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กลไกสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 01 
 1.1 สมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UNGA) 

     UNGA ประกอบดวยผู แทนประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้งหมดเพื่อ
รวมกันปรึกษาหารือและตัดสินใจประเด็นตาง ๆ ท่ีเปนปญหาระดับโลกรวมกัน 
ในรูปของขอมติ (Resolutions) โดยฉันทามติหรือการลงคะแนนเสียง (Voting) 
ของสมาชิกสวนใหญ นอกจากนี้ UNGA ยังมีหนาท่ีอภิปรายปญหาเพ่ือกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงาน ศึกษาและจัดทำคำแนะนำเพ่ือสงเสริมความรวมมือดาน
การเมือง กฎหมายระหวางประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและ 

 
1 อัจฉรา ฉายากุล . ชุดเอกสารความรูสำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ “กลไกสิทธิมนุษยชน

สหประชาชาติ: การนำมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน” ตุลาคม 2561. หนา 6 - 8 และดูเพิ่มเติมที่ http://www.mfa.go.th 
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อนามัย พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณขององคกร กำหนดสวนเฉลี่ยคาบำรุงของสมาชิก และเลือกตั้ง
สมาชิกองคกรหลักอ่ืน ๆ องคกรยอย โครงการหรือกองทุนของสหประชาชาติ ท้ังนี้ UNGA จะมีการประชุมสมัย
สามัญทุกปเริ่มตั้งแตเดือนกันยายนเปนตนไปจนถึงสัปดาหท่ี 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 
จะถูกเสนอไปยังท่ีประชุม 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 ประเทศซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งตามกลุมภูมิภาค 5 กลุม สมาชิกไมถาวรมีวาระการดำรงตำแหนง 2 
ป มีหนาท่ีรับผิดชอบ เชน การระงับกรณีพิพาท รักษาสันติภาพและความ
ม่ันคงระหวางประเทศ การกำหนดภารกิจของกองกำลังรักษาสันติภาพ  
และรวมมือกับคณะกรรมการฝายทหารในการกำหนดแผนการลดอาวุธ 
โดยสมาชิกสหประชาชาติตกลงยอมรับท่ีจะมีพันธกรณีในการปฏิบัติตาม 
คำวินิจฉัยหรือขอมติของ UNSC ดังนั้น ขอมติของ UNSC จึงมีผลผูกพันทาง
กฎหมายท่ีประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตาม ท้ังนี้ การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยาง
รายแรง เปนระบบ หรือกวางขวาง อาจตกอยูในอาณัติของ UNSC ได  
 

 1.3 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social 
Council: ECOSOC) 
  ECOSOC เปนเวทีสำหรับการอภิปรายในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
และแสวงหาขอตกลงรวมกัน ประกอบดวยผูแทนสมาชิกจำนวน 54 ประเทศ มาจากการเลือกตั้งของ UNGA  
โดยท่ีกฎบัตรสหประชาชาติไดระบุหนาท่ีและอำนาจของ ECOSOC ในการปรับปรุงฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา และสาธารณสุข และใหคำแนะนำเรื่องดังกลาวตอสมัชชาสหประชาชาติ รัฐสมาชิก และ
ทบวงการชำนัญพิเศษท่ีเก่ียวของ ใหขอเสนอแนะเพ่ือสงเสริมการเคารพและ 
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน จัดเตรียมรางอนุสัญญาและเรียกประชุม
ระหวางประเทศในเรื่องท่ีอยูในขอบเขตอำนาจของ ECOSOC และทำความ 
ตกลง/ประสานกิจกรรมกับทบวงการชำนัญพิเศษ ผลการดำเนินงานของกลไก
ดานสิทธิมนุษยชนสวนใหญจึงรายงานในท่ีประชุม ECOSOC กอนท่ีจะไดรับ
การพิจารณาในท่ีประชุมสมัยสามัญของ UNGA ตอไป 

ห้องประชุม ECOSOC ในนครนิวยอร์ก 

ห้องประชุม UNGA ในนครนิวยอร์ก 

ห้องประชุม UNSC ในนครนิวยอร์ก 
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 กลไกสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter - based mechanisms) 

 
 

กลไกสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter-based mechanisms) 
  กลไกสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter-based mechanisms) หมายถึง กลไกท่ีจัดตั้ง
ข้ึนตามท่ีไดรับอาณัติจากกฎบัตรสหประชาชาติ ประกอบดวย 
 

  2.1 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) 
   - คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC)2 
จัดตั้งข้ึนตามขอมติสมัชชาแหงสหประชาชาติท่ี 60/251 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2549 
ซ่ึงไดปฏิรูปมาจากคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Commission on 
Human Rights: CHR) ภายใตคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ 
(ECOSOC) ท่ีตั้งข้ึนในป 2489 ตามมาตรา 68 ของกฎบัตรสหประชาชาติ โดยเหตุ 
ของการปฏิรูปเนื่องจากขณะนั้นสหประชาชาติไดยกระดับใหประเด็น “สิทธิมนุษยชน” 

เปนหนึ่งในสามเสาหลักของสหประชาชาติรวมกับประเด็นความม่ันคงและประเด็นการพัฒนาท่ีไดผนวกมิติ 
สิทธิมนุษยชนเขาไวในการดำเนินงานของสหประชาชาติในทุกดาน ประกอบกับการทำงานของ CHR ท่ีผานมา 
มักถูกแทรกแซงจากการเมืองระหวางประเทศคอนขางสูงทำใหขาดประสิทธิผลในการตรวจสอบและกำกับดูแล
สถานการณสิทธิมนษุยชนในประเทศตาง ๆ อยางเทาเทียมท่ัวถึง สหประชาชาติจึงไดปฏิรูปองคกรและยกระดับให 
“คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (CHR)” เปน “คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ” 
(HRC)3 
   - คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (HRC) มีสถานะเปนองคกรระหวางรัฐบาล 
ในระบบสหประชาชาติเปนองคกรยอย (subsidiary organ) ของสมัชชาสหประชาชาติ (General Assembly: 
UNGA) ประกอบดวยประเทศสมาชิกท่ีไดรับการเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง ๆ จำนวน 47 ประเทศแบงตามสัดสวน
ของแตละภูมิภาค ประกอบดวยภูมิภาคแอฟริกา 13 ประเทศ ภูมิภาคเอเชีย 13 ประเทศ ภมิูภาคยุโรปตะวันออก 
6 ประเทศ ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 8 ประเทศ และภูมิภาคยุโรปตะวันตกและอ่ืน ๆ 7 ประเทศ 
โดยการเลือกต้ังสมาชิก HRC จะกระทำโดยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบลับโดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
ท้ังหมด ท้ังนี้ ประเทศท่ีจะเขาเปนสมาชิกไดจะตองไดรับคะแนนเสียงอยางนอยก่ึงหนึ่งของจำนวนประเทศสมาชิก
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: กลไกสิทธิมนษุยชนสหประชาชาติ: การนำมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 
โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, ตุลาคม 2561 
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   - คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (HRC) มีอาณัติในการสอดสองดูแลการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกเพ่ือดำเนินการหยุดยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึน และสรางบรรทัดฐาน 
ของการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมท้ังใหขอเสนอแนะ ตลอดจนสงเสริมขีดความสามารถสำหรับ 
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศตาง ๆ โดยผลจากการพิจารณาเรื่องการปองกันการละเมิดและ
การสงเสริมสิทธิมนุษยชนของ HRC จะอยูในรูปของขอมติ ซ่ึงขอมติของ HRC มีสถานะเปน soft law (กลาวคือ 
ขอมติ HRC อาจเปนขอตกลง ขอตัดสินใจ ทาที และคำแนะนำแกประเทศสมาชิกซ่ึงจะไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย
แตหลายฝายเห็นวาขอมติดังกลาวมีพันธะทางจริยธรรมหรือการเมืองระหวางประเทศ) ซ่ึง กสม. สามารถนำขอมติ 
HRC มาใชเปนเอกสารอางอิงหลักการ/แนวทาง/มาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับเรื่องนั้นได นอกจากนี้ 
กลไกของ HRC ยังไดประกอบดวย 6 กลไกยอยท่ีทำหนาท่ีสนับสนุนการดำเนินงานของ HRC โดยในสวนของ
รายละเอียดของกลไกยอยตาง ๆ จะกลาวถึงในหัวขอถัดไป 
 

 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) 

 

  2.1.1) คณะกรรมการท่ีปรึกษาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 
   (Advisory Committee)   
  2.1.2) กลไกเรื่องรองเรียน  
   (Complaint Procedure) 
  2.1.3) กลไกสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ  
   (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 
ท่ีในปจจุบัน 
กสม. มีความ

เก่ียวของ 
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  2.1.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Advisory 
Committee)4 
   เปนกลไกยอยภายใต HRC ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญอิสระจำนวน 18 คน ทำหนาท่ีใหความเห็น
หรือคำปรึกษาแก HRC ในเรื่องความรูและทิศทางในการดำเนินงาน (หนวยประเมินกลยุทธการทำงานใหกับ HRC) 
รวมทั้งใหขอเสนอแนะตาง ๆ จากการศึกษาวิจัยซึ่งจะปฏิบัติภารกิจในฐานะสวนบุคคลบนพื้นฐานของ 
ความเปนกลาง เปนอิสระ โดยจะกระจายตำแหนงตามสัดสวนของภูมิภาคจากการเสนอชื่อของประเทศสมาชิก
อยางเทาเทียมกันซ่ึงจะคำนึงถึงความสมดุลของความแตกตางดานสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และความรอบรู 
ทางกฎหมาย ทั้งนี้ ผูเชี ่ยวชาญดังกลาวจะไดรับเลือกโดยตรงจาก HRC และดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป 
โดยจะประชุมปละ 2 ครั้ง 

 
  2.1.2 กลไกเรื่องรองเรียน (Complaint Procedure) 
   เปนกลไกยอยภายใต HRC ทำหนาที่ในการรับและพิจารณาขอรองเรียนแบบลับ โดยจะรับ 
ขอรองเรียนท่ีเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึงกระบวนการนี้จะประกอบดวยคณะทำงาน 2 ชุด มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
   1. คณะทำงานดานการรองเรียน (Working Group on Communications) 

    - ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากภูมิภาคตาง ๆ จำนวน 5 คน ทำหนาท่ีในการพิจารณา 
วาจะรับหรือไมรับเรื่องรองเรียน รวมถึงทำหนาท่ีรวบรวมขอมูลตาง ๆ  

    - ในกรณีที่รับเปนเรื ่องรองเรียน คณะทำงานฯ จะดำเนินการเปนความลับ เนื่องจาก
วิธีการทำงานจะมุงแสวงหาความรวมมือจากรัฐบาลเพื่อแกไขปญหา โดยขอมูลการรองเรียนจะถูกสงไปยัง
รัฐบาลท่ีถูกกลาวอางวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือใหขอมูลและความเห็น หลังจากนั้น จะสงขอมูลพรอม
ความเห็นไปยังคณะทำงานดานสถานการณ (Working Group on Situations) ตอไป   

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

 
4 ขอมูลเพิ่มเติม https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx สืบคนเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
5 ขอมูลเพิ่มเติม 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) 

    - ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากภูมิภาคตาง ๆ จำนวน 5 คน ทำหนาท่ีในการพิจารณาเรื่อง
รองเรียนจากขอมูล ท่ี ไดรับจากคณะทำงานดานการรองเรียน โดยหากพบวาเปน เรื่องท่ี มีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนอยางตอเนื่องจะจัดทำรายงานเสนอตอ HRC พรอมขอเสนอแนะในการดำเนินการ 
 

