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ค ำน ำ 

คู่มือการด าเนินงานของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

(Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF)” ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาจากคู่มือสร้าง

ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในส่วนของ APF ที่ได้เสนอคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุม กสม. บริหาร ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลความรู้

ประกอบการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและบุคลากร

ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเบื้องต้นในการเข้าถึงข้อมูลความรู้

เกี่ยวกับการด าเนินงานของ APF ตลอดจนบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับ APF  

และเน้นเรื่องการประชุมประจ าปีของ APF เนื่องจากเป็นกิจกรรมหลักที่ส าคัญ APF ที่บรรดาสมาชิกมารวมตัวกันเพ่ือ

ร่วมกันหารือ พิจารณาประเด็นต่าง ๆ  และลงคะแนนเสียงเลือกคณะกรรมการบริหาร APF โดยผู้เขียนหวังว่าคู่มือฉบับนี้

จะเป็นประโยชน์ในการก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการด าเนินงานด้าน

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และการก าหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติเพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีประสิทธิผล  

 

กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๑ 

ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

 มีนาคม ๒๕๖๔ 
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ค ำย่อ 
 

 

 

ACJ Advisory Council of Jurist 

AFN APF Facilitators Network 

AGM Annual General Meeting 

ANNI Asian NGO Network on National Human Rights Institutions 

APF Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions 

APT Association for the Prevention of Torture 

CSW Commission on the Status of Women 

GANHRI Global Alliance of National Human Rights Institutions 

ICC International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions for the 
Promotion and Protection of Human Rights 

NGO Non-Governmental Organization 

NHRI National Human Rights Institution 

OHCHR Office of the High Commissioner for Human Rights 

OPCAT Optional Protocol to the Convention Against Torture 

RWI Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law 

SCA Sub-Committee on Accreditation 

SEO Senior Executive Officer 

UNDP United Nations Development Programme 

UPR Universal Periodic Review 
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ตามหลักการว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

หรือที่เรียกกันว่า “หลักการปารีส” ได้ระบุอ านาจหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ข้อหนึ่งว่า “ให้ความร่วมมือ

กับสหประชาชาติ และองค์กรที่อยู่ในระบบของสหประชาชาติ สถาบันระดับภูมิภาค และสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติของต่างประเทศในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน”1 หลักการปารีสจึงเปรียบเสมือนเป็นกลไก

ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในครั้งแรก เนื่องจากเป็นการร่วมกันร่างขึ้น

ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อเดือนตุลาคม ปี ๒๕๓๔ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ภายหลังจากการ

ประชุมร่วมกันในครั้งนั้น ได้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นมากมาย ทั้งในระดับโลก 

และระดับภูมิภาค จนท าให้ในปัจจุบันนี้ ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการพัฒนาและมี

โครงสร้างการท างานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก 

หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อปี ๒๕๓๔ องค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุมระดับโลก 

(World Conference) ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนครั้งที่สองขึ้น เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๖ ณ กรุงเวียนนา ประเทศ

ออสเตรีย ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจ านวนมากเข้ าร่วม จนท าให้เกิดกลไก 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใช้ส าหรับแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ในการท างานระหว่างกัน โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มาประชุมร่วมกันในช่วงนอกเวลาการประชุม

ดังกล่าว และร่วมกันตัดสินใจในการจัดตั้งคณะกรรมการ (committee) ของตนเอง เพ่ือใช้ส าหรับการประสานงาน

ร่วมกันระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเป็นผู้ประสานงานกับองค์การสหประชาชาติ โดยเมื่อเดือน

ธันวาคม ปี ๒๕๓๖ เหล่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดการประชุมขึ้นที่ประเทศตูนีเซีย ซึ่งเป็นสถานที่

เกี่ยวกับคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ International 

Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights 

(ICC) ได้ถูกจัดตั้งขึ้น 

ส าหรับในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกนั้น เป็นภูมิภาคที่มีความแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืน ๆ เนื่องจากไม่มีศาล

หรือกลไกทางด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เป็นของภูมิภาค จึงท าให้บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                                                           
1 ที่มำ http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/Paris-
Principles/ParisPrinciples_th.aspx 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/Paris-Principles/ParisPrinciples_th.aspx
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/Paris-Principles/ParisPrinciples_th.aspx
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ในภูมิภาคนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการจัดตั้งกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF) ขึ้น

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกเพ่ือที่จะให้สมาชิกท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงให้ค าแนะน าและความเชี่ยวชาญแก่รัฐบาลและภาคประชาสังคมในภูมิภาคเพ่ือสนับสนุนให้มีการ

จัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีความเป็นอิสระขึ้น  

นอกจากนี้ APF เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บรรดาสมาชิกร่วมกันพัฒนา แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยน

กลยุทธ์ในการจัดการต่อประเด็นปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนที่ท้าทายในภูมิภาค รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ 

ในระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ยกระดับสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้เข้าเป็นสมาชิก APF ในปี ๒๕๔๕ (ในการประชุมประจ าปี 

APF ครั้ งที่  ๗) ในฐานะสมาชิกสามัญ (full member) จนกระทั่งปี  ๒๕๕๙ จากการถูกปรับลดสถานะ 

