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๑. ควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชนของ กสม. ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นับตั้งแต่ กสม. ชุดแรกเข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔ กสม. ได้ให้ความสาคัญอย่าง
ยิ่งกับการสร้างความร่วมมือ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่เริ่มจัดตั้งขึ้นในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (CHRP)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของมาเลเซี ย (SUHAKAM) และคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ข องเมี ย นมา (MHNRC) ซึ ่ ง เป็ น
ปรากฏการณ์ที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลายด้าน
เช่น การรวมกลุ่มในภูมิภ าคที่ใกล้ชิดและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นภายใต้กลไกของอาเซียน การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของหลายประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งมีอัตรา
การเจริญเติบโตที่สูงจนเป็นที่ยอมรับในทางเศรษฐกิจและท าให้มีการคาดการณ์กันว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้
จะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในภูมิภาคนี้ในระยะเวลาอันใกล้ การเปิดตลาดและการขยายตัวในทาง
เศรษฐกิจของเวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และลาว การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศที่มีทิศทาง
ที่เป็นประชาธิปไตยที่มากยิ่งขึ้นของกลุ่มประเทศ ได้แก่ อิน โดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย รวมทั้งการ
ขยายตัวและแพร่หลายมากยิ่งขึ้นของแนวคิดประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และนิติธรรมภายในภูมิภาค
ในระยะแรกความร่ว มมื อดั งกล่าวเริ่ม เกิด ขึ้ นในรูป แบบที่ ไ ม่เ ป็น ทางการ ก่อนที่ต่อมาสถาบั น
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาก ๔ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย จะได้มีการพัฒนา
ความร่วมมือที่เป็นทางการระหว่างกันขึ้นในชื่อ “กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ” ด้วยตระหนักว่าความร่ว มมือดังกล่าวจะเป็นช่องทางในการเรีย นรู้
ประสบการณ์การทางานระหว่างกัน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่เข้มแข็ง เพื่อแก้ไขและรับมือ
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจหรือมีผลกระทบร่วมกัน ด้วยความหวังที่จะทาให้การ
ส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภู ม ิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ป ระสบผลส าเร็ จ มากยิ ่ ง ขึ้ น
โดยในระยะแรกกรอบความร่ว มมือ ดัง กล่ าวมี ป ระเด็ น ความสนใจร่ว มกัน ที่ส ะท้อ นประเด็นส าคั ญ ด้ า น
สิทธิมนุษยชนในขณะนั้น จานวน ๕ ประเด็น ได้แก่
(๑) การก่อการร้าย
(๒) การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก
(๓) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิในการพัฒนา
(๔) สิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน และ
(๕) สิทธิมนุษยชนศึกษา

-๒นอกจากความร่วมมือในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้แล้ว กสม. ยังให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับ
หน่วยงานและกลไกของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
อาเซี ย น (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ซึ ่ ง เป็ น กลไกด้ า น
สิทธิมนุษยชนของอาเซียนที่จัดตั้งขึ้นภายหลังกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความคาดหวังว่าความร่วมมือในด้านสิทธิมนุษยชนของกลไกต่าง ๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการส่งเสริ มและคุ้มครอง รวมทั้งการรับรอง
การเข้าถึงสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่เข็มแข็งมากยิ่งขึ้น
๒. สถำนกำรณ์และประเด็นปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สมาชิก SEANF ได้ ว ิเคราะห์สถานการณ์
และประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิก SEANF ร่วมกัน ดังนี้
๒.๑ กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองภำยในประเทศ
สถานการณ์นี้เกิดขึ้นในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมไปถึงประเทศสมาชิก
SEANF ได้แก่ อิน โดนีเซีย มาเลเซีย เมีย นมา ไทย ซึ่งเป็น ส่ว นส าคัญที่ส นับสนุนให้ประเทศในภูมิภ าค
ให้ความส าคัญกับ ประเด็น การส่งเสริ มและคุ้ มครองสิ ทธิมนุษยชนที่มากยิ่ง ขึ้น ขณะเดียวกันการเมื อ ง
ภายในประเทศที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของประเทศในภูมิภาคก็ได้ทาให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง
ภายในประเทศเกิดขึ้นด้วย ทาให้สังคมภายในแต่ละประเทศในภูมิภาคมีการแสดงความคิดเห็นที่แพร่หลาย
เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและเสรีภาพในการแสดงออก รวมทั้งความกระตือรือร้นของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง
ภายในประเทศที่มากยิ่งขึ้น
๒.๒ ประเด็นท้ำทำยสมัยใหม่ของกลุ่มเปรำะบำง
ภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทั้งทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา
วั ฒ นธรรม ขนาดเศรษฐกิ จ และดิ น แดน ระดั บ การพั ฒ นา รวมทั ้ ง รู ป แบบของการเมื อ งการปกครอง
ความแตกต่างเหล่านี้ทาให้ภูมิภาคนี้เผชิญหน้ากับประเด็นท้าทายสมัยใหม่ที่มีความหลากหลาย เช่น ประเด็น
ชนกลุ่มน้อย การก่อการร้าย การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีขนาดใหญ่และเป็นระบบ (gross violation of
human rights) นอกจากนี้ ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันยังท าให้เกิดปัญหาในการเข้า ถึง
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อคนกลุ่มน้อยและกลุ่มเปราะบางที่หลากหลาย เช่น ผู้หญิง เด็ก
คนพิการ คนกลุ่มน้อย/ชุมชนพื้นเมือง ผู้สูงอายุ ผู้แสวงหาที่พักพิง ผู้พลัดถิ่น และแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
ในภูมิภาค
นอกจากนี้ เนื่องด้วยขนาดพื้นที่ของภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่และมีเกาะใหญ่น้อยจานวนมาก ทาให้ระดับ
การพัฒนาในภูมิภาคยังเกิดขึ้นไม่ทั่วถึง และเกิดเป็นปัญหาของการพัฒนาในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล รวมทั้งการ

-๓เกิดความขัดแย้งระหว่างคนในพื้น ที่ห่างไกลกับระบบของรัฐ เช่น การขัดแย้งด้านที่ดินท ากินและป่า ไม้
การยึดที่ดิน ไปเพื่อจัดท าเป็นโครงการพัฒ นาขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากการการจัดท าระบบกรรมสิทธิ์ท ี่ ดิน
ภายในประเทศที่ยังไม่ทั่วถึง รวมทั้งการขาดแคลนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการศึกษาและ
สาธารณสุข รวมทั้งมาตรการการดารงชีวิตที่ดี
๒.๓ กำรมีส่วนร่วมในโครงกำรพัฒนำขนำดใหญ่ในภูมิภำค
เนื่องด้วยการขยายตัวของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ค่อนข้างมาก ทาให้มีโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่จ านวนมากเกิดขึ้นภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่โรงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ได้รับ การ
สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่ยังขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๒.๔ ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ข้ำมพรมแดน
เนื่องด้วยการหลอมรวมของระบบโลกแบบโลกาภิวัตน์และรวมทั้งการขยายความร่วมมือที่มากยิ่งขึ้น
ของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจ ทาให้แรงงาน สินค้า บริการ และการลงทุนทั้งภาย
ในภูมิภาคและทั่วโลกเกิ ดขึ้นโดยเสรีมากยิ่งขึ้น และท าให้โครงการพัฒนาเกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคท าให้เกิด
เป็นผลกระทบได้ทั่วทั้งภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นควันขนาดเล็ก (pm 2.5) หรือ
ขยะทะเล ที่มิได้จากัดขอบเขตอยู่ในอาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งทาให้การพิจารณาแนวทางรับมือ
ปัญหาต่าง ๆ ต้องเกิดขึ้นข้ามพรมแดนของรัฐ
๓. โครงสร้ำงและกลไกกำรส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๓.๑ โครงสร้ำงและกลไกควำมร่วมมือของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
จากจานวนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ๑๑ ประเทศ มีประเทศที่มีการจัดตั้งสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว จานวน ๖ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และ
ติมอร์-เลสเต และประเทศที่ยังไม่มีการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีก ๕ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา
ลาว สิงคโปร์ และเวียดนาม
ในปั จ จุ บ ั น สถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ จ านวน ๖ สถาบั น จาก ๖ ประเทศดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (CHRP) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
อินโดนีเซีย (Komnas HAM) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย (SUHAKAM) คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมา (MHNRC) ผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์-เลสเต (PDHJ) และคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย (กสม.) ได้มี การจัดตั้งกรอบความร่วมมือ ขึ้นร่วมกันโดยใช้ชื่อในปัจจุบัน ว่า
“กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” (South
East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) โดยมี ว ั ต ถุ ประสงค์เ พื ่อ ประสาน
ความร่ ว มมื อ ในการส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งกั น ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ต่ อ สถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคทีม่ ีลักษณะที่ใกล้เคียงกันในหลาย ๆ ประเด็น (common issues) อาทิ ประเด็นธุรกิจ

-๔กับสิทธิมนุษยชน ประเด็นแรงงาน การค้ามนุษย์ ที่ดิน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่จาเป็น
จะต้องประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น เรื่องหมอกควันข้ามพรมแดน (haze)
๓.๒ โครงสร้ำงและกลไกของอำเซียน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอนุภูมิภาคที่ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ จานวน ๑๑ ประเทศ
ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์-เลสเต
ซึ่งรัฐ บาลของประเทศในภูมิภ าคนี้ได้มีการจัดตั้งองค์กรความร่ว มมือระหว่างกันขึ้น เรียกว่า “สมาคม
ประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ” หรื อ อาเซี ย น (Association of South East Asian Nations:
ASEAN) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยมีสมาชิกก่อตั้ง จานวน ๕ ประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก
จานวน ๑๐ ประเทศ ซึ่งครอบคลุมประเทศทั้งหมดในภูมิภาค ยกเว้นติมอร์ -เลสเต ที่อยู่ระหว่างการขอสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน และปัจจุบันอาเซียนได้รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
โดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีองค์ประกอบ ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคง (ASEAN Political Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community)
และประชาคมสังคม-วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community) และด้วยความร่วมมือที่เข้มแข็ง
ดังกล่าวท าให้ความร่ว มมือในกรอบของอาเซียนเป็นแกนกลางหลักของความร่วมมือและความสัมพันธ์
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกด้าน
ในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น อาเซียนถือเป็นกลไกที่ส าคัญในภูมิภาคที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยปัจจุบันมีกลไกของอาเซียนที่ทาหน้าที่ในด้านสิทธิมนุษยชน จานวน
๓ องค์กร ได้แก่
กลไกที่ทาหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาพรวม
( ๑ ) ค ณ ะ ก ร ร ม ำ ธิ ก ำ ร ร ะ ห ว่ ำ ง รั ฐ บ ำ ล ว่ ำ ด้ ว ย สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น อ ำ เ ซี ย น ( ASEAN
Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR)
กลไกที่ทาหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเฉพาะ
(๒) คณะกรรมำธิ ก ำรอำเซี ย นว่ ำ ด้ ว ยกำรส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ส ตรี แ ละสิ ท ธิ เ ด็ ก
(ASEAN Commission on the Promotion of the Rights of Women and Children: ACWC)
(๓) คณะกรรมกำรอำเซียนว่ำด้วยกำรปฏิบัติให้เ ป็นไปตำมปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
และส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ข องแรงงำนต่ ำ งด้ ำ ว (ASEAN Committee to Implement the Declaration on
the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers: ACMW)
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบทบาท กลไก และความพร้อมทางด้านงบประมาณและบุ คลากร ทาให้กลไก
การส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของอาเซี ย นถื อ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่ครอบคลุมมากที่สุด

-๕๓.๓ โครงสร้ำงและกลไกควำมร่วมมือขององค์กรภำคประชำสังคม
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น ๑ ในภูมิภาคของโลกที่มีองค์กรภาคประชาสังคมจานวนมากที่มี
ความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมในการดาเนินการในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งในปัจจุบันจะมี
ทั้งในรูปแบบของ
(๑) กำรขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมที่ดาเนินงานที่เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนอย่างเป็น ทางการไว้ กับคณะกรรมำธิ กำรระหว่ำ งรั ฐ บำลว่ำ ด้ ว ยสิท ธิ มนุ ษยชนอำเซี ย น
(AICHR)
(๒) การประสานงานกั น เองระหว่ า งองค์ ก รภาคเอกชนและองค์ ก รภาคประชาสั ง คม
ที่ดาเนินงานในด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบเครือข่ำยขององค์กรภำคประชำสังคม (CSO Portal) ในชื่อ
“Human Rights in ASEAN” ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายนี้มีสมาชิก ๒๕ องค์กร และจะมีการจัดกิจกรรม “CSO
and ASEAN Forum” ขึ้นร่วมกับกลไกและองค์กรของอาเซียน ได้แก่ การประชุมสุดยอด (ASEAN Summit)
กาประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี (ASEAN Ministerial Meeting) คณะกรรมาธิ ก ารระหว่ า งรั ฐ บาลว่ า ด้ ว ย
สิทธิมนุษยชนอาเซียน (AICHR) คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและ
สิทธิเด็ก (ACWC) คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ACMW) การประชุมว่าด้วยแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (ASEAN Forum
on Migrant Labour: AFML) รวมทั้งการประชุมซึ่งจัดขึ้นสาหรับองค์กรภาคประชาสังคมโดยเฉพาะ เช่น
- Regional Consultation on ASEAN and Human Rights เ ป ็ น ก า ร ป ระชุ ม
สาหรับภาคส่วนที่หลากหลายโดยมีส านักงานเลขาธิการอาเซียน องค์กรของอาเซียนในด้านสิทธิมนุษยชน
ผู้แทนภาครัฐและภาควิชาการจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมในภูมิภาค
เพื่อเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
- ASEAN Civil Society Conference ( ACSC) แ ล ะ ASEAN Peoples Forum
(APF) เป็นกาประชุมรัฐบาลของประเทศที่ท าหน้าที่ประธานอาเซียนในแต่ละปีจะจัดการประชุมนี้ขึ้นปีล ะ
๑ ครั้ง คู่ขนานกับ การประชุมสุดยอดอาเซียน และอาจมีว าระให้ผ ู้แทนของทั้ง ๒ การประชุมดังกล่าว
ได้มีโอกาสพบกับผู้นาอาเซียนด้วย
- ASEAN People’s Assembly (APA) เป็นการประชุมที่องค์กรภาคประชาสังคม
ในอาเซียนร่วมกันจัดขึ้นเอง เพื่อหารือประเด็นต่าง ๆ ร่วมกันในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ASEAN Disability Forum เป็นการประชุมของภาคส่วนที่หลากหลายในภูมิภาค
อาเซียนในประเด็นว่าด้วยสิทธิคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(๓) คณะทำงำนเพื่อกลไกสิทธิมนุษยชนอำเซียน (The Working Group for an ASEAN
Human Rights Mechanism) เป็นคณะทางานที่จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการโดยมีองค์ประกอบด้วยบุคคล
ที่สนใจและมีประสบการณ์ รวมทั้งความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเข้ามาร่วมกัน
เพื่อหารือเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ

