
2.1  ความร่วมมือกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอ่ืน ประกอบด้วย ความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ของสหประชาชาติ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights: AICHR) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ 
รวมทั้งองคก์รภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ ดังนี้  

1)  ความร่วมมือกับหน่วยงานของสหประชาชาติ 
การด าเนินความร่วมมือกับกลไกของสหประชาชาติเป็นการด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งเพ่ือรับทราบข้อมูล
ผลการปฏิบัติของความร่วมมือในภาครัฐ แนวทางการด าเนินงานที่เป็นไปได้ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค  
ด้านต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีความร่วมมือร่วมกับหน่วยงาน
ของสหประชาชาติ ดังนี้  

1.1) การเข้าร่วมการประชุมเฉพาะกลุ่มว่าด้วยความหลากหลายทางเพศอาเซียน 
(ASEAN SOGIE Caucus) ในช่วง “องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน พบกับผู้เชี่ยวชาญอิสระของสหประชาชาติว่า
ด้วยเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออก และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ” (Human rights 
bodies meeting with Independent Expert on Sexual Orientation, Gender Identity and 
Expression (IE SOGIE) and NHRI) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยการประชุม
นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์แห่งการรณรงค์ความหลากหลายทางเพศอาเซียน ประจ าปี 2564 (ASEAN 
LGBTIQ+ Advocacy Week 2021: AAW 2021) ระหว่างวันที่ 10-11 และ 17-18 กรกฎาคม 2564 และ 
งานสัปดาห์การประชุมทางการทูตและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน (A Week of Diplomatic /Human Rights 
Bodies Meetings) ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 จัดเฉพาะกลุ่มว่าด้วยความหลากหลายทางเพศอาเซียน 
(ASEAN SOGIE Caucus) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไขหรือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender/Transsexual, Intersex, Queer and Other diverse identities: LGBTIQ+) ผ่านกลไก
สิทธิมนุษยชนรูปแบบต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการสะท้อนจากเสียงของภาคประชาสังคม  
ที่ด าเนินการด้านนี้ ซึ่งกลุ่ม LGBTIQ+ ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มคนชายขอบ (marginalized) ในภูมิภาค แม้ในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมา ASEAN SOGIE Caucus จะได้มีความพยายามในการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับกลไกต่าง ๆ ของอาเซียนมาก
ขึ้น โดยเฉพาะกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights: AICHR) แต่ประเด็นสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม LGBTIQ+ ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ยังคงไม่มีความคืบหน้ามากนัก ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย  
เพ่ือร่วมกันแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่ม LGBTIQ+ โดยผ่านบทบาทการด าเนินงาน
ของแต่ละภาคส่วนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยในสัปดาห์เดียวกันนี้ ASEAN SOGIE Caucus ได้จัดการประชุม



ร่วมกับนักการทูตในภูมิภาคอาเซียน (Diplomatic Meeting) ซึ่งมีเอกอัครราชทูตจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ 
เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจ าอาเซียน เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจ าอาเซียน ผู้ แทนสหภาพยุโรปประจ า
อาเซียน เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งไดจ้ัดการประชุมร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน ซึ่งมีผู้แทนไทยและผู้แทน
มาเลเซียใน AICHR เข้าร่วมการประชุม 

ส าหรับในส่วนของการประชุมหารือร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่  
30 กรกฎาคม 2564 นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และบริบทของกลุ่ม LGBTIQ+ 
ของประเทศในภูมิภาค รับฟังผลการด าเนินงานที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวกับ LGBTIQ+ รวมทั้งแนวทางหรือค ามั่น 
ที่จะด าเนินการร่วมกันต่อไปในอนาคตของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

1.2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาร่างกรอบความร่วมมือของโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย รอบปี 2565-2569 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom 
Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ท างานเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (United Nations Development 
Programme: UNDP) เพ่ือน ามาพัฒนาร่างกรอบความร่วมมือของ UNDP ประจ าประเทศไทย รอบปี 2565-2569 
ให้ตรงตามความต้องการของประเทศไทยและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) 

1.3) การกล่าวเปิด “โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” จัดโดยส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR
) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าว
เปิดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดโดย
ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Office of 
the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความส าคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการติดตาม
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน แนวทางการสังเกตการณ์ชุมนุม การแสวงหาข้อเท็จจริง และการใช้ก าลัง รวมถึง
เพ่ือเป็นการสร้างช่องทางส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการมีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ OHCHR ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ตลอดจนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี
ระหว่างทั้งสององค์กรต่อไป 

 
 



1.4) การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการท าให้เรื่องสิทธิใน
ที่ดินเป็นกระแสหลักในหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations 
Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ
ประชุมทางไกล จัดโดยแนวร่วมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งเอเชียเพ่ือการปฏิรูปเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท  
(Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development: ANGOC) ร่วมกับ (1) ส านักงาน
ข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2) โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) (3) แนวร่วมว่าด้วยที่ดินระหว่างประเทศ ( International Land Coalition: 
ILC) (4) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (CHRP) และ (5) กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (South East Asia National Human Rights 
Institution Forum: SEANF) โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย (SUHAKAM) ในฐานะ
ประธานของกรอบ SEANF ในปี 2564 

