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กลไกสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 0

1 
 1.1 สมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UNGA) 

     UNGA ประกอบดวยผูแทนประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั ้งหมดเพื่อ
รวมกันปรึกษาหารือและตัดสินใจประเด็นตาง ๆ ที่เปนปญหาระดับโลกรวมกัน 
ในรูปของขอมติ (Resolutions) โดยฉันทามติหรือการลงคะแนนเสียง (Voting) 
ของสมาชิกสวนใหญ นอกจากน้ี UNGA ยังมีหนาที่อภิปรายปญหาเพ่ือกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงาน ศึกษาและจัดทำคำแนะนำเพ่ือสงเสริมความรวมมือดาน
การเมือง กฎหมายระหวางประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและ 

 
1 อัจฉรา ฉายากุล . ชุดเอกสารความรูสำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ “กลไกสิทธิมนุษยชน

สหประชาชาติ: การนำมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน” ตุลาคม 2561. หนา 6 - 8 และดูเพ่ิมเติมที่ http://www.mfa.go.th 
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อนามัย พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณขององคกร กำหนดสวนเฉลี่ยคาบำรุงของสมาชิก และเลือกตั้ง
สมาชิกองคกรหลักอ่ืน ๆ องคกรยอย โครงการหรือกองทุนของสหประชาชาติ ทั้งน้ี UNGA จะมีการประชุมสมัย
สามัญทุกปเริ่มต้ังแตเดือนกันยายนเปนตนไปจนถึงสัปดาหที่ 3 ของเดือนธันวาคม โดยจะมีการพิจารณารับรอง 
ขอมติผานคณะกรรมการยอยชุดตาง ๆ ไดแก คณะกรรมการ 1 (การลดอาวุธ 
และความมั่นคง) คณะกรรมการ 2 (เศรษฐกิจ การคลัง และสิ่งแวดลอม) 
คณะกรรมการ 3 (สังคม มนุษยธรรม และวัฒนธรรม) คณะกรรมการ 4 
(การเมืองพิเศษ และการปลดปลอยอาณานิคม) คณะกรรมการ 5 (การ
บริหารและงบประมาณ) และคณะกรรมการ 6 (กฎหมาย) ในสวนของเรื่องสิทธิ
มนุษยชนจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการ 3 และขอมติของคณะกรรมการ 3 
จะถูกเสนอไปยังที่ประชุม UNGA เพ่ือพิจารณาตอไป 
 

 1.2 คณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) 
  UNSC ประกอบดวยสมาชิก 15 ประเทศ โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ สมาชิกถาวร 5 ประเทศ 
ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส จีน และรัสเซีย และสมาชิกไมถาวร 10 ประเทศซึ่งมาจากการ
เลือกต้ังตามกลุมภูมิภาค 5 กลุม สมาชิกไมถาวรมีวาระการดำรงตำแหนง 2 
ป มีหนาที่รับผิดชอบ เชน การระงับกรณีพิพาท รักษาสันติภาพและความ
มั่นคงระหวางประเทศ การกำหนดภารกิจของกองกำลังรักษาสันติภาพ  
และรวมมือกับคณะกรรมการฝายทหารในการกำหนดแผนการลดอาวุธ 
โดยสมาชิกสหประชาชาติตกลงยอมรับที่จะมีพันธกรณีในการปฏิบัติตาม 
คำวินิจฉัยหรือขอมติของ UNSC ดังน้ัน ขอมติของ UNSC จึงมีผลผูกพันทาง
กฎหมายที่ประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตาม ทั้งน้ี การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยาง
รายแรง เปนระบบ หรือกวางขวาง อาจตกอยูในอาณัติของ UNSC ได  
 

 1.3 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social 
Council: ECOSOC) 
  ECOSOC เปนเวทีสำหรับการอภิปรายในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
และแสวงหาขอตกลงรวมกัน ประกอบดวยผูแทนสมาชิกจำนวน 54 ประเทศ มาจากการเลือกต้ังของ UNGA  
โดยที่กฎบัตรสหประชาชาติไดระบุหนาที่และอำนาจของ ECOSOC ในการปรับปรุงฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา และสาธารณสุข และใหคำแนะนำเรื่องดังกลาวตอสมัชชาสหประชาชาติ รัฐสมาชิก และ
ทบวงการชำนัญพิเศษที่เกี่ยวของ ใหขอเสนอแนะเพ่ือสงเสริมการเคารพและ 
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน จัดเตรียมรางอนุสัญญาและเรียกประชุม
ระหวางประเทศในเรื่องที่อยูในขอบเขตอำนาจของ ECOSOC และทำความ 
ตกลง/ประสานกิจกรรมกับทบวงการชำนัญพิเศษ ผลการดำเนินงานของกลไก
ดานสิทธิมนุษยชนสวนใหญจึงรายงานในที่ประชุม ECOSOC กอนที่จะไดรับ
การพิจารณาในที่ประชุมสมัยสามัญของ UNGA ตอไป 

ห้องประชุม ECOSOC ในนครนิวยอร์ก 

ห้องประชุม UNGA ในนครนิวยอร์ก 

ห้องประชุม UNSC ในนครนิวยอร์ก 
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บทที่ 2 

 กลไกสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter - based mechanisms) 

 
 

กลไกสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter-based mechanisms) 
  กลไกสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter-based mechanisms) หมายถึง กลไกที่จัดต้ัง
ขึ้นตามที่ไดรับอาณัติจากกฎบัตรสหประชาชาติ ประกอบดวย 
 

  2.1 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) 
   - คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC)2 
จัดต้ังขึ้นตามขอมติสมัชชาแหงสหประชาชาติที่ 60/251 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 
ซึ่งไดปฏิรูปมาจากคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Commission on 
Human Rights: CHR) ภายใตคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ 
(ECOSOC) ที่ต้ังขึ้นในป 2489 ตามมาตรา 68 ของกฎบัตรสหประชาชาติ โดยเหตุ 
ของการปฏิรูปเน่ืองจากขณะน้ันสหประชาชาติไดยกระดับใหประเด็น “สิทธิมนุษยชน” 

เปนหน่ึงในสามเสาหลักของสหประชาชาติรวมกับประเด็นความมั่นคงและประเด็นการพัฒนาที่ไดผนวกมิติ 
สิทธิมนุษยชนเขาไวในการดำเนินงานของสหประชาชาติในทุกดาน ประกอบกับการทำงานของ CHR ที่ผานมา 
มักถูกแทรกแซงจากการเมืองระหวางประเทศคอนขางสูงทำใหขาดประสิทธิผลในการตรวจสอบและกำกับดูแล
สถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศตาง ๆ อยางเทาเทียมทั่วถึง สหประชาชาติจึงไดปฏิรูปองคกรและยกระดับให 
“คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (CHR)” เปน “คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ” 
(HRC)3 
   - คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (HRC) มีสถานะเปนองคกรระหวางรัฐบาล 
ในระบบสหประชาชาติเปนองคกรยอย (subsidiary organ) ของสมัชชาสหประชาชาติ (General Assembly: 
UNGA) ประกอบดวยประเทศสมาชิกที่ไดรับการเลือกต้ังจากภูมิภาคตาง ๆ จำนวน 47 ประเทศแบงตามสัดสวน
ของแตละภูมิภาค ประกอบดวยภูมิภาคแอฟริกา 13 ประเทศ ภูมิภาคเอเชีย 13 ประเทศ ภูมิภาคยุโรปตะวันออก 
6 ประเทศ ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 8 ประเทศ และภูมิภาคยุโรปตะวันตกและอ่ืน ๆ 7 ประเทศ 
โดยการเลือกต้ังสมาชิก HRC จะกระทำโดยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบลับโดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
ทั้งหมด ทั้งน้ี ประเทศที่จะเขาเปนสมาชิกไดจะตองไดรับคะแนนเสียงอยางนอยก่ึงหน่ึงของจำนวนประเทศสมาชิก
สหประชาชาติโดยมีวาระในการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป ประชุมปละ 3 ครั้ง 
 

 

 
2 หนังสือคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติคำมั่นดานสิทธิมนุษยชนของไทยและกระบวนการ UPR ฉบับประชาชน 
จัดทำโดย กรมองคการระหวางประเทศกระทรวงการตางประเทศ, ธันวาคม 2553, สืบคนที่ http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/hrcth.pdf 
3 ขอมูลจากชุดเอกสารความรูสำหรับการปฏิบัติงาน: กลไกสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ: การนำมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 
โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, ตุลาคม 2561 
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   - คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (HRC) มีอาณัติในการสอดสองดูแลการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพ่ือดำเนินการหยุดย้ังการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น และสรางบรรทัดฐาน 
ของการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งใหขอเสนอแนะ ตลอดจนสงเสริมขีดความสามารถสำหรับ 
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศตาง ๆ โดยผลจากการพิจารณาเรื่องการปองกันการละเมิดและ
การสงเสริมสิทธิมนุษยชนของ HRC จะอยูในรูปของขอมติ ซึ่งขอมติของ HRC มีสถานะเปน soft law (กลาวคือ 
ขอมติ HRC อาจเปนขอตกลง ขอตัดสินใจ ทาที และคำแนะนำแกประเทศสมาชิกซึ่งจะไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย
แตหลายฝายเห็นวาขอมติดังกลาวมีพันธะทางจริยธรรมหรือการเมืองระหวางประเทศ) ซึ่ง กสม. สามารถนำขอมติ 
HRC มาใชเปนเอกสารอางอิงหลักการ/แนวทาง/มาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องน้ันได นอกจากน้ี 
กลไกของ HRC ยังไดประกอบดวย 6 กลไกยอยที่ทำหนาที่สนับสนุนการดำเนินงานของ HRC โดยในสวนของ
รายละเอียดของกลไกยอยตาง ๆ จะกลาวถึงในหัวขอถัดไป 
 

 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) 

 

  2.1.1) คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 
   (Advisory Committee)   
  2.1.2) กลไกเรื่องรองเรียน  
   (Complaint Procedure) 
  2.1.3) กลไกสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญ  
   (Subsidiary Expert Mechanisms) 
  2.1.4) คณะทำงานระหวางรัฐบาล  
   (Open-ended Intergovernmental Working Groups) 
  2.1.5) กลไกตามกระบวนการพิเศษ ** 
   (Special Procedures) 
  2.1.6) กลไกการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ** 
   (Universal Periodic Review: UPR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 
กลไกยอย 

ภายใต HRC 
**เปนกลไก 
ที่ในปจจุบัน 
กสม. มีความ

เก่ียวของ 
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  2.1.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Advisory 
Committee)4 
   เปนกลไกยอยภายใต HRC ประกอบดวยผูเช่ียวชาญอิสระจำนวน 18 คน ทำหนาที่ใหความเห็น
หรือคำปรึกษาแก HRC ในเรื่องความรูและทิศทางในการดำเนินงาน (หนวยประเมินกลยุทธการทำงานใหกับ HRC) 
รวมทั ้งใหขอเสนอแนะตาง ๆ จากการศึกษาวิจัยซึ ่งจะปฏิบัติภารกิจในฐานะสวนบุคคลบนพื้นฐานของ 
ความเปนกลาง เปนอิสระ โดยจะกระจายตำแหนงตามสัดสวนของภูมิภาคจากการเสนอช่ือของประเทศสมาชิก
อยางเทาเทียมกันซึ่งจะคำนึงถึงความสมดุลของความแตกตางดานสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และความรอบรู 
ทางกฎหมาย ทั้งนี้ ผูเชี่ยวชาญดังกลาวจะไดรับเลือกโดยตรงจาก HRC และดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป 
โดยจะประชุมปละ 2 ครั้ง 

 
  2.1.2 กลไกเรื่องรองเรียน (Complaint Procedure) 
   เปนกลไกยอยภายใต HRC ทำหนาที่ในการรับและพิจารณาขอรองเรียนแบบลับ โดยจะรับ 
ขอรองเรียนที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งกระบวนการน้ีจะประกอบดวยคณะทำงาน 2 ชุด มีรายละเอียด 
ดังน้ี 
   1. คณะทำงานดานการรองเรียน (Working Group on Communications) 

    - ประกอบดวยผูเช่ียวชาญจากภูมิภาคตาง ๆ จำนวน 5 คน ทำหนาที่ในการพิจารณา 
วาจะรับหรือไมรับเรื่องรองเรียน รวมถึงทำหนาที่รวบรวมขอมูลตาง ๆ  

    - ในกรณีที ่รับเปนเรื ่องรองเรียน คณะทำงานฯ จะดำเนินการเปนความลับ เนื่องจาก
วิธีการทำงานจะมุงแสวงหาความรวมมือจากรัฐบาลเพื่อแกไขปญหา โดยขอมูลการรองเรียนจะถูกสงไปยัง
รัฐบาลที่ถูกกลาวอางวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อใหขอมูลและความเห็น หลังจากนั้น จะสงขอมูลพรอม
ความเห็นไปยังคณะทำงานดานสถานการณ (Working Group on Situations) ตอไป   

    - สำหรับเงื่อนไขในการยื่นเรื่องรองเรียน (criteria of admissibility)5 คือ บุคคล กลุม
บุคคล องคกรเอกชน ที่อางวา “เปนเหยื่อ” หรือ “รูเห็นวา” มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากมีขอมูลที่นา
เชื่อเพียงพอสามารถยื่นเรื่องรองเรียนไดโดยตองเปดเผยชื่อผูรอง ทั้งนี้ เรื่องรองเรียนนั้นตองไมมีเจตนาที่ไม
สุจริตไมดำเนินการเพื่อวัตถุประสงคทางการเมือง ไมใชถอยคำที่ไมสุภาพ และไมอยูในระหวางการพิจารณา
ของกลไกสิทธิมนุษยชนอื่นของสหประชาชาติ นอกจากนี้ ผูรองจะตองใชกลไกภายในประเทศใหเสร็จสิ้น
เสียกอน (exhaust domestic remedies) หรือเชื ่อไดวาการเยียวยาภายในประเทศจะลาชาหรือไมมี
ประสิทธิผล 
    