-๖อดีตนักการเมือง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ดารงตาแหน่งในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เป็นต้น โดยคณะทางานนี้ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียสาคัญของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
อาเซียน (AICHR) ที่จะมีการประชุมประจ าปีร่วมกันอย่างสม ่าเสมอ และเป็นกลไกทีท าหน้าที่ในการเสนอ
ความเห็นต่ออาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
(๔) เครือข่ายความร่วมมือของภาควิชาการในด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ ๒ เครือข่าย
ได้แก่ (ก) เครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียนด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ (The ASEAN University Network –
Human Rights Education: AUN-HRE) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก จานวน ๓๐ มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน และ (ข) เครือข่ำยสิทธิมนุษยชน
ศึกษำอำเซียน (Southeast Asian Human Rights Studies Network: SEAHRN) ซึ่งเป็นเครือข่ายของ
นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียนที่จะมีการประชุมประจ าปีร่วมกัน ทุกปี
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง และผลการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน
๔. ตรำสำรด้ำนสิทธิมนุษยชนของอำเซียน
ดั ง ได้ ก ล่ า วแล้ ว ว่ า อาเซี ย นถื อ เป็ น กลไกและแกนกลางที ่ส าคั ญ ของระบบการส่ง เสริ ม และคุ ้ม ครอ ง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ดั ง นั ้ น ในระดั บ ภู ม ิ ภ าคปฏิ ญ ญำสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอำเซี ย น (ASEAN Human Rights
Declaration) จึงเป็นตราสารด้านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญของภูมิภาค
ปฏิญญำสิทธิมนุษยชนอำเซียน (ASEAN Human Rights Declaration)
นับจากปี ๒๕๕๒ ที่อาเซียนได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ในระหว่าง ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ใช้ชื่อว่า “คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
อาเซียน” (AICHR) ขึ้น อาเซียน โดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน ได้มีความ
พยายามอย่างยิ่งและอย่างต่อเนื่องที่จะจัด ทาตราสารว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของอาเซียน และจนถึงช่วงกลางปี
๒๕๕๕ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AICHR) จึงได้ยกร่างตราสารฉบับนี้
ขึ้น มาได้ส าเร็จ โดยใช้ช ื่ อเอกสารฉบับ นี้ว ่า “ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซี ยน” (ASEAN Human Rights
Declaration) ซึ่งต่อมาปฏิญญาฉบับนี้ได้รับการประกาศรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์โดยสมาชิกอาเซียนในที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งถือเป็น
การประกาศความมุ่งมั่นของอาเซียนต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสาหรับประชาชน ๖๐๐ ล้านคน
ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Declaration) มีสาระทั้งสิ้นรวม ๖ หมวด
๔๐ ข้อ โดยในข้อ ๑-๕ จะมีสาระเกี่ยวกับหลักการที่รับรองว่าสิทธิมนุษยชนเป็นของ “ทุกคน” โดยข้อ ๕
ได้เน้นความสาคัญของกลุ่มผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานข้ามชาติ และกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
อื่น ขณะที่ข้อ ๑๐ เน้นให้การรับรองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตามที่ปรากฎในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการกาหนดรายละเอียดในข้อ ๑๑-๒๕ ส่วนข้อ ๒๖ เน้นให้การรับรองสิทธิทางเศรษฐกิจ

-๗สังคม และวัฒนธรรมทั้งหมดตามที่ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยมีการกาหนดายละเอียด
ไว้ในข้อ ๒๗-๓๔ นอกเหนือจากการรับรองสิทธิตามที่ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้ ว
ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนกาหนดและรับรองประเภทสิทธิขึ้นใหม่ ๕ ประการ ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึง
น ้าดื่มที่ปลอดภัยและสุขาภิบาลที่สะอาด (ข้อ ๒๘ e.) สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืน
(ข้อ ๒๘ 28 f.) การคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติในการรักษาสาหรับคนที่ทุกข์ทรมานจากโรคติดต่อ รวมถึง
เอชไอวี/ เอดส์ (ข้อ ๒๙) สิทธิในการพัฒ นา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่ อบรรเทาความยากจน การสร้างเงื่ อ นไข
ที่ครอบคลุมถึงการคุ้มครองและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (ข้อ ๓๖) และสิทธิในสันติภาพ (ข้อ ๓๐)

บทที่ ๒
ความเป็นมาและโครงสร้างของกรอบความร่วมมือ SEANF

๑. ความเป็นมาของ SEANF
กรอบความร่ ว มมือ ระหว่ างสถาบั นสิท ธิ ม นุษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ นภูม ิ ภ าคเอเชีย ตะวั นออกเฉียงใต้
(South East Asia National Human Rights Institutions Forum) หรือ SEANF จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗
ในที่ ป ระชุ ม ว่าด้ว ยกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน ครั้งที่ ๔ (Workshop on the ASEAN Mechanism on
Human Rights) ซึ่งจัดขึ้นโดย The Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism ร่วมกับ
กระทรวงการต่ า งประเทศของอิ น โดนี เ ซี ย และคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ข องอิ น โดนี เ ซี ย
(Komnas HAM) ระหว่ า งวั น ที ่ ๑๗-๑๘ มิ ถ ุ น ายน ๒๕๔๗ ณ กรุ ง จาการ์ ต า สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย
โดยความเห็นชอบร่วมกันของสถาบันสิทธิมนุษยชนจาก ๔ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
และไทย เพื่อให้เป็นกลไกการดาเนินงานที่ใกล้ชิดในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมกันในภูมิภาค
ซึ ่ ง จากจุ ด เริ ่ ม ต้ น ดั ง กล่ า ว SEANF ได้ ม ี พ ั ฒ นาการและความก้ า วหน้ า มาเป็ น ล าดั บ โดยในระยะแรก
กรอบความร่วมมือนี้ยังไม่ได้กาหนดชื่อร่วมกันอย่างเป็นทางการ
กรอบความร่วมมือนี้มี การประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก (The 1st Consultation
Meeting) เมื่อวัน ที่ ๑๙ ตุล าคม ๒๕๔๗ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมี กสม. เป็นเจ้าภาพจัด การประชุ ม
โดยในการประชุมนี้ สมาชิกได้ระบุประเด็นที่ให้ความสนใจร่วมกัน จานวน ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) การก่อการร้าย
(๒) การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก (๓) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิในการ
พัฒนา (๔) สิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน และ (๕) สิทธิมนุษยชนศึกษา โดยประเด็นดังกล่าวนี้ได้มีการ
นามาปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการดาเนินการร่วมกันในการประชุม ของกรอบความร่วมมือ
ดังกล่าวนี้อีกครั้งใน ๒ ปีต่อมา
กรอบความร่วมมือดังกล่าวจัด การประชุมร่วมกันเป็นครั้งที่ ๒ (The 2nd Consultation Meeting)
เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี SUHAKAM เป็นเจ้าภาพการ
ประชุม ซึ่งสมาชิกของกรอบความร่ว มมือ ได้แสดงเจตนารมณ์ร่ว มกันที่จะขยายความร่วมมือ ระหว่ างกัน
ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคตในทุกด้าน จนกระทั่งในการประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ประชุมจึงได้มีการลงนามในเอกสารปฏิญญาความร่วมมือในการจัดตั้ง
กรอบความร่วมมือดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ซึ่งที่เรียกว่า “Declaration of Cooperation” (ปฏิญญาความ
ร่วมมือ) โดยผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของทั้ง ๔ ประเทศข้างต้น สาหรับ กสม. มีกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในชุดที่ ๑ คือ คุณหญิงอัมพร มีศขุ เป็นผู้แทนลงนาม
ปฏิญญาความร่วมมือดังกล่าวมีความมุ่งหมายทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
(๑) การร่วมมือกันทั้งในรูป แบบทวิภาคีและพหุภาคี ในการด าเนินโครงการและกิจกรรม
ในด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกัน

-๙(๒) การพัฒนายุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการ
สนับสนุนให้มีหารือร่วมกับภาครัฐบาลของประเทศสมาชิกถึงความจาเป็นในการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนที่
เหมาะสมของอาเซียน หรือองค์กรอื่นใดตามกฎบัตรอาเซียน
(๓) การปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อให้ภารกิจกรอบความร่วมมือนี้เป็นภารกิจประจาของแต่ละ
สถาบัน และการมีขอบเขตการทางานทีช่ ัดเจน
(๔) ให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยหมุนเวียนการทาหน้าที่เจ้าภาพในการ
ประชุมตามลาดับอักษร หรือตามที่สมาชิกเห็นสมควร
(๕) ควรสนับสนุนให้มีความร่วมมือร่วมกับองค์กรอื่น (joint efforts) ในด้านสิทธิมนุษยชน
ทั้งในส่วนขององค์กรภาครัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรภาควิชาการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมกันในการผลักดันให้มี
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ
ต่อมาในระหว่างการประชุมประจ าปี ของกรอบความร่ว มมือดังกล่าวครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐
มกราคม ๒๕๕๑ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของทั้ง ๔ ประเทศได้
เห็นชอบร่วมกันที่จะใช้กรอบความร่วมมือดังกล่าวอย่างเป็นทางการว่า “ASEAN NHRIs Forum” หรือ
“ANF” มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ เป็ น กลไกในการประสานความร่ ว มมื อ ในด้ า นการส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จนกระทั่งในการประชุมประจาปี ครั้งที่ ๖ ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปี ๒๕๕๒
ที ่ ป ระชุ ม ได้ ต กลงร่ ว มกั น ให้ ก รอบความร่ ว มมื อ นี้ มี ก ารจั ด ท าข้ อ บั ง คั บ การด าเนิ น งาน (Rules of
Procedure) ขึ้น เพื่อกาหนดรูปแบบหรือวิธีในการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเห็นชอบ
ให้ ม ี ก ารเปลี ่ ย นชื ่ อ กรอบความร่ ว มมื อ จาก “ANF” เป็ น “South East Asia National Human Rights
Institutions Forum” หรือ “SEANF” เพื่อสะท้อนการเป็นกลไกความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนของภูมิภาค
เอเชียตันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ สมาชิกได้เห็นชอบให้มีการประสานงานหรือการด าเนินกิจกรรมร่ว มกับ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอื่น ๆ หรือกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่มิใช่สมาชิก เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของติมอร์-เลสเต คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) รวมทั้งการเสนอ
ความช่วยเหลือให้มีการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค ตลอดจนการทางานด้านการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชนทั่วโลก
ต่ อ มาในการประชุ ม ประจ าปี ข อง SEANF ครั ้ ง ที ่ ๗ ณ กรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศมาเลเซี ย
ในปี ๒๕๕๓ ที่ประชุมได้มีการรับรองการเข้าเป็นสมาชิกของผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์ - เลสเต (PDHJ)
อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือลาดับที่ ๕ และในการประชุมประจาปี ครั้งที่ ๙
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้มีการรับรองการเข้าเป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมา (MNHRC) อย่างเป็นทางการ และนับเป็นสมาชิกล่าสุด
ของ SEANF ในลาดับที่ ๖

- ๑๐ -

ตราสัญลักษณ์ที่มีการใช้แทนกรอบความร่วมมือของ SEANF เพื่อสื่อถึงความร่วมมือในการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ไม่ได้มีการประกาศรับรองให้เป็นตรา
สัญลักษณ์ของ SEANF อย่างเป็นทางการ

๒. สมาชิก SEANF
ปัจจุบัน SEANF มีสมาชิกรวมจานวน ๖ สถาบัน ดังนี้
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของ SEANF
(๑) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย
(Indonesian National Commission on Human
Rights: Komnas HAM)
(๒) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย
(Human Rights Commission of Malaysia: SUHAKAM)
(๓) คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ข องเมี ย นมา
( Myanmar National Human Rights Commission:
MNHRC)
(๔) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์
(Commission on Human Rights of the Philippines:
CHRP)
(๕) ผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์ - เลสเต
(Provedoria dos Direitos Humanos e Justica: PDHJ)
(๖) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม.
(National Human Rights Commission of Thailand:
NHRCT)

ตราสัญลักษณ์

- ๑๑ จากสมาชิกของ SEANF ทั้งหมดทั้ง ๖ สถาบันข้างต้นนี้ สมาชิกมีรูปแบบการดาเนินงานที่แตกต่างกัน
๒ รูปแบบ ได้แก่
(๑) รูปแบบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (commission) ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้จะจัดตั้ง
สถาบันสิทธิมนุษยชนในลักษณะของคณะกรรมการ ได้แก่ Komnas HAM ของอินโดนีเซีย SUHAKAM ของ
มาเลเซีย MNHRC ของเมียนมา CHRP ของฟิลิปปินส์ และ กสม. ของไทย
(๒) รู ป แบบผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น (ombudsman) มี ๑ สถาบั น คื อ PDHJ ของติ ม อร์ - เลสเต
ซึ่งส่วนใหญ่รูปแบบการดาเนินงานในลักษณะนี้จะมีการจัดตั้งในประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออก อเมริกากลาง
และอเมริกาใต้
๓. โครงสร้างและรูปแบบการดาเนินงานของ SEANF
SEANF ได้ให้การรับรองข้อบังคับการดาเนินงาน (Rules of Procedure: RoP) แล้ว แต่ยังไม่มีการ
ลงนามให้มีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการ ซึ่งทาให้ SEANF ยังไม่มีการจัดตั้งโครงสร้างการดาเนินตามที่ RoP
ก าหนด โดยปัจ จุบ ัน SEANF ยังคงบริห ารร่ว มกันในรูป แบบการปรึ ก ษาหารื อและการตัดสิ นใจร่ ว มกั น
อย่างไม่เป็นทางการโดยอยู่บนหลักการ ดังนี้
๓.๑ การทาหน้าที่ประธาน SEANF
ให้สมาชิก SEANF หมุนเวียนกันทาหน้าที่ประธาน SEANF มีวาระคราวละ ๑ ปี โดยเรียงตามลาดับ
อักษรโรมันของประเทศสมาชิก SEANF ได้แก่ (๑) Indonesia (Komnas HAM) (๒) Malaysia (SUHAKAM)
(๓) Myanmar (MNHRC) (๔) Philippines (CHRP) (๕) Thailand (กสม.) และ (๖) Timor-Leste (PDHJ)
โดยในปี ๒๕๖๓ Komnas HAM ท าหน้าที่ประธาน SEANF ขณะที่ในปี ๒๕๖๔ SUHAKAM จะท าหน้าที่
ประธาน SEANF จากนั้น MNHRC CHRP กสม. และ PDHJ ก็จะเข้าทาหน้าที่ประธาน SEANF ตามลาดับ
ในการรับตาแหน่งประธาน SEANF จะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุมประจาปี โดยให้เริ่มท า
หน้าที่จากวันนั้นจนถึงวันสุดท้ายของกาประชุมประจาปีครั้งถัดไป
๓.๒ การตัดสินใจของ SEANF
การตัดสิน ใจในประเด็น ต่าง ๆ ของ SEANF จะด าเนินการร่วมกัน โดยผ่านกลไกของการประชุม
ซึ่งในแต่ละปีจะประกอบด้วย การประชุมประจ าปี (annual meeting) จ านวน ๑ ครั้ง การประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่ (technical meeting) จ านวน ๒ ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมวิสามัญซึ่งประธาน SEANF
อาจจัดขึ้นตามความจาเป็นหรือสถานการณ์เร่งด่วน หรือการประชุมในประเด็นส าคัญ (thematic issues)
ที ่ ส มาชิ ก ได้ เ ห็ น ชอบร่ ว มกั น โดยให้ ก ารตั ด สิ น ใจของสมาชิ ก SEANF ต้ อ งอยู ่ บ นหลั ก การฉั น ทามติ
(consensus)
๓.๓ การดาเนินการของ SEANF
ปัจจุบันการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF ยังด าเนินการไม่ส าเร็จ ท าให้ฝ่ายส านักงาน
ของสมาชิกที่ทาหน้าที่เป็นประธาน SEANF จะต้องทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ SEANF ในปีที่ทาหน้าที่