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

6 ดังตอไปนี ้  
    1) กลไกผูเชี่ยวชาญดานสิทธิของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม (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 คณะทำงานระหวางรัฐบาล (Open-ended Intergovernmental Working Groups)  
   เปนกลไกยอยภายใต HRC ในรูปแบบของการประชุมของผูแทนรัฐบาลในรูปแบบตาง ๆ เชน 
คณะทำงานระหวางรัฐบาลแบบเปด เพ่ือหารือ เจรจา ตลอดจนสรุปสาระของรางตราสารดานกฎหมายระหวาง
ประเทศ หรือใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามตราสารสิทธิมนุษยชน โดยปจจุบันมีท้ังหมด 8 ชุด6

7 ดังนี้ 
    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) คณะทำงานระหวางรฐับาลเพ่ือพิจารณาความเปนไปไดในการจัดทำกรอบการกำกับ
ดูแลระหวางประเทศวาดวยกฎระเบียบ การตรวจสอบ และการกำกับดูแลกิจกรรมของทหารเอกชนและบริษัท
รักษาความปลอดภัย  (Open-ended Intergovernmental Working Group to consider the possibility 

 
6 ขอมูลเพิ่มเติม https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OtherSubBodies.aspx สืบคนเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
7 ขอมูลเพิ่มเติม 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 
การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Ad Hoc Committee on the elaboration of complementary 
standards on the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) 
 

   อนึ่ง ขอมูลการดำเนินงานของกลไกสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญ (ขอ 2.1.3) และคณะทำงาน
ระหวางรัฐบาล (ขอ 2.1.4) จะทำใหทราบความเคลื่อนไหวหรือความกาวหนาในประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ี
ประชาคมระหวางประเทศใหความสำคัญและอาจเก่ียวของกับการดำเนินงานไมวาจะเปนการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ท่ีมีอยูหรือประเด็นท่ียังไมมีมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนท่ีชัดเจน และ/หรืออยูในระหวางการพัฒนาเปนมาตรฐาน
ใหม เชน กรณีบรรษัทขามชาติและความรับผิดชอบดานสิทธิมนุษยชน 
 

 2.1.5 กลไกตามกระบวนการพิเศษ (Special Procedures)8 
   - เปนกลไกยอยภายใต HRC ในรูปแบบของกลไกติดตามสอดสองและรายงานการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนทั้งในลักษณะสถานการณสิทธิมนุษยชนรายประเทศ (Country Situations) และสถานการณ 
สิทธิมนุษยชนรายประเด็น (Thematic Issues) โดยผูดำรงตำแหนงหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก HRC (mandate 
holders) อาจเปนในรูปของผูเสนอรายงานพิเศษ (Special Rapporteur) หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ (Independent 
Expert) หรือคณะทำงาน (Working Group)  
   - สำหรับวิธีการดำเนินงานของผูดำรงตำแหนงหรือท่ีไดรับมอบหมาย (mandate holders)  
มีหลายรูปแบบ เชน การเดินทางไปเก็บขอมูลในประเทศตาง ๆ (country visit) โดยตองไดรับคำเชิญและ 
ความยินยอมใหไปเยือนจากรัฐบาลของประเทศนั้น เพ่ือไปพบหารือและเก็บขอมูลท้ังจากผูแทนรัฐบาล องคกร
เอกชน การลงพ้ืนท่ีเพ่ือพบประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ รวมถึงการหารือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ใน
กรณีของประเทศไทย ไดแก กสม.) หลังจากนั้น ผูดำรงตำแหนงหรือท่ีไดรับมอบหมายจะจัดทำขอเสนอแนะและ
ติดตามความกาวหนาในการปฏิบตัิตามขอเสนอแนะของประเทศท่ีไปเยือน  
 
 
 

 
8 ขอมูลเพิ่มเติม 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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   - นอกจากนี้ ผูดำรงตำแหนงหรือท่ีไดรับมอบหมายยังสามารถสงคำถามไปยังรัฐบาลประเทศตาง ๆ 
และองคกรอ่ืน เพ่ือขอทราบขอมูล รวมถึงการรับพิจารณาเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับอำนาจหนาท่ีและสอบถาม
ขอมูลไปยังรัฐบาลได หากเรื่องนั้นไมอยูในระหวางการพิจารณาของกลไกอื่นภายใตระบบสหประชาชาติ เชน 
คณะกรรมการประจำสนธิสัญญา เปนตน รวมทั้งยังสามารถจัดการประชุมปรึกษาหารือกับฝายตาง ๆ เพื่อสราง
ความตระหนัก ตลอดจนเสนอใหมีการพัฒนากฎหมายระหวางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศดานสิทธิ
มนุษยชนในเรื่องนั้น ๆ หากเห็นวาจำเปน ทั้งนี้ กลไกตามกระบวนการพิเศษสวนใหญจะเสนอรายงานผลการ
ดำเนินงานตอ HRC ทุกป และอาจรวมถึงเสนอรายงานตอ UNGA ดวย 
   - ในสวนของบทบาทของ กสม. ในการหารือรวมกับผูดำรงตำแหนงหรือท่ีไดรับมอบหมายจะเปน
ลักษณะของการใหขอมูลเก่ียวกับภาพรวมสถานการณ ปญหาอุปสรรคท่ีพบ และขอสังเกต/ขอเสนอแนะของ กสม. 
ท่ีมีตอเรื่องดังกลาว เพ่ือนำขอมูลท่ีไดรับจาก กสม. ในฐานะหนวยงานอิสระระดับชาติไปประมวลและวิเคราะหเพ่ือ
จัดทำรายงานเสนอตอ HRC ตอไป  
 

     ปจจุบันกระบวนการพิเศษเหลานี้ มีท้ังหมด 56 อาณัต8ิ

9 ประกอบดวย 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

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

   สำนักงานขาหลวงใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (OHCHR) เปนองคกรหนึ่งในสหประชาชาติ 
(United Nations: UN) ซ่ึงกอตั้งข้ึนจากสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) 
ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2536 โดยเปนสวนหนึ่งของสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ (United Nations Secretariat) 
OHCHR มีบทบาทหนาท่ีเก่ียวกับการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตาง ๆ รวมถึงประสานงานดาน
สิทธิมนุษยชนในระบบสหประชาชาติ ตลอดจนสงเสริมใหประเทศตาง ๆ เขาเปนภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศ
ดานสิทธิมนุษยชนและใหความชวยเหลือทางวิชาการดานสิทธิมนุษยชนแกประเทศสมาชิกสหประชาชาติ โดย
ไดรับงบประมาณประจำจากสหประชาชาติและไดรับบริจาคงบประมาณจากสมาชิกสหประชาชาติ มูลนิธิ หรือ
องคกรเอกชนท่ัวโลก มีสำนักงานตั้งอยู ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และนครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา รวมถึง
ภูมิภาคตาง ๆ ของโลก โดยมีสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งอยูในกรุงเทพฯ 
 
 

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

สถานการณสิทธมินุษยชนรายประเด็นมี 44 ประเด็น 
 

เชน ผูเสนอรายงานพิเศษวาดวยเร่ืองการคามนุษย / สิทธิดานการศึกษา /  
สิทธิดานอาหาร /ดานการควบคุมตัวโดยพลการ / ดานสิทธิมนุษยชนกับ

บรรษัทขามชาติและองคกรธุรกิจอื่น ๆ /สิทธิคนพิการ / สิทธิในการศึกษา / 
สถานการณของนักปกปองสิทธิมนษุยชน / สิทธิผูสูงอายุ / เสรีภาพทาง

ศาสนาและความเชื่อ / สิทธิในน้ำสะอาดและสุขอนามยั  

 

สถานการณสิทธมินุษยชนรายประเทศมี 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 อยางตอเนื่อง เชน การเขาพบเพ่ือหารือ 
ขอราชการตาง ๆ ท้ังสถานการณสิทธิมนุษยชนของไทยในปจจุบัน และความรวมมือระหวางกันของท้ังสององคกร 
การจัดอบรมเจาหนาท่ี การสื่อสารประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ และการเขารวมกิจกรรมท่ีแตละฝายจัดข้ึน 
 
  2.1.๗ กลไกและกระบวนการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal Periodic 
Review: UPR) 
   - เปนกลไกยอยภายใต HRC ในรูปแบบของกลไกและกระบวนการทบทวน/ประเมินสถานการณ
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ โดยทุกประเทศจะตองจัดทำรายงานทบทวน
สถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศเพ่ือเสนอตอ HRC อยางเทาเทียมกัน โดยไมมีขอยกเวนและจะตองเขารับ
การทบทวนทุก 4 ปครึ่งโดยรายงาน UPR ถือเปนรายงานภาพรวมสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศในทุก
ดานท้ังในดานสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมท้ังสิทธิของบุคคล
กลุมตาง ๆ ภายในประเทศ จึงอาจกลาวไดวารายงาน UPR มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทุกประเทศไดประเมินตนเอง 
ในดานสิทธิมนุษยชน ผานการปรึกษาหารือกับภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
เพ่ือใหการประเมินดังกลาวอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง มีความสมบูรณรอบดานท้ังจุดออนและจุดแข็ง เพ่ือนำมา
เปนโอกาสในการผลักดันใหเกิดความกาวหนาดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศตอไป 
   - การจัดทำรายงาน UPR จะตั้งอยูบนพ้ืนฐานความเชื่อท่ีวา ทุกประเทศไมไดมีความสมบูรณแบบ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการแกปญหาสิทธิมนุษยชนจะตองดำเนินการโดยแตละประเทศเอง ดังนั้น รายงาน UPR 
จึงเปนรายงานที่จะถูกพิจารณาทบทวนจากทุกประเทศภายใต HRC ในลักษณะ “เพื่อนแนะนำเพื่อน” 
(Peer review) โดยในการนำเสนอรายงานนั้น ประเทศท่ีถูกทบทวนจะตองตอบขอซักถามตาง ๆ จากประเทศอ่ืน ๆ 
ในประเด็นท่ีอาจมีขอสงสัยหรือประสงคจะไดรับความกระจางเก่ียวกับการดำเนินงานเพ่ือคุมครองสิทธิมนุษยชน
ดานตาง ๆ เพ่ิมเติม จากนั้นท่ีประชุมจะใหขอเสนอแนะแกประเทศท่ีถูกทบทวนในประเด็นท่ีเห็นควรใหมีการ
ปรับปรุง ซึ่งประเทศที่ถูกทบทวนมีสิทธิที่จะรับหรือไมรับขอเสนอแนะใด ๆ ก็ได หลังจากนั้น ประเทศที่ถูก
ทบทวนจะตองนำขอเสนอแนะที่รับมาไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม และรายงานผลการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะในการทบทวนรอบถัดไป ท้ังนี้ กลไก UPR เปนกระบวนการพิเศษท่ีไมซ้ำซอนกับการจัดรายงานตาม
พันธกรณีระหวางประเทศตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐเขาเปนภาคี แตเปนกลไกเสริมใหกลไกตาม
สนธิสัญญามีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  
 

   กระบวนการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ (UPR) 
   - การทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนภายใตกลไก UPR ดำเนินการโดยคณะทำงาน UPR 
ซึ่งประกอบดวยสมาชิก HRC จำนวน 47 ประเทศ จัดการประชุมเพื่อทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศตาง ๆ ปละ 3 ครั้งๆ ละ 2 สัปดาห ในการประชุมแตละครั้งจะพิจารณาสถานการณสิทธิมนุษยชน
ของประเทศตาง ๆ จำนวน 14 ประเทศ โดยเอกสารพ้ืนฐานสำหรับการทบทวนสถานการณในแตประเทศ
ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 
    1) รายงานประเทศซ่ึงจัดทำข้ึนโดยรัฐบาลของประเทศท่ีถูกทบทวน (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 ท่ีเก่ียวของ (Stakeholders) 
ซ่ึงรวมถึงรายงานคูขนานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดย OHCHR เปนผูรวบรวมสรุปมีความยาว 
ไมเกิน 10 หนา  
   - สำหรับขั้นตอนการนำเสนอรายงาน UPR ประเทศที่ถูกทบทวนจะตองสงรายงานตอ 
ฝายเลขานุการของคณะทำงาน UPR ลวงหนาเปนเวลา 12 สัปดาห เพ่ือใหรายงานไดรับการแปลเปนภาษา
ทางการของสหประชาชาต9ิ