 
 

 
4 ขอมูลเพ่ิมเติม https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx สืบคนเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
5 ขอมูลเพ่ิมเติม https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx  
สืบคนเม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
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   2. คณะทำงานดานสถานการณ (Working Group on Situations) 

    - ประกอบดวยผูเช่ียวชาญจากภูมิภาคตาง ๆ จำนวน 5 คน ทำหนาที่ในการพิจารณาเรื่อง
รองเรียนจากขอมูลที่ ไดรับจากคณะทำงานดานการรองเรียน โดยหากพบวาเปนเรื่องที่ มีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนอยางตอเน่ืองจะจัดทำรายงานเสนอตอ HRC พรอมขอเสนอแนะในการดำเนินการ 
 

  2.1.3 กลไกสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญ (Subsidiary Expert Mechanisms) 
   เปนกลไกยอยภายใต HRC ในรูปแบบของคณะทำงานหรือเวทีการประชุมหารือเพื่อสนับสนุน 
HRC ในดานขอมูลวิชาการและความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ และรายงานตอที่ประชุม HRC ทุกป โดยปจจุบัน 
มีทั้งหมด 5 กลไก5

6 ดังตอไปน้ี  
    1) กลไกผูเช่ียวชาญดานสิทธิของชนพ้ืนเมืองด้ังเดิม (Expert Mechanism on the Rights 
of Indigenous Peoples) 
    2) เวทีดานชนกลุมนอย (Forum on Minority Issues) 
    3) เวทีดานประเด็นสังคม (Social Forum) 
    4) เวทีดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Forum on Business and Human Rights) และ 
    5) เวทีดานสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และนิติธรรม (Forum on Human Rights, 
Democracy and the Rule of Law) 
 

  2.1.4 คณะทำงานระหวางรฐับาล (Open-ended Intergovernmental Working Groups)  
   เปนกลไกยอยภายใต HRC ในรูปแบบของการประชุมของผูแทนรัฐบาลในรูปแบบตาง ๆ เชน 
คณะทำงานระหวางรัฐบาลแบบเปด เพ่ือหารือ เจรจา ตลอดจนสรุปสาระของรางตราสารดานกฎหมายระหวาง
ประเทศ หรือใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามตราสารสิทธิมนุษยชน โดยปจจุบันมีทั้งหมด 8 ชุด6

7 ดังน้ี 
    1) คณะทำงานวาดวยสิทธิในการพัฒนา (Working Group on the Right to Development) 
    2) คณะทำงานระหวางรัฐบาลวาดวยการปฏิบัติตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเดอรบัน 
( Intergovernmental Working Group on the effective implementation of the Durban Declaration 
and Programme of Action) 
    3) คณะทำงานระหวางรัฐบาลวาดวยรางปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนศึกษาและการ
ฝกอบรม (Open-ended Intergovernmental Working Group on the draft United Nations Declaration 
on Human Rights Education and Training) 
    4) คณะทำงานระหวางรัฐบาลวาดวยรางปฏิญญาวาดวยสิทธิในสันติภาพ (Open-
ended  Intergovernmental Working Group on a draft United Nations Declaration on the Right to Peace 

 5) คณะทำงานระหวางรัฐบาลเพ่ือพิจารณาความเปนไปไดในการจัดทำกรอบการกำกับ
ดูแลระหวางประเทศวาดวยกฎระเบียบ การตรวจสอบ และการกำกับดูแลกิจกรรมของทหารเอกชนและบริษัท
รักษาความปลอดภัย  (Open-ended Intergovernmental Working Group to consider the possibility 

 
6 ขอมูลเพ่ิมเติม https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OtherSubBodies.aspx สืบคนเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
7 ขอมูลเพ่ิมเติม https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OtherSubBodies.aspx สืบคนเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OtherSubBodies.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OtherSubBodies.aspx
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of elaborating an international regulatory framework on the regulation, monitoring and 
oversight of the activities of private military and security companies relating to the activities)  
    6) คณะทำงานระหวางรัฐบาลวาดวยรางปฏิญญาวาดวยสิทธิของชาวนาและผูทำงาน 
ในชนบท (Open-ended Intergovernmental Working Group on a United Nations Declaration on the rights of 
peasants and other people working in rural areas) 
    7) คณะทำงานระหวางรัฐบาลวาดวยบรรษัทขามชาติและบริษัทธุรกิจเอกชนกับ 
การเคารพสิทธิมนุษยชน (Open-ended Intergovernmental Working Group on transnational corporations 
and other business enterprises with respect to human rights) 
    8) คณะกรรมการเฉพาะกิจวาดวยการใหรายละเอียดมาตรฐานของอนุสัญญาวาดวย 
การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (Ad Hoc Committee on the elaboration of complementary 
standards on the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) 
 

   อน่ึง ขอมูลการดำเนินงานของกลไกสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ (ขอ 2.1.3) และคณะทำงาน
ระหวางรัฐบาล (ขอ 2.1.4) จะทำใหทราบความเคลื่อนไหวหรือความกาวหนาในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่
ประชาคมระหวางประเทศใหความสำคัญและอาจเกี่ยวของกับการดำเนินงานไมวาจะเปนการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ที่มีอยูหรือประเด็นที่ยังไมมีมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจน และ/หรืออยูในระหวางการพัฒนาเปนมาตรฐาน
ใหม เชน กรณีบรรษัทขามชาติและความรับผิดชอบดานสทิธิมนุษยชน 
 

 2.1.5 กลไกตามกระบวนการพิเศษ (Special Procedures)8 
   - เปนกลไกยอยภายใต HRC ในรูปแบบของกลไกติดตามสอดสองและรายงานการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนทั้งในลักษณะสถานการณสิทธิมนุษยชนรายประเทศ (Country Situations) และสถานการณ 
สิทธิมนุษยชนรายประเด็น (Thematic Issues) โดยผูดำรงตำแหนงหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก HRC (mandate 
holders) อาจเปนในรูปของผูเสนอรายงานพิเศษ (Special Rapporteur) หรือผูเช่ียวชาญอิสระ (Independent 
Expert) หรือคณะทำงาน (Working Group)  
   - สำหรับวิธีการดำเนินงานของผูดำรงตำแหนงหรือที่ไดรับมอบหมาย (mandate holders)  
มีหลายรูปแบบ เชน การเดินทางไปเก็บขอมูลในประเทศตาง ๆ (country visit) โดยตองไดรับคำเชิญและ 
ความยินยอมใหไปเยือนจากรัฐบาลของประเทศนั้น เพ่ือไปพบหารือและเก็บขอมูลทั้งจากผูแทนรัฐบาล องคกร
เอกชน การลงพ้ืนที่เพ่ือพบประชาชนที่ไดรับผลกระทบ รวมถึงการหารือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ใน
กรณีของประเทศไทย ไดแก กสม.) หลังจากน้ัน ผูดำรงตำแหนงหรือที่ไดรับมอบหมายจะจัดทำขอเสนอแนะและ
ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของประเทศที่ไปเยือน  
 
 
 

 
8 ขอมูลเพ่ิมเติม https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/SpecialProcedures.aspx สืบคนเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/SpecialProcedures.aspx
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   - นอกจากน้ี ผูดำรงตำแหนงหรือที่ไดรับมอบหมายยังสามารถสงคำถามไปยังรัฐบาลประเทศตาง ๆ 
และองคกรอ่ืน เพ่ือขอทราบขอมูล รวมถึงการรับพิจารณาเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับอำนาจหนาที่และสอบถาม
ขอมูลไปยังรัฐบาลได หากเรื่องนั้นไมอยูในระหวางการพิจารณาของกลไกอื่นภายใตระบบสหประชาชาติ เชน 
คณะกรรมการประจำสนธิสัญญา เปนตน รวมทั้งยังสามารถจัดการประชุมปรึกษาหารือกับฝายตาง ๆ เพื่อสราง
ความตระหนัก ตลอดจนเสนอใหมีการพัฒนากฎหมายระหวางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศดานสิทธิ
มนุษยชนในเรื่องนั้น ๆ หากเห็นวาจำเปน ทั้งนี้ กลไกตามกระบวนการพิเศษสวนใหญจะเสนอรายงานผลการ
ดำเนินงานตอ HRC ทุกป และอาจรวมถึงเสนอรายงานตอ UNGA ดวย 
   - ในสวนของบทบาทของ กสม. ในการหารือรวมกับผูดำรงตำแหนงหรือที่ไดรับมอบหมายจะเปน
ลักษณะของการใหขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมสถานการณ ปญหาอุปสรรคที่พบ และขอสังเกต/ขอเสนอแนะของ กสม. 
ที่มีตอเรื่องดังกลาว เพ่ือนำขอมูลที่ไดรับจาก กสม. ในฐานะหนวยงานอิสระระดับชาติไปประมวลและวิเคราะหเพ่ือ
จัดทำรายงานเสนอตอ HRC ตอไป  
 

     ปจจุบันกระบวนการพิเศษเหลาน้ี มีทั้งหมด 56 อาณัติ8

9 ประกอบดวย 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๖ สํานักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner 
for Human Rights: OHCHR)   
 

   สำนักงานขาหลวงใหญเพือ่สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (OHCHR) เปนองคกรหน่ึงในสหประชาชาติ 
(United Nations: UN) ซึ่งกอต้ังขึ้นจากสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) 
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2536 โดยเปนสวนหน่ึงของสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ (United Nations Secretariat) 
OHCHR มีบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตาง ๆ รวมถึงประสานงานดาน
สิทธิมนุษยชนในระบบสหประชาชาติ ตลอดจนสงเสริมใหประเทศตาง ๆ เขาเปนภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศ
ดานสิทธิมนุษยชนและใหความชวยเหลือทางวิชาการดานสิทธิมนุษยชนแกประเทศสมาชิกสหประชาชาติ โดย
ไดรับงบประมาณประจำจากสหประชาชาติและไดรับบริจาคงบประมาณจากสมาชิกสหประชาชาติ มูลนิธิ หรือ
องคกรเอกชนทั่วโลก มีสำนักงานต้ังอยู ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และนครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา รวมถึง
ภูมิภาคตาง ๆ ของโลก โดยมีสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตต้ังอยูในกรุงเทพฯ 
 
 

 
9 ขอมูลเพ่ิมเติม https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Currentmandateholders.aspx สืบคนเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

สถานการณสิทธิมนุษยชนรายประเด็นมี 44 ประเด็น 
 

เชน ผูเสนอรายงานพิเศษวาดวยเร่ืองการคามนุษย / สิทธิดานการศึกษา /  
สิทธิดานอาหาร /ดานการควบคุมตัวโดยพลการ / ดานสิทธิมนุษยชนกับ

บรรษัทขามชาติและองคกรธุรกิจอ่ืน ๆ /สิทธิคนพิการ / สิทธิในการศึกษา / 
สถานการณของนักปกปองสิทธิมนุษยชน / สิทธิผูสูงอายุ / เสรีภาพทาง

ศาสนาและความเชื่อ / สิทธิในน้ำสะอาดและสุขอนามัย  

 

สถานการณสิทธิมนุษยชนรายประเทศมี 12 ประเทศ 
  

เชน ผูเสนอรายงานพิเศษวาดวยสถานการณสิทธิมนุษยชนในเมียนมา 
/ กัมพูชา / สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี /เบลารุส / 
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง / เอริเทรีย / สาธารณรัฐอิสลามอิหราน / 
สาธารณรัฐมาลี / สหพันธสาธารณรัฐโซมาเลีย / สาธารณรัฐซูดาน / 

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย / รัฐปาเลสไตน 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Currentmandateholders.aspx
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 ความสัมพันธระหวาง กสม. และ OHCHR ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  กสม. ไดมีการติดตอประสานงานหรือมีกิจกรรมรวมกับ OHCHR อยางตอเน่ือง เชน การเขาพบเพ่ือหารือ 
ขอราชการตาง ๆ ทั้งสถานการณสิทธิมนุษยชนของไทยในปจจุบัน และความรวมมือระหวางกันของทั้งสององคกร 
การจัดอบรมเจาหนาที่ การสื่อสารประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ และการเขารวมกิจกรรมที่แตละฝายจัดขึ้น 
 