จาก “เอ” เป็นสถานะ “บี” ท าให้ กสม. กลายเป็นสมาชิกสมทบ (associate member) ของ APF และตลอด

ระยะเวลาเกือบ ๒๐ ปี ที่เป็นสมาชิก APF กสม. ได้มีความร่วมมือกับ APF ในหลายรูปแบบ อาทิ การเข้าร่วมการประชุม

ประจ าปี การท าหน้าที่เป็นประธาน APF การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปีและการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF 

การเข้าร่วมอบรมด้านสิทธิมนุษยชนของ APF การเข้ารับการประเมินศักยภาพตนเอง (Capacity Assessment) 

และการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในระดับส านักงานของ APF เป็นต้น  
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            สาระส าคัญในบทนี้เป็นการน าเสนอข้อมูลพื้นฐานของ APF โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็น ๔ หัวข้อ ได้แก่ 

(๑) ความเป็นมาของ APF (๒) วิสัยทัศน์ APF (๓) สมาชิก APF และ (๔) รูปแบบการด าเนินงานของ APF ดังนี้ 

๒.๑ ควำมเป็นมำของ APF2 
กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (Asia Pacific 

Forum of National Human Rights Institutions) หรือ APF จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๙ เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์

ในการเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็ง ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก 

ผ่านกิจกรรมการอบรม การสัมมนา การดูงาน การหารือในระดับสูง การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ และการพัฒนา

ศักยภาพ รวมทั้งการมีท่าทีร่วมกันในเวทีการประชุมระหว่างประเทศที่ส าคัญ โดย APF ได้รับเงินทุนสนับสนุน

กิจกรรมในรูปแบบของค่าบ ารุงจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิ

มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งองค์การและหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศและรัฐบาลของประเทศ

ต่าง ๆ ในภูมิภาค  

ปัจจุบัน APF มีสมาชิกที่เป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๒๕ สถาบัน โดยแบ่ง

ออกเป็นสมาชิกสามัญ หรือ Full Member ซ่ึงมีสิทธิในการออกเสียง จ านวน ๑๖ สถาบัน และสมาชิกสมทบ หรือ 

Associate Member จ านวน ๙ สถาบัน ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียง แต่สามารถเข้าร่วมการประชุมภายใต้กรอบ 

APF ได้ในทุกระดับ โดยจะมีการประชุมประจ าปี (Annual Meeting) เป็นประจ าทุกปี และการประชุมใหญ่หรือ 

Biennial Meeting ในทุก ๒ ปี ซึ่งจะมีการเชิญสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนรัฐบาล องค์กรเอกชน และ

องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพ่ือหารือถึงกิจกรรมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ การสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่สถาบันสมาชิก ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน 

และการช่วยเหลือประเทศในภูมิภาค ที่ต้องการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น 

                                                           
2 ที่มำ http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-
Human-Rights-Frameworks/APF.aspx 

บทที่ ๒ 
กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) 

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Human-Rights-Frameworks/APF.aspx
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Human-Rights-Frameworks/APF.aspx
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            ภำพที่ ๑ ตรำสัญลักษณเ์ดิมของ APF 

๒.๒ วิสัยทัศน์ APF 
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นภูมิภาคท่ีทุกคนมีสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที ่(An Asia Pacific region 

where everyone enjoys human rights) 

๒.๓ สมำชิก APF3 
ในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔) APF มีสมาชิกท้ังสิ้นจ านวน ๒๕ ประเทศ 

ประกอบด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ 

ประเทศ ชื่อภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ.ที่เข้า
ร่วมเป็น

สมาชิก APF 
อัฟกานิสถาน AFGHANISTAN INDEPENDENT HUMAN RIGHTS COMMISSION ๒๕๔๗ 
ออสเตรเลีย AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION ๒๕๓๙ 
อินเดีย NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION OF INDIA ๒๕๓๙ 
บาห์เรน NATIONAL INSTITUTION FOR HUMAN RIGHTS IN THE 

KINGDOM OF BAHRAIN 
๒๕๕๙ 

บังกลาเทศ NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION OF BANGLADESH ๒๕๕๔ 
อินโดนีเซีย INDONESIAN NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS ๒๕๓๙ 
อิรัก HIGH COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS OF IRAQ ๒๕๕๙ 
จอร์แดน JORDAN NATIONAL CENTRE FOR HUMAN RIGHTS ๒๕๔๗ 
คาซัคสถาน NATIONAL CENTRE FOR HUMAN RIGHTS OF KAZAKHSTAN ๒๕๕๗ 
คีย์กีซสถาน OMBUDSMAN OF THE KYRGYZ REPUBLIC ๒๕๖๑ 
มาเลเซีย HUMAN RIGHTS COMMISSION OF MALAYSIA ๒๕๔๕ 

                                                           
3 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/members/   

https://www.asiapacificforum.net/members/
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ประเทศ ชื่อภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ.ที่เข้า
ร่วมเป็น