- ๑๒ ประธาน SEANF โดยประธาน SEANF จะทาหน้าที่จัดประชุมของ SEANF ปีนั้น ๆ รวมทั้งการจัดทารายงาน
การประชุมและการเผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งการทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการ
ปรึกษาหารือระหว่างสมาชิก SEANF ตลอดจนการประสานความร่วมมือร่วมกับองค์กรภายนอก
๔. ข้อบังคับการดาเนินงาน (Rules of Procedure: RoP)
ดังได้กล่าวแล้วว่า สมาชิกได้เห็นชอบร่ว มกันให้มีการจัดท าข้อบังคับการด าเนินงาน (Rules of
Procedure: RoP) ของ SEANF ตั้งแต่คราวการประชุมประจ าปี ครั้งที่ ๖ เมื่อปี ๒๕๕๒ และต่อมาเมื่อปี
๒๕๕๙ Komnas HAM ได้ น าเสนอร่ า ง RoP ร่ า งแรกให้ ท ี ่ ป ระชุ ม SEANF พิ จ ารณา ซึ ่ ง สมาชิ ก SEANF
ได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และได้ให้การรับรองไว้พลางก่อน (provisionally
adopted) ในคราวการประชุมประจาปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๔ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อให้ Komnas HAM ได้ใช้เป็นเอกสารในการเจรจาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสานักงาน
เลขาธิการ SEANF ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ในการประชุมประจาปี ของ
SEANF ครั้งที่ ๑๖ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต Komnas HAM
ได้ยกประเด็นการลงนามขึ้นหารือในที่ประชุม ซึ่งในโอกาสนี้สมาชิก SEANF ได้พิจารณาร่าง RoP ที่ได้ให้การ
รับรองไว้พลางก่อน (provisionally adopted) ไว้แล้ว และเห็นชอบร่วมกันให้มีการแก้ไขร่าง RoP ดังกล่าว
เล็กน้อย โดยเห็นชอบร่วมกันให้มีการลงนาม RoP ฉบับนี้อย่างเป็นทางการในการประชุมประจาปีของ SEANF
ครั้งที่ ๑๗ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปี ๒๕๖๓ และให้ RoP นี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ลงนาม
ร่างข้อบังคับการด าเนินงานของ SEANF ฉบับนี้ ประกอบด้วย ส่วนอารัมภบท (Preamble) และ
ส่วนเนื้อหา (Chapter) รวม ๙ หมวด จานวน ๒๖ ข้อ โดยแต่ละหมวดมีเนื้อหา ดังนี้
หมวดที่ ๑ ว่าด้วยคานิยาม (ข้อ ๑)
หมวดที่ ๒ ว่าด้วยการจัดตั้งและชื่อองค์กร (ข้อ ๒)
หมวดที่ ๓ ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง SEANF (ข้อ ๓)
หมวดที่ ๔ ว่าด้วยขอบเขตและการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อ ๔)
หมวดที่ ๕ ว่าด้วยสมาชิกภาพ มีเนื้อหา ๔ ข้อ ประกอบด้วย สมาชิกภาพ (ข้อ ๕) การรับ
สมัครสมาชิกใหม่ (ข้อ ๖) ความเป็นอิสระของสมาชิก (ข้อ ๗) และความรับผิดชอบของสมาชิก (ข้อ ๘)
โดยกาหนดให้มีสมาชิกของ SEANF ประกอบด้วยสมาชิกก่ อตั้ง ๖ ประเทศ (ข้อ ๑ และข้อ
๕) และกาหนดแนวทางการรับสมาชิกใหม่ในอนาคตไว้ตาม ข้อ ๖ รวมทั้งการรับรองความเป็นอิสระและความ
รับผิดชอบของสมาชิกไว้ตาม ข้อ ๗ และข้อ ๘
หมวดที่ ๖ ว่าด้วยโครงสร้างของ SEANF มีเนื้อหา ๗ ข้อ ประกอบด้วย โครงสร้างของ
SEANF (ข้ อ ๙) ประธาน SEANF (ข้ อ ๑๐) คณะกรรมการบริ ห าร (ข้ อ ๑๑) การปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ข อง
คณะกรรมการบริการ (ข้อ ๑๒) สานักงานเลขาธิการ (ข้อ ๑๓) ผู้อานวยการบริหาร (ข้อ ๑๔) หัวหน้าแผนก
(ข้อ ๑๕) และเจ้าหน้าที่ (ข้อ ๑๖)

- ๑๓ -

- โครงสร้าง
โดยกาหนดให้ SEANF มี โครงสร้าง ประกอบด้วย ประธาน ประธานของ SEANF
คณะกรรมการบริหาร และสานักงานเลขาธิการ (ข้อ ๙) ทั้งนี้ โดยให้ประธานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่รับผิดชอบจัดการประชุมประจาปีในครั้งถัดไปทาหน้าที่ประธาน SEANF ทั้งนี้ โดยให้การรับตาแหน่งหน้าที่
ประธานนับแต่วันสุดท้ายของการประชุมครั้ง ก่อนหน้านั้นจนถึงวันสุดท้ายที่สถาบันสิทธิมนุษยชนนั้นเป็น
เจ้าภาพ รวมทั้งกาหนดให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ทาหน้าที่ประธาน SEANF ทาหน้าที่บริหารจัดการ
ภารกิจและงานด้านต่าง ๆ ของ SEANF ตลอดจนทาหน้าที่เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมประจาปีของ
SEANF (ข้อ ๑๐)
- คณะกรรมการบริหาร
ในส่วนของคณะกรรมการบริหาร (ข้อ ๑๑) ให้ประกอบด้วย ประธานของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของ SEANF ทาหน้าที่รับผิดชอบ การตัดสินใจและภารกิจทั้งหมดของ
SEANF โดยให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทาหน้าที่เป็นประธาน ทั้งนี้ โดยหมุนเวียนกันไป
ตามล าดั บ (ข้ อ บทก าหนดไว้ เ ช่ น นี ้ แต่ ใ นทางปฏิ บ ั ต ิ ประธาน SEANF จะท าหน้ า ที ่ ป ระธานคณะ
กรรมการบริหาร)
- บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ข้อบังคับก าหนดให้คณะกรรมการบริห ารประชุม ร่ว มกันอย่างน้อยปีล ะ ๑ ครั้ง
โดยให้การพิจารณาหรือตัดสินใจในประเด็นที่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ตามข้อ ๑๒ ต้องได้รับ
ฉันทามติ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวของคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย การกากับให้การดาเนินการของ SEANF
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ได้รั บมอบหมายการให้ความเห็นชอบโครงสร้างและข้อก าหนดเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการ การจัดท าข้อตกลงและเงื่อนไขการจ้างหรือการด ารงต าแหน่งส าหรับ
ผู้อ านวยการบริหาร หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่การพิจารณาจ้างผู้อ านวยการบริหารตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขที่ ไ ด้ จ ั ดท าขึ้ น รวมทั้ง การพิจ ารณาจ้ างหัว หน้า แผนกและเจ้ าหน้า ที่ ข องส านั ก งานเลขาธิ ก าร
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้จัดท าขึ้นและตามการเสนอของผู้อ านวยการบริห าร นอกจากนี้ ยังต้องให้
ความเห็นชอบข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการดาเนินงานของสานักงานเลขาธิการ รวมทั้ งข้อบังคับว่าด้วย
บุคคลและการเงิน การให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณการปฏิบัติงานประจาปีและการติดตามการ
ด าเนินงาน ตลอดจน ก ากับกองทุนและเห็นชอบข้อก าหนดว่าด้วยการจัดการกองทุนของ SEANF การให้
ความเห็นชอบในการจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินและสินทรัพย์ในกรณีที่ SEANF ยุติการดาเนินการหรือกรณีอื่น
ใดที่เกี่ยวกับการยุติการดาเนินการ รวมทั้ง
การให้ความเห็นชอบในการรับความช่วยเหลือหรือการรับบริจาค ทั้งนี้ ข้อบังคับ
ได้กาหนดให้ประธานคณะกรรมการบริหารทาหน้าที่รายงานความก้าวหน้าและการพัฒนากิจกรรมของ SEANF
ในรอบปีให้ที่ประชุมทราบด้วย (ข้อ ๑๒)

- ๑๔ -

- ที่ตั้งสานักงานเลขาธิการถาวร SEANF
ข้อบังคับกาหนดให้สานักงานเลขาธิการมีที่ตั้ง ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มีผู้อานวยการบริหารทาหน้าที่เป็นหัวหน้าบริหารสูงสุด และให้มีหัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน
รวมทั้งให้สานักงานเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ ๑๓ และให้การได้มา วาระ และการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อานวยการบริหาร หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่เป็นไปตาม ข้อ ๑๔ – ๑๖
หมวดที่ ๗ ว่าด้วยวิธีการดาเนินงาน (Modality) มีเนื้อหา ๓ ข้อ ประกอบด้วยการประชุม
ประจาปี (ข้อ ๑๗) การจัดทารายงานประจาปี (ข้อ ๑๘) และความสัมพันธ์กับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอื่น
(ข้อ ๑๙)
การดาเนินงานในแต่ละปีของ SEANF ประกอบด้วย
- การประชุมประจาปี
ตามข้อ ๑๗ กาหนดให้ประธาน SEANF โดยการปรึกษากับสมาชิกอื่นของ SEANF
พิจารณาวันและวาระการประชุมภายในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งก าหนดให้ประธาน SEANF ท าหน้าที่
ประธานการประชุม ทั้งนี้ มติหรือการตัดสินใจของ SEANF ต้องได้รับฉันทามติ อนึ่ง โดยให้งบประมาณในการ
เข้าร่วมการประชุมเป็นของสถาบันสิทธิมนุษยชนที่เป็นสมาชิกของ SEANF แต่ละแห่ง
- รายงานประจาปี
ตามข้อ ๑๘ กาหนดให้ประธาน SEANF เสนอรายงานประจาปีหรืออื่น ๆ ต่อสมาชิก
ในที่ประชุมประจาปี และให้ SEANF ต้องเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรในรูปแบบ
สื่อสารสนเทศต่อสาธารณะอย่างสม่าเสมอ
- ความสัมพันธ์กับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอื่น
ตามข้อ ๑๙ กาหนดให้ SEANF ทางานร่วมกับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งระดับ
ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค โดยให้ SEANF ปรึกษาหารือ ประสานงาน และร่วมมือกับองค์กรเหล่านั้น
เพื่อสนับสนุนและเสริมพลังร่วมกันในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
หมวดที่ ๘ ว่า ด้ วยข้อกาหนดทั่วไป มีเนื้อหา ๕ ข้อ ประกอบด้ว ย หน้าที่ของประเทศ
เจ้าภาพ (ข้อ ๒๐) สภาพนิติบุคคล (ข้อ ๒๑) การจัดหาเงินทุน (ข้อ ๒๒) การรับรองและการแก้ไขข้อบังคับ
(ข้อ ๒๓) และการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างสมาชิก (ข้อ ๒๔)
- ประเทศเจ้าภาพที่จัดตั้งสานักงานเลขาธิการถาวร SEANF
ข้อบังคับกาหนดให้ประเทศเจ้าภาพต้องจัดเตรียมสถานที่สาหรับการดาเนินงานของ
สานักงานเลขาธิการโดยงบประมาณ การอานวยความสะดวก และการอานวยการอื่นที่จาเป็นของประเทศ
เจ้าภาพเอง ตามข้อตกลงว่าด้วยประเทศเจ้าภาพ (The Host Country Agreement) ที่ได้รับความเห็นชอบ
ร่วมกันระหว่าง SEANF และประเทศเจ้าภาพ (ข้อ ๒๐) นอกจากนี้ ยังก าหนดให้ SEANF เป็นนิติบุ ค คล

- ๑๕ ในประเทศเจ้าภาพที่มีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าเป็นคู่สัญญา การได้รับและ/หรือจาหน่ายจ่ายโอน
ทั้งสังหาริม ทรั พย์และอสั งหาริ ม ทรั พย์ และการแต่ ง ตั้ งผู ้แ ทนหรือ เข้ าต่ อ สู้ ด้ว ยตนเองในกระบวนการ
ทางกฎหมาย (ข้อ ๒๑)
- กองทุนของ SEANF
ข้ อ บั ง คั บ ก าหนดให้ ก องทุ น ของ SEANF เป็ น กองทุ น ที ่ ส นั บ สนุ น งบประมาณ
ดาเนินการให้กับสานักงานเลขาธิการและกิจกรรมอื่นของ SEANF โดยกองทุนดังกล่าวมาจากการสนับสนุน
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของ SEANF ในจานวนที่เท่า ๆ กันตามความเห็นชอบร่วมกัน
ของสมาชิกทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากจ าเป็น SEANF สามารถขอรับบริจาคจากชุมชนระหว่างประเทศ
เช่น องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการเงินในระดับภูมิภาค หรือหุ้นส่วนอื่น ซึ่งกองทุนนี้จะต้องเพียงพอ
ส าหรั บ การด าเนิ น กิ จ กรรมเพื ่ อ ให้ บ รรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง SEANF ตามที ่ ไ ด้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ห าร (ข้ อ ๒๒) อย่ า งไรก็ ด ี หน้ า ที ่ ข องคณะกรรมการบริห าร (Governing Board) ซึ่ ง
ประกอบด้วยประธานสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก SEANF ตามข้อ ๑๑ (๒) มีหน้าที่ประการ
หนึ ่ ง ในการให้ ค วามเห็ น ชอบในการรั บ บริ จ าคโดยสมั ค รใจ (voluntary contributions or donations)
เพื่อประโยชน์ของ SEANF ตามข้อ ๑๒ (๖)
หมวดที่ ๙ ว่าด้วยการบริหารจัดการ มีเนื้อหา ๒ ข้อ ประกอบด้วย ภาษาในการปฏิบัติงาน
(ข้อ ๒๕) และภารกิจที่อยู่นอกเหนือข้อบังคับนี้ (ข้อ ๒๖)
- ภาษาในการปฏิบัติงาน
ข้อบังคับกาหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการทางานของ SEANF (ข้อ ๒๕)
- หลักการตัดสินใจ
ข้ อ ๒๖ ก าหนดให้ ก ารใดที ่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ นี ้ ใ ห้ ส มาชิ ก SEANF
เป็นผู้ตัดสินใจตามหลักฉันทามติ
๕. การเตรียมจัดตั้งสานักงานเลขาธิการถาวร SEANF (SEANF Permanent Secretariat)
๕.๑ ความเป็นมาของการจัดตั้งสานักงานเลขาธิการถาวร SEANF
(๑) ในการประชุมประจาปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๑ เมื่อปี ๒๕๕๗ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งสานักงานเลขาธิการถาวร SEANF ชั่วคราว (initial ad interim
SEANF Permanent Secretariat) โดย Komnas HAM ได้เสนอที่จะเป็นผู้ดาเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งต่อมาใน
การประชุมประจาปี ของ SEANF ครั้งที่ ๑๒ เมื่อปี ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุม
เห็นชอบให้สานักงานเลขาธิการถาวร SEANF ชั่วคราว มีที่ตั้ง ณ สานักงานของ Komnas HAM และ Komnas
HAM รับที่จะศึกษากฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวกับการจัดตั้งสานักงานเลขาธิการถาวร SEANF
(๒) ในการประชุมระดับ เจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อปี ๒๕๕๙
ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ประชุมเห็นชอบให้ Komnas HAM ด าเนินกระบวนการ

- ๑๖ ภายในประเทศที่เกี่ยวกับการจัดตั้งสานักงานเลขาธิการถาวร SEANF พร้อมทั้งการนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน ซึง่ ต่อมาในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ที่ประชุมเห็นชอบให้ Komnas HAM จัดทาเอกสารแผนการดาเนินการ (roadmap) ในการจัดตั้งสานักงาน
เลขาธิการถาวร SEANF และให้รายงานที่ประชุม ประจ าปีของ SEANF ทราบความคืบหน้า และต่อมาในปี
เดียวกัน SEANF ได้จัดให้มีการประชุมพิเศษของ SEANF เพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้ Komnas HAM จัดทาร่างธรรมนูญของ SEANF และข้อเสนอเกี่ยวกบ
งบประมาณ ซึง่ รวมไปถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมประจาปีของสานักเลขาธิการถาวร SEANF
(๓) ในการประชุมประจาปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๓ เมื่อปี ๒๕๕๙ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา Komnas HAM ได้นาเสนอร่างเริ่มต้นของธรรมนูญ ในการจัดตั้งสานักเลขาธิการถาวร
SEANF ซึ่งต่อมาเอกสารนี้ถูกเรียกว่า “ข้อบังคับการดาเนินงาน” (Rules of Procedure: RoP) พร้อมเสนอ
งบประมาณที่สมาชิกจะต้องชาระต่อปี ซึ่งในขณะนั้น Komnas HAM เสนอที่จานวน ๕,๐๗๗ เหรียญสหรัฐฯ
สาหรับปีแรก และอาจเพิ่ม จานวนสูงขึ้นในปีต่อ ๆ ไป แต่ประเด็นนี้ยังไม่เป็นที่ยุติของที่ประชุม นอกจากนี้
Komnas HAM ได้แจ้งให้สมาชิก SEANF ทราบว่าในการจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งสานักเลขาธิการถาวร SEANF
นั้น จาเป็นจะต้องมีการจัดทากฤษฎีกาของประธานาธิบดีว่าด้วย SEANF (Presidential Decree on SEANF)
ซึ่งจาเป็นจะต้องมีเอกสารเบื้องต้น ๓ รายการ ได้แก่ ข้อบังคับการดาเนินงาน (Rules of Procedure: RoP)
เอกสารทางวิชาการ (academic paper) และข้อตกลงประเทศของเจ้าภาพ (Host Country Agreement:
HCA)
(๔) ในการประชุมประจาปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๔ เมื่อปี ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ที่ประชุมได้เห็นชอบกับร่างข้อบังคับการดาเนินงาน (RoP) ที่ได้ร่วมกันจัดทาขึ้นและได้มีการรับรอง
ไว้พลางก่อน (provisionally approved) นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือเกี่ยวกับจานวนเงินค่าสมาชิก
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน ที่จ านวนปีละ ๓,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งปรับลดลงจากเดิมที่ Komnas HAM
เคยเสนอไว้
(๕) ในช่วงปี ๒๕๖๑ กสม. ทาหน้าที่เป็นประธาน SEANF ซึ่งเป็นปีที่ Komnas HAM ได้ทา
หน้าที่ในการเจรจาหารือและประสานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียและคณะทางานว่าด้วย
การเข้าเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศของอินโดนีเซีย (Working Group of Indonesia Membership
in International Organization) มีความคืบหน้าเกี่ยวกับ กฎหมายในการจัดตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องมา
ตามลาดับ นอกจากนี้ Komnas HAM ยังได้มีการขอศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือใน
ลักษณะที่ใกล้เคียงกันอีกด้วย
(๖) ในช่วงปี ๒๕๖๒ ผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์ -เลสเต (PDHJ) ท าหน้ที่ เป็นประธาน
SEANF ซึ่ง Komnas HAM ได้รายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งมาโดยต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
เอกสารในการจัดตั้ง จนกระทั่งในการประชุมประจ าปี ของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ที่ประชุมได้เห็นชอบการแก้ไขเล็กน้อยร่างเอกสารข้อบังคับ