  2.1.๗ กลไกและกระบวนการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal Periodic 
Review: UPR) 
   - เปนกลไกยอยภายใต HRC ในรูปแบบของกลไกและกระบวนการทบทวน/ประเมินสถานการณ
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ โดยทุกประเทศจะตองจัดทำรายงานทบทวน
สถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศเพ่ือเสนอตอ HRC อยางเทาเทียมกัน โดยไมมีขอยกเวนและจะตองเขารับ
การทบทวนทุก 4 ปครึ่งโดยรายงาน UPR ถือเปนรายงานภาพรวมสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศในทุก
ดานทั้งในดานสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิของบุคคล
กลุมตาง ๆ ภายในประเทศ จึงอาจกลาวไดวารายงาน UPR มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทุกประเทศไดประเมินตนเอง 
ในดานสิทธิมนุษยชน ผานการปรึกษาหารือกับภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
เพ่ือใหการประเมินดังกลาวอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง มีความสมบูรณรอบดานทั้งจุดออนและจุดแข็ง เพ่ือนำมา
เปนโอกาสในการผลักดันใหเกิดความกาวหนาดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศตอไป 
   - การจัดทำรายงาน UPR จะต้ังอยูบนพ้ืนฐานความเช่ือที่วา ทุกประเทศไมไดมีความสมบูรณแบบ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการแกปญหาสิทธิมนุษยชนจะตองดำเนินการโดยแตละประเทศเอง ดังน้ัน รายงาน UPR 
จึงเปนรายงานที่จะถูกพิจารณาทบทวนจากทุกประเทศภายใต HRC ในลักษณะ “เพื่อนแนะนำเพื่อน” 
(Peer review) โดยในการนำเสนอรายงานน้ัน ประเทศที่ถูกทบทวนจะตองตอบขอซักถามตาง ๆ จากประเทศอ่ืน ๆ 
ในประเด็นที่อาจมีขอสงสัยหรือประสงคจะไดรับความกระจางเก่ียวกับการดำเนินงานเพ่ือคุมครองสิทธิมนุษยชน
ดานตาง ๆ เพ่ิมเติม จากน้ันที่ประชุมจะใหขอเสนอแนะแกประเทศที่ถูกทบทวนในประเด็นที่เห็นควรใหมีการ
ปรับปรุง ซึ่งประเทศที่ถูกทบทวนมีสิทธิที ่จะรับหรือไมรับขอเสนอแนะใด ๆ ก็ได หลังจากนั้น ประเทศที่ถูก
ทบทวนจะตองนำขอเสนอแนะที ่รับมาไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม และรายงานผลการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะในการทบทวนรอบถัดไป ทั้งน้ี กลไก UPR เปนกระบวนการพิเศษที่ไมซ้ำซอนกับการจัดรายงานตาม
พันธกรณีระหวางประเทศตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่รัฐเขาเปนภาคี แตเปนกลไกเสริมใหกลไกตาม
สนธิสัญญามีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  
 

   กระบวนการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ (UPR) 
   - การทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนภายใตกลไก UPR ดำเนินการโดยคณะทำงาน UPR 
ซึ่งประกอบดวยสมาชิก HRC จำนวน 47 ประเทศ จัดการประชุมเพื่อทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศตาง ๆ ปละ 3 คร้ังๆ ละ 2 สัปดาห ในการประชุมแตละครั้งจะพิจารณาสถานการณสิทธิมนุษยชน
ของประเทศตาง ๆ จำนวน 14 ประเทศ โดยเอกสารพ้ืนฐานสำหรับการทบทวนสถานการณในแตประเทศ
ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 
    1) รายงานประเทศซึ่งจัดทำขึ้นโดยรัฐบาลของประเทศที่ถูกทบทวน (State under 
Review) มีความยาวไมเกิน 20 หนา 
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    2) รายงานจากคณะกรรมการประจำสนธิสัญญา (Treaty bodies) กลไกพิเศษ 
(Special Procedures) และหนวยงานสหประชาชาติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยสำนักงานขาหลวงใหญเพื่อ
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: 
OHCHR) เปนผูรวบรวมมีความยาวไมเกิน 10 หนา   
    3) รายงานสรุปขอมูลดานสิทธิมนุษยชนจากภาคสวนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ (Stakeholders) 
ซ่ึงรวมถึงรายงานคูขนานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดย OHCHR เปนผูรวบรวมสรุปมีความยาว 
ไมเกิน 10 หนา  
   - สำหรับขั้นตอนการนำเสนอรายงาน UPR ประเทศที่ถูกทบทวนจะตองสงรายงานตอ 
ฝายเลขานุการของคณะทำงาน UPR ลวงหนาเปนเวลา 12 สัปดาห เพ่ือใหรายงานไดรับการแปลเปนภาษา
ทางการของสหประชาชาติ 9

10 จากน้ันรายงานจะถูกสงใหประเทศสมาชิก HRC ซึ่งเปนคณะทำงาน UPR ไดพิจารณา
ลวงหนา ทั้งน้ี กอนกำหนดการเสนอรายงานตอคณะทำงาน UPR ฝายเลขานุการจะสงคำถามที่ไดรับลวงหนาจาก
ประเทศตาง ๆ ใหกับประเทศที่ถูกทบทวนผานกลไกที่ เรียกวา Troika (หมายถึง ประเทศสมาชิก HRC 
จากกลุมภูมิภาคตาง ๆ จำนวน 3 คนทำหนาที่จัดทำรายงานของประเทศที่ถูกทบทวน คัดเลือกโดยการจับฉลาก) 
อยางนอยประมาณ 10 วันทำการกอนการนำเสนอรายงานของประเทศน้ัน ๆ 
   - นอกจากน้ี ในชวงการเสนอรายงานแตละประเทศจะมีเวลา 3 ช่ัวโมง โดยถูกแบงเปนชวงของ 
การนำเสนอรายงาน ชวงของการตอบคำถามที่ไดรับลวงหนา และชวงของการใหขอมูลเพ่ิมเติมรวมทั้งชวงของ 
การกลาวสรุป รวมเปน 1 ช่ัวโมงและอีก 2 ช่ัวโมงเปนการพูดคุยหารือ (Interactive Dialogue) กับประเทศ
สมาชิก HRC ประเทศผูสังเกตการณ และภาคประชาสังคม หลังจากน้ัน Troika ของแตละประเทศจะเปนผูจัดทำ
รายงานของคณะทำงาน UPR สำหรับประเทศน้ัน ๆ ภายใน 2 วัน โดยรายงานจะประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 
 

    1) บทคัดยอการหารือในที่ประชุมคณะทำงาน UPR 
    2) ขอสรุปและ/หรือขอเสนอแนะ และ 
    3) คำมั่นโดยสมัครใจของประเทศที่ถูกทบทวน 
 

   โดยประเทศที่เสนอรายงานสามารถนำขอเสนอแนะกลับมาพิจารณารับ ไมรับ หรือเพียงรบัทราบได 
จากน้ันประเทศที่ เสนอรายงานสามารถสงความเห็นที่มีตอขอเสนอแนะที่ ไดรับใหแกฝายเลขานุการของ
คณะทำงาน UPR กอนที่ที่ประชุม HRC จะพิจารณารายงาน 
   - เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนำเสนอรายงานตอคณะทำงาน UPR คณะทำงาน UPR จะเสนอผล
การพิจารณารายงานของประเทศที่ถูกทบทวนตอที่ประชุม HRC โดยจะใชเวลา 1 ช่ัวโมง ประเทศที่ถูกทบทวน 
มีเวลา 20 นาที เพ่ือช้ีแจงและใหขอมูลเพ่ิมเติมตอที่ประชุม HRC และประเทศตาง ๆ มีเวลาในการใหขอคิดเห็น
หรือถามคำถามเพ่ิมเติม 20 นาที และภาคประชาสังคมมีเวลาแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามเพ่ิมเติมอีก 
20 นาที จากน้ัน HRC จะรับรองรายงานซึ่งถือเปนการเสร็จสิ้นกระบวนการนำเสนอรายงานภายใตกลไก UPR11 
 

 
10 ภาษาทางการมีทั้งหมด 6 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาจีน และภาษาอาหรับ 
ขอมูลจาก https://www.un.org/en/sections/about-un/official-languages/index.html สืบคนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 
11 ขอมูลจากหนังสือคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติคำมั่นดานสิทธิมนุษยชนของไทยและกระบวนการ UPR ฉบับประชาชน 
จัดทำโดย กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 

https://www.un.org/en/sections/about-un/official-languages/index.html%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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**สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติท่ีมีสถานะเอ (A Status) 

สามารถเขารวมประชุม ณ สำนักงานองคการสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  

พรอมทั้งกลาวถอยแถลงในท่ีประชุม HRC ได 
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           การดำเนินการของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน UPR 
  - รัฐบาลไทย โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และกรมองคการระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ เปนเจาภาพหลักในการจัดทำรายงาน UPR ของไทย ในการจัดทำรายงาน 
UPR เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะภายใตกลไก Universal Periodic Review (UPR) ใหความเห็นชอบ กอนสงใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนสงให UN ตอไป 

- คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ภายใตกลไก Universal Periodic Review (UPR) เปนกลไกของรัฐบาลไทยที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือทำหนาที่ติดตามการ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ไดรับภายใต UPR โดยจะมีการประชุมหารืออยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความเห็นเก่ียวกับพัฒนาการ ชองวางที่ยังตองผลักดันเพ่ิมเติมและสิ่งทาทายตาง ๆ มีปลัดกระทรวงการตางประเทศ
เปนประธาน โดยคณะกรรมการดังกลาวประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงพาณิชย เปนตน 

- ในสวนของสำนักงาน กสม. มีเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการฯ ทั้งน้ี ในสวนของสถานะการดำเนินการจัดทำรายงานประเทศตามกระบวนการ UPR รัฐบาลไทย
ไดจัดสงรายงานฉบับแรกเมื่อป 2554 และฉบับที่ 2 เมื่อป 2559 โดยมีกำหนดสงรายงานประเทศตามกระบวนการ 
UPR ฉบับที่ 3 ภายในป 2564  
 

 2.2 บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติและการดำเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ (กสม.) ที่ผานมาภายใตกลไก UPR 
   - ในกระบวนการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ (UPR) ไดเปดโอกาส 
ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) มีบทบาทในการทำหนาที่เปนกลไกติดตามการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะที่ไดรับภายใต UPR ของรัฐบาลไทย โดยทำหนาที่ใหขอมูลประกอบการพิจารณาในรูปแบบ 
ของ “รายงานคูขนาน (Alternative report)” เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับภาพรวมสถานการณและประเด็นปญหา 
สิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย รวมทั้งใหขอเสนอแนะเพ่ือใหรัฐบาลดำเนินการสอดคลองกับหลัก 
สิทธิมนุษยชนใหมากขึ้น   
   - การจัดทำรายงานคูขนานตามกระบวนการ UPR คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 
ไดจัดทำรายงานคูขนานตามกระบวนการ UPR และไดจัดสงให HRC แลว 3 ฉบับ เมื่อป 2554 ป 2558 
และป 2564 
 

  2.2.1 ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำรายงานคูขนาน UPR ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 
   การจัดทำรายงานคูขนาน UPR ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) เปนภารกิจ
ประการหน่ึงของกลุมงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ สำนักสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศ โดยการดำเนินการที่ผานมามีขั้นตอนการจัดทำรายงานคูขนาน ดังตอไปน้ี 
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   1) ดำเนินการศึกษาขอมูล ขอเท็จจริง และพันธกรณีที่เกี่ยวของกับขอเสนอแนะจากกระบวนการ 
UPR รอบที่ผานมาทั้งที่ไทยรับและไมรับมาปฏิบัติวา ไดดำเนินการไปแลวหรือไมอยางไร มีพัฒนาการความกาวหนา
ที่สำคัญเชนใดในประเด็นใด รวมทั้งประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการรายงานรอบที่ผานมาซึ่งมีผลกระทบ
ตอสาธารณชนในวงกวาง ตลอดจนนำมาวิเคราะหวาประเด็นใดควรบรรจุในรางรายงานคูขนานเพ่ือมีขอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหาดานสิทธิมนุษยชนของประเทศตอไป   

   2) เสนอประเด็นที่จะบรรจุไวในรายงานคูขนานตามกระบวนการ UPR พรอมกรอบเวลาในการ
ดำเนินงาน ตอที่ประชุม กสม. ดานบริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบจาก กสม. ทั้งน้ี ประเด็นที่เสนอขอบรรจุใน
รายงานคูขนานฯ จะเปนประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณและปญหาดานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของไทยในชวง 4 ปที่
ผานมานับตั้งแตปที่ไทยไดรับขอเสนอแนะจากกระบวนการ UPR รอบที่แลว พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของกับผล
การดำเนินงานของรัฐบาลไทยตามขอเสนอแนะทั้งที่รับและไมรับมาปฏิบัติวาเปนเชนไร ประมาณ 5 - 6 ประเด็น
สำคัญเพ่ือใหสอดคลองกับจำนวนหนาที่ทางสหประชาชาติกำหนดไวเพียง 5 หนา หรือไมเกิน 2,815 คำ (ไมรวม
เชิงอรรถ)  
 

 

 

** หลักในการพิจารณาเลือกปญหาสิทธิมนุษยชนที่มีความสำคัญในประเทศเพือ่บรรจุในรายงานคูขนาน UPR 
ภายใตขอจำกัดเพียงจำนวน 5 หนา มีดังน้ี 

 รายงานคูขนาน UPR ของ กสม. ไมควรกลาวถึงทุกประเด็นปญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศ 
แตควรกลาวถึงเฉพาะประเด็นปญหาที่สำคัญที่ไดสงผลกระทบตอคนจำนวนมาก หรือเปนปญหาที่อยู
ในความสนใจของสาธารณชนและ/หรือประชาคมระหวางประเทศ หรือเปนปญหาสิทธิมนุษยชนที่มี
ความรุนแรงและ กสม. เห็นวาควรแกไขปญหาโดยเร็ว ทั้งน้ี ปญหาที่หยิบยกควรเนนปญหาที่เกิดขึ้น
ในชวง 4 ปที่ผานมา หรือเปนปญหาที่ยังสงผลกระทบอยางตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน 

 พิจารณาจากขอมูลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ไทยรับมาปฏิบัติวามีพัฒนาการเปนเชนไร โดยหยิบยก
เฉพาะประเด็นสำคัญที่ กสม. เห็นวายังไมมีความคืบหนาเทาที่ควร  

    

 

   3) เมื่อที่ประชุม กสม. ดานบริหาร มีมติเห็นชอบประเด็นที่จะบรรจุไวในรายงานคูขนานตาม
กระบวนการ UPR สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ จะดำเนินการรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของตามประเด็นที่ไดรับความเห็นชอบ พรอมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของทั้งในและนอก
สำนักงาน กสม. เพ่ือขอขอมูลและขอคิดเห็นเพ่ิมเติมตามประเด็นขางตน เพ่ือรวบรวมและวิเคราะหสังเคราะห
ขอมูลเพ่ือจัดทำรางรายงานคูขนาน UPR รางแรก 
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  ** หลักในการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทำรายงานคูขนาน UPR 
   สำนักงาน กสม. จะรวบรวมขอมูลจากผลการดำเนินงานของ กสม. ที่ผานมาตามที่ปรากฏ 
ในรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศ รายงานผลการตรวจสอบเรื่องรองเรียน 
รายงานขอเสนอแนะนโยบายที่เก่ียวของ และรายงานคูขนานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศของ กสม. 
รวมถึงแถลงการณของ กสม. ตลอดจนรายงานของภาคประชาสังคมทั้งของไทยและตางประเทศ นอกจากน้ี 
ยังรวบรวมขอมูลดานกฎหมาย นโยบาย/มาตรการ และผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของ เพ่ือนำมา
วิเคราะหถึงความกาวหนาในการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่รับมาปฏิบัติ 

 
 

    

   4) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ จัดทำรางรายงานตามกระบวนการ
UPR รางแรกแลวเสร็จเพ่ือนำรางดังกลาวใชเปนขอมูลประกอบการดำเนินการจัดการหารือรวมกับกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ และภาคประชาสังคม เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอมูล
เพ่ิมเติมจากผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของ (Stakeholders) และดำเนินการรวบรวม และวิเคราะหสังเคราะหขอมูล 
เพ่ือปรบัปรุงรางรายงานคูขนานตามกระบวนการ UPR รางแรกใหมีความสมบูรณ ชัดเจน และครอบคลุมมากขึ้น 
 
 
 
  ** หลักในการเขียนโครงรางรายงานคูขนานตามกระบวนการ UPR ของ กสม. 
   - รายงานคูขนานตามกระบวนการ UPR ของ กสม. แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี  
    สวนที่ 1 บทนำ นำเสนอขอมูลการดำเนินงานของรัฐบาลตามขอเสนอแนะจาก
กระบวนการ UPR รอบที่ผานมาในสวนของขอเสนอแนะที่ไทยรับมาปฏิบัติ ทั้งที่ กสม. เห็นวามีความกาวหนาและ 
ยังไมมีความคืบหนาเทาที่ควร รวมทั้งขอเสนอแนะที่ไทยไมไดรับมาปฏิบัติแต กสม. เห็นวารัฐบาลอาจนำมา
พิจารณาดำเนินการได  
    สวนที่ 2 ปญหาสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ นำเสนอภาพรวมสถานการณสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศในชวง 4 ปที่ผานมา และประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญรายประเด็นที่ กสม. เห็นวาควรไดรับการ
แกไขปญหาโดยเร็วประมาณ 5 - 6 ประเด็น ทั้งน้ี ควรนำเสนอขอมูลที่ชัดเจนและตรงประเด็น เน่ืองจากมี
ขอจำกัดเรื่องจำนวนหนาที่ตองไมเกิน ๕ หนา 
    สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปนการสังเคราะหขอเสนอแนะที่สำคัญเพื่อแกไขปญหาที่ได 
หยิบยกในสวนที่สอง โดยอาจเปนการเสนอใหรัฐบาลปรับปรุงกฎหมาย หรือใหรัฐบาลกำหนดมาตรการทั้งระยะสั้น
และระยะยาว รวมทั้งเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือใหรัฐบาลแกไขปญหาดังกลาว 
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   5) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ นำเสนอรางรายงานคูขนานตาม
กระบวนการ UPR ตอที่ประชุม กสม. ดานบริหาร เพ่ือพิจารณาใหความเห็น 
   6) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ดำเนินการปรับแกรางรายงาน
คูขนานตามความเห็นของที่ประชุม กสม. ดานบริหาร และเสนอรางรายงานที่ปรับแกแลวตอที่ประชุม กสม. 
อีกครั้งเพ่ือใหความเห็นชอบกอนจัดสงใหสหประชาชาติตอไป 
   7) เมื่อที่ประชุม กสม. ดานบริหาร มีมติใหความเห็นชอบตอรายงานคูขนานตามกระบวนการ
UPR แลว สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ดำเนินการจัดสงรายงานดังกลาวไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
   8) สำนักงาน กสม. แปลรายงานคูขนานเปนภาษาอังกฤษและสงใหสหประชาชาติภายใน
กำหนดเวลาผานทางระบบฐานขอมูล UPR ออนไลนที่สหประชาชาติกำหนด ไดแก https://uprdoc.ohchr.org 
   9) ในชวงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติเพ่ือพิจารณารายงาน UPR 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่มีสถานะเอ (A Status) สามารถเดินทางไปเขารวมการประชุมดังกลาว ณ 
สำนักงานองคการสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรฐัสวิส พรอมทั้งกลาวถอยแถลงในที่ประชุมเปนเวลา 2 นาที 
   10) ภายหลังจากที่สหประชาชาติพิจารณารายงาน UPR และใหขอเสนอแนะแกประเทศไทย 
กสม. มีหนาที่เปนกลไกติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะจากกระบวนการ UPR เพ่ือใหรัฐบาลดำเนินงาน
สอดคลองกับขอเสนอแนะที่รับมาปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uprdoc.ohchr.org/
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ภาพขั้นตอนการจัดทำรายงานคูขนาน UPR ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ (กสม.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
21 คูมือการดำเนินงานดานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

 
  2.2.2 ขั้นตอนการเตรียมการเขารวมประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติเพื่อพิจารณา
รายงาน UPR 
      ในชวงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติเพ่ือพิจารณารายงาน UPR 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่มีสถานะเอ (A Status) สามารถเดินทางไปเขารวมการประชุมดังกลาว 

ณ สำนักงานองคการสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พรอมทั้งกลาวถอยแถลงในที่ประชุม ทั้งน้ี 

การเดินทางเขารวมการประชุมฯ จะตองมีการเตรียมการที่สำคัญ ประกอบดวย การเตรียมการดานสารัตถะ 

และดานพิธีการ โดยสามารถแบงขั้นตอนการทำงานออกเปน ๓ ชวง ดังตอไปน้ี 
 

     ๑) กอนเดินทางเขารวมการประชุม 

การเตรียมการ รายละเอียด 

ดานสารัตถะ - จัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับการประชุม ไดแก กำหนดการ ระเบียบวาระ
การประชุม เอกสารประกอบการประชุม และองคประกอบคณะผูแทน 
เพ่ือเสนอ กสม. พิจารณาอนุมัติ 
- จัดเตรียมถอยแถลงที่จะกลาวในที่ประชุม โดยถอยแถลงจะเปนการ
ประมวลสรุปความเห็นของ กสม. ตอสถานการณดานสิทธิมนุษยชน 
ของไทยที่สำคัญ  

ดานพธิีการ (Logistics) - จัดเตรียมบันทึกขออนุมัติองคประกอบผูแทนและคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบ และคาใชจายอ่ืน ๆ เชน คาใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ในตางประเทศ คารับรอง เปนตน 
- ประสานงานเรื่องการขอหนังสือเดินทาง การจองบัตรโดยสาร 
เครื่องบิน และการสำรองที่พัก  
- ประสานแจงรายละเอียดคณะผูแทนและกำหนดการเดินทาง 
ใหเจาหนาที่คณะผูแทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา 
ทราบ และอำนวยความสะดวกในชวงการประชุม 
- จัดประชุมคณะผูแทนที่จะเดินทางไปเขารวมการประชุมฯ 
เพ่ือแจงรายละเอียดเก่ียวกับการประชุมและการเดินทาง 
พรอมจัดเตรียมเอกสารตางๆ ในการเขารวมการประชุม 
(แลวแตกรณี) 
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2) ระหวางการเขารวมการประชุม 

การเตรียมการ รายละเอียด 

ดานสารัตถะ - คณะผูแทนหารือรวมกันกอนการประชุมในแตละวัน เพ่ือเตรียมทาที
และความพรอมในการประชุม 
- คณะผูแทนหารือสรุปรวมกันภายหลังการประชุมเพ่ือสรุปสาระสำคัญ
ของการประชุมในแตละวัน 

ดานพธิกีาร (Logistics) - ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกำหนดการ/ ขอมูล/ เอกสารการประชุม 
- เตรียมความเรียบรอยในเรื่องหองประชุม อาหารกลางวัน และการ
เดินทางไปสำนักงานองคการสหประชาชาติ 
- ถายภาพการเขารวมประชุม และจัดทำขาวประชาสัมพันธ 

 

       ๓) ภายหลังเดินทางกลับจากการประชุม 
 

การเตรียมการ รายละเอียด 

ดานสารัตถะ - จัดทำรายงานสรุปผลการเขารวมประชุมและแนวทางการขับเคลื่อน 
ผลการประชุม เสนอ กสม. ทราบ 
- จัดทำบันทึกเวียนใหสำนักที่เกี่ยวของทราบผลการประชุม 

ดานพธิีการ (Logistics) - จัดทำบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการ 
- จัดทำบันทึกสงใชเงินยืม 

 
 2.2.3 ปญหาอุปสรรค และขอทาทาย พรอมแนวทางการพัฒนา    
       ในการจัดทำรายงานคูขนานตามกระบวนการ UPR ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ที่ผานมาพบปญหาอุปสรรคที่สำคัญ คือ ภายหลังจากที่สหประชาชาติพิจารณารายงาน UPR และใหขอเสนอแนะ
แกประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีภารกิจในการทำ
หนาที่เปนกลไกติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะจากกระบวนการ UPR เพ่ือใหรัฐบาลดำเนินงานสอดคลองกับ
ขอเสนอแนะที่รับมาปฏิบัติ อยางไรก็ดี ที่ผานมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอาจยังไมไดติดตามการ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังกลาวอยางเปนระบบมากนัก เน่ืองจากยังขาดกลไกภายในที่มีการทำงานแบบ 
บูรณาการรวมกันของสำนักตาง ๆ เพ่ือติดตามวา หนวยงานภาครัฐไดดำเนินการตามขอเสนอแนะที่ไดรับจาก
กระบวนการ UPR หรือไมอยางไร 
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      ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดระบบการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากกระบวนการ UPR อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรพิจารณาจัดใหมีคณะทำงานติดตาม 
การดำเนินการตามขอเสนอแนะที่ประเทศไทยไดรับจากกระบวนการ UPR โดยมีองคประกอบ ไดแก กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในฐานะประธานคณะทำงาน และผูแทนสำนักตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยคณะทำงานดังกลาว
จะมีภารกิจในการติดตาม สอบถาม และผลักดันใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดำเนินการตามขอเสนอแนะ 
ที่ไดรับจากกระบวนการ UPR ใหเกิดผลเปนรูปธรรม อันเปนอาณัติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

บทบาทของของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 
ภายใตกลไก UPR 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ 
ดานสิทธิมนุษยชน (Monitoring) 

การประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ตามกระบวนการ UPR 

- การติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลไทย 

  ตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากกระบวนการ UPR 

- การจัดทำรายงานคูขนาน 

- การเขารวมประชุมและรวมกลาวถอยแถลง 

  ในที่ประชุม UPR (กรณีไดรับสถานะ A) 

กสม. มีหนาทีเ่ปนกลไกในการติดตาม

การดำเนินงานของรัฐบาล 

ตามขอเสนอแนะที่ไดรบัจาก

กระบวนการ UPR เพื่อประเมิน 

และจัดทำรายงานคูขนานสถานการณ

สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 

ตามกระบวนการ UPR จัดสงให

สหประชาชาติพิจารณา 

ควบคูกับรายงานของรฐับาล 

สรุป 
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บทท่ี 3  
กลไกสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน 

 

 

กลไกสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน 
“สนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน” มีลักษณะเปนสนธิสัญญาพหุภาคี กลาวคือ เปนสนธิสัญญาที่มีขอตกลง

ของรัฐมากกวาสองรัฐขึ้นไปเขาเปนภาคีสนธิสัญญา ซึ่งกระบวนการในการทำสนธิสัญญามีหลายขั้นตอน นับต้ังแต
การเจรจา การใหความยินยอมของรัฐเพ่ือผูกพันตามสนธิสัญญาโดยการลงนาม การใหสัตยาบัน การภาคยานุวัติ
และบางรัฐอาจต้ังขอสงวนหรือตีความสนธิสัญญา และเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำสัญญาครบถวนแลว 
รัฐภาคีก็มีพันธกรณีที่ตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาตอไป ซึ่งการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาจะกอใหเกิดพันธกรณี 
ที่ตองปฏิบัติใหสอดคลองกับสนธิสัญญา ดังน้ัน เมื่อประเทศไทยเขาเปนภาคีสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนแลว 
จึงตองปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาที่ไดเขาเปนภาคี 
 
 