สมาชิก APF 
มัลดีฟส์ HUMAN RIGHTS COMMISSION OF THE MALDIVES ๒๕๕๐ 
มองโกเลีย NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION OF MONGOLIA ๒๕๔๔ 
เมียนมา MYANMAR NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION ๒๕๕๕ 
เนปาล NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION OF NEPAL ๒๕๔๓ 
นิวซีแลนด์ NEW ZEALAND HUMAN RIGHTS COMMISSION ๒๕๓๙ 
โอมาน OMAN HUMAN RIGHTS COMMISSION ๒๕๕๖ 
ปาเลสไตน์ PALESTINE INDEPENDENT COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS ๒๕๔๗ 
ฟิลิปปินส์ COMMISSION ON HUMAN RIGHTS OF THE PHILIPPINES ๒๕๓๙ 
กาตาร์ NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMITTEE OF QATAR ๒๕๔๘ 
เกาหลีใต้ NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION OF KOREA ๒๕๔๕ 
ซามัว OMBUDSMAN OF SAMOA ๒๕๕๖ 
ศรีลังกา HUMAN RIGHTS COMMISSION OF SRI LANKA ๒๕๔๐ 
ไทย NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION OF THAILAND ๒๕๔๕ 
ติมอร์-เลสเต PROVEDOR FOR HUMAN RIGHTS AND JUSTICE OF TIMOR-LESTE ๒๕๔๘ 

 



13 
 

 
ภาพที่ ๒ ประเทศท่ีมีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก APF 

๒.๔ รูปแบบกำรด ำเนินงำนของ APF 

๒.๔.๑ สภำที่ประชุม APF (APF Forum Council)4  

สภาที่ประชุม APF เป็นกลไกของ APF ที่ท าหน้าที่ตัดสินใจในระดับนโยบายของ APF ถูกจัดตั้ง

โดยธรรมนูญ APF มีหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริหาร (board of directors) ของ APF โดยสภาที่ประชุม APF 

ร่วมกันพิจารณารับรองนโยบายและการให้ความส าคัญของ APF รวมถึงพิจารณารับรองการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ของ APF และหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญ 

สภาที่ประชุม APF ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูง (senior representatives) จากสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ เป็นสมาชิก APF สถานะ “เอ” นอกจากนี้  สภาที่ประชุม APF สามารถจัดตั้ ง

                                                           
4 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/about/governance/forum-council/ 

https://www.asiapacificforum.net/about/governance/forum-council/
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คณะกรรมการสมาชิกสภา (committees of councillors) ในการบริหารการท างานของ APF ในมิติต่าง ๆ เช่น 

คณะกรรมการด้านการบริหารถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือก ากับดูแลการท างานของ APF และคณะกรรมการที่ปรึกษา (advisory 

committees) ในการตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ และให้ความเห็น ค าแนะน าแก่ APF เช่น สภาที่ปรึกษาทางด้าน

กฎหมาย (Advisory Council of Jurist) เป็นต้น โดยสภาที่ประชุม APF จะประชุมร่วมกัน ๑ ครั้งต่อปี ซึ่งถือเป็น

ส่วนหนึ่งของการประชุมประจ าปี APF  

ในปัจจุบัน APF (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔) มีสมาชิกสภาที่ประชุม APF จ านวน 

๑๗ คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายช่ือ ประเทศ หมายเหตุ 
๑. Dr. Sima Samar อัฟกานิสถาน  
๒. Emeritus Professor Rosalind ออสเตรเลีย  
๓. Ms. Padma Raman ออสเตรเลีย ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง5 
๔. Shri Justice H.L. Dattu อินเดีย  
๕. Mr. Ahmad Damanik อินโดนีเซีย  
๖. Tan Sri Razali Ismail มาเลเซีย  
๗. Mr. Jamsran Byambadorj มองโกเลีย  
๘. Justice Anup Raj Sharma เนปาล  
๙. Mr. Mohammad Adnan Al-Bahkeet จอร์แดน  

๑๐. Ms. Paula Tesoriero นิวซีแลนด์  
๑๑. Mr. Issam Younis ปาเลสไตน์  
๑๒. Mr. Jose Luis Martin Gascon ฟิลิปปินส์  
๑๓. Mr. Ali Saeed Alowair กาตาร์  
๑๔. Justice Lee Sung-Ho เกาหลีใต้  
๑๕. Mr. Maiava Lulai Toma ซามัว  
๑๖. Mr. Silverio Pinto Baptista ติมอร์-เลสเต  
๑๗. Mr. Kieren Fitzpatrick เลขานุการ APF เลขานุการสภาที่ประชุม APF 

และผู้อ านวยการฝ่าย
เลขานุการ APF 

                                                           
5 เนื่องจำก APF จัดตั้งภำยใต้กฎหมำยนิติบุคคลออสเตรเลีย (Australian Corporations Law) ก ำหนดให้มีสมำชิกชำว
ออสเตรเลียอย่ำงน้อย ๒ คน แตส่มำชิกสภำฯ ของ APF ที่เป็นชำวออสเตรเลยีมสีิทธิออกเสียงได้เพียง ๑ คน 
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ภาพที่ ๓ ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก APF เข้าร่วมการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒๔ ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

๒.๔.๒ คณะกรรมกำรบริหำร APF (APF Governance Committee)6 

คณะกรรมการบริหาร APF ถูกเลือกโดยสมาชิกสภาที่ประชุม APF โดยผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือก

ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร APF จะมีวาระ ๒ ปี โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