- ๑๗ การดาเนินงาน (RoP) ฉบับที่ได้ให้การรับรองไว้พลางก่อน (provisionally approved) ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากในขณะนั้น กสม. มีองค์ประชุมไม่ครบทาให้ไม่สามารถรับรองเอกสารดังกล่าวอย่างเป็นทางการได้ ซึ่ง
ต่อมาเมื่อ กสม. มีองค์ประชุมครบแล้ว จึงได้นาร่างข้อบังคับการดาเนินงาน (RoP) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมบรรจุเข้า
เป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิ จ ารณาและได้ให้ความเห็นชอบ และเสนอให้มี การลงนามในเอกสาร
ดังกล่าวอย่างเป็นทางการในการประชุมประจาปี ของ SEANF ครั้งที่ ๑๗ ที่ Komnas HAM จะเป็นเจ้าภาพ
การประชุม ในช่วงเดือนตุล าคม ๒๕๖๓ พร้อมกับการให้การรับรองร่างข้อตกลงประเทศเจ้าภาพ (HCA)
ที่ Komnas HAM ได้จัดทาร่างขึ้นมา และได้แจ้งเวียนให้สมาชิกร่วมกันปรับ ปรุงแก้ไขภายหลังการประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ แบบทางไกล
๕.๒ หน้าที่และอานาจของสานักเลขาธิการถาวร SEANF ตามร่างข้อบังคับการดาเนินงาน (RoP)
ดังได้กล่าวแล้วว่า ร่างข้อบังคับการดาเนินงาน (RoP) ได้รับการรับรองแล้วจากที่ประชุมประจาปีของ
SEANF ครั้งที่ ๑๖ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต แต่ยังไม่ได้มีการ
ลงนามให้มีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม หากข้อบังคับการดาเนินงาน (RoP) ดังกล่าวมีผลอย่าง
เป็น ทางการแล้ว ข้อ ๑๓ ของข้อบังคับ การด าเนินงานดังกล่าว ได้ก าหนดหน้าที่อละอ านาจของส านัก
เลขาธิการถาวร SEANF ดังนี้
(๑) SEANF จะต้องด าเนินการจัดตั้งส านักเลขาธิการถาวรที่มีทรัพยากรทางการเงินและ
ทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอ
(๒) สานักงานเลขาธิการถาวร SEANF อยู่ภายใต้การกากับดูแลของผู้อานวยการบริหาร และ
จะมีหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานของ SEANF
(๓) สานักงานเลขาธิการถาวร SEANF มีที่ตง้ั ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(๔) สานักเลขาธิการถาวร SEANF จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากสมาชิก SEANF
เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของ SEANF
(๕) สานักเลขาธิการถาวร SEANF มีหน้าที่ ดังนี้
a) ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของสมาชิก SEANF ในจัดการประชุมระหว่าง
สมาชิก SEANF และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รวมทั้งการอานวยความสะดวกให้กับกรอบความร่วมมือ
b) ดาเนินภารกิจประจาวันของ SEANF และดาเนินการตามมติของ SEANF
c) ทาหน้าทีใ่ นการสื่อสารและการประสานงานระหว่างสมาชิก SEANF
d) จั ด โครงการและกิ จ กรรมที ่ ร ิ เ ริ ่ ม โดย SEANF ที่ เ ป็ น การส่ ง เสริ ม ประเด็ น
ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน
e) ช่ ว ยเหลือในการก าหนดประเด็นส าคั ญ ประสานกิจ กรรม ปรับปรุงการใช้
ประโยชน์และการระดมทรัพยากร รวมทั้งสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก SEANF
เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
f) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลแก่สมาชิก SEANF และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ๑๘ g) บริห ารจัดการเว็ บ ไซต์ข อง SEANF รวมทั้ง การเผยแพร่ ข้ อ มู ล โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ SEANF
h) จัดระเบียบและประสานการมีส่วนร่วมของ SEANF ในการประชุมระดับภูมิภาค
และระดั บ นานาชาติ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ติ การการสั ม มนา หรื อ การประชุ ม ที ่ จ ั ด โดยหน่ ว ยงานของ
สหประชาชาติ
i) ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ โดยส่วนรวมของ
SEANF
j) สนับสนุนการทาหน้าที่ของประธาน SEANF
k) จัดระเบียบและประสานงานการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) และการประชุม
ประจาปีของ SEANF รวมทั้งการประชุมอื่น ๆ ทีส่ มาชิก SEANF เห็นชอบร่วมกันให้จัดขึ้น
l) การขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากองค์กรจากต่างประเทศ องค์กร หรือแหล่ง
เงินทุนอื่น ๆ
m) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมของ SEANF
n) ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
o) จัดทาเอกสารแสดงจุดยืนของ SEANF เกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้
การกากับดูแลของ SEANF เพื่อเสนอต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานของอาเซียน

บทที่ ๓
การดาเนินงานและกลไกภายใต้ความร่วมมือของ SEANF

การดาเนิ น งานและกลไกภายใต้ความร่วมมือของ SEANF เป็นไปตามรูปแบบที่ค่อย ๆ พัฒ นาขึ้น
มาร่วมกันระหว่างสมาชิก SEANF ซึ่งอยู่บนหลักการการปรึกษาหารือระหว่างกัน การหมุนเวียนกันทาหน้าที่
ประธาน SEANF ตามลาดับตัวอักษรของประเทศสมาชิก การตัดสินใจที่อยู่บนหลักการฉันทามติ (consensus)
และการให้สานักงานของสมาชิกที่ทาหน้าที่ประธาน SEANF ในปีนั้น ๆ ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ SEANF
อย่างไรก็ตาม ในการดาเนินงานในปัจจุบัน SEANF มีเอกสารอ้างอิงร่วมกัน ๒ ฉบับ คือ (๑) แผนยุทธศาสตร์
ของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนยุ ท ธศาสตร์ฉบั บ นี้ เป็ น แผนยุท ธศาสตร์ฉ บั บที่ ๒ ของ SEANF ซึ่ ง
สมาชิ ก SEANF ได้เห็ น ชอบร่ ว มกั น ในการประชุม ประจาปี ข อง SEANF ครั้งที่ ๑๔ เมื่อ เดื อนพฤศจิก ายน
๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปิ นส์ ถือ เป็นกลไกกาหนดทิศทางความร่วมมือของสมาชิก SEANF
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน และ (๒) ข้อบังคับการ
ดาเนิ น งาน (Rules of Procedures: RoP) ที่ ยังไม่ได้มี ก ารลงนามให้ มีผ ลใช้บั งคับ อย่ างเป็ นทางการ ทั้ งนี้
เอกสารคู่มือนี้ขอนาเสนอภาพรวมในปัจจุบัน ดังนี้
๑. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือ SEANF
ในปั จ จุ บั น สมาชิ ก SEANF จะหมุ น เวี ย นกั น เป็ น ประธานของ SEANF โดยมี ว าระคราวละ ๑ ปี
ซึ่งประธาน SEANF จะทาหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่าง ๆ และเป็นประธานการประชุม ในระหว่างที่
ดารงตาแหน่งเป็นประธานของ SEANF โดยในแต่ละปี SEANF จะมีการจัดประชุมใน ๓ ลักษณะ ประกอบด้วย
(๑) การประชุ ม ประจ าปี ข อง SEANF (SEANF Annual Meeting) มี ก ารประชุ ม ปี ล ะ
๑ ครั้ง ณ ประเทศที่ทาหน้าที่เป็นประธานของ SEANF โดยเป็นการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือ
ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ ซึ่งจะมีหัวข้อหลักที่ประเทศเจ้าภาพให้ความสาคัญเป็นพิเศษและประเด็นอื่น
ที่สมาชิก SEANF อาจเสนอให้มีการหยิบยกขึ้นหารือประกอบกัน ขึ้นเป็นระเบียบวาระของการประชุม ทั้งนี้
เพื่อแสวงหาแนวทางในการร่วมมือกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในประเด็น
สิทธิมนุ ษยชนที่ห ลากหลาย ซึ่งนั บ ตั้งแต่มีการจัดตั้ง SEANF ได้มีการประชุมประจาปี (annual meeting)
มาแล้วจานวน ๑๖ ครั้ง ซึ่งในการประชุมประจาปีนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะประกอบด้วย ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติและ/หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทาหน้าที่เป็นผู้แทนและหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิก
SEANF พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสานักงานทาหน้าที่เป็นสนับสนุนการปฏิบัติ หน้าที่ของหัวหน้า
คณะผู้แทนฯ ซึง่ โดยปกติแต่ละสถาบันจะมีคณะผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมจานวน ๒-๕ คน โดยประมาณ
(๒) การประชุมเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group Meeting – TWG) จัดขึ้นปีละ
๒ ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสมาชิก SEANF และ/หรือประเทศสมาชิก
ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุ ษยชนของอาเซียน การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การกาหนดประเด็น

- ๒๐ สาคัญในระดับภูมิภาคร่วมกัน และการเตรียมการสาหรับการประชุมประจาปี โดยผู้แทนของสมาชิก SEANF
ที่เข้าร่วมการประชุม อาจเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หัวหน้าสูงสุดของสานักงานหรือผู้แทน และ
เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้องกับ ความร่วมมือของ SEANF ซึ่งโดยรวมแล้ว สมาชิก SEANF จะมีคณะผู้ แทนเข้าร่ว ม
ประชุมจานวน ๑-๓ คน โดยประมาณ
(๓) การประชุมสมัยพิเศษหรือการประชุมตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดขึ้นโดยสมาชิก
SEANF ซึ่งจะจัดขึ้นตามวาระ ความจาเป็น หรือสถานการณ์เร่งด่วนตามที่สมาชิกจะตกลงกัน ซึ่ง อาจจะเป็น
การร่วมมือกันระหว่างสมาชิกหรือมีหน่วยงานภายนอกจัดประชุมร่วมกับสมาชิก SEANF ซึ่งในแต่ละปีจะจัด
ขึ้นประมาณปีละ ๑ - ๒ ครั้ง
๒. แผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนยุทธศาสตร์ของ SEANF ฉบับปัจจุบันเป็นแผนฉบับที่สองนับตั้งแต่มีการจัดตั้ง SEANF โดยมีสรุป
สาระสาคัญ ดังนี้
๒.๑ วิสัยทัศน์
เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เป็ น สถาบั น ในระดั บ ภู มิ ภ าคที่ รั บ รองการส่ ง เสริ ม คุ้ ม ครอง และเติ ม เต็ ม
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒.๒ พันธกิจ
เป็นสถาบันที่เข้มแข็ง เชื่อถือได้ เป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างสังคมที่
สิทธิมนุษยชนได้รับการเคารพ คุ้มครอง และเติมเต็ม
๒.๓ วัตถุประสงค์
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานของ
SEANF ในระยะ ๕ ปี เพื่ อตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงในภู มิภ าค โดยเฉพาะการรวมตัว เป็ น
ประชาคมอาเซียน ซึ่งบทบาทการทาหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะการดาเนินการเพื่อให้รัฐบาลทาการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SEANF การจัดทาข้อเสนอแนะด้านกฎหมายและมาตรการ
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การส่งเสริมการทางานร่วมกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ภายในภูมิภาค ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
สนับสนุนให้ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๔ ขอบเขตการดาเนินงาน (Strategic Area)
แผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) การสร้างสถานะที่น่าเชื่อถือและสถานะทางกฎหมายของ SEANF
(๒) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
(๓) การส่งเสริมบทบาทการรณรงค์ในด้านสิทธิมนุษยชน

- ๒๑ (๔) การดาเนินงานร่วมกันในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
(๕) การมี ท่ าที (position) ร่ว มกั น ในการด าเนิ น งานเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ประเด็ น
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒.๕ เป้า ประสงค์ แ ละผลลัพ ธ์ ท างยุทธศาสตร์ (strategic objectives and strategic
outcomes)
ก. เป้าประสงค์
(๑) การสร้างความเข้มแข็งให้กับ SEANF ให้เป็นสถาบันที่มีความเป็นอิสระ
และเป็นมืออาชีพ โดยการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก รวมทั้งการจัดตั้งสานักงานเลขานุการถาวรที่มีทรัพยากร
บุคคลและงบประมาณทีเ่ พียงพอ
(๒) การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งความ
เข้มแข็งให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สอดคล้องกับหลักการปารีส
(๓ ) การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ร่ ว มกั บ
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม รัฐบาล และองค์การระหว่างประเทศ
(๔) การจัดทาข้อเสนอแนะทางด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรการ และการ
เยียวยา เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ
(๕) การด าเนิ น การร่ ว มกั น อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์
เพื่อตอบสนองต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เร่งด่วนและที่เป็นความห่วงกังวลร่วมกัน
ข. ผลลัพธ์ (outcomes)
แผนยุทธศาสตร์ฯ ได้กาหนดผลลัพธ์การดาเนินงานของ SEANF ดังนี้
(๑) SEANF สามารถผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เพิ่มขึ้นและมีความสอดคล้องกับหลักการปารีส
(๒) สมาชิก SEANF สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตามอานาจหน้าที่หลัก (core functions) ในประเด็นด้านการศึกษา การรณรงค์ การศึกษาวิจัย การจัดการ
เรื่องร้องเรียน การติดตาม และการรายงาน
(๓) SEANF ได้รับการยอมรับมากขึ้นในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
ระหว่างประเทศ
(๔) SEANF ได้รับ การจัดตั้ง เพื่ อให้ เป็น สถาบั นที่ มีการบริห ารจัดการที่ดี
มีทรัพยากรที่ยั่งยืน และมีแนวทางการทางานตามยุทธศาสตร์

- ๒๒ ๒.๖ แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ดังได้กล่าวแล้วว่า SEANF มีแผนยุทธศาสตร์ (SEANF Strategic Plan) ที่จัดทาขึ้นร่วมกัน
เพื่อใช้กาหนดทิศทางในการดาเนินงานร่วมกันของ SEANF เป็นฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ภายหลังจาก
ที่แผนยุทธศาสตร์ฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙) สิ้นสุดลง พร้อมทั้งได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (Action Plan to implement the SEANF Strategic Plan)
ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการฯ ที่สมาชิกร่วมกันจัดทาเพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์
สามารถบรรลุได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้กาหนดแผนกิจกรรมประจาปี (Annual Activity Plans) ว่า SEANF
จะพัฒนาและดาเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์เป็นรายปี โดยในแผนปฏิบัติการได้มีการระบุกิจกรรมและ
ตัวชี้วัดหรือเป้าหมายที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ตลอดระยะเวลาห้าปี โดยหากสานักเลขาธิการถาวรได้
จัดตั้งเสร็จ สมบู รณ์ แล้ ว ภารกิจ ในการจั ดทาแผนปฏิบัติการนี้จะเป็นหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการถ าวร
อย่ างไรก็ตาม เนื่ องจากในปั จจุ บั น ส านั กงานเลขาธิการถาวร SEANF ยังไม่ได้จัดตั้ง สมาชิก SEANF จึงได้
ร่วมกัน จั ดทาแผนปฏิบั ติการฯ ดังกล่าว โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิท ธิมนุษ ยชน (Strategic Human
Rights Priorities) ที่ได้รับการจัด เป็นประเด็น สาคัญจานวน ๖ ด้าน เพื่อเป็นกรอบในการจัดกิจกรรมซึ่งจะ
ประกอบด้วย กิจกรรมที่ดาเนิ น การร่วม (common activity) และกิจกรรมที่ดาเนินการโดยแต่ละสถาบัน
(individual activity) ซึ่งแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นี้ ได้รับการ
รั บ รองเมื่ อ คราวการประชุ ม ประจ าปี ข อง SEANF ครั้ ง ที่ ๑๕ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓-๑๔ กั น ยายน ๒๕๖๑
ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง กสม. ทาหน้าที่เป็นประธาน SEANF
๓. ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Strategic Human Rights Priorities) และการ
ดาเนินงานที่สาคัญของ SEANF ในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)
๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน (Strategic Human Rights Priorities) ของ
SEANF
หัวใจสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ SEANF คือ ประเด็นสาคัญ (priority issues) ที่ได้กาหนด
หั ว ข้ อ หลั ก (theme) ในการผลั ก ดั น ความร่ว มมื อ ระหว่า งสมาชิ ก SEANF ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
สิทธิมนุษยชน (Strategic Human Rights Priorities) ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จานวน ๖ ประเด็น ได้แก่
(๑) การเคลื่อนย้ายของบุคคล รวมทั้งแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์ ผู้ลี้ภัย
และผู้แสวงหาที่พักพิง
(๒) ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
(๓) สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความยุติธรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(๔) การก่อการร้ายและแนวคิดแบบสุดขั้ว
(๕) สิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่เปราะบาง