 ๓.๑ ประเทศไทยกับสนธสิัญญาดานสทิธิมนุษยชน 
       ปจจุบันประเทศไทยไดเขาเปนภาคีสนธิสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชน (Core human rights 
treaties) แลว จำนวน 7 ฉบับ ไดแก 

(1) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 
on Civil and Political Rights: ICCPR) มีสาระสำคัญกลาวถึงสิทธิในการกำหนดเจตจำนงตนเอง พันธกรณี
ของรัฐภาคีที่รับรองการเคารพและประกันสิทธิของบุคคล รวมถึงการหามเลือกปฏิบัติ ไมวาจะดวยเหตุผลทาง 
เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถิ่นกำเนิด 
หรือสภาพอ่ืนใด สิทธิในสวนที่เปนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อาทิ เสรีภาพในการมีชีวิต การปลอดจาก
การทรมาน การหามมิใหบุคคลถูกจับกุมตามอำเภอใจ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก 

-  ไทยมีคำแถลงตีความของกติกา ICCPR ใน 2 ประเด็นคือ 
   1) การใชสิทธิการกำหนดเจตจำนงตนเอง ซึ่งไทยมิใหตีความวา อนุญาตหรือสนับสนุนการ

กระทำใด ๆ ที่จะเปนการแบงแยกดินแดน 
   2) เรื่องการหามโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสงคราม ไทยถือวาไมรวมถึงสงครามเพ่ือปองกัน

ตนเอง ในกรณีที่ไทยจำเปนตองประชาสัมพันธและชักชวนใหประชาชนรักชาติในกรณีที่ตองทำสงครามเพ่ือปองกัน
การรุกรานจากประเทศอ่ืน 

- ไทยยังไมเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (Optional Protocol to the ICCPR) และพิธีสารเลือกรับของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ 2 เรื่องโทษประหารชีวิต (Second Optional Protocol to the ICCPR, 
aiming at the abolition of death penalty) 
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(2) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) มีสาระสำคัญกลาวถึงสิทธิในการกำหนด
เจตจำนงตนเอง พันธกรณีของรัฐภาคีที่จะดำเนินมาตรการตาง ๆ อยางเหมาะสม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
โดยมีสาระแหงสิทธิ เชน สิทธิในการทำงาน สิทธิในชีวิตความเปนอยูที่ดี สิทธิในดานการศึกษา สิทธิดานสุขภาพ 
และสิทธิในวัฒนธรรม เปนตน 

- ไทยมีถอยแถลงตีความในการใชสิทธิการกำหนดเจตจำนงตนเอง ซึ่งไทยมิใหตีความวา 
อนุญาตหรือสนับสนุนการกระทำใด ๆ ที่จะเปนการแบงแยกดินแดน (ตามความหมายใน Vienna Declaration 
and Programme of Action) 

- ไทยยังไมเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

 
(3) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) มีสาระสำคัญกลาวถึง 
การหามเลือกปฏิบัติตอสตรี พันธกรณีของรัฐภาคีที ่ตองดำเนินการเพื่อสนับสนุนความกาวหนาของสตรี 
ความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรีในดานการเมือง การดำรงชีวิต และดานกฎหมาย สิทธิของสตรีที่จะตอง
ไดรับการดูแลทางเศรษฐกิจ การปองกันความรุนแรงตอสตรีในสถานที่ทำงาน และการเขาถึงบริการสุขภาพ 
   - ไทยมีคำแถลงตีความวา ขอบทในอนุสัญญา CEDAW จะตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญไทย
รวมทั้งมีขอสงวนในขอ 29 เกี่ยวกับการเสนอเรื่องใหศาลยุติธรรมระหวางประเทศพิจารณา ในกรณีการพิพาท
ระหวางรัฐภาคี 
   - ไทยเขาเปนภาคีโดยการใหสัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Optional Protocol to the CEDAW) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2543 และมีผลใช
บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2543 มีสาระสำคัญในเรื่องการยอมรับอำนาจของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาในการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน ในกรณีที่มีการละเมิดพันธกรณีที่ปรากฏในอนุสัญญาที่เกี่ยวของกับ
รัฐภาคี โดยผูรองเรียนอาจเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลในนามของผูถูกละเมิดสิทธิได 
 

(4) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) มีสาระสำคัญ
กลาวถึงสิทธิตาง ๆ ที่เด็กพึงไดรับ ประกอบดวย สิทธิและเสรีภาพของเด็กโดยทั่วไป การคุมครองรางกาย ชีวิต 
เสรีภาพ และสวัสดิภาพของเด็ก การจัดสวัสดิการสังคมแกเด็ก การคุมครองสิทธิพลเมือง การคุมครองเด็กที่มี
ปญหาความประพฤติหรือกระทำความผิดทางอาญา และการคุมครองเด็กผูดอยโอกาส 
   - ไทยมีขอสงวนในขอ 22 เรื่องสถานะของเด็กผูลี้ภัย โดยในช้ันน้ี รัฐบาลอยูระหวางการศึกษา
ความเปนไปไดในการถอนขอสงวนดังกลาว ในสวนของทาทีของ กสม. เห็นวารัฐบาลมีความพรอมในการถอนขอ
สงวนแลว เน่ืองจากไดมีการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายในการบริหารจัดการและคุมครองเด็กหรือบุคคลที่อยูใน
สถานะผูลี้ภัย ซึ่งการถอนขอสงวนยอมสงผลดีในการคุมครองสิทธิของเด็กผูลี้ภัยในประเทศไทยใหสอดคลองกับ
เจตนารมณของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
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   - ไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 3 ฉบับ คือ  
     ๔.1) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กเรื่อง การขายเด็ก การคาประเวณี และ 
สื่ อล ามก เกี่ ย วกั บ เด็ ก  (Optional Protocol to the CRC on the sale of children, child prostitution 
and child pornography) เขาเปนภาคีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 และมีผลใชบังคับกับไทย เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ 2549 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเพ่ิมเติมอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขอ 32, 34, 35 ซึ่งวาดวยการ
แสวงประโยชนจากเด็กทางเศรษฐกิจและทางเพศ 
     ๔.๒) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เรื่อง ความเก่ียวพันของเด็กในความ
ขัดแยงกันดวยกำลังอาวุธ (Optional Protocol to the CRC on the involvement of children in armed 
conflicts) เขาเปนภาคีเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2549 และมีผลใชบังคับกับไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2549 
มีสาระสำคัญเก่ียวกับการเพ่ิมเติมอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขอ 38 เก่ียวกับหามการเกณฑเด็กเปนทหารในภาวะ
สงคราม 
     ๔.๓) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการติดตอรองเรียน
(Optional Protocol to the CRC on a communication procedure) เขาเปนภาคีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2555 และมีผลใชบังคับกับไทย เมื่อวันที่  14 เมษายน 2557 มีสาระสำคัญในเรื่องอำนาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสิทธิเด็ก และกระบวนการติดตอรองเรียน 

 
(5) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on 

the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD) มีสาระสำคัญกลาวถึงการเลือกปฏิบัติ
ทางเช้ือชาติวาหมายถึง การจำแนก กีดกัน การจำกัดหรือการเอ้ืออำนวยพิเศษ เพราะเช้ือชาติ สีผิว เช้ือสาย 
ชาติกำเนิด หรือเผาพันธุ และการดำเนินมาตรการเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 
   - ไทยมีคำแถลงตีความทั่วไปวา รัฐบาลไทยจะไมตีความหรือใชบทบัญญัติใด ๆ ที่ปรากฏใน
อนุสัญญาเปนพันธกรณีเกินกวารัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในของไทยไดบัญญัติไว และมีขอสงวนขอ ๒๒ วาดวย
กรณีเกิดขอพิพาทระหวางรัฐภาคีโดยไมสามารถเจรจาตกลงดวยวิธีการอ่ืนใด และรัฐคูกรณีเสนอใหศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศพิจารณา 
 

(6) อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดราย ไรมนุษยธรรม 
หรือที่ย่ำยีศักด์ิศรี (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment: CAT) มีสาระสำคัญกลาวถึงการทรมานวา หมายถึงการกระทำใดก็ตามโดยเจตนาที่ทำใหเกิด
ความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานอยางสาหัส ไมวาทางกายภาพหรือทางจิตใจตอบุคคลใดบุคคลหน่ึง ดวยความ
มุงประสงคเพ่ือใหไดขอสนเทศหรือคำรับสารภาพจากบุคคลน้ันหรือบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลน้ันสำหรับ 
การกระทำซึ่งบุคคลน้ันหรือบุคคลที่สามกระทำ หรือถูกสงสัยวาไดกระทำ รวมทั้งการบังคับขูเข็ญ โดยมุงเนน 
ไปที่การกระทำหรือโดยความยินยอมของเจาหนาที่รัฐหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงทางการ 
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   - พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ (Optional Protocol to the Convention 
Against Torture: OPCAT) ไทยอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการเขาเปนภาคี 
พิธีสารฯ ทั้งน้ี หากไทยเขาเปนภาคี พิธีสารมีการกำหนดใหรัฐภาคีตองจัดต้ัง “กลไกปองกันการทรมานระดับชาติ 
(National Preventive Mechanism: NPM)”  เ พ่ื อ ต รวจ เ ย่ี ย ม ส ถ าน ที่ ค วบ คุ ม ตั ว บุ ค ค ล ป ระ เภ ท 
ตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ ซึ่งในหลายประเทศไดมอบหมายใหสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติทำหนาที่ดังกลาว โดยใน
สวนของประเทศไทย กสม. ไดรับการทาบทามเปนการภายในจากหนวยงานของรัฐใหทำหนาที่เปนกลไกอิสระ
ดังกลาว อยางไรก็ดี ที่ผานมา กสม. ไดมีการตรวจเย่ียมสถานที่ควบคุมตัวบุคคลอยูแลว แตสวนใหญเปนการตรวจ
เยี่ยมเน่ืองจากไดรับเรื่องรองเรียนมากกวาเปนการตรวจเยี่ยมเชิงปองกันซึ่งเปนเจตนารมณหลักของพิธีสารฯ 
 

(7) อนุส ัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities: CRPD) มีสาระสำคัญกลาวถึงการมุงเนนการขจัดอุปสรรคซึ่งเปนสาเหตุสำคัญของความยากลำบาก
ในการดำเนินชีวิตของคนพิการ ตลอดจนการแกไขความเสียเปรียบทางสังคมของคนพิการ ซึ่งกอใหเกิดการเลือก
ปฏิบัติ และขัดขวางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  - ไทยเขาเปนภาคีโดยการใหสัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ 
(Optional Protocol to the CRPD) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 และมีผลใชบังคับกับไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
2559 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการติดตอรองเรียน ที่จะทำใหประชาชนมีชองทางในการยื่นขอรองเรียน
กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาฯ ตอคณะกรรมการประจำอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ เพ่ือชวยสงเสริมการ
คุมครองสิทธิคนพิการใหสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

 
  - ปจจุบันไทยยังไมไดเขาเปนภาคีสนธิสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชน (Core human rights treaties) 
จำนวน 2 ฉบับ ไดแก 
     ๑) อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก
บ ัง ค ับ  ( International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance: CED) โดยไทยไดลงนามอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 แตยังไมไดใหสัตยาบัน 
     ๒) อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถ่ินฐานและสมาชิกในครอบครัว 
(Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families: CRMW)  
 

บทบาทของ กสม. ตอการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 
กสม. มีหนาที ่และอำนาจในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน

ภาครัฐ และกฎหมายตาง ๆ วาสอดคลองกับสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคีมากนอย
เพียงใด เพื ่อนำไปสู การจัดทำขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไขแนวปฏิบัติตาง ๆ และกฎหมายให
สอดคลองกับสนธิสัญญา รวมถึงดำเนินการรณรงคสนับสนุนใหมีภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของดำเนินการเพื่อ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหสอดคลองกับพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนมากย่ิงขึ้น  
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  3.๒ คณะกรรมการประจำสนธิสญัญาดานสิทธิมนุษยชนฉบับตาง ๆ 
   ปจจุบันประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตสนธิสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชน จำนวน 7 ฉบับ โดยใน
แตละสนธิสัญญาไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการผูเช่ียวชาญอิสระระหวางประเทศ (International Committee of 
Independent Experts) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐภาคี ไดแก  
    1) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) รับผิดชอบกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political 
Rights: ICCPR) 
    2) คณะกรรมการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights) รับผิดชอบกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) 
    3) คณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี (Committee on the 
Elimination of Discrimination Against Women) รับผิดชอบอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) 
    4) คณะกรรมการวาดวยสิทธิเด็ก (Committee on the Rights of the Child) 
รับผิดชอบอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC)   
    5) คณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ (Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination) รับผิดชอบอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุก
รูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD)  
    6) คณะกรรมการตอตานการทรมาน (Committee Against Torture) รับผิดชอบ
อนุสัญญาตอตานการทรมาน และการประติบัติอ่ืนที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักด์ิศรี (Convention 
Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) 
    7) คณะกรรมการวาดวยสิทธิคนพิการ (Committee on the Rights of Persons 
with Disabilities) รับผิดชอบอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities: CRPD) 
  