แก่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในประเด็นต่าง ๆ โดยส าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับเลือก 

เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร APF จะด ารงต าแหน่งประธาน APF โดยอัตโนมัติ โดยมีวาระด ารงต าแหน่ง ๒ ปี 

และรองประธานคณะกรรมการบริหาร APF จะด ารงต าแหน่งรองประธาน APF โดยอัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกัน  

คณะกรรมการบริหาร APF ชุดปัจจุบันได้รับเลือกขึ้นในการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒๕ 

ที่ โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือกท าหน้าที่คณะกรรมการบริหาร APF รอบปี ๒๕๖๓ - 

๒๕๖๕ ได้แก่ ออสเตรเลีย (ประธาน) เกาหลีใต ้(รองประธาน) อินเดีย มาเลเซีย และการ์ตา 

๒.๔.๓ ธรรมนูญ APF (APF Constitution)7 

ธรรมนูญ APF ฉบับปัจจุบัน ได้รับการรับรองจากการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒๒ เมื่อวันที่ 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีกฎภายใต้ธรรมนูญทั้งสิ้น ๒๑ ข้อ 

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ชื่อและโครงสร้างองค์กร (Company’s name and structure) 
ข้อ ๒ วัตถุประสงค์องค์กร (Forum’s object) 
ข้อ ๓ อ านาจหลักขององค์กร (Forum’s powers) 

                                                           
6 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/about/governance/apf-governance-committee/ 
7 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/resources/apf-constitution/ 

https://www.asiapacificforum.net/about/governance/apf-governance-committee/
https://www.asiapacificforum.net/resources/apf-constitution/
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ข้อ ๔ อ านาจเพิ่มเติม (Additional Powers) 
ข้อ ๕ รายได้และทรัพย์สิน (Income and property) 
ข้อ ๖ ความรับผิดชอบของสมาชิก (Liability of Members) 
ข้อ ๗ การรับประกันโดยสมาชิก (Guarantee by Members) 
ข้อ ๘ การยุบองค์กร (Winding up) 
ข้อ ๙ การเพิกถอนการรับรองโดยกรรมาธิการ

ว่าด้วยภาษีอากร 
(Revocation of endorsement by 
Commissioner of Taxation) 

ข้อ ๑๐ การแก้ไขธรรมนูญ (Altering this constitution) 
ข้อ ๑๑ การเป็นสมาชิกองค์กร (Forum Membership) 
ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสมาชิก (Changes to membership status) 
ข้อ ๑๓ การประชุมใหญ่ (General Assembly meetings) 
ข้อ ๑๔ สมาชิกสภาองค์กร (Forum Councillors) 
ข้อ ๑๕ ฝ่ายเลขานุการองค์กร (Forum Secretariat) 
ข้อ ๑๖ กรรมาธิการที่ปรึกษา (Advisory Committee) 
ข้อ ๑๗ การป้องกันและประกันภัย (Indemnity and insurance) 
ข้อ ๑๘ ผู้ตรวจสอบทางการเงิน (Auditor) 
ข้อ ๑๙ การแจ้งเตือน (Notices) 
ข้อ ๒๐ การให้ค านิยามและการตีความ (Definition and interpretation) 
ข้อ ๒๑ การบังคับใช้ของกฎหมาย (Application of the Act) 

 

 ๒.๔.๔ ฝ่ำยเลขำนุกำร APF (Forum Secretariat)8 

ฝ่ายเลขานุการ APF มีหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของ APF และด าเนินการตามนโยบายของสภา

ที่ประชุม APF (APF Forum Council) โดยมีหน้าที่ที่ส าคัญ ๗ ประการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก APF ด้วยการจัดโครงการฝึกอบรม และ 

การประเมินศักยภาพ (capacity assessment) หรือสร้างความร่วมมือผ่านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ (professional 

networks) 

(๒) ให้ค าแนะน าและสนับสนุนสมาชิก APF ในการเข้ารับการประเมินสถานะหรือการประเมิน

ทบทวนสถานะของ GANHRI 
                                                           
8 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/about/governance/secretariat/ 

https://www.asiapacificforum.net/about/governance/secretariat/
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(๓) ให้ค าแนะน าและสนับสนุนรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ในภูมิภาค เกี่ยวกับ

การจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษชนแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักการปารีส 

(๔) จัดโครงการต่าง ๆ  ในการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศในประเดน็

ทางด้านสิทธิมนุษยชน 

(๕) จัดการและประสานความร่วมมือในการจัดการประชุมประจ าปีและการประชุมใหญ่  

ทุก ๒ ปี ของ APF 

(๖) สนับสนุนการท างานของประธาน APF 

(๗) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่สมาชิก APF และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายเลขานุการ APF มีบุคลากรหลักทั้งสิ้น ๗ คน โดยประจ าอยู่ที่ส านักงาน ณ นครซิดนีย์ 

ประเทศออสเตรเลีย โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง 
๑. Mr. Kieren Fitzpatrick ผู้อ านวยการ 

๒. Ms. Pip Dargan ที่ปรึกษาทางด้านการประเมินศักยภาพและการมีส่วนร่วมกับ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๓. Mr. Phillip Wardle ผู้จัดการด้านนโยบายและกฎหมาย 