- ๒๓ (๖) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งสิทธิที่เกี่ยวกับน้า

๑. การเคลื่อนย้าย
ของบุคคล

6. เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

๒. ธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชน
ประเด็น
สิทธิมนุษยชน
ในเชิงยุทธศาสตร์
พ.ศ.25602564)

5. สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มที่
เปราะบาง

๓. สิ่งแวดล้อมและ
สิทธิมนุษยชน
๔. การก่อการร้าย
และแนวคิดแบบ
สุดขั้ว

๓.๒ การดาเนินงานที่สาคัญของ SEANF ในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)
ที่ ผ่ า นมา SEANF มี ก ารด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ ร่ ว มกั น ทั้ ง ในด้ า นการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชน และรวมทั้งการบริหารจัดการภายในของ SEANF ในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การพัฒนา
ศักยภาพ การจัดการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติ การ การจัดทารายงานการศึกษาพื้นฐาน (Baseline
Study) การจัดทาแถลงการณ์ (Statement) การจัดทาแนวปฏิบัติ (Guideline) ซึ่งการดาเนินการที่สาคัญ
ของ SEANF ในปัจจุบัน ในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ดังนี้
๓.๒.๑ การด าเนิ น การตามประเด็ น ยุทธศาสตร์ ด้านสิทธิ มนุ ษยชน (Strategic
Human Rights Priorities) ของ SEANF
(๑) การเคลื่ อนย้ายของบุค คล รวมทั้ งแรงงานโยกย้ายถิ่น ฐาน การค้ามนุ ษ ย์
ผู้ลี้ภัย และผู้แสวงหาที่พักพิง
- ในปี ๒ ๕ ๖ ๑ ซึ่ ง เป็ น ปี ที่ ผู้ น าหรื อ ผู้ แ ทนของรั ฐ สมาชิ ก สหป ระชาชาติ
ได้ ให้ ก ารรั บ รองข้อ ตกลงระหว่างประเทศว่าด้ ว ยการโยกย้ายถิ่น ฐานที่ ป ลอดภั ย เป็ น ระเบี ย บ และปกติ
(Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: GCM) CHRP ได้เสนอให้ SEANF มีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
เป็นระเบียบ และปกติ (GCM) ในมิติของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่ง SEANF ยังไม่ได้หารือในประเด็น
ดังกล่าวจนได้ข้อยุติ
- ในการประชุ ม ระดั บ เจ้ า หน้ า ที่ (TWG) ของ SEANF ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๓ และ
๒/๒๕๖๓ CHRP ได้ เสนอแนวทางในการด าเนิ น การต่ อ ไปเกี่ ย วกั บ รายงานพื้ น ฐานของ SEANF ว่ าด้ ว ย

- ๒๔ การโยกย้ายถิ่นฐานในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF Baseline Paper on Migrant Workers in
South East Asia) ซึ่งที่ประชุมยังไม่ได้ข้อยุติ
(๒) ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
- ในปี ๒๕๖๓ กสม. เสนอที่ จั ดกิ จ กรรมในนาม SEANF ในหั ว ข้อ “การประชุ ม
เชิงปฏิบัติการของ SEANF เพื่อการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
(UNGPs) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการศึกษาดูงานในประเทศไทย” ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
ที่ประเทศไทย แต่กิจกรรมดังกล่าวยังจาเป็นต้อเลื่อนออกไป
(๓) สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความยุติธรรมด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
- ในปี ๒๕๖๒ ได้ น าเสนอความส าเร็ จ ของ CHRP พร้ อ มทั้ ง การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ในประเด็ น “การไต่ ส วนระดั บ ชาติ ข อง CHRP ในประเด็ น ว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ” (National Inquiry on Climate Change – NICC) นอกจากนี้ CHRP ยั ง ได้ น าเสนอว่ า การ
ไต่สวนระดับชาติถือเป็นเครื่องมือที่ดีในการศึกษาปัญหาต่าง ๆ ในเชิงลึก โดยเฉพาะปัญหาที่มีลักษณะข้าม
พรมแดน ซึ่ง CHRP ได้นาเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการไต่สวนร่วมกันระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ (Inter-NHRI Inquiry Panels) ซึ่งอาจจะร่วมกันดาเนินการในประเด็นที่มีลักษณะที่ข้ามพรมแดน
และเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทางานชั่วคราวเพื่อผลักดันให้มีการจัดการไต่สวนระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ (Ad Hoc Volunteer Working Group on Inter-NHRI Inquiry) ร่ว มกัน ระหว่างสมาชิก SEANF
ซึ่งเรื่องดังกล่างยังไม่ได้ข้อยุติ
(๔) การก่อการร้ายและแนวคิดแบบสุดขั้ว
- SEANF ได้ริเริ่มจัดทา “แนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน”
(South East Asia National Human Rights Institution Forum (SEANF)’ s Guideline on Torture
Prevention) โดยความร่ ว มมื อ ร่ ว มกั บ สมาคมป้ อ งกั น การทรมาน (Association for the Prevention of
Torture: APT) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ซึ่ง APT ได้ประสานกับสมาชิก SEANF เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเอกสาร
ดังกล่าวในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ จนสมาชิก SEANF ได้มีมติรับรองแนวปฏิบัติดังกล่าวเท่าที่ได้ เห็นชอบร่วมกันไว้
แล้ ว (ad referendum) ในคราวการประชุ ม ประจ าปี ข อง SEANF ครั้ งที่ ๑๕ เมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๒
ณ กรุงดิ ลี สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยติ มอร์ -เลสเต ยกเว้น กสม. ที่ ขอนาเรื่องนี้กลั บ มาให้ ที่ป ระชุม กสม.
พิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ คณะผู้แทน
สานักงาน กสม. ได้แจ้งผลการพิจารณาของ กสม. ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้ กสม. นาเสนอ
ข้อเสนอของ กสม. ให้ที่ประชุมประจาปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๗ พิจารณา
- ในปี ๒๕๖๓ Komnas HAM ในฐานะประธาน SEANF ได้กาหนดให้ประเด็นการ
ป้องกันการทรมานเป็นประเด็นสาคัญของการประชุมของ SEANF ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีการจัดทาแถลงการณ์
เพื่อสนับสนุนประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้งการจัดสัมมนาว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลไกป้องกัน

- ๒๕ การทรมาน (National Preventive Mechanism – NPM) ซึ่งคู่ขนานไปกับการประชุมประจาปีของ SEANF
ครั้งที่ ๑๗
(๕) สิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่เปราะบาง
- ในปี ๒๕๖๒ ที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ของติ มอร์ -เลสเต (PDHJ) ในฐานะประธาน
SEANF ได้เห็ นชอบให้ ประเด็นคนพิการเป็นประเด็นส าคัญ ของกาประชุม SEANF ในปี ๒๕๖๒ ซึ่ง SEANF
ได้เห็ นชอบให้ มีการจัดทา (๑) รายงานพื้น ฐานว่าด้วยสิทธิของคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการรวบรวมและนาเสนอประเด็นเกี่ยวกับคนพิการของประเทศสมาชิก SEANF ทั้ง ๖ ประเทศ
ตามประเด็นต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ใน CRPD (๒) แถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ซึ่งเอกสาร
ทั้ง ๒ รายการได้รับการรับรองในที่ประชุมประจาปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงดิลี
สาธาณรัฐประชาธิปไตยติมอร์- เลสเต
(๖) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งสิทธิที่เกี่ยวกับน้า
- ในปี ๒๕๖๑ กสม. ในฐานะประธาน SEANF ร่วมกับสถาบัน Raoul Wallenberg
Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) ได้ จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หั ว ข้ อ
“การละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบข้ามพรมแดน : การแก้ไขปัญหาช่องว่างของการคุ้มครองโดยผ่าน
กลไกความรับผิดชอบนอกอาณาเขต” ขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) แลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ตราสารทางกฎหมายด้ านสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน ความรับ ผิ ด ชอบนอกอาณาเขตอั น เกิด จากการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน ความท้าทายทางกฎหมาย และข้อจากัดทางกฎหมายของความรับผิ ดชอบ
นอกอาณาเขต (๒) สร้างความมั่นใจในกลไกการบังคับใช้กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน (๓) เพิ่มความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (๔) เสริมสร้างบทบาทและความร่วมมือ
และการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรทางการค้า/องค์กรภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาควิช าการ และ
สถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ นบริ บ ทที่ เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และ (๕) แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ แนวทางการปฏิบัติที่ดี และความท้าทายในการจัดการกับกรณีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยช น
ที่ข้ามพรมแดน
- ในปี ๒๕๖๑ กสม. ในฐานะประธานของ SEANF ได้กาหนดให้ประเด็นบทบาทของ
สถาบั นสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติกับเป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นประเด็นสาคัญ ของการประชุม
ประจ าปี ของ SEANF ในปี ๒๕๖๑ และได้มี การจัดท าแถลงการณ์ ของ SEANF ว่าด้ว ยสิ ท ธิ มนุ ษยชนและ
เป้ า หมายเพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SEANF Statement on Human Rights and SDGs) เพื่ อเน้ น ย้ า
ความสาคัญของสถาบัน สิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายว่าด้วยการพัฒ นาที่ยั่งยืน (SDGs)
โดยผ่านการส่งเสริม คุ้มครอง และการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค
- ในปี ๒๕๖๒ Komnas HAM ในนามของ SEANF ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับสถาบัน Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) ในเรื่อง
“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) และเป้าหมายที่แต่ละประเทศ

- ๒๖ กาหนดขึ้น (Nationally Determined Contributions – NDCs) สู่ระดับท้องถิ่น : ความเท่าเทียมทางเพศ และ
ระบบเฝ้าระวังและกลไกความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง” (Localizing SDGs and NDCs : Gender Equality and
Related Monitoring System/Accountability Mechanism) ระหว่างวันที่ ๒8 - ๓1 สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาชิก SEANF ในประเด็นที่เชื่อมโยงกันระหว่าง
สิทธิมนุษยชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนาข้อตกลงปารี ส
(Paris Agreement) ในมิติด้านสิทธิมนุษยชนมาสู่การปฏิบัติ
๓.๒.๒ การดาเนินการในด้านการบริหารจัดการของ SEANF
(๑) การจัดตั้งสานักงานเลขานุการถาวร SEANF
การจัดตั้งสานักงานเลขาธิการถาวร SEANF ให้เป็นผลสาเร็จเป็นหนึ่งในวาระสาคัญ
การประชุมของ SEANF มาต่อเนื่องหลายปีจนถึงปัจจุบัน เพื่อหารือความคืบหน้า การปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนการพิจารณาแนวทางการดาเนินการที่เกี่ยวข้องของสมาชิก นอกจากนี้
ยั งมี ก ารหารื อ เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าเอกสารที่ ส าคั ญ ร่ว มกั น ได้ แ ก่ ร่ างข้ อ บั งคั บ การด าเนิ น งาน (Rules of
Procedure: RoP) และข้อตกลงของประเทศเจ้าภาพ (Host Country Agreement: HCA)
(๒) การจัดทาเว็บไซต์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ SEANF
นอกจากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องพิจารณาและดาเนินการควบคู่ไปกับการจัดตั้ง
สานั กงานเลขาธิการถาวร SEANF แล้ วนั้ น ยังมีอีกหนึ่งประเด็นสาคัญ คือ การจัดทาเว็บไซต์ของ SEANF
เพื่ อใช้ เป็ น พื้ น ที่ ส าหรั บ เผยแพร่ ผ ลงานและกิจ กรรมของ SEANF ซึ่ ง Komnas HAM ได้ เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
ดาเนินการ และนอกจากนี้ SEANF ได้ขอให้สานักงาน กสม. ได้ทาหน้าที่ยกร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วย
การใช้ สื่ อ สั งคมออนไลน์ ซึ่งได้ ดาเนิ น การมาต่ อ เนื่ อ งจากปี ๒๕๖๒ ซึ่ งคาดว่าแนวปฏิ บั ติ ฉบั บ นี้ จ ะได้ รับ
การรับรองในการประชุมประจาปีของ SEANF ครั้งที ๑๗ ในปี ๒๕๖๓

บทที่ ๔
ความเชื่อมโยงระหว่าง SEANF กับกลไกและความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน
ในระดับโลกและระดับภูมิภาค

แม้ SEANF จะเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับ อนุภูมิภาคทีม่ ีขนาด
เล็กมาก แต่กลับเป็นกลไกส าคัญที่ท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงความร่วมมือของ กสม. เข้า กับกรอบความร่ว มมือ
ในระดับอื่น ๆ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในทุกระดับ ซึ่งความสัมพันธ์ของ SEANF กับกลไกความร่วมมือด้าน
สิทธิมนุษยชนในระดับโลกและระดับภู มิภาคล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลต่อทิศทางการดาเนินการขับเคลื่อน
สิทธิมนุษยชนของ กสม. และ SEANF โดยมีความเชื่อมโยงร่วมกับกลไกและความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ
ดังนี้
๑. ความเชื่อมโยงร่ วมกับกรอบความร่ วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใ นระดับโลก
(GANHRI) และระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)
กรอบความร่ว มมื อ พัน ธมิต รระดับโลกว่ าด้ว ยสถาบันสิทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (Global Alliance of
National Human Rights Institutions: GANHRI) และกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภ าคเอเชีย -แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF) เป็นกรอบ
ความร่วมมือในระดับโลกและระดับภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครือข่ายหรือหน่วยงานตัวแทนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากทั่วโลก รวมทั้ งเพื่อช่วย
การจัดตั้งและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การรับรองความเป็นอิสระ
และศักยภาพการทางานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามที่กาหนดไว้ในหลักการปารีส
โดย APF ถือเป็นกลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาค ๑ ใน ๔ ภูมิภาค ภายใต้ระบบของ GANHRI ซึ่งเป็น
กลไกในระดับ โลก ในขณะที่ SEANF นั้น เป็นกลไกความร่ว มมือของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในระดับ
อนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นอิสระจากระบบของ GANHRI และ APF โดย SEANF จะมีการกาหนด
ระบบและวิธีการในการบริหารจัดการความร่วมมือของตนเอง มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของตนเอง
ซึ่งเป็นอิสระจากทั้ง GANHRI และ APF
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่าง SEANF กับ GANHRI และ APF มีในบริบท ดังนี้
(๑) สมาชิกภาพ
สมาชิ ก ของ SEANF ทุ ก ประเทศล้ ว นเป็ น สมาชิ ก ของ GANHRI และ APF ด้ ว ย และได้ รั บ
ประโยชน์จ ากระบบและความร่วมมือในกรอบของ GANHRI และ APF รวมทั้งมีส ่วนร่ว มอย่างกระตือรือร้น
ในกรอบความร่วมมือของ GANHRI และ APF ด้วยเสมอ