   “คณะกรรมการประจำสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน” มีอาณัติในการพิจารณารายงานซึ่งรัฐภาคีสงมา
โดยในรายงานดังกลาวจะมีรายละเอียดการดำเนินงานตามขอบทในสนธิสัญญา คณะกรรมการประจำสนธิสัญญา
ดานสิทธิมนุษยชนจะกำหนดแนวปฏิบัติ (guidelines) และขอเสนอแนะ (recommendations) เพ่ือชวยเหลือ 
รัฐภาคีใหสามารถดำเนินงานตามสนธิสัญญาแตละฉบับ ตลอดจนจัดใหมีการอภิปรายในประเด็นที่เก่ียวของกับ
สนธิสัญญาดวย นอกจากน้ี ยังออกเอกสารขอคิดเห็นทั่วไป (General Comments) เพ่ือตีความสิทธิที่ปรากฏใน
สนธิสัญญาแตละฉบับเพ่ือเปนกรอบการอางอิงในการดำเนินงานสงเสริมและคุมครองสิทธิตามพันธกรณีดังกลาวดวย 
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  3.3 บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติและการดำเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติที่ผานมา     

  - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติแหงชาติมีความรวมมือ
กับคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเพ่ือสงเสริมใหการดำเนินงานดาน 
สิทธิมนุษยชนในประเทศสอดคลองกับบรรทัดฐานและพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนของไทยที่เกิดจากการเขาเปน
ภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนฉบับตาง ๆ โดยการจัดทำ “รายงานคูขนาน (Alternative 
report)” เสนอตอคณะกรรมการที่ไดรับการจัดต้ังตามสนธิสัญญาฉบับตาง ๆ (Treaty bodies) เพ่ือติดตาม 
การดำเนินการของรัฐภาคี1112 ใหเปนไปตามพันธกรณีและเจตนารมณของสนธิสัญญาฉบับน้ัน ๆ และใหขอเสนอแนะ
ตอรัฐในการดำเนินงานดานสิทธิมนุษยชนในเรื่องตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิดความเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยใหดีย่ิงขึ้น การใหขอมูลตอคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาฯ จะจัดทำในรูปของรายงานซึ่ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเสนอตอคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาฯ คูขนานไปกับรายงานที่จัดทำ
โดยภาครัฐ เพ่ือประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศจากมุมมองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ที่อาจแตกตางไปจากภาครัฐ คณะกรรมการประจำสนธิสัญญาฯ จะพิจารณาขอมูลดังกลาวพรอมทั้งขอมูล 
ที่ไดจากองคกรภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ ประกอบกับขอมูลที่เสนอโดยภาครัฐ กอนที่จะสรุปความเห็นและให
ขอเสนอแนะตอประเทศไทยเพ่ือนำไปดำเนินการตอไป 
 

 - อยางไรก็ดี นอกเหนือจากการใหขอมูลและขอคิดเห็นแลว สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติบางแหง 
ยังไดรับมอบหมายจากประเทศของตนใหทำหนาที่ติดตามการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหวางประเทศบางฉบับ
อยางเปนทางการดวย สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่จัดทำขึ้นในระยะหลังบางฉบับมีบทบัญญัติ
ที่กำหนดใหรัฐภาคีตองจัดต้ังกลไกระดับชาติที่เปนอิสระเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามสนธิสัญญาของรัฐภาคี 
เชน อนุสัญญาวาดวยสิท ธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) 
และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ (Optional Protocol to the Convention Against 
Torture: OPCAT) ซึ่งในหลายประเทศไดมีการมอบหมายใหสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติทำหนาที่ดังกลาว 
ในสวนของอนุสัญญา CRPD คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับการทาบทามใหทำหนาที่เปนกลไกอิสระ 
ในการติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา เน่ืองจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับการจัดต้ังขึ้นตาม 
แนวทางของหลักการปารีสตามที่ระบุไวในขอ 33 วรรคสองของอนุสัญญา CRPD13 นอกจากน้ี ประเทศไทยอยู 
ระหวางการพิจารณาเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ (OPCAT) ซึ่งเปนสนธิสัญญา 
ที่กำหนดใหรัฐภาคีตองจัดใหมีกลไกอิสระระดับชาติในการตรวจเย่ียมสถานที่ควบคุมตัวบุคคลประเภทตาง ๆ 
อยางสม่ำเสมอ ทั้งหองขังผูตองหาในสถานีตำรวจ เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
สถานที่กักตัวผูเขาเมืองผิดกฎหมาย สถานสงเคราะห และสถานที่อ่ืน ๆ ที่บุคคลถูกจำกัดเสรีภาพเพ่ือปองกัน 
การทรมาน ดังน้ัน หากประเทศไทยเขาเปนภาคีพิธีสาร OPCAT รัฐบาลไทยจะตองมอบหมายใหหนวยงานใด

 
12 ในสวนของหนวยงานภาครัฐที่จัดทำรายงานประเทศ ไดแก กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบกติกาและอนุสัญญาจำนวน 
4 ฉบับ กลาวคือ กติกา ICCPR กติกา ICESCR อนุสัญญา CERD และอนุสัญญา CAT นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เปนหนวยงานรับผิดชอบการจัดทำรายงานตามอนุสัญญาจำนวน 3 ฉบับ ไดแก อนุสัญญา CRC อนุสัญญา CEDAW และอนุสัญญา CRPD 
13 หนังสือสำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ พม 0602/4223 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 และหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดวน ที่ สม 0001.04/2202 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 
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หนวยงานหน่ึงเปนกลไกอิสระที่กลาวถึงขางตน ซึ่งในหลายประเทศไดมอบหมายใหสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ทำหนาที่ดังกลาว และในช้ันน้ีหนวยงานที่เก่ียวของไดหารือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพ่ือขอให
พิจารณาทำหนาที่เปนกลไกอิสระในการปองกันการทรมานตามพิธีสาร OPCAT ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติพรอมที่จะทำหนาที่ดังกลาว 13

14 และไดเริ่มมีการเตรียมรองรับการเปนกลไกอิสระโดยรวมกับองคกร
ตางประเทศ ไดแก สมาคมปองกันการทรมาน (Association for the Prevention of Torture: APT) 
จัดอบรมบุคลากรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเก่ียวกับการตรวจเย่ียมสถานที่คุมขังบุคคลที่สอดคลอง
กับมาตรฐานระหวางประเทศ 
 - โดยสรุป คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนาที่หลัก 
ในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลใหสอดคลองกับพันธกรณีและบรรทัดฐาน
ดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ โดยการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนการให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบาย การปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ แกรัฐเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ดานสิทธิมนุษยชนในประเด็นปญหาที่พบจากเรื่องรองเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับหรือ 
จากการเฝาระวังติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ นอกจากน้ี ยังมี
หนาที่ในการเผยแพรความรูและสงเสริมความเขาใจแกสาธารณชนผานการศึกษาวิจัย การรวมมือกับภาคสวน 
ตาง ๆ ในสังคม ตลอดจนการรวมมือกับสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ ทั้งน้ี โดยมีจุดมุงหมาย 
ที่สำคัญคือเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงและใชสิทธิไดจริงในทางปฏิบัติ 
 

  3.3.1 ขั้นตอนการดำเนนิการจัดทำรายงานคูขนานตามสนธสิัญญาที่ประเทศไทยเปนภาค ี
    ในสวนของขั้นตอนการดำเนินการจัดทำรายงานคูขนานตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคี 
เปนภารกิจประการหน่ึงของกลุมงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ สำนักสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ โดยการดำเนินการที่ผานมามีขั้นตอนการจัดทำรายงานคูขนาน ดังตอไปน้ี  
   1) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ดำเนินการศึกษาขอมูล ขอเท็จจริง 
และพันธกรณีที่เกี่ยวของกับขอหวงกังวลของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาฉบับน้ัน ๆ จากการเสนอรายงาน
รอบที่ผานมาวาประเด็นใดยังคงเปนปญหาตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน รวมทั้งตามประเด็นปญหาใหมที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากการเสนอรายงาน และนำมาวิเคราะหวาประเด็นใดควรบรรจุในรางรายงานคูขนานเพ่ือมีขอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหาดานสิทธิมนุษยชนของประเทศตอไป 
   2) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ เสนอประเด็นที่จะบรรจุไวใน
รายงานคูขนาน พรอมกรอบเวลาในการดำเนินงาน ตอที่ประชุม กสม. ดานบริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบจาก กสม.  
   3) เมื่อที่ประชุม กสม. ดานบริหาร มีมติเห็นชอบประเด็นที่จะบรรจุไวในรายงานคูขนาน 
สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ จะดำเนินการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของตามประเด็น 
ที่ไดรับความเห็นชอบ พรอมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของทั้งในและนอกสำนักงาน กสม. เพ่ือขอขอมูล
และขอคิดเห็นเพ่ิมเติมตามประเด็นขางตน เพ่ือรวบรวมและวิเคราะหสงัเคราะหขอมลู และนำมาจัดทำรางรายงาน
คูขนานรางแรก 

 
14 มติที่ประชุม กสม. ดานบริหาร คร้ังที่ 30/2559 เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2559 เห็นชอบการทำหนาที่ของ กสม. เปนกลไกปองกันการทรมาน

ระดับชาติ (National Preventive Mechanism - NPM)  
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   4) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ จัดทำรางรายงานคูขนานรางแรก 
ใหแลวเสร็จ เพ่ือนำรางดังกลาวใชเปนขอมูลประกอบการปรึกษาหารือรวมกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ที่เก่ียวของ/สนใจ หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ และภาคประชาสังคม เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอมูลเพ่ิมเติม
จากผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ (Stakeholders) และดำเนินการรวบรวมและวิเคราะหสังเคราะหขอมูล เพ่ือปรับปรุง
รางรายงานคูขนานรางแรกใหมีความสมบูรณ ชัดเจน และครอบคลุมมากขึ้น 
   5) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ดำเนินการปรับแกรางรายงาน
คูขนานตามความเห็นที่ไดรับจากการดำเนินการตามขอ 3 และเสนอรางรายงานตอที่ประชุม กสม. เพ่ือใหความ
เห็นชอบกอนจัดสงใหสหประชาชาติตอไป 
   6) เมื่อที่ประชุม กสม. ดานบริหาร มีมติใหความเห็นชอบรายงานคูขนานแลว สำนักงาน กสม. 
โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ดำเนินการจัดสงรายงานดังกลาวไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและ
ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ รวมถึงแปลรายงานคูขนานเปนภาษาอังกฤษและสงใหสหประชาชาติภายในกำหนดเวลา 
   7) ในชวงของการประชุมพิจารณารายงานประเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
สามารถเดินทางไปเขารวมการประชุม ณ สำนักงานองคการสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพ่ือแสดง
บทบาทในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติได ซึ่งในแตละคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน 
จะมีรูปแบบในการใหสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติแสดงบทบาทที่แตกตางกัน เชน คณะกรรมการประจำ
อนุสัญญา CRPD จะเปดโอกาสให กสม. เปนผูกลาวเปดการประชุมในการพิจารณารายงาน หรือคณะกรรมการ
ประจำอนุสัญญา CAT จะนัดหารือกับ กสม. เปนการเฉพาะกอนการประชุมพิจารณารายงานของรัฐบาลเพ่ือรับฟง
ขอมูลดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศจากหนวยงานที่มีความเปนอิสระและเปนกลาง เปนตน ทั้งน้ี รูปแบบ 
การดำเนินการดังกลาวจะแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับแนวปฏิบัติของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาในแตละฉบับ 
   8) ภายหลังจากที่คณะกรรมการประจำสนธิสัญญาฉบับน้ัน ๆ พิจารณารายงานประเทศแลว 
จะจัดทำเอกสารขอสังเกตเชิงสรุป (Concluding Observations) วาประเทศน้ัน มีความกาวหนาในเรื่องใด และ
ยังคงมีขอหวงกังวลใดในการปฏิบัติตามพันธกรณี พรอมมีขอเสนอแนะ (Recommendations) วารัฐภาคีควร
ดำเนินการปรับปรุงในเรื่องใดอยางไรมายังรัฐบาลไทย และ กสม. มีหนาที่เปนกลไกติดตามการปฏิบัติตาม
ขอสังเกตเชิงสรุปเพ่ือใหรัฐบาลดำเนินการใหสอดคลองกับพันธกรณีตามสนธิสัญญาแตละฉบับตอไป 
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ภาพขั้นตอนการจัดทำรายงานคูขนานตามสนธสิัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคีของคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 
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๓.๓.๒ ขั้นตอนการเตรียมการเขารวมการประชุมพิจารณารายงานประเทศ  

         ในชวงของการประชุมพิจารณารายงานประเทศ กสม. สามารถเดินทางไปเขารวมการประชุม ณ สำนักงาน

องคการสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพ่ือแสดงบทบาทในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติได 

ซึ่งในแตละคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน จะมีรูปแบบในการใหสถาบันสิทธิมนุษยชน

แหงชาติแสดงบทบาทที่แตกตางกัน เชน คณะกรรมการประจำอนุสัญญา CRPD จะเปดโอกาสให กสม. เปนผู

กลาวเปดการประชุมในการพิจารณารายงาน หรือคณะกรรมการประจำอนุสัญญา CAT จะนัดหารือกับ กสม. 