แนวร่วมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งเอเชียเพ่ือการปฏิรูปเกษตรกรรมและการพัฒนา
ชนบท (ANGOC) เป็นองค์กรความร่วมมือขององค์การพัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชียที่ท างานในประเด็นสิทธิ  
ในที่ดิน มีพ้ืนที่การท างานใน 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ บังกลาเทศ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย เนปาล 
และฟิลิปปินส์ โดยที่สิทธิในที่ดินยังไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิทธิมนุษยชน ANGOC จึงพยายามผลักดันให้สิทธิใน
ที่ดินได้รับการยอมรับในฐานะสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ANGOC และสมาชิกของ
คณะท างานว่าด้วยสิทธิในที่ดินในฐานะสิทธิมนุษยชน (Working Group on Land Rights as Human Rights)  
ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนที่หลากหลายได้พยายามมีส่วนร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐ 
พันธมิตรด้านการพัฒนา และองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพ่ือสนับสนุน  
การรับรองให้สิทธิในที่ดินเป็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเด็นหลักของการท างาน คือการบูรณาการ UNGPs  
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างนโยบายด้านสิทธิในที่ดิน ความมั่นคงในการถือครองที่ดิน การปฏิรูปที่ดินและ
ทรัพยากร และปกป้องนักปกป้องสิทธิในที่ดิน ซึ่งที่ผ่านมาภาคประชาสังคมได้เห็นถึงความจ าเป็นในการเน้นย้ าข้อ
กังวลด้านสิทธิในที่ดินในการหารือของ UNGP ในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาคฯ ครั้งนี้ จึงเป็นเวทีส าหรับการหารือกับผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายในการท าให้สิทธิในที่ดินถูก
พิจารณาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ UNGPs ผ่านแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National 
Action Plan on Business and Human Rights: NAP) โดยเฉพาะประเทศต่าง ๆ ที่ยังอยู่ในกระบวนการจัดท า 
NAP  

 
 



1.5) การเข้าร่วมการประชุมคู่ขนานระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน                    
แห่งสหประชาชาติ สมัยท่ี 48 หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนในวัยสูงอายุ: สู่การขจัดการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัย
และอายุ”(Human Rights in Older Age: Towards the Elimination of Ageism and Age Discrimination) 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยฝ่ายเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ  
(United Nations Department of Economic and Social Affairs) ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (Office of United Nations High Commissioner for Human Rights: OHCHR) กลไก
พิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Special Procedures) กองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund: UNFPA) และองค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization: WHO) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมระหว่างประเทศด้านผู้ สูงอายุ เพ่ือ
ตอบสนองต่อปรากฏการณ์ระดับโลกว่าด้วยการเป็นสังคมสูงวัย ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรงต่อบุคคลและสังคมโดยรวม
ตามรายงานระดับโลกของสหประชาชาติว่าด้วยผู้สูงวัย (United Nations Global Report on Ageism) กล่าวว่า 
ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเป็นผู้สูงวัยที่มีอายุสูงขึ้นมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่เคยมีมาในอดีต อย่างไรก็ตาม 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและ
อายุเกิดขึ้นในหลายด้าน รวมทั้งวาทกรรมการสร้างความเกลียดชัง ในพ้ืนที่สาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์  
แม้ขนาดและผลกระทบที่เป็นอันตรายส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ก็พบว่าการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่ง
วัยและอายุได้รับการยอมรับมากกว่าเมื่อเทียบกับการเลือกปฏิบัติในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ในรายงานของ
ผู้ เชี่ยวชาญอิสระแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้สูง วัย (UN Independent Expert on the 
enjoyment of all human rights by older persons)  น า เสนอในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council) สมัยที่ 48 (A/HRC/48/53) ยังได้มีน าเสนอผล
การพิจารณาเรื่องการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและอายุ การวิเคราะห์สาเหตุและการแสดงออกที่เป็นไปได้ 
และทบทวนวิธีการตามกรอบกฎหมายและนโยบายที่มีอยู่ในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคในการคุ้มครอง
ผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและอายุ 

การประชุมคู่ขนานนี้ จัดขึ้นเพื่อน าเสนอประสบการณ์จากชีวิตจริงของการเลือกปฏิบัติ
เพราะเหตุแห่งวัยและอายุที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญอิสระแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย เพ่ือใช้ประกอบการหารือ
เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการจัดการและการป้องกันการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวัยและอายุ และเพ่ือให้เกิด  
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุต่อไป  

 
 
 



2)  ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN 

Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) มีดังนี้  

2.1)  การเสวนา เรื่อง “ทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการระหว่าง

รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” (Review Terms of Reference (TOR) of AICHR) ครั้งที่ 1 จัดขึ้น 