10 จากนั้นรายงานจะถูกสงใหประเทศสมาชิก HRC ซ่ึงเปนคณะทำงาน UPR ไดพิจารณา
ลวงหนา ท้ังนี้ กอนกำหนดการเสนอรายงานตอคณะทำงาน UPR ฝายเลขานุการจะสงคำถามท่ีไดรับลวงหนาจาก
ประเทศตาง ๆ ให กับประเทศท่ีถูกทบทวนผานกลไกท่ีเรียกวา Troika (หมายถึง ประเทศสมาชิก HRC 
จากกลุมภูมิภาคตาง ๆ จำนวน 3 คนทำหนาท่ีจัดทำรายงานของประเทศท่ีถูกทบทวน คัดเลือกโดยการจับฉลาก) 
อยางนอยประมาณ 10 วันทำการกอนการนำเสนอรายงานของประเทศนั้น ๆ 
   - นอกจากนี้ ในชวงการเสนอรายงานแตละประเทศจะมีเวลา 3 ชั่วโมง โดยถูกแบงเปนชวงของ 
การนำเสนอรายงาน ชวงของการตอบคำถามท่ีไดรับลวงหนา และชวงของการใหขอมูลเพ่ิมเติมรวมท้ังชวงของ 
การกลาวสรุป รวมเปน 1 ชั่วโมงและอีก 2 ชั่วโมงเปนการพูดคุยหารือ (Interactive Dialogue) กับประเทศ
สมาชิก HRC ประเทศผูสังเกตการณ และภาคประชาสังคม หลังจากนั้น Troika ของแตละประเทศจะเปนผูจัดทำ
รายงานของคณะทำงาน UPR สำหรับประเทศนั้น ๆ ภายใน 2 วัน โดยรายงานจะประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
 

    1) บทคัดยอการหารือในท่ีประชุมคณะทำงาน UPR 
    2) ขอสรุปและ/หรือขอเสนอแนะ และ 
    3) คำม่ันโดยสมัครใจของประเทศท่ีถูกทบทวน 
 

   โดยประเทศท่ีเสนอรายงานสามารถนำขอเสนอแนะกลับมาพิจารณารับ ไมรับ หรือเพียงรับทราบได 
จากนั้นประเทศท่ีเสนอรายงานสามารถสงความเห็นท่ีมีตอขอเสนอแนะท่ีไดรับใหแกฝายเลขานุการของ
คณะทำงาน UPR กอนท่ีท่ีประชุม HRC จะพิจารณารายงาน 
   - เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการนำเสนอรายงานตอคณะทำงาน UPR คณะทำงาน UPR จะเสนอผล
การพิจารณารายงานของประเทศท่ีถูกทบทวนตอท่ีประชุม HRC โดยจะใชเวลา 1 ชั่วโมง ประเทศท่ีถูกทบทวน 
มีเวลา 20 นาที เพ่ือชี้แจงและใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม HRC และประเทศตาง ๆ มีเวลาในการใหขอคิดเห็น
หรือถามคำถามเพ่ิมเติม 20 นาที และภาคประชาสังคมมีเวลาแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามเพ่ิมเติมอีก 
20 นาที จากนั้น HRC จะรับรองรายงานซ่ึงถือเปนการเสร็จสิ้นกระบวนการนำเสนอรายงานภายใตกลไก 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  

พรอมท้ังกลาวถอยแถลงในท่ีประชุม HRC ได 
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           การดำเนินการของรัฐบาลไทยเก่ียวกับการจัดทำรายงาน 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) เปนกลไกของรัฐบาลไทยท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือทำหนาท่ีติดตามการ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะท่ีไดรับภายใต UPR โดยจะมีการประชุมหารืออยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความเห็นเก่ียวกับพัฒนาการ ชองวางท่ียังตองผลักดันเพ่ิมเติมและสิ่งทาทายตาง ๆ มีปลัดกระทรวงการตางประเทศ
เปนประธาน โดยคณะกรรมการดังกลาวประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงพาณิชย เปนตน 

- ในสวนของสำนักงาน กสม. มีเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการฯ ท้ังนี้ ในสวนของสถานะการดำเนินการจัดทำรายงานประเทศตามกระบวนการ UPR รัฐบาลไทย
ไดจัดสงรายงานฉบับแรกเม่ือป 2554 และฉบับท่ี 2 เม่ือป 2559 โดยมีกำหนดสงรายงานประเทศตามกระบวนการ 
UPR ฉบับท่ี 3 ภายในป 2564  
 

 2.2 บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติและการดำเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาต ิ(กสม.) ท่ีผานมาภายใตกลไก UPR 
   - ในกระบวนการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ (UPR) ไดเปดโอกาส 
ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) มีบทบาทในการทำหนาที่เปนกลไกติดตามการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะที่ไดรับภายใต UPR ของรัฐบาลไทย โดยทำหนาที่ใหขอมูลประกอบการพิจารณาในรูปแบบ 
ของ “รายงานคูขนาน (Alternative report)” เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับภาพรวมสถานการณและประเด็นปญหา 
สิทธิมนุษยชนท่ีสำคัญของประเทศไทย รวมท้ังใหขอเสนอแนะเพ่ือใหรัฐบาลดำเนินการสอดคลองกับหลัก 
สิทธิมนุษยชนใหมากข้ึน   
   - การจัดทำรายงานคูขนานตามกระบวนการ UPR คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 
ไดจัดทำรายงานคูขนานตามกระบวนการ UPR และไดจัดสงให HRC แลว 3 ฉบับ เม่ือป 2554 ป 2558 
และป 2564 
 

  2.2.1 ข้ันตอนการดำเนินการจัดทำรายงานคูขนาน UPR ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 
   การจัดทำรายงานคูขนาน UPR ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) เปนภารกิจ
ประการหนึ่งของกลุมงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ สำนักสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศ โดยการดำเนินการท่ีผานมามีข้ันตอนการจัดทำรายงานคูขนาน ดังตอไปนี ้
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   1) ดำเนินการศึกษาขอมูล ขอเท็จจริง และพันธกรณีท่ีเก่ียวของกับขอเสนอแนะจากกระบวนการ 
UPR รอบท่ีผานมาท้ังท่ีไทยรับและไมรับมาปฏิบัติวา ไดดำเนินการไปแลวหรือไมอยางไร มีพัฒนาการความกาวหนา
ท่ีสำคัญเชนใดในประเด็นใด รวมท้ังประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการรายงานรอบท่ีผานมาซ่ึงมีผลกระทบ
ตอสาธารณชนในวงกวาง ตลอดจนนำมาวิเคราะหวาประเด็นใดควรบรรจุในรางรายงานคูขนานเพ่ือมีขอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหาดานสิทธิมนุษยชนของประเทศตอไป   

   2) เสนอประเด็นท่ีจะบรรจุไวในรายงานคูขนานตามกระบวนการ UPR พรอมกรอบเวลาในการ
ดำเนินงาน ตอท่ีประชุม กสม. ดานบริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบจาก กสม. ท้ังนี้ ประเด็นท่ีเสนอขอบรรจุใน
รายงานคูขนานฯ จะเปนประเด็นท่ีเก่ียวกับสถานการณและปญหาดานสิทธิมนุษยชนท่ีสำคัญของไทยในชวง 4 ปที่
ผานมานับตั้งแตปที่ไทยไดรับขอเสนอแนะจากกระบวนการ UPR รอบท่ีแลว พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของกับผล
การดำเนินงานของรัฐบาลไทยตามขอเสนอแนะท้ังท่ีรับและไมรับมาปฏิบัติวาเปนเชนไร ประมาณ 5 - 6 ประเด็น
สำคัญเพ่ือใหสอดคลองกับจำนวนหนาท่ีทางสหประชาชาติกำหนดไวเพียง 5 หนา หรอืไมเกิน 2,815 คำ (ไมรวม
เชิงอรรถ)  
 

 

 

** หลักในการพิจารณาเลือกปญหาสิทธิมนุษยชนท่ีมีความสำคัญในประเทศเพ่ือบรรจุในรายงานคูขนาน UPR 
ภายใตขอจำกัดเพียงจำนวน 5 หนา มีดังนี ้

 รายงานคูขนาน UPR ของ กสม. ไมควรกลาวถึงทุกประเด็นปญหาสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนในประเทศ 
แตควรกลาวถึงเฉพาะประเด็นปญหาท่ีสำคัญท่ีไดสงผลกระทบตอคนจำนวนมาก หรือเปนปญหาท่ีอยู
ในความสนใจของสาธารณชนและ/หรือประชาคมระหวางประเทศ หรือเปนปญหาสิทธิมนุษยชนท่ีมี
ความรุนแรงและ กสม. เห็นวาควรแกไขปญหาโดยเร็ว ท้ังนี้ ปญหาท่ีหยิบยกควรเนนปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในชวง 4 ปท่ีผานมา หรือเปนปญหาท่ียังสงผลกระทบอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

 พิจารณาจากขอมูลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะท่ีไทยรับมาปฏิบัติวามีพัฒนาการเปนเชนไร โดยหยิบยก
เฉพาะประเด็นสำคัญท่ี กสม. เห็นวายังไมมีความคืบหนาเทาท่ีควร  

    

 

   3) เม่ือท่ีประชุม กสม. ดานบริหาร มีมติเห็นชอบประเด็นท่ีจะบรรจุไวในรายงานคูขนานตาม
กระบวนการ UPR สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ จะดำเนินการรวบรวมขอมูลท่ี
เก่ียวของตามประเด็นท่ีไดรับความเห็นชอบ พรอมท้ังประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในและนอก
สำนักงาน กสม. เพ่ือขอขอมูลและขอคิดเห็นเพ่ิมเติมตามประเด็นขางตน เพ่ือรวบรวมและวิเคราะหสังเคราะห
ขอมูลเพ่ือจัดทำรางรายงานคูขนาน UPR รางแรก 
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  ** หลักในการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทำรายงานคูขนาน UPR 
   สำนักงาน กสม. จะรวบรวมขอมูลจากผลการดำเนินงานของ กสม. ท่ีผานมาตามท่ีปรากฏ 
ในรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศ รายงานผลการตรวจสอบเรื่องรองเรียน 
รายงานขอเสนอแนะนโยบายท่ีเก่ียวของ และรายงานคูขนานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศของ กสม. 
รวมถึงแถลงการณของ กสม. ตลอดจนรายงานของภาคประชาสังคมท้ังของไทยและตางประเทศ นอกจากนี้ 
ยังรวบรวมขอมูลดานกฎหมาย นโยบาย/มาตรการ และผลการดำเนินงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำมา
วิเคราะหถึงความกาวหนาในการปฏิบัติตามขอเสนอแนะท่ีรับมาปฏิบัติ 

 
 

    

   4) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ จัดทำรางรายงานตามกระบวนการ
UPR รางแรกแลวเสร็จเพ่ือนำรางดังกลาวใชเปนขอมูลประกอบการดำเนินการจัดการหารือรวมกับกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ และภาคประชาสังคม เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอมูล
เพ่ิมเติมจากผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ (Stakeholders) และดำเนินการรวบรวม และวิเคราะหสังเคราะหขอมูล 
เพ่ือปรับปรุงรางรายงานคูขนานตามกระบวนการ UPR รางแรกใหมีความสมบูรณ ชัดเจน และครอบคลุมมากข้ึน 
 