เปนการเฉพาะกอนการประชุมพิจารณารายงานของรัฐบาลเพ่ือรับฟงขอมูลดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 

จาก กสม. ในฐานะหนวยงานที่มีความเปนอิสระและเปนกลาง เปนตน ทั้งน้ี รูปแบบการดำเนินการดังกลาว 

จะแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับแนวปฏิบัติของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาในแตละฉบับ ในสวนของการเตรียมการ

เดินทางเขารวมการประชุมฯ จะตองมีการเตรียมการดานสารัตถะและดานพิธีการ โดยสามารถแบงขั้นตอนการ

ทำงานออกเปน ๓ ชวง ดังตอไปน้ี 
 

     ๑) กอนเดินทางเขารวมการประชุม 

การเตรียมการ รายละเอียด 

ดานสารัตถะ - จัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับการประชุม ไดแก กำหนดการ ระเบียบวาระการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุม และองคประกอบคณะผูแทน เพ่ือเสนอ กสม. พิจารณาอนุมัติ 
- ประสานและจัดประชุมขอรับขอมูลจากสำนักที่เก่ียวของ เพ่ือจัดทำทาทีของ กสม. 
(หากขอเท็จจริงตามขอมูลที่ปรากฎในรายงานคูขนานเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ) 

ดานพธิีการ 
(Logistics) 

- จัดเตรียมบันทึกขออนุมัติองคประกอบผูแทนและคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบ และคาใชจายอ่ืน ๆ เชน คาใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในตางประเทศ 
- ประสานงานเรื่องการขอหนังสือเดินทาง การจองบัตรโดยสารเครื่องบิน และการสำรองที่พัก  
- ประสานแจงรายละเอียดคณะผูแทนและกำหนดการเดินทางใหเจาหนาที่คณะผูแทนถาวร
ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ทราบ และอำนวยความสะดวกในชวงการประชุม 
- จัดประชุมคณะผูแทนที่จะเดินทางไปเขารวมการประชุมฯ เพ่ือแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การประชุมและการเดินทาง พรอมจัดเตรียมเอกสารตางๆ ในการเขารวมการประชุม 
(แลวแตกรณ)ี 

 

2. ระหวางการเขารวมการประชุม 

การเตรียมการ รายละเอียด 

ดานสารัตถะ - คณะผูแทนหารือรวมกันกอนการประชุมเพ่ือเตรียมทาทีและความพรอมในการประชุม 
- คณะผูแทนหารือสรุปรวมกันภายหลังการประชุมเพ่ือสรุปสาระสำคัญของการประชุม 

ดานพธิีการ 
(Logistics) 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกำหนดการ/ ขอมูล/ เอกสารการประชุม 
- เตรียมความเรียบรอยในเรื่องหองประชุม อาหารกลางวัน และการเดินทางไปสำนักงาน
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การเตรียมการ รายละเอียด 

องคการสหประชาชาติ 
- ถายภาพการเขารวมประชุม และจัดทำขาวประชาสัมพันธ 

 

       ๓. ภายหลังเดินทางกลับจากการประชุม 
 

การเตรียมการ รายละเอียด 

ดานสารัตถะ - จัดทำรายงานสรุปผลการเขารวมประชุมและแนวทางการขับเคลื่อน 
ผลการประชุม เสนอ กสม. ทราบ รวมทั้งเวียนใหสำนักที่เกี่ยวของทราบดวย 

ดานพธิีการ 
(Logistics) 

- จัดทำบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการ 
- จัดทำบันทึกสงใชเงินยืม 

 
3.๓.๓ ปญหาอุปสรรค และขอทาทาย พรอมแนวทางการพัฒนา 
 

      ปญหาอุปสรรคและขอทาทายของคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติเก่ียวกับบทบาทตาง ๆ ดังนี ้  
  1) บทบาทหนาที่ใหมที่กำหนดในการเปนกลไกอิสระติดตามพันธกรณี เน่ืองจากสนธิสัญญาดาน
สิทธิมนุษยชนฉบับหลังที่ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีแลวและฉบับที่ประเทศไทยมีแนวโนมจะเขาเปนภาคี 
ในอนาคตมีการกำหนดใหรัฐภาคีตองจัดใหมีกลไกอิสระระดับชาติเพ่ือทำหนาที่ตามที่สนธิสัญญาฉบับน้ัน ๆ 
บัญญัติ ไดแก 
 - อนุสัญญา CRPD กำหนดใหรัฐภาคีตองจัดตั้งกลไกอิสระในการติดตามการปฏิบัติตาม
อนุสัญญา สำหรับประเทศไทย รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดทาบทามให
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทำหนาที่ดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดตอบรับทำ
หนาที่เปนกลไกอิสระตามขอ 33 วรรคสองของอนุสัญญา CPRD อยางไรก็ดี ที่ผานมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติอาจยังขาดกลไกภายในที่ชัดเจนในการติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา CRPD อยางเปนระบบ เน่ืองจาก
กระบวนการทำงานจำเปนตองประสานงานอยางใกลชิดกับภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Stakeholders) ทั้งภาครัฐ 
อาทิ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนตน 
และภาคประชาสังคมโดยเฉพาะองคกรดานคนพิการ   
 - พิธีสาร OPCAT กำหนดใหรัฐภาคีตองจัดต้ังกลไกปองกันการทรมานระดับชาติ (National 
Preventive Mechanism: NPM) เพ่ือตรวจเย่ียมสถานที่ควบคุมตัวบุคคลประเภทตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ โดยที่ 
ในหลายประเทศไดมอบหมายใหสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทำหนาที่
ดังกลาว สำหรับประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับการทาบทามเปนการภายในจาก
หนวยงานของรัฐใหทำหนาที่เปนกลไกอิสระดังกลาว เมื่อประเทศไทยเขาเปนภาคีพิธีสาร OPCAT อยางไรก็ดี 
ที่ผานมาแมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีการตรวจเย่ียมสถานที่ควบคุมตัวบุคคล แตสวนใหญมักเปน 
การตรวจเย่ียมเน่ืองจากไดรับเรื่องรองเรียนมากกวาเปนการตรวจเย่ียมเชิงปองกันซึ่งเปนเจตนารมณของพิธีสาร 
OPCAT ทั้งน้ี การตรวจเย่ียมเชิงปองกันดังกลาวจำเปนตองอาศัยความรู ทักษะ และความเช่ียวชาญที่ยังเปน 
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ขอทาทายที่สำคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ในการทำหนาที่ดังกลาวใหไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
 

          2) บทบาทหนาที่ในการติดตามการดำเนินการตามขอเสนอแนะที่ประเทศไทยไดรับจาก
คณะกรรมการประจำสนธิสัญญา (Treaty bodies) สหประชาชาติคาดหวังใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีบทบาทสำคัญในการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่รัฐภาคี
ไดรับจากคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาชุดตาง ๆ อยางไรก็ดี ที่ผานมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
อาจยังไมไดดำเนินการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังกลาวอยางเปนระบบมากนักเน่ืองจากยังขาด 
กลไกภายในที่มีลักษณะบูรณาการการทำงานภายในองคกรในการติดตามการทำงานของหนวยงานภาครัฐตาม
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาของสหประชาชาติดังกลาว 
  

  แนวทางการพฒันา 
  1) บทบาทหนาที่ใหมที่กำหนดในการเปนกลไกอิสระติดตามพันธกรณี 
  - อนุสัญญา CPRD คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรพิจารณาจัดใหมีคณะทำงาน
ติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา CRPD อยางเปนระบบ เพ่ือประสานงานอยางใกลชิดกับภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
(Stakeholders) ทั้งภาครัฐ อาทิ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย เปนตน และภาคประชาสังคมโดยเฉพาะองคกรดานคนพิการ 
  - พิธีสาร OPCAT กำหนดใหกลไกปองกันการทรมานระดับชาติ (NPM) มีการตรวจเย่ียม
สถานที่ควบคุมตัวบุคคลประเภทตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงจำเปนตองเตรียม
ความพรอมทั้งในดานงบประมาณ บุคลากร และทักษะความเช่ียวชาญในการทำหนาที่เปนกลไกอิสระติดตาม
พันธกรณีในพิธีสาร OPCAT ซึ่งจำเปนตองไดรับการสนับสนุนในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ นอกจากน้ี หากมี
บทบัญญัติทางกฎหมายที่ระบุชัดเจนวาใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนาที่และอำนาจในการติดตาม
หรือตรวจเย่ียมสถานที่ควบคุมตัวบุคคลประเภทตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ ยอมจะสงผลใหการทำหนาที่กลไกอิสระ
ติดตามพันธกรณีดังกลาวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
 

   2) บทบาทหนาที่ในการติดตามการดำเนนิการตามขอเสนอแนะที่ประเทศไทยไดรบัจาก
คณะกรรมการประจำสนธสิญัญา (Treaty bodies) 
         คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรพิจารณาจัดให ม ีคณะทำงานติดตาม 
การดำเนินการตามขอเสนอแนะที่ประเทศไทยไดรับจากคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาฉบับตาง ๆ โดยมี
องคประกอบ ไดแก กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในฐานะประธานคณะทำงาน และผูแทนสำนักตาง ๆ 
ที่เก่ียวของ โดยคณะทำงานดังกลาวจะมีภารกิจในการติดตาม สอบถาม และผลักดันใหหนวยงานของรัฐที่
เก่ียวของดำเนินการตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
อันเปนอาณัติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และเพ่ือให 
การติดตามผลการปฏิบัติตามพันธกรณีเปนระบบและมีความตอเน่ือง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติควรวางแนวทางในการติดตามผลการปฏิบัติตามพันธกรณี โดยการจัดเก็บขอมูลขอสังเกตเชิงสรุป 
(Concluding Observations) อยางเปนระบบ และจัดกลุมประเด็นปญหา จัดลำดับความสำคัญ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพ่ือใหการติดตามผลเปนไปอยางมีประสทิธิผล 
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ภาคผนวก 
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สนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ไทยเขาเปนภาคี 
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รอบการจัดสงรายงานตามสนธสิัญญาดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคีแลว *ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564 

สนธิสัญญา

ดานสิทธิ

มนุษยชน

ระหวาง

ประเทศที่

ประเทศไทย

เปนภาคี 

ระยะเวลา

ของแตละ

รอบการสง

รายงาน 

การจัดสงรายงาน

ประเทศ 

การจัดสงรายงาน

คูขนาน 

รอบกำหนดสงรายงานคูขนาน (อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับการจัดสงและการพิจารณารายงานประเทศ) 

 
ป 

2560 

 
ป 

2561 

 
ป 

2562 

 
ป 

2563 

 
ป 

2564 

 
ป  

2565 

 
ป  

2566 

 
ป  

2567 

 
ป  

2568 

 
ป  

2569 

 
ป  

2570 

1. กติกา 

ICCPR 

5 ป ฉ.1-2: 2558 

ฉ.3: ๒๕๖๕/

๒๕๖๖*  

ฉ.1: ๒๕๔๗ 

ฉ.2: 25๕๙  

- - - -        

2. กติกา 

ICESCR 

5 ป ฉ.1-2: 2555 

ฉ.3: ๒๕๖๔/

๒๕๖๕*  

ฉ.1: 2558 

 

- - -         - 

3. อนุสัญญา 

CAT 

4 ป ฉ.1: 2556 

ฉ.2: 2564  

ฉ.1: 2557 

ฉ.2: 2564 

- - -          

4. อนุสัญญา 

CEDAW 

4 ป ฉ.6-7: 2558 

ฉ.8: ไมแนชัด*  

ฉ.1: 2559 - - - -  - - -  - - 

5. อนุสัญญา 

CERD 

2 ป ฉ.1: 2554 

ฉ.4-7: 2563  

ฉ.1: 2555 

ฉ.2: 2563 

- - -          

6. อนุสัญญา 

CRC 

 

5 ป ฉ.3-4: 2554 

ฉ.5-6: ไมแนชัด*  

ฉ.1: ยังไมเคย

จัดสง 

-           

7. อนุสัญญา 

CRPD 

4 ป ฉ.1: 2559 
ฉ.2-4: ไมแนชัด*  
 

ฉ.1: 2558 
 

- -  -  - - -  - - 

 

*จากการประสานเปนการภายในกับเจาหนาที่กรมคุมครองสิทธิฯ คาดวาจะจัดสงรายงานฉบับที่ ๓ 

ไดในป 2565 - 2566 

* จากการประสานเปนการภายในกับเจาหนาที่กรมคุมครองสิทธิฯ คาดวาจะจัดสงรายงานฉบับที่ ๓ 

ไดในป 2564 – 2565 โดยในช้ันน้ี กสม. อยูระหวางการจัดทำรายงานคูขนานเพื่อจัดสงควบคูไป

กับของรัฐบาล 

รัฐบาลจัดสงเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ในสวนของ กสม. จัดทำรายงานแลว อยูระหวางรอ

การพิจารณาของคณะกรรมการ CAT 

กสม. จัดสงไปยังสหประชาชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2563 ในสวนของการพิจารณารายงานได

เลื่อนออกไปอยางไมมีกำหนด เน่ืองดวยสถานการณของการแพรระบาดของโรคโควิด 19  

* จากการประสานเปนการภายในกับเจาหนาที่ของกรมกิจการเด็กฯ ทราบวากรมฯ อยูระหวางการปรับปรุงขอมูลในรายงานใหเปนปจจุบัน 

ในช้ันน้ียังไมไดกำหนดแผนการจัดสงรายงานที่แนชัด ในสวนของ กสม. ไดจัดทำรางรายงานคูขนานแลว แตชะลอการจัดสงเพื่อรอรายงาน

ของรัฐบาลใหแลวเสร็จ เพื่อที่จะไดจัดสงควบคูกันไป 

* จากการประสานเปนการภายในกับเจาหนาที่กรมกิจการสตรีฯ แจงวายังไมไดกำหนด

แผนการจัดสงรายงานประเทศที่แนชัด  

* จากการประสานเปนการภายในกับเจาหนาที่สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แจงวายังไมไดกำหนดแผน 