เมืว่ันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 แบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่าง

รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) 

ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และคณะท างานเพ่ือกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน (Working Group for 

ASEAN Human Rights Mechanism) ซึ่งการเสวนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการหารือแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นระหว่างผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับ AICHR ของไทย เพ่ือเตรียมการจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

การปรับปรุงขอบเขตอ านาจหน้าที่  (Terms of Reference: TOR) ของ AICHR ในส่วนของไทย เพ่ือให้มี 

ความครอบคลุม มีความสอดคล้องกับบริบทสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน สามารถตอบสนองต่อกลไกการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

2.2)  การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน  

ข้อ 14 ว่าด้วยการป้องกันและการต่อต้านการทรมาน (AICHR Consultation on the Implementation of 

Article 14 of the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD): Preventing and Countering Torture) 

ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล จัดโดยผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR ร่วมกับกระทรวง

การต่างประเทศของอินโดนีเซีย เป็นกิจกรรมต่อเนื่องตามโครงการของ AICHR ที่จัดขึ้น โดยสอดคล้องกับปฏิญญา

สิทธิมนุษยชนอาเซียน ข้อ 14 ที่บัญญัติว่า “บุคคลใดจะถูกกระท าทรมาน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษ 

ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีมิได้” (Article 14 No person shall be subject to torture or to 

cruel, inhuman or degrading treatment or punishment) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ 

การด าเนินการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับการป้องกันและการต่อต้านการทรมานระหว่างผู้แทน

หน่วยงานต่าง ๆ ในอาเซียน โดยภายหลังจากนี้ ผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR จะท าหน้าที่ในการรวบรวม

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากเวทีนี้ไปด าเนินการผลักดันเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติในประเด็นการป้องกันการทรมาน

ต่อไป 

 

 

 



2.3)  การเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือของ AICHR เพื่อการป้องกันและต่อต้าน 

ความรุนแรงสุดขั้วในอาเซียนจากมุมมองสิทธิมนุษยชน ความอ่อนไหวทางเพศ และแนวทางที่เป็นมิตรกับ  

สิทธิเด็ก (AICHR Consultation to Prevent and Counter Violence Extremism in ASEAN from Human 

Rights, Gender Sensitive and Child Rights Friendly Based Approaches) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 

2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยผู้แทนอินโดนีเซียในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย  

สิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ร่วมกับผู้แทน AICHR 

ของประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากการเกิดขึ้นของกลุ่มหัวรุนแรง การก่อการร้าย และการนิยมความรุนแรงสุด

ขั้วได้กลายเป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกลุ่มก่อการร้ายที่ถูกตั้งขึ้นในภูมิภาค

นี้ อาทิ กลุ่ม Al-Qaeda ซึ่งตั้งขึ้นเชื่อมโยงกับกลุ่ม Abu Sayyaf Group (ASG) ในฟิลิปปินส์ กลุ่ม Lashkar 

Jundullah ในอินโดนีเซีย กลุ่ม Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) ในมาเลเซีย และกลุ่ม Jemaah 

Islamiyah (JI) ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งการก่อการร้ายและการนิยมความรุนแรงสุดขั้วส่งผล

กระทบต่อสถาบันครอบครัว สตรี และเด็ก รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่าน บริบท

ของการก่อการร้ายในภูมิภาคได้เปลี่ยนแปลงไป จากการที่ผู้หญิงเคยเป็นเหยื่อของความรุนแรง เปลี่ยนมาเป็น

ผู้กระท าความผิด นอกจากนี้ ยังมีเด็กและเยาวชนจ านวนมากที่เข้าไปเป็นสมาชิกเครือข่ายความรุนแรงในรูปแบบ

ต่าง ๆ ผ่านทางครอบครัวและผ่านช่องทางสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งที่ผ่านมาอาเซียนได้มีความพยายามใน  

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านกรอบทางกฎหมายและกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ตลอดจนการด าเนินการใน

ระดับชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนในการมีกรอบกฎหมาย นโยบาย และแผนเพ่ือรองรับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้  ผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR จึงจัดการประชุมปรึกษาหารือครั้งนี้ขึ้น  

โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน

อาเซียน โดยจะน าข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมไปรวบรวมเพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอแนะของ AICHR 

ในประเด็นการป้องกันและต่อต้านความรุนแรงสุดขั้วในมุมมองสิทธิมนุษยชน ความอ่อนไหวทางเพศ และแนวทาง

ที่เป็นมิตรกับสิทธิเด็กในบริบทของอาเซียนต่อไป  

2.4)  การเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือของ AICHR ว่าด้วยการบูรณาการ 
สิทธิมนุษยชนในการด าเนินการด้านมนุษยธรรม (AICHR Consultation on Mainstreaming Human 
Rights in Humanitarian Actions) เมื่อวันที่  4 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยผู้แทน
อินโดนีเซียในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights: AICHR) และผู้แทน AICHR ของประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ (natural disaster) เช่น เหตุการณ์ 
สึนามิ (tsunami) เมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติครั้งร้ายแรงในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคที่การช่วยเหลือ