 
 
  ** หลักในการเขียนโครงรางรายงานคูขนานตามกระบวนการ UPR ของ กสม. 
   - รายงานคูขนานตามกระบวนการ UPR ของ กสม. แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้  
    สวนที่ 1 บทนำ นำเสนอขอมูลการดำเนินงานของรัฐบาลตามขอเสนอแนะจาก
กระบวนการ UPR รอบท่ีผานมาในสวนของขอเสนอแนะท่ีไทยรับมาปฏิบัติ ท้ังท่ี กสม. เห็นวามีความกาวหนาและ 
ยังไมมีความคืบหนาเทาท่ีควร รวมท้ังขอเสนอแนะท่ีไทยไมไดรับมาปฏิบัติแต กสม. เห็นวารัฐบาลอาจนำมา
พิจารณาดำเนินการได  
    สวนท่ี 2 ปญหาสิทธิมนุษยชนท่ีสำคัญ นำเสนอภาพรวมสถานการณสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศในชวง 4 ปท่ีผานมา และประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีสำคัญรายประเด็นท่ี กสม. เห็นวาควรไดรับการ
แกไขปญหาโดยเร็วประมาณ 5 - 6 ประเด็น ท้ังนี้ ควรนำเสนอขอมูลท่ีชัดเจนและตรงประเด็น เนื่องจากมี
ขอจำกัดเรื่องจำนวนหนาท่ีตองไมเกิน ๕ หนา 
    สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปนการสังเคราะหขอเสนอแนะที่สำคัญเพื่อแกไขปญหาที่ได 
หยิบยกในสวนท่ีสอง โดยอาจเปนการเสนอใหรัฐบาลปรบัปรุงกฎหมาย หรือใหรัฐบาลกำหนดมาตรการท้ังระยะสั้น
และระยะยาว รวมท้ังเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือใหรัฐบาลแกไขปญหาดังกลาว 
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   5) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ นำเสนอรางรายงานคูขนานตาม
กระบวนการ UPR ตอท่ีประชุม กสม. ดานบริหาร เพ่ือพิจารณาใหความเห็น 
   6) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ดำเนินการปรับแกรางรายงาน
คูขนานตามความเห็นของท่ีประชุม กสม. ดานบริหาร และเสนอรางรายงานท่ีปรับแกแลวตอที่ประชุม กสม. 
อีกครั้งเพ่ือใหความเห็นชอบกอนจัดสงใหสหประชาชาติตอไป 
   7) เม่ือท่ีประชุม กสม. ดานบริหาร มีมติใหความเห็นชอบตอรายงานคูขนานตามกระบวนการ
UPR แลว สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ดำเนินการจัดสงรายงานดังกลาวไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
   8) สำนักงาน กสม. แปลรายงานคูขนานเปนภาษาอังกฤษและสงใหสหประชาชาติภายใน
กำหนดเวลาผานทางระบบฐานขอมูล UPR ออนไลนท่ีสหประชาชาติกำหนด ไดแก https://uprdoc.ohchr.org 
   9) ในชวงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติเพ่ือพิจารณารายงาน UPR 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติท่ีมีสถานะเอ (A Status) สามารถเดินทางไปเขารวมการประชุมดังกลาว ณ 
สำนักงานองคการสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พรอมท้ังกลาวถอยแถลงในท่ีประชุมเปนเวลา 2 นาที 
   10) ภายหลังจากท่ีสหประชาชาติพิจารณารายงาน UPR และใหขอเสนอแนะแกประเทศไทย 
กสม. มีหนาท่ีเปนกลไกติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะจากกระบวนการ UPR เพ่ือใหรัฐบาลดำเนินงาน
สอดคลองกับขอเสนอแนะท่ีรับมาปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uprdoc.ohchr.org/
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ภาพข้ันตอนการจัดทำรายงานคูขนาน UPR ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 
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  2.2.2 ข้ันตอนการเตรียมการเขารวมประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติเพ่ือพิจารณา
รายงาน UPR 
      ในชวงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติเพ่ือพิจารณารายงาน UPR 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ท่ี มีสถานะเอ (A Status) สามารถเดินทางไปเขารวมการประชุมดังกลาว 

ณ สำนักงานองคการสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พรอมท้ังกลาวถอยแถลงในท่ีประชุม ท้ังนี้ 

การเดินทางเขารวมการประชุมฯ จะตองมีการเตรียมการท่ีสำคัญ ประกอบดวย การเตรียมการดานสารัตถะ 

และดานพิธีการ โดยสามารถแบงข้ันตอนการทำงานออกเปน ๓ ชวง ดังตอไปนี้ 
 

     ๑) กอนเดินทางเขารวมการประชุม 

การเตรียมการ รายละเอียด 

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

ดานพิธีการ (Logistics) - จัดเตรียมบันทึกขออนุมัติองคประกอบผูแทนและคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบ และคาใชจายอ่ืน ๆ เชน คาใช
โทรศัพทเคลื่อนท่ีในตางประเทศ คารับรอง เปนตน 
- ประสานงานเรื่องการขอหนังสือเดินทาง การจองบัตรโดยสาร 
เครื่องบิน และการสำรองท่ีพัก  
- ประสานแจงรายละเอียดคณะผูแทนและกำหนดการเดินทาง 
ใหเจาหนาท่ีคณะผูแทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา 
ทราบ และอำนวยความสะดวกในชวงการประชุม 
- จัดประชุมคณะผูแทนท่ีจะเดินทางไปเขารวมการประชุมฯ 
เพ่ือแจงรายละเอียดเก่ียวกับการประชุมและการเดินทาง 
พรอมจัดเตรียมเอกสารตางๆ ในการเขารวมการประชุม 
(แลวแตกรณี) 
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2) ระหวางการเขารวมการประชุม 

การเตรียมการ รายละเอียด 

ดานสารัตถะ - คณะผูแทนหารือรวมกันกอนการประชุมในแตละวัน เพ่ือเตรียมทาที
และความพรอมในการประชุม 
- คณะผูแทนหารือสรุปรวมกันภายหลังการประชุมเพ่ือสรุปสาระสำคัญ
ของการประชุมในแตละวัน 

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

 

       ๓) ภายหลังเดินทางกลับจากการประชุม 
 

การเตรียมการ รายละเอียด 

ดานสารัตถะ - จัดทำรายงานสรุปผลการเขารวมประชุมและแนวทางการขับเคลื่อน 
ผลการประชุม เสนอ กสม. ทราบ 
- จัดทำบันทึกเวียนใหสำนักท่ีเก่ียวของทราบผลการประชุม 

ดานพิธีการ (Logistics) - จัดทำบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการ 
- จัดทำบันทึกสงใชเงินยืม 

 
 2.2.3 ปญหาอุปสรรค และขอทาทาย พรอมแนวทางการพัฒนา    
       ในการจัดทำรายงานคูขนานตามกระบวนการ UPR ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ท่ีผานมาพบปญหาอุปสรรคท่ีสำคัญ คือ ภายหลังจากท่ีสหประชาชาติพิจารณารายงาน UPR และใหขอเสนอแนะ
แกประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีภารกิจในการทำ
หนาท่ีเปนกลไกติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะจากกระบวนการ UPR เพ่ือใหรัฐบาลดำเนินงานสอดคลองกับ
ขอเสนอแนะท่ีรับมาปฏิบัติ อยางไรก็ดี ท่ีผานมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอาจยังไมไดติดตามการ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังกลาวอยางเปนระบบมากนัก เนื่องจากยังขาดกลไกภายในท่ีมีการทำงานแบบ 
บูรณาการรวมกันของสำนักตาง ๆ เพ่ือติดตามวา หนวยงานภาครัฐไดดำเนินการตามขอเสนอแนะท่ีไดรับจาก
กระบวนการ UPR หรือไมอยางไร 
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      ดังนั้น เพ่ือใหเกิดระบบการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะท่ีไดรับจากกระบวนการ UPR อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรพิจารณาจัดใหมีคณะทำงานติดตาม 
การดำเนินการตามขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับจากกระบวนการ UPR โดยมีองคประกอบ ไดแก กรรมการ
สทิธิมนุษยชนแหงชาติ ในฐานะประธานคณะทำงาน และผูแทนสำนักตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยคณะทำงานดังกลาว
จะมีภารกิจในการติดตาม สอบถาม และผลักดันใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของดำเนินการตามขอเสนอแนะ 
ท่ีไดรับจากกระบวนการ UPR ใหเกิดผลเปนรูปธรรม อันเปนอาณัติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

บทบาทของของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 
ภายใตกลไก UPR 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ 
ดานสิทธิมนุษยชน (Monitoring) 

การประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ตามกระบวนการ UPR 

- การติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลไทย 

  ตามขอเสนอแนะท่ีไดรับจากกระบวนการ UPR 

- การจัดทำรายงานคูขนาน 

- การเขารวมประชุมและรวมกลาวถอยแถลง 

  ในท่ีประชุม UPR (กรณีไดรับสถานะ A) 

กสม. มีหนาท่ีเปนกลไกในการติดตาม

การดำเนินงานของรัฐบาล 

ตามขอเสนอแนะท่ีไดรับจาก

กระบวนการ UPR เพ่ือประเมิน 

และจัดทำรายงานคูขนานสถานการณ

สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 

ตามกระบวนการ UPR จัดสงให

สหประชาชาติพิจารณา 

ควบคูกับรายงานของรัฐบาล 

สรุป 
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บทที่ 3  
กลไกสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน 

 

 

กลไกสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน 
“สนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน” มีลักษณะเปนสนธิสัญญาพหุภาคี กลาวคือ เปนสนธิสัญญาท่ีมีขอตกลง

ของรัฐมากกวาสองรัฐข้ึนไปเขาเปนภาคีสนธิสัญญา ซ่ึงกระบวนการในการทำสนธิสัญญามีหลายข้ันตอน นับตั้งแต
การเจรจา การใหความยินยอมของรัฐเพ่ือผูกพันตามสนธิสัญญาโดยการลงนาม การใหสัตยาบัน การภาคยานุวัติ
และบางรัฐอาจตั้งขอสงวนหรือตีความสนธิสัญญา และเม่ือปฏิบัติตามข้ันตอนในการทำสัญญาครบถวนแลว 
รัฐภาคีก็มีพันธกรณีท่ีตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาตอไป ซ่ึงการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาจะกอใหเกิดพันธกรณี 
ท่ีตองปฏิบัติใหสอดคลองกับสนธิสัญญา ดังนั้น เม่ือประเทศไทยเขาเปนภาคีสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนแลว 
จึงตองปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาท่ีไดเขาเปนภาคี 
 
 

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

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

-  ไทยมีคำแถลงตีความของกติกา ICCPR ใน 2 ประเด็นคือ 
   1) การใชสิทธิการกำหนดเจตจำนงตนเอง ซ่ึงไทยมิใหตีความวา อนุญาตหรือสนับสนุนการ

กระทำใด ๆ ท่ีจะเปนการแบงแยกดินแดน 
   2) เรื่องการหามโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือสงคราม ไทยถือวาไมรวมถึงสงครามเพ่ือปองกัน

ตนเอง ในกรณีท่ีไทยจำเปนตองประชาสัมพันธและชักชวนใหประชาชนรักชาติในกรณีท่ีตองทำสงครามเพ่ือปองกัน
การรุกรานจากประเทศอ่ืน 

- ไทยยังไมเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (Optional Protocol to the ICCPR) และพิธีสารเลือกรับของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับท่ี 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 พันธกรณีของรัฐภาคีท่ีจะดำเนินมาตรการตาง ๆ อยางเหมาะสม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
โดยมีสาระแหงสิทธิ เชน สิทธิในการทำงาน สิทธิในชีวิตความเปนอยูท่ีดี สิทธิในดานการศึกษา สิทธิดานสุขภาพ 
และสิทธิในวัฒนธรรม เปนตน 