การจัดสงรายงานประเทศที่แนชัด  
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ตารางกำหนดสงรายงานตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนภาคแีลว *ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564 

ชื่อสนธิสัญญา /  
หนวยงานรับผิดชอบ 

วันที่มีผลใชบังคับ 
กับประเทศไทย 

ขอกำหนด 
ในการสงรายงาน 

การสงรายงานครั้งสุดทาย 
สถานะปจจุบัน และกำหนดสงรายงาน

ครั้งตอไป 

การจัดทำรายงานคูขนานโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ (กสม.) 
1. กติการะหวางประเทศ    
วาดวยสิทธิพลเมืองและ 
สิทธิทางการเมือง 
(International Covenant 
on Civil and Political 
Rights: ICCPR) 
 
* กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

30 มกราคม 2540 เสนอรายงานภายใน
ปแรก นับจากวันที่
กติกามีผลใชบังคับ 
และทุก ๆ 5 ป 
หลังจากการสง
รายงานฉบับแรก 

- รายงานฉบับที่ 2 สงเมื่อเดือนมีนาคม 
2558  
- สหประชาชาติไดพิจารณารายงานแลว
เมื่อเดือนมีนาคม 2560 
- รายงานฉบับที่ 3 มีกำหนดสงรายงาน 
ในเดือนมีนาคม 2564 แตจากการ
ประสานเปนการภายในกับเจาหนาที่ 
กรมคุมครองสทิธิฯ คาดวาจะเลื่อน 
จัดสงเปนป 2565 - 2566 

- รายงานคูขนานฉบับที่ 1  
ของ กสม. จัดทำเมื่อป 2547 
- รายงานคูขนานฉบับที่ 2  
ของ กสม. จัดทำเมือ่ป 2559  

2. กติการะหวางประเทศ 
วาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 
(International Covenant 
on Economic, Social and 
Cultural Rights: ICESCR) 
 
* กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

5 ธันวาคม 2542 เสนอรายงานภายใน
ปแรก นับจากวันที่
กติกามีผลใชบังคับ 
และทุก ๆ 5 ปหลัง
การสงรายงาน 
ฉบับแรก 

- รายงานฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 
สงเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 
- สหประชาชาติพิจารณา เมื่อวันที่ 4 - 5 
มิถุนายน 2558  
- รายงานฉบับที่ 3 มีกำหนดสงรายงาน 
ในเดือนมิถุนายน 2563 แตจากการ
ประสานเปนการภายในกับเจาหนาที่ 
กรมคุมครองสทิธิฯ คาดวาจะเลื่อนจัดสง
เปนป 2565 – 2566 
  

- รายงานคูขนานฉบับแรก 
ของ กสม. จัดทำเมื่อป 2558 
- สำนักงาน กสม. อยูระหวาง
จัดทำรางรายงานคูขนาน 
ตามกติกา ICESCR เพ่ือจัดสงให
คณะกรรมการประจำกติกาฯ 
ใชพิจารณาควบคูกับรายงานของ
รัฐบาล  
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ชื่อสนธิสัญญา /  
หนวยงานรับผิดชอบ 

วันที่มีผลใชบังคับ 
กับประเทศไทย 

ขอกำหนด 
ในการสงรายงาน 

การสงรายงานครั้งสุดทาย 
สถานะปจจุบัน และกำหนดสงรายงาน

ครั้งตอไป 

การจัดทำรายงานคูขนานโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ (กสม.) 
3. อนุสัญญาตอตานการ
ทรมาน (Convention 
Against Torture: CAT) 
 
* กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

1 พฤศจิกายน 
2550 

เสนอรายงานภายใน
ปแรก นับจากวันที่
อนุสัญญามีผลใช
บังคับ และทุก 4 ป
หลังการสงรายงาน
ฉบับแรก 

- รายงานฉบับแรกสงเมื่อเดือนมีนาคม 
2556  
- สหประชาชาติพิจารณาเมื่อวันที่ 
30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557 
- รายงานฉบับที่ 2 มีกำหนดสงในวันที่ 
23 พฤษภาคม 2561 โดยรัฐบาลไทย 
ไดจัดสงคณะกรรมการประจำอนุสัญญาฯ 
แลวเมื่อเดือนธันวาคม 2564  

- รายงานคูขนานฉบับแรก 
ของ กสม. จัดทำเมื่อป 2557 
- รายงานคูขนานของ กสม. 
ฉบับที ่2 ไดจดัสงไปยังฝาย
เลขานุการคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญา CAT แลว เมื่อเดือน
มกราคม 2564 อยางไรก็ดี 
ไดรับแจงจากฝายเลขานุการฯ 
วาโดยที่ปจจุบัน มีรายงานของ
ประเทศตาง ๆ คางการพิจารณา
เปนจำนวนมากจึงไดปรับแนว
ทางการรับพิจารณารายงาน
คูขนาน โดยจะรับพิจารณา
เฉพาะกรณีที่มกีำหนดตารางเวลา
การพิจารณารายงานของภาครัฐ
ดวยวาจาแลว ทั้งน้ี คาดวาในหวง
ป ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ จะยังไมมี
การพิจารณารายงาน ของ
ประเทศไทยจงึขอใหดำเนินการ
จัดสงรายงานคูขนาน 
อีกครั้งในโอกาสตอไป 
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ชื่อสนธิสัญญา /  
หนวยงานรับผิดชอบ 

วันที่มีผลใชบังคับ 
กับประเทศไทย 

ขอกำหนด 
ในการสงรายงาน 

การสงรายงานครั้งสุดทาย 
สถานะปจจุบัน และกำหนดสงรายงาน

ครั้งตอไป 

การจัดทำรายงานคูขนานโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ (กสม.) 
4. อนุสัญญาวาดวยการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
(Convention on the 
Elimination of All Forms 
of Discrimination Against 
Women: CEDAW) 
 
* กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 

8 กันยายน 2528 
 
 
 
 
 
 

เสนอรายงานภายใน
ปแรก นับจากวันที่
อนุสัญญามีผลใช
บังคับและทุก 4 ป 
หลังจากการสง
รายงานฉบับแรก 

- รายงานฉบับที่ 6 -7 (ฉบับรวม) 
สงเมื่อเดือน เมษายน 2558 
- สหประชาชาติไดพิจารณารายงานแลว 
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 
- รายงานฉบับที่ 8 มีกำหนดสงรายงานใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 แตจากการ
ประสานเปนการภายในกับเจาหนาที่กรม
กิจการสตรีฯ แจงวายังไมไดกำหนด
แผนการจัดสงรายงานที่แนชัด 
 

- รายงานคูขนานฉบับแรก 
ของ กสม. จัดทำเมือ่ป 2559 
ควบคูกับรายงานฉบับที่ 6 – 7 
ของรัฐบาล 
  

5. อนุสัญญาวาดวยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ 
ในทุกรูปแบบ (Convention 
on the Elimination of All 
Forms of Racial 
Discrimination: CERD) 
 
* กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

27 กุมภาพันธ 
2546 

เสนอรายงานภายใน
ปแรก นับจากวันที่
อนุสัญญามผีลใช
บังคับ และทุก 2 ป
หลังจากการสง
รายงาน 
ฉบับแรก 

- รายงานฉบับแรกสงเมื่อเดือนมิถุนายน 
2554 
- รายงานฉบับที่ 4 – 7 มีกำหนดสง
รายงานในวันที่ 28 มกราคม 2559 และ
รัฐบาลไดจัดสงรายงานตอคณะกรรมการ
ประจำอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2562 โดยมีกำหนดพิจารณารายงาน 
ในเดือนสิงหาคม 2563 อยางไรก็ดี 
ดวยสถานการณของการแพรระบาดของ
โรคโควิด 19 จึงไดเลื่อนการพิจารณา
รายงานฯ ออกไปอยางไมมีกำหนด   

- รายงานคูขนานฉบับแรก 
ของ กสม. จัดทำเมื่อป 2555 
- รายงานคูขนานฉบับที่ 2  
ของ กสม. ควบคูกับรายงาน 
ฉบับที่ 4 - 7 ของรัฐบาลไดสงให
สหประชาชาติพิจารณาแลว 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563  
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ชื่อสนธิสัญญา /  
หนวยงานรับผิดชอบ 

วันที่มีผลใชบังคับ 
กับประเทศไทย 

ขอกำหนด 
ในการสงรายงาน 

การสงรายงานครั้งสุดทาย 
สถานะปจจุบัน และกำหนดสงรายงาน

ครั้งตอไป 

การจัดทำรายงานคูขนานโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ (กสม.) 
6. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
(Convention on the Rights 
of the Child: CRC) 
 
* กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 
 
6.1 พิธีสารเลอืกรับเรื่อง
การคาเด็ก การคาประเวณีเด็ก 
และสื่อลามกทีเ่กี่ยวกับเด็ก 
 
6.2 พิธีสารเลอืกรับเรื่องความ
เกี่ยวพันของเด็กในความ
ขัดแยงกันดวยอาวุธ 

26 เมษายน 2535 
 
 
 
 
 
 
 
11 มกราคม 2549 
 
 
 
27 กุมภาพันธ 
2549 

เสนอรายงานภายใน 
2 ป นับจากวันที่
อนุสัญญามีผลใช
บังคับ และทุก 5 ป
หลังจากการสง
รายงาน 
ฉบับแรก 

- สหประชาชาติไดรับรายงาน CRC 
ฉบับรวม 3 และ 4 เมื่อเดือนกรกฎาคม 
2554 และไดพิจารณาเมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2554 
- ในสวนของรายงานตามพิธีสารเลือกรับ 
2 ฉบับ รฐับาลไดสงใหสหประชาชาติ 
เมื่อเดือนตุลาคม 2552 และไดรับการ
พิจารณาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 
- รายงานฉบับรวม 5 และ 6 และรายงาน
ตามพิธีสารเลือกรับสองฉบับอยูในระหวาง
ดำเนินการจัดทำโดยมีกำหนดสงรายงาน
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ทั้งน้ี จากการ
ประสานเปนการภายในกับเจาหนาที ่
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ทราบวากรมฯ อยูระหวางการปรับปรุง
ขอมูลในรายงานใหเปนปจจุบัน 
ในช้ันน้ียังไมไดกำหนดแผนการจัดสง
รายงานที่แนชัด 

- รายงานคูขนานฉบับแรกของ 
กสม. จัดทำเพ่ือควบคูกับรายงาน
ฉบับที่ 5 - 6 ของรัฐบาล 
โดยรายงานไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุม กสม. ดานบรหิาร 
ครั้งที่ 29/๒๕๖2 เมื่อวันอังคาร
ที่ 24 ธันวาคม ๒๕๖2 แลว 
โดยสำนักงานฯ ไดมีหนังสือ
สอบถามไปยังกรมกิจการเด็กฯ 
เกี่ยวกับกำหนดสงรายงาน
ประเทศฯ เพ่ือที่ กสม. จะไดสง
ควบคูกันไปอยางไรก็ดี โดยที่ 
กรมกิจการเด็กฯ ยังไมมีกำหนด 
ที่จะเสร็จรายงานที่แนชัด ทำให
รายงานคูขนานของ กสม.จึงได
ชะลอจัดสงออกไป 

7. อนุสัญญาวาดวยสิทธิ 
คนพิการ (Convention on 
the Rights of Persons with 
Disabilities: CRPD) 

28 สิงหาคม 2551 เสนอรายงานภายใน 
2 ป นับจากวันที่
อนุสัญญามีผลใช
บังคับ และทุก 4 ป

- รัฐบาลไดจัดสงรายงานฉบับแรกแลว 
และสหประชาชาติไดพิจารณารายงาน 
เมื่อเดือนมีนาคม 2559 
- รายงานฉบับที่ 2 – 4 มีกำหนด 

- รายงานคูขนานฉบับแรกของ 
กสม. จัดทำเมือ่ป 2558 ควบคู
กับรายงานฉบับที่ 1 ของรัฐบาล 
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ชื่อสนธิสัญญา /  
หนวยงานรับผิดชอบ 

วันที่มีผลใชบังคับ 
กับประเทศไทย 

ขอกำหนด 
ในการสงรายงาน 

การสงรายงานครั้งสุดทาย 
สถานะปจจุบัน และกำหนดสงรายงาน

ครั้งตอไป 

การจัดทำรายงานคูขนานโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ (กสม.) 
 
* กรมสงเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย 

หลังจากการสง
รายงานฉบับแรก 

สงรายงานในป 2565 แตจากการ
ประสานเปนการภายในกับเจาหนาที่
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ แจงวายังไมไดกำหนด 
แผนการจัดสงรายงานประเทศที่แนชัด 

 

 

ตารางกำหนดสงรายงานทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใตกลไก Universal Periodic Review (UPR) 

 
รายงาน UPR รอบที่ สถานะ 

การสงรายงานของรัฐบาล 
รายงานคูขนานของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 
1 รัฐบาลไดนำเสนอรายงานรอบแรกเมื่อป 2554 กสม. ไดจัดทำรายงานคูขนานฉบับแรกเมื่อป 2554 

2 รัฐบาลไดนำเสนอรายงานรอบที่ 2 เมื่อป 2559 กสม. ไดจัดทำรายงานคูขนานฉบับที่ 2 เมื่อป 2558 

3 รัฐบาลมีกำหนดสงรายงานประเทศตามกระบวนการ UPR 
รอบที่ 3 ในเดือนสิงหาคม 2564 และมีกำหนดเสนอ
รายงานดวยวาจา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

กสม. ไดจัดสงรายงานคูขนานไปยังสหประชาชาติ 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 
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