ทางมนุษยธรรมเป็นสิ่งที่ท าให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีความคลี่คลาย โดยแนวคิดการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนี้
ขับเคลื่อนความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย์ ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และการค านึงถึงประโยชน์ของมนุษย์
และสังคมแต่ก็ยังมีข้อถกเถียงในภูมิภาคนี้ว่าอะไรคือความชอบธรรม ( legitimacy) ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม ทั้งในบริบทของภัยธรรมชาติและบริบทของภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made 
disaster) อีกทั้งยังมีวาทกรรมที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมหลายประการ อาทิ (1) การช่วยเหลือเน้น
เฉพาะที่การรักษาชีวิต แต่ไม่ได้ค านึงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความยุติธรรม (2) การมองข้าม
ความเห็นของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและการขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ( 3)  
การช่วยเหลือมุ่งไปเฉพาะที่ตัวปัจเจกบุคคล แต่ไม่ได้ค านึงถึงบริบทประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น ซึ่งเท่ากับเป็นความไม่ยุติธรรมและก่อให้เกิดความเปราะบางขึ้น 

ในกรอบของสหประชาชาตินั้น คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้
จัดการสัมมนาแนวทางสิทธิมนุษยชนเพ่ือการตอบสนองต่อภัยพิบัติ การบรรเทาและการฟ้ืนฟู เมื่อเดือนมกราคม 
2553 เน้นย้ าความส าคัญของการน าหลักสิทธิมนุษยชนไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยธรรมชาติ  
อย่างเหมาะสม ซึ่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อบุคคลซึ่งเป็นผู้ครองสิทธิ (rights holders) ที่สามารถเรียกร้อง
สิทธิจากผู้มีหน้าที่  (duty bearers)  มากกว่าเพียงแค่ เป็นผู้ รับการสงเคราะห์ที่ รอรับความช่วยเหลือ  
ซึ่งหลักสิทธิมนุษยชนควรต้องค านึงถึงในช่วงเกิดภัยพิบัติมีอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ (1) สิทธิในชีวิตและร่างกาย (2) 
สิทธิในการได้รับความจ าเป็นขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต เช่น อาหาร การดูแลทางสุขภาพ ที่พักพิง และการศึกษา 
(3) สิทธิที่เกี่ยวกับความจ าเป็นทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว เช่น ที่อยู่อาศัย ที่ดิน ทรัพย์สิน  และ 
การด ารงชีวิต (4) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น ด้านเอกสารและข้อมูลบุคคล การเคลื่อนย้าย และ
เสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งสิทธิมนุษยชนเหล่านี้  ได้รับการรับรองในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) กติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights: ICESR) และปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration: AHRD) 

ส าหรับอาเซียนนั้น มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนเพ่ือความช่วยเหลือ 
ด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on 
Disaster Management: AHA Center) ในปี พ.ศ. 2554 ตามข้อ 20 ของข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการ 
ภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management & Emergency 
Response: AADMER) ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในอาเซียน 
ในมิติสิทธิมนุษยชน ผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR จึงได้จัดการประชุมปรึกษาหารือครั้งนี้ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 
รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอาเซียน 



โดยจะน าข้อมูลและความเห็นที่ได้รับจากการประชุมมาจัดท าเป็นข้อเสนอแนะของ AICHR ว่าด้วยการบูรณาการ
สิทธิมนุษยชนในการด าเนินการด้านมนุษยธรรมในบริบทของอาเซียนต่อไป 

2.5)  การเข้าร่วมเวทีการประชุมของ AICHR ว่าด้วยสิทธิในสุขภาพ (a) การตระหนัก
ถึงสิทธิด้านสุขภาพด้วยการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (b) การตระหนักถึงการประกันสุขภาพถ้วน
หน้าส าหรับกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน (AICHR 
Forum on the Right to Health, (a) Realising the Right to Health through Achieving Universal 
Health Coverage, (b)  Realising Universal Health Coverage for Groups at Risk or Infected by 
COVID-19, particularly for Migrant Workers in ASEAN) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบประชุม
ทางไกล จัดโดยผู้แทนอินโดนีเซียในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ร่วมกับผู้แทน AICHR ของประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของ AICHR ระหว่างปี 2560-2564 
(AICHR 2017-2020 Priority Programme) เพ่ือให้สมาชิกอาเซียนเกือบทุกประเทศมีการพัฒนานโยบาย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Care: UHC) แต่ยังคงมีความท้าทายในการด าเนินนโยบาย
เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพได้ทั้งหมด โดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มคนชายขอบ ซึ่ง
พบว่าประเด็นเรื่องการเงิน สุขภาพ การใช้ชีวิต การป้องกันตนเองจากโรคระบาด การเข้าถึงบุคลากรทางการ
แพทย์และสุขภาพ ยาและวัคซีน การกระจายตัวทางประชากรศาสตร์และความหลากหลายของประชากรเป็น
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