๔. Ms. Kate Turner-Mann ผู้จัดการด้านการพัฒนาศักยภาพ 

๕. Ms. Thuy Doan-Smith ผู้จัดการด้านการพัฒนา 

๖. Ms. Fasoha Aishath ผู้จัดการด้านโครงการประเด็นทางเพศและแปซิฟิก 

๗. Mr. Kwame Owusu-Akyeampong ผู้จัดการด้านการเงิน 

 

 ๒.๔.๕ สภำที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยของ APF (Advisory Council of Jurist: ACJ)9  

สภาที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ APF หรือ ACJ เป็นกลไกที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

กฎหมาย มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่ APF ในการตีความกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และการน า

                                                           
9 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/support/advice-and-expertise/acj/ 

https://www.asiapacificforum.net/support/advice-and-expertise/acj/
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กฎหมายดังกล่าวไปปฏิบัติใช้ โดยรายงานต่าง ๆ ของ ACJ ได้น าเสนอถึงการตรวจสอบในแต่ละประเด็น ข้อเสนอแนะ

ที่เป็นรูปธรรม เพ่ือช่วยให้สมาชิก APF สามารถคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศของตนได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ โดยตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ ถึงปี ๒๕๕๘ ACJ ได้จัดท าเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนไปแล้ว ๙ 

ด้าน ดังนี้  

(๑) เอกสารอ้างอิงว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ (Reference on sexual orientation and 

gender identity) 

(๒) เอกสารอ้างอิงว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ (Reference on 

human rights and corporate accountability) 

(๓) เอกสารอ้างอิงว่าด้วยสิทธิทางสิ่งแวดล้อม (Reference on the right to environment) 

(๔) เอกสารอ้างอิงว่าด้วยสิทธิทางการศึกษา (Reference on the right to education) 

(๕) เอกสารอ้างอิงว่าด้วยการป้องกันการทรมาน (Reference on preventing torture) 

(๖) เอกสารอ้างอิงว่าด้วยการก่อการร้ายและหลักนิติธรรม (Reference on terrorism and rule 

of the law) 

(๗) เอกสารอ้างอิงว่าด้วยการค้ามนุษย์ (Reference on trafficking of persons) 

(๘) เอกสารอ้างอิงว่าด้วยโทษประหารชีวิต (Reference on the death penalty) 

(๙) เอกสารอ้างอิงว่าด้วยสื่อลามกเด็กบนอินเตอร์เน็ต (Reference on child pornography on 

the internet) 

 
ภาพที่ ๔ สภาที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ APF 
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๒.๔.๖ แผนยุทธศาสตร์  APF10 

ปัจจุบัน APF อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ อันประกอบ

ไปด้วย ๔ ผลลัพธ์ ๖ หน้าที่ ดงัรายละเอียดดังต่อไป 

(๑) ผลลัพธ์ที่ ๑ เพ่ิมจ านวนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

สหประชาชาติและมาตรฐานระหว่างประเทศ ประกอบไปด้วย ๒ หน้าที่ คือ หน้าที่ที่ ๑ การ

ให้ค าปรึกษา และหน้าที่ที่ ๒ การสร้างเครือข่าย 

(๒) ผลลัพธ์ที่ ๒ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน การศึกษา การติดตาม การส่งเสริม และการจัดท ารายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกอบไปด้วย ๑ หน้าที่ คือ หน้าที่ที่ ๓ การสร้างศักยภาพ 

(๓) ผลลัพธ์ที่ ๓ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างความตระหนักและการท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสร้างความเข้าใจบทบาทสถาบันสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลก ประกอบไปด้วย ๑ หน้าที่ คือ หน้าที่ที่ 

๔ มีส่วนร่วมในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

(๔) ผลลัพธ์ที่ ๔ APF มีกำรบริหำรองค์กรที่ดี มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงพอเพียง และมีกำรใช้กล
ยุทธ์ทำงตรง และเป็นองค์กรที่สมำชิกมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ ประกอบไปด้วย ๒ หน้ำที่ คือ 
หน้ำที่ที่ ๕ กำรบริหำรองคก์ร และหน้ำที่ที่ ๖ กำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียมทำงเพศ 

๒.๔.๗ เงินสนับสนุน APF 
จากเอกสารประกอบการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒๕ เมื่อปี ๒๕๖๓ พบว่า รายได้ของ APF 

ประกอบด้วยเงินสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย (ร้อยละ ๔๐) รัฐบาลนิวซีแลนด์ (ร้อยละ ๒๖) รัฐบาลไทย (ร้อยละ ๑) 

สหภาพยุโรป (ร้อยละ ๘) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอินเดีย (ร้อยละ ๑๐) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลี

ใต้ (ร้อยละ ๕) ค่าบ ารุงสมาชิก (ร้อยละ ๓) และดอกเบี้ยจากการลงทุนอ่ืน ๆ (ร้อยละ ๖) 

 

 

 

 

 

                                                           
10 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/resources/apf-strategic-plan-2015-2020/  
    โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเตมิที่ภำคผนวก ค.  

https://www.asiapacificforum.net/resources/apf-strategic-plan-2015-2020/


20 
 

 

 

 

 