- ไทยมีถอยแถลงตีความในการใชสิทธิการกำหนดเจตจำนงตนเอง ซ่ึงไทยมิใหตีความวา 
อนุญาตหรือสนับสนุนการกระทำใด ๆ ท่ีจะเปนการแบงแยกดินแดน (ตามความหมายใน Vienna Declaration 
and Programme of Action) 

- ไทยยังไมเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และวัฒนธรรม 

 
(3) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) มีสาระสำคัญกลาวถึง 
การหามเลือกปฏิบัติตอสตรี พันธกรณีของรัฐภาคีที่ตองดำเนินการเพื่อสนับสนุนความกาวหนาของสตรี 
ความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรีในดานการเมือง การดำรงชีวิต และดานกฎหมาย สิทธิของสตรีท่ีจะตอง
ไดรับการดูแลทางเศรษฐกิจ การปองกันความรุนแรงตอสตรีในสถานท่ีทำงาน และการเขาถึงบริการสุขภาพ 
   - ไทยมีคำแถลงตีความวา ขอบทในอนุสัญญา CEDAW จะตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญไทย
รวมท้ังมีขอสงวนในขอ 29 เก่ียวกับการเสนอเรื่องใหศาลยุติธรรมระหวางประเทศพิจารณา ในกรณีการพิพาท
ระหวางรัฐภาคี 
   - ไทยเขาเปนภาคีโดยการใหสัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Optional Protocol to the CEDAW) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2543 และมีผลใช
บังคับกับไทยเม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2543 มีสาระสำคัญในเรื่องการยอมรับอำนาจของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาในการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน ในกรณีท่ีมีการละเมิดพันธกรณีท่ีปรากฏในอนุสัญญาท่ีเก่ียวของกับ
รัฐภาคี โดยผูรองเรียนอาจเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลในนามของผูถูกละเมิดสิทธิได 
 

(4) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) มีสาระสำคัญ
กลาวถึงสิทธิตาง ๆ ท่ีเด็กพึงไดรับ ประกอบดวย สิทธิและเสรีภาพของเด็กโดยท่ัวไป การคุมครองรางกาย ชีวิต 
เสรีภาพ และสวัสดิภาพของเด็ก การจัดสวัสดิการสังคมแกเด็ก การคุมครองสิทธิพลเมือง การคุมครองเด็กท่ีมี
ปญหาความประพฤติหรือกระทำความผิดทางอาญา และการคุมครองเด็กผูดอยโอกาส 
   - ไทยมีขอสงวนในขอ 22 เรื่องสถานะของเด็กผูลี้ภัย โดยในชั้นนี้ รัฐบาลอยูระหวางการศึกษา
ความเปนไปไดในการถอนขอสงวนดังกลาว ในสวนของทาทีของ กสม. เห็นวารัฐบาลมีความพรอมในการถอนขอ
สงวนแลว เนื่องจากไดมีการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายในการบริหารจัดการและคุมครองเด็กหรือบุคคลท่ีอยูใน
สถานะผูลี้ภัย ซ่ึงการถอนขอสงวนยอมสงผลดีในการคุมครองสิทธิของเด็กผูลี้ภัยในประเทศไทยใหสอดคลองกับ
เจตนารมณของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
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   - ไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 3 ฉบับ คือ  
     ๔.1) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กเรื่อง การขายเด็ก การคาประเวณี และ 
สื่ อล ามก เก่ี ยว กับ เด็ ก  (Optional Protocol to the CRC on the sale of children, child prostitution 
and child pornography) เขาเปนภาคีเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2549 และมีผลใชบังคับกับไทย เม่ือวันท่ี 11 
กุมภาพันธ 2549 มีสาระสำคัญเก่ียวกับการเพ่ิมเติมอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขอ 32, 34, 35 ซ่ึงวาดวยการ
แสวงประโยชนจากเด็กทางเศรษฐกิจและทางเพศ 
     ๔.๒) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เรื่อง ความเก่ียวพันของเด็กในความ
ขัดแยงกันดวยกำลังอาวุธ (Optional Protocol to the CRC on the involvement of children in armed 
conflicts) เขาเปนภาคีเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2549 และมีผลใชบังคับกับไทย เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2549 
มีสาระสำคัญเก่ียวกับการเพ่ิมเติมอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขอ 38 เก่ียวกับหามการเกณฑเด็กเปนทหารในภาวะ
สงคราม 
     ๔.๓) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการติดตอรองเรียน
(Optional Protocol to the CRC on a communication procedure) เขาเปนภาคีเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 
2555 และมีผลใชบังคับกับไทย เม่ือวันท่ี 14 เมษายน 2557 มีสาระสำคัญในเรื่องอำนาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการสิทธิเด็ก และกระบวนการติดตอรองเรียน 

 
(5) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (Convention on 

the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD) มีสาระสำคัญกลาวถึงการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติวาหมายถึง การจำแนก กีดกัน การจำกัดหรือการเอ้ืออำนวยพิเศษ เพราะเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย 
ชาติกำเนิด หรือเผาพันธุ และการดำเนินมาตรการเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
   - ไทยมีคำแถลงตีความท่ัวไปวา รัฐบาลไทยจะไมตีความหรือใชบทบัญญัติใด ๆ ท่ีปรากฏใน
อนุสัญญาเปนพันธกรณีเกินกวารัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในของไทยไดบัญญัติไว และมีขอสงวนขอ ๒๒ วาดวย
กรณีเกิดขอพิพาทระหวางรัฐภาคีโดยไมสามารถเจรจาตกลงดวยวิธีการอ่ืนใด และรัฐคูกรณีเสนอใหศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศพิจารณา 
 

(6) อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม 
หรือท่ีย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment: CAT) มีสาระสำคัญกลาวถึงการทรมานวา หมายถึงการกระทำใดก็ตามโดยเจตนาท่ีทำใหเกิด
ความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานอยางสาหัส ไมวาทางกายภาพหรือทางจิตใจตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดวยความ
มุงประสงคเพ่ือใหไดขอสนเทศหรือคำรับสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสาม การลงโทษบุคคลนั้นสำหรับ 
การกระทำซ่ึงบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสามกระทำ หรือถูกสงสัยวาไดกระทำ รวมท้ังการบังคับขูเข็ญ โดยมุงเนน 
ไปท่ีการกระทำหรือโดยความยินยอมของเจาหนาท่ีรัฐหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงทางการ 
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   - พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ (Optional Protocol to the Convention 
Against Torture: OPCAT) ไทยอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการเขาเปนภาคี 
พิธสีารฯ ท้ังนี้ หากไทยเขาเปนภาคี พิธสีารมีการกำหนดใหรัฐภาคีตองจัดตั้ง “กลไกปองกันการทรมานระดับชาติ 
(National Preventive Mechanism: NPM)”  เ พ่ื อ ต รว จ เยี่ ย ม ส ถ าน ท่ี ค ว บ คุ ม ตั ว บุ ค ค ล ป ระ เภ ท 
ตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ ซ่ึงในหลายประเทศไดมอบหมายใหสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาตทิำหนาท่ีดังกลาว โดยใน
สวนของประเทศไทย กสม. ไดรับการทาบทามเปนการภายในจากหนวยงานของรัฐใหทำหนาท่ีเปนกลไกอิสระ
ดังกลาว อยางไรก็ดี ท่ีผานมา กสม. ไดมีการตรวจเยี่ยมสถานท่ีควบคุมตัวบุคคลอยูแลว แตสวนใหญเปนการตรวจ
เยี่ยมเนื่องจากไดรับเรื่องรองเรียนมากกวาเปนการตรวจเยี่ยมเชิงปองกันซ่ึงเปนเจตนารมณหลักของพิธีสารฯ 
 

(7) อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities: CRPD) มีสาระสำคัญกลาวถึงการมุงเนนการขจัดอุปสรรคซ่ึงเปนสาเหตุสำคัญของความยากลำบาก
ในการดำเนินชีวิตของคนพิการ ตลอดจนการแกไขความเสียเปรียบทางสังคมของคนพิการ ซ่ึงกอใหเกิดการเลือก
ปฏบิัติ และขัดขวางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  - ไทยเขาเปนภาคีโดยการใหสัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ 
(Optional Protocol to the CRPD) เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2559 และมีผลใชบังคับกับไทยเม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 
2559 มีสาระสำคัญเก่ียวกับกระบวนการติดตอรองเรียน ท่ีจะทำใหประชาชนมีชองทางในการยื่นขอรองเรียน
กรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาฯ ตอคณะกรรมการประจำอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ เพ่ือชวยสงเสริมการ
คุมครองสิทธิคนพิการใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 
  - 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 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2555 แตยังไมไดใหสัตยาบัน 
     ๒) อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 
(Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families: CRMW)  
 

บทบาทของ กสม. ตอการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 
กสม. มีหนาที่และอำนาจในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน

ภาครัฐ และกฎหมายตาง ๆ วาสอดคลองกับสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคีมากนอย
เพียงใด เพื ่อนำไปสู การจัดทำขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไขแนวปฏิบัติตาง ๆ และกฎหมายให
สอดคลองกับสนธิสัญญา รวมถึงดำเนินการรณรงคสนับสนุนใหมีภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของดำเนินการเพื่อ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหสอดคลองกับพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนมากยิ่งข้ึน  
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  3.๒ คณะกรรมการประจำสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนฉบับตาง ๆ 
   ปจจุบันประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตสนธิสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชน จำนวน 7 ฉบับ โดยใน
แตละสนธิสัญญาไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญอิสระระหวางประเทศ (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) คณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination) รับผิดชอบอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุก
รูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD)  
    6) คณะกรรมการตอตานการทรมาน (Committee Against Torture) รับผิดชอบ
อนุสัญญาตอตานการทรมาน และการประติบัติอ่ืนท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (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” มีอาณัติในการพิจารณารายงานซ่ึงรัฐภาคีสงมา
โดยในรายงานดังกลาวจะมีรายละเอียดการดำเนินงานตามขอบทในสนธิสัญญา คณะกรรมการประจำสนธิสัญญา
ดานสิทธิมนุษยชนจะกำหนดแนวปฏิบัติ (guidelines) และขอเสนอแนะ (recommendations) เพ่ือชวยเหลือ 
รัฐภาคีใหสามารถดำเนินงานตามสนธิสัญญาแตละฉบับ ตลอดจนจัดใหมีการอภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
สนธิสัญญาดวย นอกจากนี้ ยังออกเอกสารขอคิดเห็นท่ัวไป (General Comments) เพ่ือตีความสิทธิท่ีปรากฏใน
สนธิสัญญาแตละฉบับเพ่ือเปนกรอบการอางอิงในการดำเนินงานสงเสริมและคุมครองสิทธิตามพันธกรณีดังกลาวดวย 
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  3.3 บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติและการดำเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติท่ีผานมา     

  - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติแหงชาติมีความรวมมือ
กับคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเพ่ือสงเสริมใหการดำเนินงานดาน 
สิทธิมนุษยชนในประเทศสอดคลองกับบรรทัดฐานและพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนของไทยท่ีเกิดจากการเขาเปน
ภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนฉบับตาง ๆ โดยการจัดทำ “รายงานคูขนาน (Alternative 
report)” เสนอตอคณะกรรมการท่ีไดรับการจัดตั้งตามสนธิสัญญาฉบับตาง ๆ (Treaty bodies) เพ่ือติดตาม 
การดำเนินการของรัฐภาคี 11