เวทีการประชุมของ AICHR ว่าด้วยสิทธิในสุขภาพในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาความรู้และความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการในการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุม 
โดยเฉพาะในบริบทของความร่วมมือในระดับภูมิภาค ด้วยการตระหนักถึงสิทธิด้านสุขภาพซึ่งจะบรรลุผลได้ผ่าน
การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมทั้งเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 ในมิติด้านสิทธิในสุขภาพ 
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หมายถึงหลักประกันเพ่ือท าให้ทุกคนได้รับบริการสุขภาพที่จ าเป็นอย่างมีคุณภาพโดย
ปราศจากข้อจ ากัดทางการเงิน ดังนั้น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาความมั่นคง
ทางด้านสุขภาพทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งการควบคุมการติดเชื้อที่ ส่งผลกระทบต่อ
ประชากรข้ามพรมแดน โดยประสิทธิภาพของสิทธิในสุขภาพสามารถพิจารณาจากองค์ประกอบส าคัญใน 4 ด้าน 
ได้แก่ (1) ความพร้อมใช้งาน (availability) (2) การเข้าถึง (accessibility) ซึ่งประกอบด้วย หลักการไม่เลือกปฏิบัติ 
การเข้าถึงทางกายภาพ การเข้าถึงทางเศรษฐกิจ (ความสามารถในการซื้อได้) และการเข้าถึงข้อมูล (3) การยอมรับ
ได้ (acceptability) และ (4) คุณภาพ (quality) โดยภายหลังการประชุมปรึกษาหารือครั้งนี้ AICHR อินโดนีเซียจะ
น าข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมไปจัดท าเป็นข้อเสนอแนะของ AICHR ต่อไป  



2.6)  การเข้าร่วมเวทีการประชุมของ AICHR ว่าด้วยสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน:             
การด าเนินการตามข้อ 4 ของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของ
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (AICHR Forum on the Rights of Migrant Workers: The Implementation 
of Article 4 of the ASEAN Human Rights Declaration related to the Human Rights of Migrant 
Workers) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล จัดโดยผู้แทนอินโดนีเซียในคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: 
AICHR) ร่วมมือกับผู้แทน AICHR ของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 
ตามแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของ AICHR ระหว่างปี 2560-2564 (AICHR 2017-2020 Priority Programme)  
ที่รับผิดชอบโดยผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR ทั้งนี้ จากข้อเท็จจริงตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 4 
ได้บัญญัติว่า สิทธิของสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน กลุ่มเปราะบางและกลุ่มคนชายขอบ  
เป็นสิทธิที่ไม่อาจเพิกถอนได้ และเป็นส่วนเดียวกันของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่ไม่ อาจแบ่งแยกได้ 
นอกจากนี้ อาเซียนยังได้ให้การรับรองเอกสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน  
ไว้เป็นการเฉพาะ จ านวน 2 เอกสาร ได้แก่ (1) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน พ.ศ. 2550 (ASEAN Declaration on the Promotion and Protection of the 
Rights of Migrant Workers in ASEAN) และ (2) ฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของ
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. 2560 (ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights 
of Migrant Workers) หรือเรียกโดยย่อว่า “ASEAN Consensus” 

นอกจากนี้ อาเซียนยังได้มีการจัดตั้งกลไกให้ท าหน้าที่เฉพาะด้านแรงงานโยกย้าย  
ถิ่นฐาน เรียกว่า “คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการด าเนินการตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและ
ส่ ง เสริมสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่ นฐาน ” (ASEAN Committee on the Implementation of ASEAN 
Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers:  ACMW)  ซึ่ ง เ ว ที
ประชุมปรึกษาหารือครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ ข้อมูล ประสบการณ์และข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้เสียและผู้ปฏิบัติจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอาเซียน รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องของกลไก
สหประชาชาติ เพ่ือน าข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปรวบรวมจัดท าเป็นข้อเสนอแนะของ AICHR ในประเด็น
สิทธิมนุษยชนของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 4 และสนับสนุนการท า
หน้าที่ของ ACMW ในการออกแบบและการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของ ASEAN Consensus ส าหรับปี  
พ.ศ. 2561-2568 ต่อไป  

 2.7)  การเข้าร่วมการประชุมหารือระดับภู มิภาค: การประเมินตนเองว่าด้วย

ความก้าวหน้าของ AICHR ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (Regional Dialogue: Self-Assessment of AICHR Progress 

after 10 Years)เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล จัดโดยผู้แทนไทยและผู้แทนอินโดนีเซียใน 



AICHR ในนามของ AICHR โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

(OHCHR) การประชุมหารือระดับภูมิภาคครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน โดยการประชุมวันแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่  

23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นวันที่สองโดยต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรก โดยการจัดการ