สาระส าคัญในบทนี้เป็นการน าเสนอหน้าที่และภารกิจที่ส าคัญของ APF โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็น ๒ 

หัวข้อ ได้แก่ (๑) การประชุมประจ าปี และ (๒) การสนับสนุนการท างานของสมาชิกในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๑ กำรประชุมประจ ำปี (Annual General Meeting)11 
การประชุมประจ าปี (Annual General Meeting: AGM) ของ APF เป็นการประชุมที่จัดขึ้นอย่าง

เป็นทางการ ๑ ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายของ APF ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาก าไร  

โดยการประชุมดังกล่าวเปิดโอกาสให้สมาชิกของ APF ร่วมกันทบทวนผลการด าเนินงานของ APF ในช่วง ๑ ป ี

ที่ผ่านมารวมถึงร่วมกันท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ การลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนในการด ารงต าแหน่ง

ฝ่ายบริหารของ APF การพิจารณารับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใหม่ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก APF การพิจารณา

ผลการตรวจสอบสถานะทางการเงิน  นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้เหล่าสมาชิกได้ร่วมกันหารือในประเด็น 

สิทธิมนุษยชนที่ให้ความสนใจร่วมกันในภูมิภาค 

แต่เดิมการประชุม AGM มีชื่อเรียกว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค (Regional Workshop) 

จนกระทั่งในปี ๒๕๔๑ สมาชิก APF ได้เห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อการประชุมเป็นการประชุมประจ าปี เพ่ือให้

สะท้อนถึงการท างานของ APF อย่างแท้จริง โดยเริ่มใช้ชื่อดังกล่าวในการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๓ ที่กรุง

จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

การประชุมประจ าปีจะจ ากัดให้เพียงสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก APF และผู้สังเกตการณ์

ที่ ได้ รับ เชิญเท่านั้นที่ สามารถเข้ าร่วมได้  โดยตามธรรมเนียมแล้ ว APF จะเชิญผู้ แทนจากหน่วยงาน 

จากสหประชาชาติ GANHRI สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก APF เครือข่าย

องค์กรพัฒนำเอกชนในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิกท่ีติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำค

เอเชีย (Asian NGO Network on National Human Rights Institutions: ANNI)12 และภำคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

                                                           
11 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/about/annual-meeting/ 
12 องค์กรพัฒนำเอกชนในภูมิภำคเอเชียเพื่อติดตำมกำรท ำงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (The Asian NGO Network on 
National Human Rights Institutions: ANNI) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวำคม ๒๕๔๙ โดยเป็นเครือข่ำยองค์กรพัฒนำเอกชนและ
กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในภมูิภำคเอเชียท ำงำนติดตำมตรวจสอบกำรท ำหน้ำท่ีของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ปัจจุบัน 
ANNI มีองค์กรสมำชิกกว่ำ ๓๓ องค์กร ท่ัวภูมิภำคเอเชีย กำรท ำงำนของ ANNI มีวัตถุประสงค์เพื่อเสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งกำร
ท ำงำนและกำรท ำหนำ้ที่ของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำคเอเชียให้มีกำรส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้น 

บทที่ ๓ 
หน้าที่และภารกิจของ APF 

https://www.asiapacificforum.net/about/annual-meeting/
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กำรพิจำรณำวำระต่ำง ๆ ของกำรประชุมจะตัดสินโดยกำรลงคะแนนเสียง โดยสถำบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติที่มีสถำนะ “เอ” เท่ำนั้น ที่สำมำรถลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำ APF จะเป็นผู้จัดกำรประชุมประจ ำปี
และประชุมใหญ่รวมเข้ำด้วยกันในทุกปี นับตั้งแต่กำรประชุมประจ ำปีครั้งที่ ๑๔ เป็นต้นมำ ที่ประชุมได้มีมติให้
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

(๑) แยกการประชุมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องเฉพาะกับ APF เท่านั้น ออกจากการประชุมใหญ่  

(๒) ด าเนินการจัดการประชุมประจ าปี APF ต่อเนื่องทุกปี 

(๓) ด าเนินการจัดการประชุมประจ าปี APF และการประชุมใหญ่เข้าด้วยกันทุก ๆ สองปี 

(๔) แต่งตั้งประธาน APF ในปีที่มีการประชุมประจ าปีและประชุมใหญ่ และขยายระยะเวลาการด ารง

ต าแหน่งไปจนถึงการประชุมประจ าปีและการประชุมใหญใ่นครั้งถัดไป 

อย่างไรก็ตาม การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี บรรดาสมาชิก APF  

ได้รับรองการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ และการแก้ไขข้อก าหนดบางประการของธรรมนูญ  โดยสามารถเลือก

ประธานและคณะกรรมการบริหาร APF ได้โดยตรง และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับเลือกเหล่านี้ 

จะกลายเป็นประธาน APF และตัวแทนของ APF ในคณะกรรมการบริหาร GANHRI (GANHRI Bureau) ซึ่งท าให้

การท าหน้าทีด่ังกล่าว ถูกแยกออกจากหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชมุใหญ่ทุกสองปี ดังนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติทีเ่ป็นสมาชิก APF สถานะ “เอ” หรือ “บี” สามารถแสดงความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมใหญ่