12 ใหเปนไปตามพันธกรณีและเจตนารมณของสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ และใหขอเสนอแนะ
ตอรัฐในการดำเนินงานดานสิทธิมนุษยชนในเรื่องตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิดความเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยใหดียิ่งข้ึน การใหขอมูลตอคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาฯ จะจัดทำในรูปของรายงานซ่ึง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเสนอตอคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาฯ คูขนานไปกับรายงานท่ีจัดทำ
โดยภาครัฐ เพ่ือประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศจากมุมมองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ท่ีอาจแตกตางไปจากภาครัฐ คณะกรรมการประจำสนธิสัญญาฯ จะพิจารณาขอมูลดังกลาวพรอมท้ังขอมูล 
ท่ีไดจากองคกรภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ ประกอบกับขอมูลท่ีเสนอโดยภาครัฐ กอนท่ีจะสรุปความเห็นและให
ขอเสนอแนะตอประเทศไทยเพ่ือนำไปดำเนินการตอไป 
 

 - อยางไรก็ดี นอกเหนือจากการใหขอมูลและขอคิดเห็นแลว สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติบางแหง 
ยังไดรับมอบหมายจากประเทศของตนใหทำหนาท่ีติดตามการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหวางประเทศบางฉบับ
อยางเปนทางการดวย สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนท่ีจัดทำข้ึนในระยะหลังบางฉบับมีบทบญัญัติ
ท่ีกำหนดใหรัฐภาคีตองจัดตั้งกลไกระดับชาติท่ีเปนอิสระเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามสนธิสัญญาของรัฐภาคี 
เชน  อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) 
และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ (Optional Protocol to the Convention Against 
Torture: OPCAT) ซ่ึงในหลายประเทศไดมีการมอบหมายใหสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติทำหนาท่ีดังกลาว 
ในสวนของอนุสัญญา CRPD คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับการทาบทามใหทำหนาท่ีเปนกลไกอิสระ 
ในการติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับการจัดตั้งข้ึนตาม 
แนวทางของหลักการปารีสตามท่ีระบุไวในขอ 33 วรรคสองของอนุสัญญา CRPD13 นอกจากนี้ ประเทศไทยอยู 
ระหวางการพิจารณาเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ (OPCAT) ซ่ึงเปนสนธิสัญญา 
ท่ีกำหนดใหรัฐภาคีตองจัดใหมีกลไกอิสระระดับชาติในการตรวจเยี่ยมสถานท่ีควบคุมตัวบุคคลประเภทตาง ๆ 
อยางสม่ำเสมอ ท้ังหองขังผูตองหาในสถานีตำรวจ เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
สถานท่ีกักตัวผูเขาเมืองผิดกฎหมาย สถานสงเคราะห และสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีบุคคลถูกจำกัดเสรีภาพเพ่ือปองกัน 
การทรมาน ดังนั้น หากประเทศไทยเขาเปนภาคีพิธีสาร OPCAT รัฐบาลไทยจะตองมอบหมายใหหนวยงานใด

 
12 ในสวนของหนวยงานภาครัฐที่จัดทำรายงานประเทศ ไดแก กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบกติกาและอนุสัญญาจำนวน 
4 ฉบับ กลาวคือ กติกา ICCPR กติกา ICESCR อนุสัญญา CERD และอนุสัญญา CAT นอกจากนี ้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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หนวยงานหนึ่งเปนกลไกอิสระท่ีกลาวถึงขางตน ซ่ึงในหลายประเทศไดมอบหมายใหสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ทำหนาท่ีดังกลาว และในชั้นนี้หนวยงานท่ีเก่ียวของไดหารือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพ่ือขอให
พิจารณาทำหนาท่ีเปนกลไกอิสระในการปองกันการทรมานตามพิธีสาร OPCAT ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติพรอมท่ีจะทำหนาท่ีดังกลาว 13

14 และไดเริ่มมีการเตรียมรองรับการเปนกลไกอิสระโดยรวมกับองคกร
ตางประเทศ ไดแก สมาคมปองกันการทรมาน (Association for the Prevention of Torture: APT) 
จัดอบรมบุคลากรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเก่ียวกับการตรวจเยี่ยมสถานท่ีคุมขังบุคคลท่ีสอดคลอง
กับมาตรฐานระหวางประเทศ 
 - โดยสรุป คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนาท่ีหลัก 
ในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลใหสอดคลองกับพันธกรณีและบรรทัดฐาน
ดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ โดยการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนการให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท้ังในเชงินโยบาย การปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ แกรัฐเก่ียวกับการดำเนินงาน
ดานสิทธิมนุษยชนในประเด็นปญหาท่ีพบจากเรื่องรองเรียนท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับหรือ 
จากการเฝาระวังติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ นอกจากนี้ ยังมี
หนาท่ีในการเผยแพรความรูและสงเสริมความเขาใจแกสาธารณชนผานการศึกษาวิจัย การรวมมือกับภาคสวน 
ตาง ๆ ในสังคม ตลอดจนการรวมมือกับสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ ท้ังนี้ โดยมีจุดมุงหมาย 
ท่ีสำคัญคือเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงและใชสิทธิไดจริงในทางปฏิบัติ 
 

  3.3.1 ข้ันตอนการดำเนินการจัดทำรายงานคูขนานตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเปนภาค ี
    ในสวนของข้ันตอนการดำเนินการจัดทำรายงานคูขนานตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเปนภาคี 
เปนภารกิจประการหนึ่งของกลุมงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ สำนักสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ โดยการดำเนินการท่ีผานมามีข้ันตอนการจัดทำรายงานคูขนาน ดังตอไปนี้  
   1) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ดำเนินการศึกษาขอมูล ขอเท็จจริง 
และพันธกรณีท่ีเก่ียวของกับขอหวงกังวลของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ จากการเสนอรายงาน
รอบท่ีผานมาวาประเด็นใดยังคงเปนปญหาตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน รวมท้ังตามประเด็นปญหาใหมท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังจากการเสนอรายงาน และนำมาวิเคราะหวาประเด็นใดควรบรรจุในรางรายงานคูขนานเพ่ือมีขอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหาดานสิทธิมนุษยชนของประเทศตอไป 
   2) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ เสนอประเด็นท่ีจะบรรจุไวใน
รายงานคูขนาน พรอมกรอบเวลาในการดำเนินงาน ตอท่ีประชุม กสม. ดานบริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบจาก กสม.  
   3) เม่ือท่ีประชุม กสม. ดานบริหาร มีมติเห็นชอบประเด็นท่ีจะบรรจุไวในรายงานคูขนาน 
สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ จะดำเนินการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของตามประเด็น 
ท่ีไดรับความเห็นชอบ พรอมท้ังประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกสำนักงาน กสม. เพ่ือขอขอมูล
และขอคิดเห็นเพ่ิมเติมตามประเด็นขางตน เพ่ือรวบรวมและวิเคราะหสังเคราะหขอมูล และนำมาจัดทำรางรายงาน
คูขนานรางแรก 

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

ระดับชาติ (National Preventive Mechanism - NPM)  
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   4) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ จัดทำรางรายงานคูขนานรางแรก 
ใหแลวเสร็จ เพ่ือนำรางดังกลาวใชเปนขอมูลประกอบการปรึกษาหารือรวมกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ท่ีเก่ียวของ/สนใจ หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ และภาคประชาสังคม เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอมูลเพ่ิมเติม
จากผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ (Stakeholders) และดำเนินการรวบรวมและวิเคราะหสังเคราะหขอมูล เพ่ือปรับปรุง
รางรายงานคูขนานรางแรกใหมีความสมบูรณ ชัดเจน และครอบคลุมมากข้ึน 
   5) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ดำเนินการปรับแกรางรายงาน
คูขนานตามความเห็นท่ีไดรับจากการดำเนินการตามขอ 3 และเสนอรางรายงานตอท่ีประชุม กสม. เพ่ือใหความ
เห็นชอบกอนจัดสงใหสหประชาชาติตอไป 
   6) เม่ือท่ีประชุม กสม. ดานบริหาร มีมติใหความเห็นชอบรายงานคูขนานแลว สำนักงาน กสม. 
โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ดำเนินการจัดสงรายงานดังกลาวไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและ
ดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ รวมถึงแปลรายงานคูขนานเปนภาษาอังกฤษและสงใหสหประชาชาติภายในกำหนดเวลา 
   7) ในชวงของการประชุมพิจารณารายงานประเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
สามารถเดินทางไปเขารวมการประชุม ณ สำนักงานองคการสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพ่ือแสดง
บทบาทในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติได ซ่ึงในแตละคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน 
จะมีรูปแบบในการใหสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติแสดงบทบาทท่ีแตกตางกัน เชน คณะกรรมการประจำ
อนุสัญญา CRPD จะเปดโอกาสให กสม. เปนผูกลาวเปดการประชุมในการพิจารณารายงาน หรือคณะกรรมการ
ประจำอนุสัญญา CAT จะนัดหารือกับ กสม. เปนการเฉพาะกอนการประชุมพิจารณารายงานของรัฐบาลเพ่ือรับฟง
ขอมูลดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศจากหนวยงานท่ีมีความเปนอิสระและเปนกลาง เปนตน ท้ังนี้ รูปแบบ 
การดำเนินการดังกลาวจะแตกตางกันโดยข้ึนอยูกับแนวปฏิบัติของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาในแตละฉบับ 
   8) ภายหลังจากท่ีคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ พิจารณารายงานประเทศแลว 
จะจัดทำเอกสารขอสังเกตเชิงสรุป (Concluding Observations) วาประเทศนั้น มีความกาวหนาในเรื่องใด และ
ยังคงมีขอหวงกังวลใดในการปฏิบัติตามพันธกรณี พรอมมีขอเสนอแนะ (Recommendations) วารัฐภาคีควร
ดำเนินการปรับปรุงในเรื่องใดอยางไรมายังรัฐบาลไทย และ กสม. มีหนาท่ีเปนกลไกติดตามการปฏิบัติตาม
ขอสังเกตเชิงสรุปเพ่ือใหรัฐบาลดำเนินการใหสอดคลองกับพันธกรณีตามสนธิสัญญาแตละฉบับตอไป 
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ภาพข้ันตอนการจัดทำรายงานคูขนานตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเปนภาคีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 
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๓.๓.๒ ข้ันตอนการเตรียมการเขารวมการประชุมพิจารณารายงานประเทศ  

         ในชวงของการประชุมพิจารณารายงานประเทศ กสม. สามารถเดินทางไปเขารวมการประชุม ณ สำนักงาน

องคการสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพ่ือแสดงบทบาทในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติได 

ซ่ึงในแตละคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน จะมีรูปแบบในการใหสถาบันสิทธิมนุษยชน

แหงชาติแสดงบทบาทท่ีแตกตางกัน เชน คณะกรรมการประจำอนุสัญญา CRPD จะเปดโอกาสให กสม. เปนผู

กลาวเปดการประชุมในการพิจารณารายงาน หรือคณะกรรมการประจำอนุสัญญา CAT จะนัดหารือกับ กสม. 