ประชุมทั้ง 2 วันนี้ จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนการทบทวนหน้าที่และอ านาจของ AICHR ตามที่ระบุไว้ใน TOR และ 

เพ่ือน าเสนอปัญหาข้อกังวลร่วมกันในระดับภูมิภาคที่จ าเป็นจะต้องปรับปรุง โดยค านึงถึงสถานการณ์  

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลก และความจ าเป็นของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการประเมิน

ตนเองของ AICHR และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุม AICHR จะได้น าไปพิจารณาเพ่ือสนับสนุนการท างาน

ของคณะผู้เชี่ยวชาญ (Panel of Expert: PoE) ซึ่งเป็นภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 ซึ่ง PoE จะได้หารือเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และอ านาจ (Terms of Reference: 

TOR) ของ AICHR รวมทั้งจะได้น าไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ส าหรับการด าเนินงานตามแผนงาน 5 ปี ของ AICHR  

ปี 2564-2569 (Five-Year Work Plan of the AICHR 2021-2025) ต่อไปด้วย  

3)  ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ 

รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ เป็นการด าเนินการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท

หน้าที่และแนวทางการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน  

ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท างานของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับระหว่างประเทศ  

โดยมีการประชุมที่ส าคัญ ดังนี้ 

3.1)  ความร่วมมือและการเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
ต่างประเทศ 

การเข้าร่วมประชุมหารือระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการเป็นประชาธิปไตยในเมียนมา ครั้งที่ 1  

(The 1st Regional Dialogue on Human Rights and Democratization in Myanmar) หัวข้อ “มองปัจจัย

และตัวแสดงทางการเมืองระดับภูมิภาคและระดับชาติที่ก าหนดหรือมีอิทธิพลต่ออนาคตของวิกฤติการณ์เมียนมา” 

(Looking at Regional and National Political factors and actors that shape or influence the future 

of the Myanmar Crisis) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล การประชุมครั้งนี้เป็นผล 

มาจากเหตุการณ์การยึดอ านาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 น าโดยนายพล Min 

Aung Hlaing ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมา ท าให้เกิดวิกฤติการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในเมียนมา  

ซึ่งประชาคมโลกและประเทศต่าง ๆ หลายฝ่ายได้แสดงออกถึงความกังวลและมีความพยายามในการช่วยเหลือ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 

Nations: ASEAN) หรืออาเซียน ได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน 



(ASEAN Summit) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งนายพล Min Aung 

Hlaing ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้มีการก าหนดฉันทามติร่วมกัน 5 ข้อ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาของเมียนมา หรือเรียกว่า “ฉันทามติ 5 ข้อ” (Five-Points Consensus) ได้แก่ (1) จะต้องยุติความรุนแรง

ในพม่าโดยทันที และขอให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างเต็มที่  (2) ให้มีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเริ่มแสวงหาทางออกที่สันติเพ่ือประโยชน์ของประชาชน (3) ให้มีการแต่งตั้งทูตพิเศษของประธาน

อาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการไกล่เกลี่ยโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียน (4) อาเซียนจะให้

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยผ่านศูนย์ประสานงานอาเซียนเพ่ือความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และ  

การจัดการภัยพิบัติ (AHA Centre) (5) ให้ทูตพิเศษและคณะผู้แทนเดินทางไปเยือนเมียนมาเพ่ือพบปะกับทุกฝ่าย 

ที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย (SUHAKAM) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ของฟิลิปปินส์ (Commission on Human Rights of the Philippines: CHRP) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) ร่วมกับผู้แทนอินโดนีเซีย ผู้แทนไทย และผู้แทนมาเลเซียใน

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on 

Human Rights: AICHR) จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมหารือระดับภูมิภาคนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1)  

เพ่ือจัดการประชุมหารือระดับภูมิภาคขึ้นอย่างน้อย 3 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม สิงหาคมและพฤศจิกายน 2564 

ร่วมกันระหว่าง SUHAKAM CHRP Komnas HAM และผู้แทนอินโดนีเซีย ผู้แทนไทยและผู้แทนมาเลเซียใน 

AICHR รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ เพ่ือรักษาความส าคัญของประเด็นนี้และให้มีการหารือจากมุมมองในระดับ

ภูมิภาคและแนวทางเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมา (2) เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมา และร้องขอการสนับสนุนที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้นจากชุมชนระหว่างประเทศ  

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีให้กับประชาชนชาวเมียนมา (3) เพ่ือส่งเสริมให้มีการอภิปรายและเป็นเวที

ส าหรับผู้มีส่วนได้เสียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือหารือเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้า

และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพ่ือยุติความรุนแรงที่ก าลังด าเนินอยู่ การแสวงหาแนวทางในการแก้ไข 

ความขัดแย้ง และการฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยในเมียนมา 

3.2)  ความร่วมมือและการให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ 

3.2.1) การประชุมหารือและให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจ า

ประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับต าแหน่ง  เมื่อวันที่  5 กรกฎาคม 2564 นางสาวพรประไพ  

กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวปิติกาญจน์ 

สิทธิเดช) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Helene 



Budliger Artieda เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจ าประเทศไทย และคณะในโอกาสเยี่ยมคารวะเพ่ือแสดง

ความยินดีในโอกาสที่เข้ารับต าแหน่ง และหารือข้อราชการแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องการส่งเสริม คุ้มครอง และ

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศในมิติต่าง ๆ ในผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมี

สาระส าคัญในการหารือ ดังนี้ (1) ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นประเด็นที่รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ให้

ความส าคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับบริษัทสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่มาท าธุรกิจอยู่ในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 

เพ่ือให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนและสามารถด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการชี้แนะ

ของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจด าเนินงานบนพ้ืนฐานของหลักการชี้แนะของสหประชาชาติจึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และ  

มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง โดยที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจ าประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมใน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ กสม. มาโดยตลอด ในการนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ กล่าวแสดงความขอบคุณและยินดีที่จะสร้างความร่วมมือในประเด็นดังกล่าวต่อไป (2) ประเด็น

สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ และสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มเยาวชนที่ยังคงด าเนินอยู่

และมีเยาวชนหลายคนถูกด าเนินคดี ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการสร้าง 

ความปรองดอง โดยเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจ าประเทศไทยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการจับกุมเยาวชนที่เป็นแกนน าการชุมนุมและมีการด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือระงับ  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสาธารณะ (Strategic Lawsuit Against Public Participation: SLAPP) 

หรือการฟ้องคดีเพ่ือปิดปาก นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจ าประเทศไทยมีความยินดี 

ที่จะเปิดพ้ืนที่เจรจา (Safe Space) ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างความปรองดอง เนื่องจาก

สมาพันธรัฐสวิสเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นกลางทางการเมืองและมีประสบการณ์ในการช่วยคลี่คลายความขัดแย้ง

หลากหลายกรณี ในการนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวแสดงความขอบคุณส าหรับข้อเสนอและ

แจ้งให้ทราบว่า กสม. ได้ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์การชุมนุมทางการเมืองร่วมกับผู้แทนในคณะกรรมการสมานฉันท์ 

และได้เข้าพบหารือร่วมกับผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ โดยจะมีการจัดตั้งกลไกการท างานร่วมกันเพ่ื อประสาน 

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิในกระบวนการยุติธรรม (3) ร่างกฎหมายส าคัญท่ีอยู่ในการพิจารณาของ

รัฐบาลที่อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ เช่น ร่างกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพการแสดงออก ร่างพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระท าให้บุคคลสูญหาย ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการด าเนินงานของ

องค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจ าประเทศ

ไทยได้รับแจ้งถึงความห่วงกังวลจากหลายภาคส่วน ในการนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แจ้งให้

ทราบว่า กสม. ได้รับทราบถึงข้อห่วงกังวลต่าง ๆ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบ 



ด้านสิทธิมนุษยชนและรวบรวมความเห็นจากทุกภาคส่วนเพ่ือน ามาจัดท าเป็นข้อเสนอแนะต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งนี้ 

ในส่วนของสถานะการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท า ให้บุคคล

สูญหาย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช) แจ้งว่าจะติดตามความคืบหน้าและแจ้งให้

ทราบอีกครั้งหนึ่ง (4) ประเด็นความร่วมมือในอนาคต ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือใน

เชิงสร้างสรรค์ เช่น ความร่วมมือด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ รวมทั้ง 

การมีปฏิสัมพันธ์กันแบบใกล้ชิดเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ดีขึ้น 

3.2.2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหารือกับผู้แทนสมาคมป้องกัน 

การทรมาน (Association for the Prevention of Torture:  APT) เกี่ ยวกับความร่ วมมือเพื่ อสร้ าง 

ความตระหนักด้านการป้องกันการทรมาน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ 

เศรษฐมาลินี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้หารือผ่านระบบประชุมทางไกลกับนางสาว Barbara Bernath เลขาธิการ

สมาคมป้องกันการทรมาน (Association for the Prevention of Torture: APT) และคณะเกี่ยวกับโครงการ

รณรงค์เพ่ือป้องกันการทรมานในประเทศไทย และความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กรในอนาคต 

3.2.3) การหารือข้อราชการระหว่างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับ 

(Raoul Wallenberg Institute:  RWI)  เมื่อวันที่  12 สิ งหาคม 2564 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2 กับ Mr. Victor 

Bernard เจ้าหน้าที่โครงการสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม และผู้ประสานงานโครงการของ RWI ผ่านระบบ 

Zoom Meeting โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งหลายเรื่องเป็นประเด็นข้ามพรมแดน  ดังนั้น  

การที่หลายฝ่ายพยายามผลักดันให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถปฏิบัติหน้าที่ข้ามพรมแดน (Extra 

Territorial Obligations: ETO) นั้น จึงเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง การหารือได้ข้อสรุปว่าเนื้อหาของหลักสูตร 