- ๒๘ (๒) การเข้ า รั บ การประเมิ น สถานะจากคณะอนุ ก รรมการประเมิ น สถานะของสถาบั น
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (SCA)
ดังได้กล่าวแล้วว่าสมาชิกของ SEANF ทั้ง ๖ สถาบันต่างเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือของ
GANHRI และ APF ทั้งหมด ดังนั้น สมาชิก SEANF ทั้งหมดจึงอยู่ใต้ภาระที่จะต้ องได้รับการประเมินสถานะจาก
คณะอนุกรรมการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Sub-Committee on Accreditation: SCA
) ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้เป็นกลไกภายใต้ความร่วมมือของ GANHRI ทาหน้าที่ประเมินการดาเนินงานและการ
จัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักการปารีส (Paris Principles)
โดยผลการประเมินจะแบ่งเป็น ๓ สถานะ ได้แก่
กลุ่ม A คือ มีความสอดคล้องกับหลักการปารีส
กลุ่ม B คือ มีความสอดคล้องกับ หลักการปารีส ในบางส่วน ซึ่งสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในกลุ่ม B จะถูกจัดให้มสี ถานะเป็นผู้สังเกตการณ์ในกรอบความร่วมมือของ GANHRI และ APF
กลุ่ม C คือ ไม่มีความสอดคล้องกับหลักการปารีส เลย และจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าเป็น
สมาชิกของ GANHRI
อนึ่ง ในปัจ จุบ ัน (ปี ๒๕๖๓) มีส มาชิกของ SEANF ที่มีส ถานะ A จ านวน ๔ สถาบัน ได้แก่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
มาเลเซีย (SUHAKAM) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (CHRP) และผู้ตรวจการของติมอร์ เลสเต (PDHJ) โดยมีส ถาบัน ที่มีส ถานะ B จ านวน ๒ สถาบัน ได้แก่ คณะกรรมการสิท ธิมนุษยชนแห่ง ชาติ
ของเมียนมา (MNHRC) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย (กสม.)
(๓) บทบาทที่สาคัญของสมาชิก SEANF ในกรอบความร่วมมือของ GANHRI และ APF
สมาชิกของ SEANF ให้ความสาคัญอย่างยิ่งเสมอกับการให้ความร่วมมือและการทางานในกรอบ
ความร่วมมือของ GANHRI และ APF ดังเห็นได้จากสมาชิก SEANF บางส่วนได้เข้ามีส่วนร่วมในภารกิจในกรอบ
ความร่วมมือของ GANHRI และ APF เช่น
- Komnas HAM ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะทางานของ GANHRI ว่าด้วยเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Working Group on SDGs) ในฐานะผู้แทนประจาภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (APF) เพื่อขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค ซึ่งรวมทั้งในเวทีของ SEANF
- CHRP ได้ร ับ เลือกจากสมาชิก APF ให้ท าหน้าที่ผ ู้แทน APF ในคณะอนุกรรมการ
ประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ GANHRI ระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
- CHRP ท าหน้าที่เป็นผู้แทนของ GANHRI ในคณะท างานของสหประชาชาติ ว่าด้ว ย
สิ ท ธิ ข องผู ้ ส ู ง อายุ (United Nations Open-Ended Working Group on Ageing) ซึ ่ ง ได้ น าประเด็ น สิ ท ธิ
ของผู้สูงอายุในความร่วมือของ SEANF ที่ได้มีการร่วมกันจัดทารายงานพื้นฐานว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุในภูมิภาค

- ๒๙ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Baseline Paper on the Rights of Older Persons in South East Asia) ไปนาเสนอ
ในการประชุมคณะทางานของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ และการประชุมของ GANHRI อย่างต่อเนื่อง
(๔) ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ
ทั้ง GANHRI และ APF ต่างมียุทธศาสตร์ที่สาคัญในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ เป็ น สมาชิ กของกรอบความร่ว มมื อ โดย GANHRI จะเน้นการฝึก อบรมในประเด็ น
เชิงโครงสร้างและทางด้านนโยบาย ซึ่ง GANHRI จะมีการจัดฝึกอบรมเป็นประจาทุกปี โดยเฉพาะการฝึกอบรม
เพื ่ อ ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ กลไกสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศ (International Human Rights
Mechanism) ในขณะที่ APF จะเน้นการมีโครงการหรือกิจกรรมที่ต่อเนื่องซึ่งเป็ นการฝึกอบรมหรือ การสัมมนา
หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ทั้งที่ APF ริเริ่มขึ้นเองหรือการให้ความร่ว มมือ
ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ผ่านมา SEANF ได้มีการดาเนินการฝึกอบรมร่วมกับ APF มาแล้ว เช่น เมื่อปี ๒๕๕๙ ที่ประชุม
SEANF ได้เห็นชอบให้มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก SEANF
ในประเด็น การพัฒ นาที่ย ั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) โดยขอความร่ว มมือจาก APF
ให้ช่วยดาเนินการ ซึง่ ประสานโดย MNHRC ซึ่งทาหน้าที่เป็นประธาน SEANF ในปี ๒๕๕๙ โดย SEANF และ APF
ได้ จ ั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “Blended Learning Course on Monitoring Economic, Social and Cultural
Rights (ESCR) related to SDGs” ซึ่งเกี่ย วกับการตรวจสอบและติ ดตามประเด็นสิ ทธิท างเศรษฐกิ จ สังคม
และวัฒนธรรม ที่น าหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาประกอบกัน
โดยเป็นการฝึกอบรมแบบผสมผสาน คือ ช่วงแรกการฝึกอบรมออนไลน์ และช่วงที่สองการฝึกอบรมแบบ พบปะ
กั น จริ ง (Face to Face) โดยการฝึก อบรมในช่ว งที ่ส องนี้ CHRP ได้ เ ข้ า เป็ น องค์ ก รร่ว มจัด ณ กรุ ง มะนิล า
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ สมาชิก SEANF เกือบทุกสถาบันยังได้ประสานให้ APF จัดกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพให้กับตนอย่างสม่าเสมออีกด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบัน SEANF จะเป็นกรอบความร่วมมือที่เป็นอิสระจาก GANHRI และ APF โดย
สมบูรณ์ แต่ประเด็นที่ว่า SEANF ควรเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นอิสระจาก
GANHRI และ APF หรือควรเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ระบบของ GANHRI และ APF ยังคงได้รับการอภิปรายระหว่าง
สมาชิก SEANF เสมอในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งข้อดีที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ SEANF เป็นพื้นที่ที่เป็นอิสระ ที่มีความสัมพันธ์

- ๓๐ ฉันท์มิตร มีกฎเกณฑ์ระหว่างกันไม่มากนัก รวมทั้งเป็นพื้นที่ของความเห็นอกเห็นใจและการหารือของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีบริบทและสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ไม่ต่างกันมากนัก ขณะที่ประเด็นซึ่งเป็น
ข้ อ ด้ อ ยที ่ ส าคั ญ คื อ SEANF ไม่ ม ี ฝ ่ า ยเลขานุ ก ารที ่ถ าวร และการจั ด ตั ้ งส านั ก งานเลขาธิ ก ารถาวร SEANF
ยังดาเนินการไม่สาเร็จ ทาให้โครงการและการดาเนินงานต่าง ๆ ของ SEANF ดาเนินไปอย่างไม่ต่อเนื่อง รวมทั้ง
SEANF ไม่มีทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอที่จะใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมหรื อ
โครงการต่าง ๆ ให้สาเร็จได้ ทาให้ข้อดีและข้อด้อยนี้ถูกยกขึ้นมาอภิปรายได้อยู่เสมอในโอกาสต่าง ๆ
๒. ความร่วมมือกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AICHR ถือเป็นกลไกที่เกิดขึ้นโดยการผลักดัน
ร่วมกันของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับคณะท างานเพื่อกลไก
สิทธิมนุษยชนอาเซียน (The Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism) ซึ่งเป็นคณะทางาน
ที่มีภาคส่วนผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและนักวิชาการ ซึ่งในระยะแรกได้มีการจัดการ
ประชุ ม ว่ า ด้ ว ยกลไกสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอาเซี ย น (Workshop on the ASEAN Mechanism on Human Rights)
ขึ้นร่วมกันอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง จนนามาสู่การจัดตั้ง AICHR จึงถือได้ว่า AICHR เกิดขึ้นโดยความพยายามในการ
ผลักดันร่วมกันของหลาย ๆ ภาคส่วนในภูมิภาค ซึ่งรวมทั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย
ภายหลังที่ AICHR ได้รับการจัดตั้งขึ้น SEANF ตระหนักว่ากลไกนี้ถือเป็น พัฒนาการที่สาคัญ อย่างยิ่งของ
อาเซียนในด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่ง SEANF ได้แสดงออกถึงการสนับสนุนให้กลไกนี้ มีการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในอาเซียนอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม นับ ตั้งแต่ที่ AICHR ได้รับการจัดตั้งในปี
๒๕๕๒ กลไกนี้ไม่เคยมีการประชุมและความร่วมมือร่ วมกับ SEANF อย่างเป็นทางการร่วมกันมาก่อน ซึ่งทั้งนี้ส่วน
หนึ ่ ง เป็ น เพราะข้ อ จ ากั ด ของ AICHR ที ่ ม ี ฐ านะเป็ น องค์ ก รระหว่ า งรั ฐ บาลที ่ ท าหน้ า ที ่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาหารื อ
(consultative) ซึ่งท าหน้าที่ครอบคลุมถึงภารกิจในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน แต่ยังคงไม่มีกลไกในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และต้องตัดสินใจร่วมกันบนหลักฉันทามติ
อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็น ทางการน้อยลง SEANF ได้มีการประสานความร่ว มมือ ร่ว มกับ AICHR
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น SEANF ได้เชิญผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนใน AICHR บางประเทศเข้า มาร่ ว ม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลการดาเนินการ และพัฒนาการที่สาคัญในประเด็น ด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ในการ
ประชุมของ SEANF ด้วย อาทิ ดร. เสรี นนทสูตร ผู้แทนไทยใน AICHR ได้เข้าร่วมอภิปราย ในหัวข้อ “บทบาทของ
AICHR กั บ สิ ท ธิ ค นพิ ก าร” (AICHR and the rights of peoples with disabilities) ในปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้
AICHR ก็มักจะเชิญสมาชิก SEANF ซึ่งเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนาทีผ่ ู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนใน AICHR ประเทศต่าง ๆ จัดขึ้นด้วย

- ๓๑ อย่างสม่าเสมอ โดยในระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ มีการประชุมที่สาคัญซึ่งสมาชิก SEANF เดินทางเข้าร่วมประชุม
ด้วย อาทิ
(๑) การประชุมว่าด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบทางสั งคมของภาคธรุกิจ (Corporate Social
Responsibility: CSR) และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในอาเซี ย น ระหว่ า งวั น ที ่ ๓-๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
mandarin orchard สาธารณรัฐสิงคโปร์
(๒) การสัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (AICHR Judicial Colloquium on the Sharing of Good Practices regarding
International Human Rights Law) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงกัว ลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย
(๓) การประชุมระดับ ภูมิภ าคของ AICHR เกี่ยวกับสิทธิของคนพิ การในประชาคมอาเซี ย น
ครั้งที่ ๓ (3rd AICHR Regional Dialogue on the Mainstreaming of the Rights of People with Disabilities
in the ASEAN Community) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดภูเก็ต
(๔) การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารของ AICHR ว่ า ด้ ว ยการน าแนวทางสิท ธิ ม นุษ ยชนมาจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคเพื่อการประเมิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล (AICHR Workshop on
Rights- based Approach to Regional Management Strategy for an Effective Environmental Impact
Assessment) ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
(๕) การประชุมหารือระดับสูงของ AICHR ว่าด้วยการจัดการเสรีภาพในการแสดงออกในยุคข้อมูล
ข่ า วสาร (AICHR High Level Dialogue on the Managing Freedom of Expression in the Information
Age) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เมืองเมดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(๖) การประชุมหารือระหว่างภูมิภาคของ AICHR ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (AICHR Interregional Dialogue: Sharing Good Practice on Business and
Human Rights) ระหว่างวันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
(๗) การประชุมหารือระหว่างภูมิภาคของ AICHR ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (AICHR Interregional Dialogue: Sharing Good Practice on Business and Human
Rights) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
(๘) การสัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการเข้าถึงความยุติธรรม (AICHR Forum on Access to
Justice) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
(๙) การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และ
ข้อมูลข่าวสารในอาเซียน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

- ๓๒ (๑๐) การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการท าให้ส ิทธิในการพัฒ นาเกิดผลในทางปฏิบ ัติ
เพื่อเสริมสร้างประชาคมอาเซียน (ตามข้อ ๓๕ - ๓๗ ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน) (AICHR Consultation
on the Realization of the Right to Development to Enhance the ASEAN Community (Article 35 - 37
of the ASEAN Human Rights Declaration – AHRD)) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรุงจาการ์ตา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(๑๑) การประชุม หารื อระดั บภู มิภ าคของ AICHR ว่าด้ว ยการขั บเคลื่ อ นสิ ทธิข องคนพิ ก าร
ในประชาคมอาเซี ย น (ประเด็ น มุ ม มองทางเพศในสิท ธิ ข องคนพิ ก าร) (AICHR Regional Dialogue on the
Mainstreaming of the Rights of Persons with Disabilities in the ASEAN Community ( Gender
Perspectives on Disability Rights)) ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพฯ
(๑๒) การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ ๒๒ ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชน
อาเซียนที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ (AICHR Consultation on the Implementation
of Article 22 of the ASEAN Human Rights Declaration on Freedom of Religion and Belief) ระหว่าง
วันที่ ๑๐ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
อย่างไรก็ตาม ในการประชุมประจาปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเต ผู้ตรวจการแผนดินของติมอร์ - เลสเต ในฐานะประธาน SEANF ในปี ๒๕๖๒ ได้ยกระเบียบวาระ เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่าง AICHR และ SEANF ขึ้นหารือในที่ประชุม ตามที่ผู้แทนของ Komnas HAM เสนอ ทั้งนี้
สืบเนื่องจากผู้แทน AICHR อินโดนีเซีย ได้เสนอความคิดริเริ่มในการมีส่วนร่วม (engage) กับSEANF อย่างเป็น
ทางการ ซึ่งในท้ายที่สุด ที่ประชุมได้มีมติให้ประธาน SEANF ส่งจดหมายแจ้งอย่างเป็นทางการถึง AICHR เพื่อแสวง
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเป็นทางการ ซึ่งต่อมาผู้แทน AICHR อินโดนีเซียได้นาเสนอรูปแบบในการ
ประชุมร่วมกับ SEANF เพื่อให้ SEANF พิจารณาความเป็นไปได้ ซึ่งสมาชิกให้ความเห็นชอบและคาดว่าจะมีการ
ประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ แต่ด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทาให้การประชุมดังกล่าวต้องยกเลิกไป แต่ก็ทาให้วาระการปฏิสัมพั นธ์ร่วมกัน
ระหว่าง SEANF และ AICHR เป็นระเบียบวาระการประชุมที่สาคัญของ SEANF ในปี ๒๕๖๓ ทั้งในการประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และ Komnas HAM ในฐานะ
ประธาน SEANF ในปี ๒๕๖๓ ได้เสนอแผนทีจ่ ะมีการประชุมร่วมกับผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR เพื่อร่วมขับเคลื่อน
ประเด็นสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่เป็นรูปธรรมร่วมกันต่อไป
๓. ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในภูมิภาค
SEANF ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย รัฐบาลและองค์กรภาครัฐ องค์กรภาค
ประชาสังคม ภาควิชาการ สื่อมวลชน และสมาคมภาคธุรกิจในภูมิภาคอย่างสม่าเสมอ ดังนี้