ทุกสองปีของ APF ได ้

จนถึงปัจจุบัน APF ได้มีการจัดการประชุมประจ าปีและการประชุมใหญ่มาแล้วทั้งสิ้น จ านวน ๒๕ ครั้ง13 

และมีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เคยท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปี APF มาแล้วจ านวน ๑๖ 

แห่ง ในทั่วทั้งภูมิภาค การท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจ าปีและการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ใน

รูปแบบหมุนเวียนในภูมิภาคนั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นเจ้าภาพจะมี

โอกาสในการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศของตน 

ถึงแม้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปีและการประชุมใหญ่ของ APF จะด าเนินการรับผิดชอบ 

โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นเจ้าภาพ แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะยังคงรับผิดชอบโดย APF ซึ่งเจ้าภาพ 

                                                           

รวมถึงสนับสนุนให้กำรท ำงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ สอดคล้องกับมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ได้แก่ 
หลักกำรปำรีส และข้อสังเกตทั่วไปของคณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนะ (SCA) ใน GANHRI (ข้อมูลจำก https://www.forum-
asia.org/?page_id=19132&nhri=1) 
 
13 ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภำคผนวก ก 

https://www.forum-asia.org/?page_id=19132&nhri=1
https://www.forum-asia.org/?page_id=19132&nhri=1
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มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับสถานที่ประชุม อาหารเลี้ยงรับรอง รวมถึงสนับสนุนในการท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ

ของการประชุมเพียงเท่านั้น 

 
ภาพที่ ๕ บรรยากาศการประชุมประจ าปี APF ครั้งท่ี ๒๔ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหล ี

เนื่องจากธรรมนูญ APF ได้ระบุให้มีการจัดการประชุมประจ าปีขึ้นทุกปี ดังนั้น หากเกิดสถานการณ์ท่ีท าให้

บรรดาสมาชิกไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ APF ก็อาจจัดให้มีการประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมเสมือน

จริง (virtual meeting) ได้ โดยการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒๕ ได้ถูกจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง 

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 

๒๕๖๓ ท าให้บรรดาสมาชิก APF ไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศเพ่ือมาเข้าร่วมการประชุมได้ ทั้งนี้ ผู้อ่าน

สามารถศึกษากฎระเบียบที่เก่ียวข้องในการเข้าร่วมการประชุมประจ าปีของ APF เพ่ิมเติมได้ในบทที่ ๖ 

 

 

 

 

ภาพที่ ๖ ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลีใต้เข้าร่วมการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒๕ ในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง 
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๓.๒ กำรสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกในด้ำนต่ำง ๆ  
๓.๒.๑ กำรจัดฝึกอบรมด้ำนสิทธิมนุษยชน (Thematic training programs)14 

เนื่องจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ท างานทางด้านสิทธิมนุษยชน 

ที่ส าคัญ ได้แก่ การตรวจสอบสถานที่คุมขัง การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การติดตามสถานการณ์

ทางด้านสิทธิมนุษยชน และการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น ดังนั้น APF จึงเห็นความส าคัญ

ในการสนั บสนุ นสถาบั นสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ช าติ ที่ เ ป็ นสมาชิ ก ด้ ว ยการจั ดบริ ก า รฝึ ก อบร มด้ า น  

สิทธิมนุษยชนและจัดท าคู่มือประกอบการท างานสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้สมาชิกได้มีองค์ความรู้

และทักษะที่ทันสมัย และน ามาปรับใช้กับการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

APF ใช้วิธีการการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning approach) ในการจัดฝึกอบรม

ทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยวิธีการดังกล่าวประกอบไปด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (ซึ่งโดยปกติจะจัดขึ้นเป็น

เวลาหลายสัปดาห์) และการเรียนรู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ( face-to-face workshop) ทั้งนี้  APF  

จะคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการท างานกับสถาบันสิทธิมนุษชนแห่งชาติตามหัวข้อการฝึกอบรม  

โดยจะใช้ภาษาอังกฤษและอาหรับส าหรับการฝึกอบรมเท่านั้น 

 
ภาพที่ ๗ เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. เข้ารับการฝึกอบรมหัวข้อกระบวนการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการสนับสนุน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ APF 

                                                           
14 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/support/training/ 

https://www.asiapacificforum.net/support/training/
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๓.๒.๒ กำรประเมินศักยภำพตนเอง (Capacity Assessment)15 

การประเมินศักยภาพตนเองเป็นโครงการที่ริเริ่มโดย APF ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเข้มแข็งและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการนี้จะช่วยให้สมาชิกสามารถ

ระบุท้ังศักยภาพที่ตนเองมีและสิ่งที่จ าเป็นจะต้องพัฒนา  

โครงการนี้ เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่าง APF โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

(UNDP) และส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) โดยโครงการฯ มีลักษณะ 

เป็นกระบวนการประเมินตนเอง (self-assessment) โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และบรรดา

บุคลากรภายในส านักงาน และน าข้อมูลที่ได้มาค้นหาถึงศักยภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในปัจจุบันและ

ความจ าเป็นในการพัฒนาในอีก ๕ ปี ข้างหน้า 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก APF ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ ฟิจิ (๒๕๖๓) 