เปนการเฉพาะกอนการประชุมพิจารณารายงานของรัฐบาลเพ่ือรับฟงขอมูลดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 

จาก กสม. ในฐานะหนวยงานท่ีมีความเปนอิสระและเปนกลาง เปนตน ท้ังนี้ รูปแบบการดำเนินการดังกลาว 

จะแตกตางกันโดยข้ึนอยูกับแนวปฏิบัติของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาในแตละฉบับ ในสวนของการเตรียมการ

เดินทางเขารวมการประชุมฯ จะตองมีการเตรียมการดานสารัตถะและดานพิธีการ โดยสามารถแบงข้ันตอนการ

ทำงานออกเปน ๓ ชวง ดังตอไปนี้ 
 

     ๑) กอนเดินทางเขารวมการประชุม 

การเตรียมการ รายละเอียด 

ดานสารัตถะ - จัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับการประชุม ไดแก กำหนดการ ระเบียบวาระการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุม และองคประกอบคณะผูแทน เพ่ือเสนอ กสม. พิจารณาอนุมัติ 
- ประสานและจัดประชุมขอรับขอมูลจากสำนักท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทำทาทีของ กสม. 
(หากขอเท็จจริงตามขอมูลท่ีปรากฎในรายงานคูขนานเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ) 

ดานพิธีการ 
(Logistics) 

- จัดเตรียมบันทึกขออนุมัติองคประกอบผูแทนและคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบ และคาใชจายอ่ืน ๆ เชน คาใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีในตางประเทศ 
- ประสานงานเรื่องการขอหนังสือเดินทาง การจองบัตรโดยสารเครื่องบิน และการสำรองท่ีพัก  
- ประสานแจงรายละเอียดคณะผูแทนและกำหนดการเดินทางใหเจาหนาท่ีคณะผูแทนถาวร
ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ทราบ และอำนวยความสะดวกในชวงการประชุม 
- จัดประชุมคณะผูแทนท่ีจะเดินทางไปเขารวมการประชุมฯ เพ่ือแจงรายละเอียดเก่ียวกับ 
การประชุมและการเดินทาง พรอมจัดเตรียมเอกสารตางๆ ในการเขารวมการประชุม 
(แลวแตกรณี) 

 

2. ระหวางการเขารวมการประชุม 

การเตรียมการ รายละเอียด 

ดานสารัตถะ - คณะผูแทนหารือรวมกันกอนการประชุมเพ่ือเตรียมทาทีและความพรอมในการประชุม 
- คณะผูแทนหารือสรุปรวมกันภายหลังการประชุมเพ่ือสรุปสาระสำคัญของการประชุม 

ดานพิธีการ 
(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 รวมท้ังเวียนใหสำนักท่ีเก่ียวของทราบดวย 

ดานพิธีการ 
(Logistics) 

- จัดทำบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการ 
- จัดทำบันทึกสงใชเงินยืม 

 
3.๓.๓ ปญหาอุปสรรค และขอทาทาย พรอมแนวทางการพัฒนา 
 

      ปญหาอุปสรรคและขอทาทายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกี่ยวกับบทบาทตาง ๆ ดังนี้  
  1) บทบาทหนาท่ีใหมท่ีกำหนดในการเปนกลไกอิสระติดตามพันธกรณี เนื่องจากสนธิสัญญาดาน
สิทธิมนุษยชนฉบับหลังท่ีประเทศไทยไดเขาเปนภาคีแลวและฉบับท่ีประเทศไทยมีแนวโนมจะเขาเปนภาคี 
ในอนาคตมีการกำหนดใหรัฐภาคีตองจัดใหมีกลไกอิสระระดับชาติเพ่ือทำหนาท่ีตามท่ีสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ 
บัญญัติ ไดแก 
 - อนุสัญญา CRPD กำหนดใหรัฐภาคีตองจัดตั้งกลไกอิสระในการติดตามการปฏิบัติตาม
อนุสัญญา สำหรับประเทศไทย รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยไดทาบทามให
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทำหนาท่ีดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดตอบรับทำ
หนาท่ีเปนกลไกอิสระตามขอ 33 วรรคสองของอนุสัญญา CPRD อยางไรก็ดี ท่ีผานมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติอาจยังขาดกลไกภายในท่ีชัดเจนในการติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา CRPD อยางเปนระบบ เนื่องจาก
กระบวนการทำงานจำเปนตองประสานงานอยางใกลชดิกับภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ (Stakeholders) ท้ังภาครัฐ 
อาทิ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนตน 
และภาคประชาสังคมโดยเฉพาะองคกรดานคนพิการ   
 - พิธีสาร OPCAT กำหนดใหรัฐภาคีตองจัดตั้งกลไกปองกันการทรมานระดับชาติ (National 
Preventive Mechanism: NPM) เพ่ือตรวจเยี่ยมสถานท่ีควบคุมตัวบุคคลประเภทตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ โดยท่ี 
ในหลายประเทศไดมอบหมายใหสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทำหนาท่ี
ดังกลาว สำหรับประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับการทาบทามเปนการภายในจาก
หนวยงานของรัฐใหทำหนาท่ีเปนกลไกอิสระดังกลาว เม่ือประเทศไทยเขาเปนภาคีพิธีสาร OPCAT อยางไรก็ดี 
ท่ีผานมาแมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีการตรวจเยี่ยมสถานท่ีควบคุมตัวบุคคล แตสวนใหญมักเปน 
การตรวจเยี่ยมเนื่องจากไดรับเรื่องรองเรียนมากกวาเปนการตรวจเยี่ยมเชิงปองกันซ่ึงเปนเจตนารมณของพิธีสาร 
OPCAT ท้ังนี้ การตรวจเยี่ยมเชิงปองกันดังกลาวจำเปนตองอาศัยความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญท่ียังเปน 



    
35 คูมือการดำเนินงานดานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

ขอทาทายท่ีสำคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ในการทำหนาท่ีดังกลาวใหไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
 

          2) บทบาทหนาท่ีในการติดตามการดำเนินการตามขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับจาก
คณะกรรมการประจำสนธิสัญญา (Treaty bodies) สหประชาชาติคาดหวังใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีบทบาทสำคัญในการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะท่ีรัฐภาคี
ไดรับจากคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาชุดตาง ๆ อยางไรก็ดี ท่ีผานมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
อาจยังไมไดดำเนินการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังกลาวอยางเปนระบบมากนักเนื่องจากยังขาด 
กลไกภายในท่ีมีลักษณะบูรณาการการทำงานภายในองคกรในการติดตามการทำงานของหนวยงานภาครัฐตาม
ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาของสหประชาชาติดังกลาว 
  

  แนวทางการพัฒนา 
  1) บทบาทหนาท่ีใหมท่ีกำหนดในการเปนกลไกอิสระติดตามพันธกรณี 
  - อนุสัญญา CPRD คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรพิจารณาจัดใหมีคณะทำงาน
ติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา CRPD อยางเปนระบบ เพ่ือประสานงานอยางใกลชิดกับภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
(Stakeholders) ท้ังภาครัฐ อาทิ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย เปนตน และภาคประชาสังคมโดยเฉพาะองคกรดานคนพิการ 
  - พิธีสาร OPCAT กำหนดใหกลไกปองกันการทรมานระดับชาติ (NPM) มีการตรวจเยี่ยม
สถานท่ีควบคุมตัวบุคคลประเภทตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงจำเปนตองเตรียม
ความพรอมท้ังในดานงบประมาณ บุคลากร และทักษะความเชี่ยวชาญในการทำหนาท่ีเปนกลไกอิสระติดตาม
พันธกรณีในพิธีสาร OPCAT ซ่ึงจำเปนตองไดรับการสนับสนุนในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ นอกจากนี้ หากมี
บทบัญญัติทางกฎหมายท่ีระบุชัดเจนวาใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนาท่ีและอำนาจในการติดตาม
หรือตรวจเยี่ยมสถานท่ีควบคุมตัวบุคคลประเภทตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ ยอมจะสงผลใหการทำหนาท่ีกลไกอิสระ
ติดตามพันธกรณีดังกลาวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
 

   2) บทบาทหนาท่ีในการติดตามการดำเนินการตามขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับจาก
คณะกรรมการประจำสนธิสัญญา (Treaty bodies) 
         คณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแห งชาติควรพิจารณาจัดให ม ีคณะทำงานติดตาม 
การดำเนินการตามขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับจากคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาฉบับตาง ๆ โดยมี
องคประกอบ ไดแก กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในฐานะประธานคณะทำงาน และผูแทนสำนักตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของ โดยคณะทำงานดังกลาวจะมีภารกิจในการติดตาม สอบถาม และผลักดันใหหนวยงานของรัฐท่ี
เก่ียวของดำเนินการตามขอเสนอแนะท่ีไดรับจากคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
อันเปนอาณัติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และเพ่ือให 
การติดตามผลการปฏิบัติตามพันธกรณีเปนระบบและมีความตอเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติควรวางแนวทางในการติดตามผลการปฏิบัติตามพันธกรณี โดยการจัดเก็บขอมูลขอสังเกตเชิงสรุป 
(Concluding Observations) อยางเปนระบบ และจัดกลุมประเด็นปญหา จัดลำดับความสำคัญ และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหการติดตามผลเปนไปอยางมีประสิทธิผล 
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ภาคผนวก 
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สนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนท่ีไทยเขาเปนภาค ี
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รอบการจดัสงรายงานตามสนธิสัญญาดานสิทธมินุษยชนระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนภาคีแลว *ขอมูล ณ เดือนมิถนุายน 2564 

สนธิสัญญาดาน

สิทธิมนุษยชน

ระหวางประเทศ

ท่ีประเทศไทย

เปนภาคี 

ระยะเวลา

ของแตละ

รอบการสง

รายงาน 

การจัดสงรายงาน

ประเทศ 

การจัดสงรายงาน

คูขนาน 

รอบกำหนดสงรายงานคูขนานควบคูกับรายงานประเทศตามกำหนดการของสหประชาชาติ 

 
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 
 

- -  
 

-  - - -  - - 

 

 

* UN มีกำหนดใหไทยสงรายงานฉบับที่ ๓ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ แตจากการ

ประสานเปนการภายในกับเจาหนาที่กรมคุมครองสิทธิฯ คาดวาจะจัดสงรายงาน

ไดในป 2565 - 2566 

* UN มีกำหนดใหไทยสงรายงานฉบับที่ ๓ ในเดือนมิถุนายน 2563 แตจากการประสานเปนการ

ภายในกับเจาหนาที่กรมคุมครองสิทธิฯ คาดวาจะจัดสงรายงานฉบับที่ ๓ ไดในป 2564 – 

2565 โดยในชั้นนี้ กสม. อยูระหวางการจัดทำรายงานคูขนานเพ่ือจัดสงควบคูไปกับของรัฐบาล 

รัฐบาลจัดสงเม่ือเดือนธันวาคม 2564 ในสวนของ กสม. จัดทำรายงานแลว อยูระหวางรอ

การพิจารณาของคณะกรรมการ CAT 

กสม. จัดสงไปยังสหประชาชาติเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2563 ในสวนของการพิจารณารายงานได

เลื่อนออกไปอยางไมมีกำหนด เนื่องดวยสถานการณของการแพรระบาดของโรคโควิด 19  

* UN มีกำหนดใหไทยสงรายงานฉบับที่ ๕-๖ ในเดือนตุลาคม 2560 แตจากการประสานเปนการภายในกับเจาหนาที่ของกรมกิจการเด็กฯ 

ทราบวากรมฯ อยูระหวางการปรับปรุงขอมูลในรายงานใหเปนปจจุบัน ในชั้นนี้ยังไมไดกำหนดแผนการจัดสงรายงานที่แนชัด ในสวนของ 

กสม. ไดจัดทำรางรายงานคูขนานแลว แตชะลอการจัดสงเพ่ือรอรายงานของรัฐบาลใหแลวเสร็จ เพ่ือที่จะไดจัดสงควบคูกันไป 

* UN มีกำหนดใหไทยสงรายงานฉบับที่ ๘ ในเดือนกรกฎาคม 2564 แตจากการ

ประสานเปนการภายในกับเจาหนาที่กรมกิจการสตรีฯ แจงวายังไมไดกำหนดแผนการ

จัดสงรายงานประเทศที่แนชัด กสม. จึงรอกำหนดที่แนชัดกอนจัดทำรายงานคูขนาน 

* UN มีกำหนดใหไทยสงรายงานฉบับที่ ๒ - ๔ ในเดือนมีนาคม 2564 แตจากการ

ประสานเปนการภายในกับเจาหนาที่สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แจง