- ๓๓ ๓.๑ ความร่วมมือกับภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน
SEANF มีความร่วมมือร่วมกับภาคประชาสังคมในประเด็นต่าง ๆ อาทิ
(๑) ความร่ ว มมื อ ร่ ว มกั บ สมาคมต่ อ ต้ า นการทรมาน (Association for the
Prevention of Torture: APT) ซึ่งเป็นภาคประชาสังคมที่มีบทบาทสาคัญในการผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ทั่ว
โลกเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทาอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายี
ศ ั ก ด ิ ์ ศ ร ี ( Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment: CAT) และท าหน้าที่ในการช่ว ยเหลือ สนับสนุนบุคลากรทั้งภาครัฐและสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติให้เข้าใจถึงความสาคัญในด้านการต่อต้านการทรมาน ตลอดจนการส่งเสริมการจัดทากลไกทางกฎหมาย
และการสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านการพัฒนาศักยภาพและการจัดทาเอกสารวิชาการต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมา
SEANF ได้มีความร่วมมือร่วมกับ APT ในการจัดทาเอกสารแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF Guideline on Torture Prevention in South East Asia) รวมทั้ง
การเชิญเข้าร่วมหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับการป้องกันการทรมาน
(๒) การเข้าร่วมการประชุมของ SEANF ขององค์กรภาคประชาสังคม
ที่ผ ่านมา SEANF จะมีการเชิญภาคประชาสั งคมเข้า มาร่ว มแลกเปลี่ยนข้ อ มู ล และ
ประสบการณ์ในประเด็นที่สมาชิก SEANF สนใจ อาทิ ในการประชุมประจาปี ของ SEANF ครั้งที่ ๑๔ ซึ่ง CHRP
เป็นประธาน SEANF ได้มีการเชิญองค์กรภาคประชาสังคมหลายองค์กรเข้าร่วมการประชุม ในหัวข้อ “การประชุม
ร่วมกันระหว่าง SEANF กับองค์กรภาคประชาสังคม” มีระยะเวลาประมาณครึ่งวัน ได้แก่ สมาคมป้องกันการ
ทรมาน (APT) องค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International: AI) มูลนิธิสื่อทางเลือก (Foundation for
Media Alternative: FMA) สมาคมสื่อมวลชนแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPA) สมาคมระหว่าง
ประเทศว่าด้วยความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร (APC) องค์กร Indigenous Peoples Pact (AIPP) เครือข่ายองค์กร
พัฒ นาเอกชนด้านสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แห่งเอเชีย (Asian NGOs Network on National Human
Rights Institutions: ANNI) ซึ ่ ง เข้ า มาร่ ว มหารื อ ในที ่ ป ระชุ ม ในประเด็ น ที ่ เ กี ่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การทรมาน
โทษประหารชีวิต สิทธิมนุษยชนและอินเตอร์เน็ต สิทธิของชนพื้นเมือง รวมทั้งมุมมองและความเห็น ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค เป็นต้น
๓.๒ ความร่วมมือกับองค์กรด้านวิชาการ
ที่ผ่านมา SEANF มีความร่วมมือกับ องค์กรด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ความรู้และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสมาชิก SEANF ที่สาคัญ คือ สถาบัน Raoul Wallenberg Institute for Human
Rights and Humanitarian Law (RWI) ซึ่งได้ร่วมมือกับ SEANF ในการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสมาชิก SEANF ในประเด็นต่าง ๆ มาแล้ว จานวน ๓ ครั้ง ได้แก่

- ๓๔ (๑) การประชิมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เมืองต้นแบบสิทธิมนุษยชนและบทบาทของ
รัฐบาลท้องถิ่นในการเคารพ คุ้มครอง และเติมเต็มสิทธิมนุษยชน” (Workshop on Human Rights City and
the Role of Local Government on Respecting, Protecting and Fulfilling Human Rights) จัดโดยสถาบัน
Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) โดยความร่ ว มมื อ ร่ ว มกั บ
Komnas HAM ระหว่างวันที่ ๔-๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองบันเติน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(๒) การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร หั ว ข้ อ “การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและผลกระทบ
ข้ามพรมแดน : การแก้ไขปัญหาช่องว่างของการคุ้มครองโดยผ่านกลไกความรับผิดชอบนอกอาณาเขต” ซึ่งเป็นการ
จัดร่วมกันระหว่าง กสม. ในฐานะประธาน SEANF ในปี ๒๕๖๑ ร่วมกับสถาบัน Raoul Wallenberg Institute of
Human Rights and Humanitarian Law (RWI) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
โนโวเทล เพลินจิต ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ
(๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และเป้าหมาย
ที่แต่ละประเทศกาหนดขึ้น (NDCs) สู่ระดับท้องถิ่น : ความเท่าเทียมทางเพศ และระบบเฝ้าระวังและกลไกความ
รั บ ผิ ด ชอบที ่ เกี ่ย วข้ อ ง” (Workshop with SEANF on Localizing SDGs and NDCs, Gender Equality and
Related Monitoring System/ Accountability Mechanism) จั ดโดยสถาบัน Raoul Wallenberg Institute
of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) โดยความร่ ว มมื อ ร่ ว มกั บ Komnas HAM ระหว่ า งวั น ที่
๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๓.๓ ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาค
SEANF มีความร่วมมือร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศอย่างสม่าเสมอ โดยมีองค์กรที่สาคัญ ได้แก่
(๑) สานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the
United Nations High Commissioner for Human Rights: OHCHR) ซึ ่ ง OHCHR มี ส านั ก งานประจ า
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยในปี ๒๕๖๑ กสม. ในฐานะประธาน SEANF ได้เชิญ
สานักงาน OHCHR ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมพิเศษของ SEANF เนื่องใน
โอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ของการรับ รองปฏิญญาสากลว่าด้ว ยสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งได้มีการจัดอภิปราย (panel
discussion) ในหัว ข้อ “สิทธิมนุษยชนในฐานะที่เป็นปัจจัยเพื่อการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ”
(Human Rights as an Enabling Factor to Achieving SDGs) ด้วย
(๒) โครงการพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Development
Program: UNDP) ซึ่ง UNDP มีส านักงานประจ าภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ ที่กรุงเทพมหานคร
โดย UNDP เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรทั้งบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และงบประมาณ
ในการสนับสนุนกิจกรรมของ SEANF รวมทั้งการเชิญสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก SEANF เข้าร่วม

- ๓๕ กิจ กรรมของ UNDP อย่างสม ่า เสมอ โดยเฉพาะในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human
Rights) ซึ่ง UNDP ขับเคลื่อนประเด็นนี้ในฐานะที่เป็นประเด็นสาคัญของ UNDP

บทที่ ๕
ประมวลและวิเคราะห์บทบาทของ กสม. ในกรอบความร่วมมือ SEANF
: ความสาเร็จและความท้าทาย

สาระส าคัญในบทนี้เป็น การน าเสนอข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงบริบทที่เกี่ยวข้องกับ SEANF ทั้งที่ ได้
ดาเนินการผ่านมาและที่กาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทาความเข้าใจบริบทที่สาคัญ
เพื่อให้คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ ะสามารถก าหนดท่าที ในการปฏิส ั มพั นธ์กับสมาชิ กอื ่ น ๆ
ภายในกรอบ SEANF ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับบริบท ทั้งในเชิงการพัฒนาต่อยอด
หรือการริเริ่ ม กิจ กรรมใหม่ ๆ ในการขับ เคลื่ อนสิทธิม นุ ษยชนในภูม ิภ าคนี ้ร่ว มกับ ประเทศสมาชิ ก ให้ มี
ความก้ า วหน้ า อี ก ทั ้ ง ยั ง แสดงออกถึ ง ความสมานฉั น ท์ ร ่ ว มกั น ส าหรั บ ข้ อ มู ล ที ่ ร วบรวมขึ ้ น นี้ เ กิ ด จาก
ประสบการณ์การดาเนินการที่ผ่านมาของ SEANF ซึ่งนาไปสู่การวิเคราะห์ถึงข้อท้าทาย แนวทางการพัฒนา
รวมไปถึงแนวโน้มหรือทิศทางความร่วมมือในอนาคต ดังนี้
๑. ประสบการณ์และความสาเร็จที่สาคัญของ SEANF ที่ผ่านมา
นั บ ตั ้ ง แต่ ม ี ก ารจั ด ตั ้ ง กรอบความร่ ว มมื อ นี ้ ใ นปี ๒๕๔๗ นั ้ น SEANF มี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม
และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภู ม ิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ อ ย่ า ง ค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปและสม ่ า เสมอ
ซึง่ ความสาเร็จของ SEANF นั้นค่อย ๆ เกิดขึ้นทีละน้อยและปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์
และบริบทของภูมิภาค โดยอาจนาเสนอภาพรวมพัฒนาการและความสาเร็จที่สาคัญที่ผ่านมาของ SEANF ตาม
ยุทธศาสตร์การทางาน ๕ ด้านตามทีก่ าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้ดังนี้
๑.๑ การมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ
SEANF มีการดาเนินที่ต่อเนื่องในการผลักดันให้กรอบความร่วมมือ นี้มีความเข้มแข็งโดยการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการทางานร่วมกันมาเป็นระยะ ซึ่งเป้า หมายที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การ
จัดตั้งสานักงานเลขาธิการถาวร SEANF ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ชัดเจน มีความสามารถทางกฎหมาย และมี
ทรัพยากรทั้งบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และเงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอ เพื่อยกระดับให้ SEANF เป็นกรอบ
ความร่วมมือหรือกลไกสิทธิมนุษยชนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับและ
น่าเชื่อถืออย่างกว้างขวาง ซึ่งสถานะล่าสุด นั้น SEANF ได้เห็นชอบให้จัดตั้งสานักงานเลขาธิการถาวร SEANF
มีที่ตั้ง ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี Komnas HAM เป็นผู้ด าเนินการตามขั้นตอนทาง
กฎหมายภายในประเทศ โดยมีสมาชิกที่เหลืออีก ๕ สถาบันทาหน้าที่ในการสนับสนุนการดาเนินการในทุก
ขั้นตอน ซึ่งขณะนี้การจัดตั้งได้เดินททางมาถึงขั้นตอนการเตรียมการลงนามร่างข้อบังคับการดาเนินงาน (RoP)
ของ SEANF ให้มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และการจัดทาข้อตกลงของประเทศเจ้าภาพ (HCA) ร่วมกับรัฐบาล
อินโดนีเซีย

- ๓๖ ๑.๒ การแสดงจุดยืนและการตอบสนองต่อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญร่วมกัน
SEANF ได้ แ สดงจุ ด ยื น ตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ท ี ่ ส าคั ญ ในภู ม ิ ภ าคมาอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง
เพื่อร่วมกันแสดงจุดยืนอย่างมีนัยสาคัญต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในภูมิภาค เช่น
- กรณี ส ถานการณ์ ค วามรุ น แรงทางการเมื อ งในเมี ย นมา ที ่ SEANF ได้ อ อก
แถลงการณ์ร่วมกันเพื่อแสดงท่าทีต่อเหตุการณ์ที่รัฐบาลเมียนมาใช้กาลังปราบปรามผู้ ชุมนุมประท้วงอย่าง
รุนแรง เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐
- การออกถ้อยแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์การปล่อยตัวนางออง ซาน ซูจี ผู้นาฝ่ายค้าน
ของเมียนมา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในการประชุมประจาปีของ SEANF ครั้งที่ ๗
- การออกแถลงการณ์เพื่อสนับสนุนการทางานของกลไกอาเซียนและสหประชาชาติ
ในประเด็นแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน เมื่อคราวการประชุมประจ าปี ของ SEANF ครั้งที่ ๑๔ ณ กรุงมะนิล า
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รวมทั้งการออกแถลงการณ์ร่วมในนามของ SEANF เพื่อสนับสนุน การจัดทาเอกสาร
ฉันทามติอาเซียนว่าด้วยแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (SEANF Statement on the ASEAN Consensus on the
Protection of the Rights of Migrant Workers)
นอกจากนี้ SEANF ยังได้มีการจัดทารายงานพื้นฐานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายงานเช่นนี้จะจัดทาขึ้นโดยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิก
SEANF มีการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ภายในประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเนื้อหาสาระที่
สาคัญของแต่ละประเทศสมาชิก พร้อมข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น AICHR ACWC ACMW และ
รวมถึงรัฐบาลของแต่ละประเทศด้วย ได้แก่
(๑) รายงานพื้นฐานว่าด้วยสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ๒๕๕๔ ที่ SUHAKAM
ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ย กร่ า งตามการมอบหมายของที ่ ป ระชุ ม SEANF ซึ ่ ง รายงานดั ง กล่ า วได้ มี ข ้ อ เสนอแนะ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น AICHR ACWC ACMW และรวมถึงรัฐบาลของแต่ละประเทศด้วย
(๒) รายงานพื้นฐานว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๖๐
ที่ CHRP ทาหน้าทีเ่ ป็นผู้ยกร่างตามการมอบหมายของที่ประชุม SEANF
(๓) รายงานพื้นฐานว่าด้วยสิทธิของคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒๕๖๒ ที่ PDHJ ทาหน้าทีเ่ ป็นผู้ยกร่างตามการมอบหมายของที่ประชุม SEANF
๑.๓ การรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและการสร้างเครือข่ายในภูมิภาค
(๑) การรณรงค์ในการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน
ในระยะเริ ่ม แรก กรอบความร่ว มมื อ นี้ จั ดตั้ ง ขึ้ นเพื่ อ ให้ มี บ ทบาทส าคัญ ในการ
สนับสนุนการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน ซึ่งต่อมาจึงเกิดขึ้นเป็นคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) โดยผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิก SEANF ในระยะ
เริ่มแรก ได้เข้าพบคณะผู้แทนระดับสูง ของอาเซียน (ASEAN High Level Panel: HLP) ที่ท าหน้าที่ในการ
ยกร่างกรอบอานาจหน้าที่ของกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Body – AHRB) โดยได้มี

- ๓๗ การเข้าพบอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้กลไกดังกล่าวเป็นกลไกที่สามารถส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของอาเซี ย นได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เช่ น เมื ่ อ วั น ที ่ ๒๐ มี น าคม ๒๕๕๒ ได้ เ ข้ า พบคณะผู ้ แ ทนระดั บ สู ง
ที ่ ก รุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศมาเลเซี ย เพื ่ อ ยื ่ น เอกสารท่ า ที ท ี ่ เ น้ น ย ้ า ว่ า กลไกดั ง กล่ า วควรอยู ่ ใ นรู ป
ของคณะกรรมาธิการ ควรมีอาณัติที่สามารถรับเรื่องร้องเรียน และความสามารถในการรับเรื่องร้องเรียน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรณ์ภาคประชาสังคม การมีการดาเนินงานที่โปร่งใส
การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ซึ่งรวมถึงสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น ต่อมาภายหลัง
จากที่ AICHR ได้รับการจัดตั้งขึ้น แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ สมาชิก SEANF ได้เข้าพบคณะผู้แทน
ระดับสูงของอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อยื่นเอกสารแถลงการณ์ทางการเมืองต่อคณะ
ผู้แทนระดับสูง เกี่ยวกับ ท่าทีต่อกรอบอ านาจและหน้าที่ของกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน โดยมีสาระส าคัญ
ที่แสดงถึงความห่วงกังวลต่อความเป็นอิสระในการทาหน้าที่ของ AICHR ที่เป็นกลไกระหว่างรัฐบาลที่ขาดการมี
ส่วนร่วม ประกอบกับการไม่มีอานาจในการคุ้มครองหรือรับเรื่องร้องเรียน และการขาดการยอมรับจากเวที
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเสนอให้ AICHR ควรทางานร่วมกับภาคประชาสังคม ซึ่งรวมไปถึง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มากขึ้นด้วย และขอให้ AICHR มีการทางานร่วมกันกับ SEANF โดยให้มีการ
จัดตั้งกลไกเพื่อเชื่อมโยงการทางานร่วมกัน รวมทั้งให้มีการจัดทาบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation) ระหว่าง AICHR และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค ตลอดจนขอให้มีการจัดตั้ง
สานักงานเลขาธิการถาวรของ AICHR ที่แยกออกมาอย่างเป็นอิสระจากสานักงานเลขาธิการอาเซียน และให้มี
เงินสนับสนุนที่เพียงพอ
(๒) การสร้างเครือข่ายในภูมิภาคในปัจจุบัน
แม้จนถึงปัจจุบันความพยายามในการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่มีอานาจ
และหน้าที่ทั้งในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เป็นกลางและเป็นอิสระจากอาเซียนและรัฐบาล
ของประเทศสมาชิกอาเซียนจะยังดาเนินการไม่สาเร็จ แต่ SEANF ก็ได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของกลไกกลุ่ม
และความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้ที่จะค่อยๆ สร้างความเข้มแข็ง พร้อมทั้งการสร้าง
ความรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในภูมิภาค และในเวทีสิทธิมนุษยชนระดับโลกที่มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการเป็นหนึ่งใน
องค์กรความร่วมมือหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท างด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นศูนย์กลางของความ
ร่วมมือร่วมกับรัฐบาลและองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม ภาควิชาการ สื่อมวลชน และสมาคมภาค
ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒. บทบาทของ กสม.
บทบาทความร่วมมือของสมาชิกในเวที SEANF อาจแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ บทบาทร่วมในฐานะ
สมาชิก SEANF และบทบาทในเชิงทวิภาคีหรือพหุภาคีระหว่างสมาชิก SEANF อื่น ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดาเนินการทั้ง ๒ ลักษณะ ซึ่งในฐานะสมาชิก SEANF กสม. ทาหน้าที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้ กรอบความร่วมมือ SEANF อย่างเข้มเข็งและสม ่าเสมอ โดยเฉพาะในการ