ควรเน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องปัญหาในประเทศและเนื่องจากตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิในสิ่งแวดล้อม

ยังมีลักษณะเป็นกฎหมายที่ไม่สร้างพันธกรณี (Soft law) จึงจ าเป็นต้องกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ 

ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 43 ด้วย ผลลัพธ์ของการอบรมควรมีข้อสรุปที่เป็นรูปธรรม เช่น ปัญหาอุปสรรคของกฎหมาย

ที่ไม่เอ้ือต่อสิทธิชุมชนเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะที่จะน าไปพัฒนาต่อร่วมกันได้ 



3.2.4) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประชุมหารือกับคณะทูตานุทูต  

11 ประเทศ และผู้แทนสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุม

หารือร่วมกับคณะทูตานุทูตจากประเทศเยอรมนี เบลเยี่ยม เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ 

ออสเตรีย ออสเตรเลีย แคนาดา สหราชอาณาจักร และผู้แทนสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย ซึ่งได้ร้องขอ  

การประชุมหารือเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและประเด็นตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับจากกระบวนการ 

UPR รอบที่ 2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณารายงานประเทศตามกระบวนการ UPR ที่มีก าหนดพิจารณา 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะทูตานุทูตและผู้แทนสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทยได้สอบถามข้อมูลและ

ความเห็นของ กสม. ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  (1) ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เป็นเรื่องเร่งด่วนของ กสม. (2) ประเด็น

ร่างกฎหมายต่อต้านการทรมานและการบังคับสูญหาย (3) ประเด็นสิทธิของชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ และคนไร้

รัฐ (4) ประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนใต้ (5) ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมและความเป็น

อิสระของ กสม. (6) ประเด็นแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน (7) ประเด็นร่าง

กฎหมายใหม่เกี่ยวกับภาคประชาสังคม (8) ประเด็นโทษประหารชีวิต (9) ประเด็นกระบวนการ UPR และ 

การจัดท ารายงานคู่ขนานของ กสม. (10) ประเด็นการควบคุมตัวแกนน าการชุมนุมที่เป็นเยาวชน (11) ประเด็น

ความเสมอภาคทางเพศ (12) ประเด็นเสรีภาพในการแสดงออก 

ในระหว่างการหารือ กสม. ได้แจ้งถึงแนวนโยบาย 5 ประการในการด าเนินงานที่จะเร่งรัดใน 

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเชิงโครงสร้างการให้

ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนที่ปกป้องสิทธิตนเองและเคารพสิทธิของผู้อ่ืน  การท างานร่วมกับ

เครือข่ายทุกภาคส่วน ตลอดจนการมุ่งมั่นที่จะฟ้ืนความเชื่อมั่นต่อประชาคมระหว่างประเทศเพ่ือให้ได้สถานะ A 

กลับคืนมาอย่างที่ควรจะเป็น พร้อมยืนยันความเป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากอคติใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ 

3.3)  ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ  

3.3.1) การเข้าร่วมเวทีว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน เป้าหมายที่  12  

(การบริโภคและการผลิตที่มีความรับผิดชอบ) และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน–กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

อาเซียนและสมาพันธรัฐสวิส (Forum on SDG 12 (Responsible Consumption and Production) 

and Business and Human Rights - An ASEAN-Swiss Peer-Learning Event) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 

2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์อาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือ 

ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) และ

สถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจ าประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  



โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน “สัปดาห์ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกรุงเทพ” (Bangkok Business and 

Human Rights Week: BBHR) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้ BBHR 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2564 โดยความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงาน

ภายในประเทศไทยและองค์กรระหว่างประเทศ ส าหรับในส่วนของรัฐบาลไทยนั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานร่วมจัดงานดังกล่าว เวทีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน ได้แก่ 

ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน หน่วยงานในสังกัดของอาเซียนและองค์การ

ระหว่างประเทศ  

3.3.2) การเข้าร่วมการประชุมเสมือนจริงว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): การแก้ไขวิกฤติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (Virtual Conference on Human Rights in the time of COVID-19: Addressing the Crisis in 

Southeast Asia) เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล จัดโดยสภาเพ่ือสิทธิมนุษยชนและ 

ก า ร พั ฒ น า แ ห่ ง เ อ เ ชี ย  ( Asian Forum for Human Rights and Development:  FORUM- ASIA)  กั บ

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on 

Human Rights: AICHR) องค์กรภาคประชาสังคม และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย 

อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือทราบเกี่ยวกับแนวโน้มของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ 

การหดตัวของพ้ืนที่พลเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)  (2) เ พ่ือสร้างการประสานงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่าง AICHR  

ภาคประชาสังคม และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนในมาตรการ  

ต่าง ๆ ที่อาเซียนด าเนินการเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงกรอบ

การฟ้ืนฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ACRF) และ (3) เพ่ือหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการที่เป็นไปได้ระหว่าง AICHR 

ภาคประชาสังคมและสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการตอบสนองต่อปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 