วายังไมมีแผนจัดสงรายงาน กสม. จึงรอกำหนดที่แนชัดกอนจัดทำรายงานคูขนาน 

  

- 

  

  

  

  

  

  

 กำหนดส่งรายงานคู่ขนานควบคู่กับรายงานประเทศตามกำหนดการของสหประชาชาติ 

 กสม. ส่งรายงานคู่ขนานแล้ว 



    
39 คูมือการดำเนินงานดานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

ตารางกำหนดสงรายงานตามสนธิสัญญาดานสิทธมินุษยชนระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคีแลว *ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564 

ช่ือสนธิสัญญา /  
หนวยงานรับผิดชอบ 

วันท่ีมีผลใชบังคับ 
กับประเทศไทย 

ขอกำหนด 
ในการสงรายงาน 

การสงรายงานครั้งสุดทาย 
สถานะปจจุบัน และกำหนดสงรายงาน

ครั้งตอไป 

การจัดทำรายงานคูขนานโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

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

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

- รายงานฉบับท่ี 2 สงเม่ือเดือนมีนาคม 
2558  
- สหประชาชาติไดพิจารณารายงานแลว
เม่ือเดือนมีนาคม 2560 
- รายงานฉบับท่ี 3 มีกำหนดสงรายงาน 
ในเดือนมีนาคม 2564 แตจากการ
ประสานเปนการภายในกับเจาหนาท่ี 
กรมคุมครองสิทธิฯ คาดวาจะเลื่อน 
จัดสงเปนป 2565 - 2566 

- รายงานคูขนานฉบบัท่ี 1  
ของ กสม. จัดทำเม่ือป 2547 
- รายงานคูขนานฉบบัท่ี 2  
ของ กสม. จัดทำเม่ือป 2559  

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

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

- รายงานฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 
สงเม่ือเดือนสิงหาคม 2555 
- สหประชาชาติพิจารณา เม่ือวันท่ี 4 - 5 
มิถุนายน 2558  
- รายงานฉบับท่ี 3 มีกำหนดสงรายงาน 
ในเดือนมิถุนายน 2563 แตจากการ
ประสานเปนการภายในกับเจาหนาท่ี 
กรมคุมครองสิทธิฯ คาดวาจะเลื่อนจัดสง
เปนป 2565 – 2566 
 
  

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

วันท่ีมีผลใชบังคับ 
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 นับจากวันท่ี
อนุสัญญามีผลใช
บังคับ และทุก 4 ป
หลังการสงรายงาน
ฉบับแรก 

- รายงานฉบับแรกสงเม่ือเดือนมีนาคม 
2556  
- สหประชาชาติพิจารณาเม่ือวันท่ี 
30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557 
- รายงานฉบับท่ี 2 มีกำหนดสงในวันท่ี 
23 พฤษภาคม 2561 โดยรัฐบาลไทย 
ไดจัดสงคณะกรรมการประจำอนุสัญญาฯ 
แลวเม่ือเดือนธันวาคม 256๓  

- รายงานคูขนานฉบับแรก 
ของ กสม. จัดทำเม่ือป 2557 
- รายงานคูขนานของ กสม. 
ฉบับท่ี 2 ไดจัดสงไปยังฝาย
เลขานุการคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญา CAT แลว เม่ือเดือน
มกราคม 2564 อยางไรก็ดี 
ไดรับแจงจากฝายเลขานุการฯ 
วาโดยท่ีปจจุบัน มีรายงานของ
ประเทศตาง ๆ คางการพิจารณา
เปนจำนวนมากจึงไดปรับแนว
ทางการรับพิจารณารายงาน
คูขนาน โดยจะรับพิจารณา
เฉพาะกรณีท่ีมีกำหนดตารางเวลา
การพิจารณารายงานของภาครัฐ
ดวยวาจาแลว ท้ังนี้ คาดวาในหวง
ป ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ จะยังไมมี
การพิจารณารายงาน ของ
ประเทศไทยจึงขอใหดำเนินการ
จัดสงรายงานคูขนาน 
อีกครั้งในโอกาสตอไป 
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ช่ือสนธิสัญญา /  
หนวยงานรับผิดชอบ 

วันท่ีมีผลใชบังคับ 
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 
ความม่ันคงของมนุษย 

8 กันยายน 2528 
 
 
 
 
 
 

เสนอรายงานภายใน
ปแรก นับจากวันท่ี
อนุสัญญามีผลใช
บังคับและทุก 4 ป 
หลังจากการสง
รายงานฉบับแรก 

- รายงานฉบับท่ี 6 -7 (ฉบับรวม) 
สงเม่ือเดือน เมษายน 2558 
- สหประชาชาติไดพิจารณารายงานแลว 
เม่ือเดือนกรกฎาคม 2560 
- รายงานฉบับท่ี 8 มีกำหนดสงรายงานใน
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 แตจากการ
ประสานเปนการภายในกับเจาหนาท่ีกรม
กิจการสตรีฯ แจงวายังไมไดกำหนด
แผนการจัดสงรายงานท่ีแนชัด 
 

- รายงานคูขนานฉบับแรก 
ของ กสม. จัดทำเม่ือป 2559 
ควบคูกับรายงานฉบับท่ี 6 – 7 
ของรัฐบาล 
  

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

27 กุมภาพันธ 
2546 

เสนอรายงานภายใน
ปแรก นับจากวันท่ี
อนุสัญญามีผลใช
บังคับ และทุก 2 ป
หลังจากการสง
รายงาน 
ฉบับแรก 

- รายงานฉบับแรกสงเม่ือเดือนมิถุนายน 
2554 
- รายงานฉบับท่ี 4 – 7 มีกำหนดสง
รายงานในวันท่ี 28 มกราคม 2559 และ
รัฐบาลไดจัดสงรายงานตอคณะกรรมการ
ประจำอนุสัญญาฯ เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 
2562 โดยมีกำหนดพิจารณารายงาน 
ในเดือนสิงหาคม 2563 อยางไรก็ดี 
ดวยสถานการณของการแพรระบาดของ
โรคโควิด 19 จึงไดเลื่อนการพิจารณา
รายงานฯ ออกไปอยางไมมีกำหนด   

- รายงานคูขนานฉบับแรก 
ของ กสม. จัดทำเม่ือป 2555 
- รายงานคูขนานฉบับท่ี 2  
ของ กสม. ควบคูกับรายงาน 
ฉบับท่ี 4 - 7 ของรัฐบาลไดสงให
สหประชาชาติพิจารณาแลว 
เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563  
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ช่ือสนธิสัญญา /  
หนวยงานรับผิดชอบ 

วันท่ีมีผลใชบังคับ 
กับประเทศไทย 

ขอกำหนด 
ในการสงรายงาน 

การสงรายงานครั้งสุดทาย 
สถานะปจจุบัน และกำหนดสงรายงาน

ครั้งตอไป 

การจัดทำรายงานคูขนานโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ (กสม.) 
6. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
(Convention on the Rights 
of the Child: CRC) 
 
* กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 
 
6.1 พิธีสารเลือกรับเรื่อง
การคาเด็ก การคาประเวณีเด็ก 
และสื่อลามกท่ีเก่ียวกับเด็ก 
 
6.2 พิธีสารเลือกรับเรื่องความ
เก่ียวพันของเด็กในความ
ขัดแยงกันดวยอาวุธ 

26 เมษายน 2535 
 
 
 
 
 
 
 
11 มกราคม 2549 
 
 
 
27 กุมภาพันธ 
2549 

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

- สหประชาชาติไดรับรายงาน CRC 
ฉบับรวม 3 และ 4 เม่ือเดือนกรกฎาคม 
2554 และไดพิจารณาเม่ือวันท่ี 14 
กันยายน 2554 
- ในสวนของรายงานตามพิธีสารเลือกรับ 
2 ฉบับ รัฐบาลไดสงใหสหประชาชาติ 
เม่ือเดือนตุลาคม 2552 และไดรับการ
พิจารณาเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 
- รายงานฉบับรวม 5 และ 6 และรายงาน
ตามพิธีสารเลือกรับสองฉบับอยูในระหวาง
ดำเนินการจัดทำโดยมีกำหนดสงรายงาน
ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2560 ท้ังนี้ จากการ
ประสานเปนการภายในกับเจาหนาท่ี 
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ทราบวากรมฯ อยูระหวางการปรับปรงุ
ขอมูลในรายงานใหเปนปจจุบัน 
ในชั้นนี้ยงัไมไดกำหนดแผนการจัดสง
รายงานท่ีแนชัด 

- รายงานคูขนานฉบับแรกของ 
กสม. จัดทำเพ่ือควบคูกับรายงาน
ฉบับท่ี 5 - 6 ของรัฐบาล 
โดยรายงานไดรับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุม กสม. ดานบริหาร 
ครั้งท่ี 29/๒๕๖2 เม่ือวันอังคาร
ท่ี 24 ธันวาคม ๒๕๖2 แลว 
โดยสำนักงานฯ ไดมีหนังสือ
สอบถามไปยงักรมกิจการเด็กฯ 
เก่ียวกับกำหนดสงรายงาน
ประเทศฯ เพ่ือท่ี กสม. จะไดสง
ควบคูกันไปอยางไรก็ดี โดยท่ี 
กรมกิจการเด็กฯ ยังไมมีกำหนด 
ท่ีจะเสร็จรายงานท่ีแนชัด ทำให
รายงานคูขนานของ กสม.จึงได
ชะลอจัดสงออกไป 

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

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

- รัฐบาลไดจัดสงรายงานฉบับแรกแลว 
และสหประชาชาติไดพิจารณารายงาน 
เม่ือเดือนมีนาคม 2559 
- รายงานฉบับท่ี 2 – 4 มีกำหนด 

- รายงานคูขนานฉบบัแรกของ 
กสม. จัดทำเม่ือป 2558 ควบคู
กับรายงานฉบับท่ี 1 ของรัฐบาล 
 



    
43 คูมือการดำเนินงานดานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

ช่ือสนธิสัญญา /  
หนวยงานรับผิดชอบ 

วันท่ีมีผลใชบังคับ 
กับประเทศไทย 

ขอกำหนด 
ในการสงรายงาน 

การสงรายงานครั้งสุดทาย 
สถานะปจจุบัน และกำหนดสงรายงาน

ครั้งตอไป 

การจัดทำรายงานคูขนานโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ (กสม.) 
 
* กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย 

หลังจากการสง
รายงานฉบับแรก 

สงรายงานในป 2565 แตจากการ
ประสานเปนการภายในกับเจาหนาท่ี
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ แจงวายังไมไดกำหนด 
แผนการจัดสงรายงานประเทศท่ีแนชัด 

 

 

ตารางกำหนดสงรายงานทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใตกลไก Universal Periodic Review (UPR) 

 
รายงาน UPR รอบท่ี สถานะ 

การสงรายงานของรัฐบาล 
รายงานคูขนานของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 
1 รัฐบาลไดนำเสนอรายงานรอบแรกเม่ือป 2554 กสม. ไดจัดทำรายงานคูขนานฉบับแรกเม่ือป 2554 

2 รัฐบาลไดนำเสนอรายงานรอบท่ี 2 เม่ือป 2559 กสม. ไดจัดทำรายงานคูขนานฉบับท่ี 2 เม่ือป 2558 

3 รัฐบาลมีกำหนดสงรายงานประเทศตามกระบวนการ UPR 
รอบท่ี 3 ในเดือนสิงหาคม 2564 และมีกำหนดเสนอ
รายงานดวยวาจา ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

กสม. ไดจัดสงรายงานคูขนานไปยังสหประชาชาติ 
เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2564 
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