- ๓๘ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือในการการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการหรือสัมมนาตามหัวข้อซึ่งเป็นประเด็นสาคัญของ SEANF (Thematic issues) ดังนี้
๒.๑ การทาหน้าที่ประธาน SEANF
กสม. ท าหน้าที่ประธาน SEANF ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๗ และครั้งถัดมาในปี ๒๕๕๒ และ
๒๕๕๕ ตามลาดับ โดยทาหน้าที่ประธาน SEANF ครั้งล่าสุดในปี ๒๕๖๑ ซึ่งทาให้ กสม. มีภารกิจในการเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมของ SEANF จานวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย การจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ (TWG) จานวน
๒ ครั้ง และการประชุมประจ าปี (Annual Meeting) จ านวน ๑ ครั้ง รวมทั้งกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๗๐ ปี ของการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)
ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีที่ กสม. ทาหน้าที่ประธาน SEANF ในการประชุมประจาปีของ SEANF
ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร ที่ประชุม SEANF ได้เห็นชอบและ
รับทราบความก้าวหน้าในการดาเนินการของ SEANF ในรอบปี ๒๕๖๑ ในหลายประเด็น ประกอบด้วย
- ความคืบหน้าของการจัดตั้งสานักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF
- การรั บ รองแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารของ SEANF (SEANF Action Plan) ภายใต้ แ ผน
ยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564
- ความคืบหน้าของการจัดทาข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่
ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration– GCM)
และแนวทางในการทางานในอนาคต
- ความคืบหน้าของการประชุมคณะทางานของสหประชาชาติว่าด้วยผู้สูงอายุ (UN
Open-ended Working Group on Ageing) สมัยที่ ๙ และแนวทางในการทางานในอนาคต และการรับรอง
รายงานขั้นพื้นฐานว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Baseline Paper on the
Rights of Older Persons in South East Asia)
- การรายงานผลการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน RWI และความคืบหน้าของการ
ดาเนินกิจกรรมร่วมกับสมาคม APT
- การรับรองแถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SEANF Statement on Human Rights and SDGs) ที่เน้นการให้ความสาคัญกับบทบาทของ
SEANF และสมาชิก SEANF ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสิทธิมนุษยชนในส่วนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนี ้ ในปี ๒๕๖๑ กสม. ในฐานะประธาน SEANF ยั ง ได้ ร ่ ว มกั บ สถาบั น Raoul
Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติก าร
หัวข้อ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบข้ามพรมแดน : การแก้ไขปัญหาช่องว่างของการคุ้มครองโดย
ผ่านกลไกความรับผิดชอบนอกอาณาเขต” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโนโวเทล เพลิน
จิต ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหัวข้อกิจกรรมที่ SEANF ได้กาหนดขึ้นและเห็นชอบร่วมกัน ให้มีการจัด

- ๓๙ กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบ นอกอาณาเขตอันเกิดจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน ความท้าทายทางกฎหมายและข้อจากัด ทางกฎหมายของความรับผิดชอบ
นอกอาณาเขต การสร้างความรู้ความเข้าใจในกลไกการบังคับใช้กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน บทบาทหน้าที่ของ
ภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน การเสริมสร้างบทบาทและความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายระหว่าง
องค์กรทางการค้า/องค์กรภาคธุร กิ จ ภาคประชาสังคม ภาควิ ชาการ และสถาบั นสิทธิมนุ ษยชนแหง่ช าติ
ในบริบทที่เกี่ยวกับการคุ้ม ครองสิทธิมนุษยชน และการแลกเปลี่ ยน ประสบการณ์แนวทางการปฏิบัติที่ดี
และความท้าทายในการจัดการกับกรณีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน โดยมีสาระสาคัญของการ
ประชุมประกอบด้ว ย การกาหนดความหมายและความเข้าใจของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน
การส ารวจตราสารและกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวกับประเด็นการ ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแด น
การแลกเปลี่ย นประสบการณ์ในระดับ ภูมิภ าคในประเด็นความรับผิดชอบนอกอาณาเขต โดยกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการไต่สวนระดับชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของฟิลิปปินส์ และการสะท้อนมุมมองของภาคประชาสังคมในประเด็น
ความรับผิดชอบนอกอาณาเขต
๒.๒ บทบาทในการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ที่ร่วมจัดตั้ง SEANF กสม. ถือเป็นสมาชิกที่สาคัญ รวมทั้งถือเป็น
สถาบัน สิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติต้ น แบบสถาบัน หนึ ่ง ของภูม ิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ที่เปิดรั บ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสมอ ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนการดาเนินงานและการจัดตั้ง สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของเมียนมา (MNHRC) ซึ่ง นาย Win Mra ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Human Rights
Committee) (ตาแหน่งในขณะนั้น) ซึ่งเป็น คณะกรรมาธิการภายใต้กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home
Affairs) ได้ขอเข้าพบศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓
กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๕ เพื่อ ขอหารือและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับทราบผลการด าเนินงาน
ของ กสม. เพื่อนาไปพัฒนาการดาเนินงานขององค์กรทั้งในด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งการตรวจสอบ
การทางานของภาครัฐตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ก่อนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมา
(MNHRC) จะจัดตั้งส าเร็จเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ และเข้าเป็นสมาชิกลาดับที่ ๖ ของ SEANF ตามมติ
ที่ประชุมประจาปีของ SEANF ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้
คณะผู้แทนของรัฐบาลและรัฐสภาเวียดนาม ในนามของ “คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการจัด ตั้ง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเวียดนาม” ยังได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สานักงาน กสม. เพื่อศึกษาข้อมูล
ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจนถึงปัจจุบัน รัฐบาล
เวียดนามยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อดาเนินการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- ๔๐ -

๒.๓ การสนับสนุนการดาเนินงานของ SEANF
นอกเหนือจากการสนับสนุนการท างานของ SEANF ตามหน้าที่ของสมาชิกโดยทั่วไปแล้ว
ที่ผ่านมา กสม. ยังมีบทบาทนาในการริเริ่มพัฒนาความเข้มแข็งและความร่วมมือระหว่างสมาชิกอย่างสม่าเสมอ
นั บ ตั ้ ง แต่ ใ นช่ ว งแรกของการก่ อ ตั ้ ง กรอบความร่ว มมื อ เช่ น การเสนอให้ ท ี ่ ป ระชุ ม ได้ ป รั บ บปรุ ง แก้ ไ ข
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่ได้เห็นชอบร่วมกันแล้วเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของอาเซียน
ในขณะนั้นที่อาเซียนได้มีการจัดตั้งกลไก AICHR ขึ้น รวมทั้งการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งที่ประชุมได้
เห็นชอบตามข้อเสนอของ กสม. และได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในเวลาต่อมา ซึ่งต่อมาได้มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปีของ SEANF พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ (SEANF Strategic Plan)
เมื่อวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ และต่อมาแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวได้รับการรับรองเมื่อวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๔ ในระหว่างการประชุม SEANF สมัยพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องกับการประชุมประจาปีของ APF ครั้งที่ ๑๖
ณ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ กสม. ยัง ได้เสนอให้สมาชิก SEANF แบ่งประเด็นความรับผิดชอบในการ
ด าเนิน งานโครงการร่ว มdyo (joint project) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้ า น โดย กสม. ได้ รับผิดชอบ
โครงการในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิในการพัฒนา
ส าหรับบทบาทนาของ กสม. ในปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) นั้น มีอยู่ใน ๒ เรื่อง ได้แก่
ในปี ๒๕๖๒ ผู้แทน กสม. ได้ริเริ่มให้มีการยกประเด็น เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและช่องทางในการพัฒนาการ
ติดต่อสื่อสาร ขึ้นหารือในที่ประชุมของ SEANF ซึง่ ต่อมาที่ประชุมประจาปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ได้เห็นชอบ
ให้ กสม. ทาหน้าที่เป็นผู้ยกร่างเอกสารของ SEANF เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์และ
เว็บไซต์ของ SEANF และนาเสนอกิจกรรมว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของ SEANF เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นหลั ก การชี้ แ นะของสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(UNGPs) ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และการศึ ก ษาดู ง านในประเทศไทย” เนื่องจาก กสม.
มีบทบาทนาในประเด็นด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับความสนใจและการยอมรับสมาชิก SEANF รวมทั้ง
การมีส่วนสาคัญในการผลักดันให้รัฐบาลไทยประสบความสาเร็จในการประกาศใช้แผนปฏิบัติการชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) เป็นประเทศแรก
ในเอเชีย ซึ่งบทบาทของ กสม. ในด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนี้ถือเป็น ตัวอย่างที่ดี (Good Practice) ที่ กสม.
ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความสาเร็จที่เกิดขึ้นนี้ในหลายโอกาส
๓. วิเคราะห์แนวโน้มความร่วมมือและประเด็นที่ SEANF มีความสนใจร่วมกันในอนาคต
จากการด าเนินการที่ผ่านมา ประกอบกับการด าเนินการในปัจจุบัน และแนวโน้มของสถานการณ์
ในอนาคต แนวโน้มความร่วมมือและประเด็นที่ SEANF มีความสนใจร่วมกันในอนาคต น่าจะขึ้นอยู่กับบริบท
ใน ๓ ด้าน ดังนี้

- ๔๑ (๑) ความร่วมมือซึ่งเป็นประเด็นสาคัญ (priorities) ตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF
ใน ๖ ด้าน ได้แก่ ประเด็นด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก บุคคลไร้รัฐ
การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(๒) สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ของโลกที่ ส่ ง ผลต่ อ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เช่ น ประเด็ น ด้ า น
สิทธิเกี่ยวกับสุขภาพ การจัดการในสถานการณ์โรคระบาด
(๓) ความร่วมมือในประเด็นที่เป็นที่สนใจร่วมกันระหว่างสมาชิก SEANF เช่น ประเด็น
ที่เกี่ยวกับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน บุคคลไร้รัฐ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ข้ามพรมแดน
รูปแบบการทางานที่สมาชิก SEANF สนใจจะดาเนินการร่วมกันในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเป็นรูปแบบ
ของเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้ ร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชนของ
อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AICHR และ ACWC เนื่องจากหลายประเด็นปัญหาในปัจจุบันมี ผลกระทบที่ข้าม
พรมแดน (Extra-Territorial Obligations: ETOs) เช่น ปัญหาในบริบทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ปัญหา
หมอกควัน มลพิษ ฝุ่นขนาดเล็ก ปัญหาแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพราะรัฐบาลของ
ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยลาพัง ดังนั้น กลไกความร่วมมือของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การแก้ไขปัญหาประสบความสาเร็จได้มากยิ่งขึ้น และยังรวมไปถึง
ความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมที่สามารถจะร่วมผลักดันในประเด็นที่เป็นที่สนใจร่วมกัน นอกจากนี้
ยังอาจขยายดาเนินการไปยังกลไกสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ด้วย
๔. ข้อท้าทายและแนวทางการพัฒนา
SEANF มีปัจจัยที่เป็นโอกาสและจุดแข็งร่วมกันหลายประการ อาทิ SEANF เกิดจากความร่วมมือของ
ประเทศที่ใกล้ชิดกัน มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้กัน ซึ่งทาให้เดินทางติดต่อกันและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกันทาได้ได้สะดวก อย่างไรก็ตาม SEANF ยังคงมีปัจจัยที่เป็นข้อท้าทายหลายประการด้วย
๔.๑ ข้อท้าทายของ SEANF
ปัญหาหรือข้อท้าทายของ SEANF อาจแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
(๑) ปัญหาเฉพาะของแต่ละประเทศสมาชิก
แม้สมาชิก SEANF จะมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้กัน แต่ก็มีความแตกต่างของระบบ
การเมืองการปกครองและระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงมาก การขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมในบางประเด็น
จึงประสบกับปัญหาความอ่อนไหวภายในประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงกับความเชื่อ ระบบการปกครอง หรือนโยบาย
ทางการเมือง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนหรือผลักดัน ฉันทามติให้เกิดขึ้นในนามของ SEANF ท าให้
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงซึ่งเป็นสถานการณ์ภายในประเทศ เช่น ปัญหาการก่อการร้ายและการนิยม
ความรุนแรงซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนา ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวโรฮิงจา ปัญหาแรงงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย
หรือกรณีการประหัตประหารชนกลุ่มน้อยภายในประเทศ ซึ่งแม้ปัญหาเหล่านี้จะเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชน

- ๔๒ ที่สาคัญในภูมิภาค และสมาชิกบางส่วนได้มีความพยายามในการหยิบยกประเด็นเหล่ านี้ขึ้นหารือในที่ประชุม
แต่ ก ็ ไ ม่ ส ามารถขั บ เคลื ่ อ นต่ อ ไปได้ นอกจากนี ้ สมาชิ ก SEANF บางสถาบั น ยั ง ประสบปั ญ หาที ่ ร ั ฐ บาล
ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถูกแทรกแซงโดยรัฐบาล หรือถูกตัด
ลดงบประมาณ เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังมีข้อจากัดในการใช้เสรีภาพ
ในการแสดงออกของประชาชนที่สูงมาก
(๒) ปัญหาด้านการบริหารจัดการของ SEANF
การที่ SEANF ยังไม่มีสานักงานเลขาธิการถาวร ทาให้ SEANF ยังขาดความเข้มแข็ง
ในเชิงโครงสร้าง รวมทั้งขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ โดยเฉพาะข้อมูลการดาเนินการที่ผ่านมา ซึ่งที่ผ่าน
มา SEANF มีความพยายามในการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมา แต่ ยังประสบกับปัญหาการขาดงบประมาณในการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาชิกได้หารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราว อาทิ การนาข้อมูล โดยเฉพาะในส่วน
ของการประชุมไปนาเสนอไว้ในเว็บไซต์ของสมาชิกตามบทบาทการเป็นประธาน SEANF ในแต่ละปี นอกจากนี้
SEANF ยังขาดความต่อเนื่องในการจัดทากิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF
๔.๒ แนวทางการพัฒนา
จากข้อท้าทายทั้ง ๒ ประการข้างต้น อาจยังไม่สามารถระบุ แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
แนวทางพัฒนาที่ชัดเจนได้ ทั้งนี้ อาจต้องขึ้นอยู่กับบริบทในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม อาจเสนอแนวทางการ
พัฒนาได้ ดังนี้
(๑) ปั ญ หาเฉพาะของแต่ ล ะประเทศสมาชิ ก ยั ง คงเป็ น ข้ อ ท้ า ทายที ่ SEANF
ไม่สามารถก้าวล่วงต่อการดาเนินการภายในประเทศของสมาชิกและประเทศสมาชิก SEANF ได้ อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่เป็นไปได้ คือ การขยายประเด็นความร่วมมืออย่างค่อยเป็นค่อยไป บนฐานของประเด็น ความร่วมมือ
ที่เป็นไปได้ (possibility) และเป็นประโยชน์ร่วมกัน (common benefit) ขณะเดียวกัน SEANF จะเป็นพื้นที่
ซึ ่ ง สมาชิ ก ได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ กั น และรวมทั ้ ง การประสานความร่ ว มมื อ กั บ กลไกสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ภายนอกอื่น ๆ อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็ง ให้กับ SEANF แล้ว
ยังเป็นการส่งเสริมให้ SEANF ได้รับการยอมรับจากสังคมวงกว้างที่มากยิ่งขึ้น
(๒) ปัญหาด้ า นการบริ หารจัดการของ SEANF น่าจะได้รับ การพัฒ นาให้ ดีขึ้น
เมื่อการจัดตั้งสานักงานเลขาธิการถาวร SEANF สาเร็จแล้ว ซึ่งน่าจะช่วยให้การดาเนินการต่าง ๆ ของ SEANF
เป็นระบบมากขึ้น เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเป็นลาดับ ทั้งนี้ SEANF ยังต้องอาศัย
ระยะเวลาและความชานาญในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องต่อไป