ติมอร์-เลสเต (๒๕๖๓) โดยเป็นการทบทวนการประเมิน) อินเดีย (๒๕๖๑) เมียนมา (๒๕๖๑) อุซเบกิสถาน (๒๕๖๑) 

ฟิลิปปินส์ (๒๕๖๑) โดยเป็นการทบทวนการประเมิน) ซามัว (๒๕๖๑) โดยเป็นการทบทวนการประเมิน) มัลดีฟส์ 

(๒๕๖๑) โดยเป็นการทบทวนการประเมิน) อินโดนีเซีย (๒๕๖๑) โดยเป็นการทบทวนการประเมิน) ปากีสถาน 

(๒๕๖๑) มาเลเซีย (๒๕๖๐) โดยเป็นการทบทวนการประเมิน) บาห์เรน (๒๕๖๐) บังกลาเทศ (๒๕๖๐) โดยเป็นการทบทวน

การประเมิน) ศรีลังกา (๒๕๕๘) โดยเป็นการทบทวนการประเมิน) ติมอร์-เลสเต (๒๕๕๘) อินโดนีเซีย (๒๕๕๗) 

โอมาน (๒๕๕๗) บังกลาเทศ (๒๕๕๖) เนปาล (๒๕๕๖) ฟิลิปปินส์ (๒๕๕๕) นิวซีแลนด์ (๒๕๕๕) ออสเตรเลีย 

(๒๕๕๕) ศรีลังกา (๒๕๕๕) มองโกเลีย (๒๕๕๔) อัฟกานิสถาน (๒๕๕๔) ปาเลสไตน์ (๒๕๕๔) จอร์แดน (๒๕๕๓) 

ไทย (๒๕๕๓) มัลดีฟส์ (๒๕๕๒) และมาเลเซีย (๒๕๕๑) 

 
ภาพที่ ๘ APF ให้บริการด้านการประเมินศักยภาพตนเองของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

                                                           
15 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/support/capacity-assessments/ 

https://www.asiapacificforum.net/support/capacity-assessments/


25 
 

๓.๒.๓ กำรหำรือระดับสูง (High Level Dialogues)16 

การหารือระดับสูง เป็นบริการความช่วยเหลือที่ APF จัดให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เพ่ิงได้รับการแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ ได้มีโอกาสหารือถึงบทบาทหน้าที่

การท างานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๓.๒.๔ กำรให้ค ำแนะน ำและควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกฎหมำย17 

วัตถุประสงค์หลักของ APF ประการหนึ่งคือการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติที่มีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับหลักการปารีสในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ดังนั้น APF จึงมีบริการ 

ให้ความช่วยเหลือในการให้ค าแนะน าและความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแก่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ที่เป็นสมาชิก ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) กฎหมายการจัดตั้งและจัดตั้งใหม่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Legislation on 

establish or re-establish NHRIs) 

(๒) การแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

(Legislative amendments to strengthen existing NHRIs) 

(๓) การสนับสนุนด้านกฎหมายในการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ที่เป็นสมาชิก 

(๔) การวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Comparative analysis of 

legislative good practice) 

 
ภาพที่ ๙ เลขาธิการ กสม. มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหนา้ที่ APF ที่เดินทางมาให้ค าแนะน าด้านกฎหมายการประเมินทบทวน

สถานะของ SCA 

                                                           
16 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/about/building-stronger-nhris/ 
17 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/about/providing-advice/ 

https://www.asiapacificforum.net/about/building-stronger-nhris/
https://www.asiapacificforum.net/about/providing-advice/
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สาระส าคัญในบทนี้เป็นการน าเสนอกลไกความร่วมมือในระดับส านักงานภายใต้กรอบความร่วมมือ APF 

โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็น ๓ หัวข้อ ได้แก่ (๑) เครือข่ายผู้บริหารระดับสูง (๒) เครือข่ายความร่วมมือด้านการ

สื่อสารระหว่างสมาชิก APF และ (๓) เครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยากรกระบวนการระหว่างสมาชิก APF ดังนี้ 

๔.๑ เครือข่ำยผู้บริหำรระดับสูง (Senior Executive Officers: SEOs)18 

กำรประชุมเครือข่ำยผู้บริหำรระดับสูงของส ำนักงำน Senior Executive Officers Network: SEOs) 
ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำคเอเชีย – แปซิฟิก (APF) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 
2545 โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล ควำมคิดเห็น ประสบกำรณ์และวิชำกำร  
ในประเด็นที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กร กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ รวมทั้งกำรประเมินและติดตำมผล 
กำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำบุคลำกร และประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน รวมทั้งกำรให้  
ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำระหว่ำงผู้บริหำรส ำนักงำนด้วยกันเอง 

แต่เดิม กำรประชุม SEOs ได้จัดให้มีขึ้นในลักษณะกำรประชุมคู่ขนำนในช่วงกำรประชุมประจ ำปี 
ของ APF แต่เนื่องจำกในระยะหลัง ประเด็นกำรหำรือได้เริ่มขยำยจำกประเด็นด้ำนบริหำรสู่ประเด็น เฉพำะเรื่อง 
(thematic issues) มำกขึ้น รวมทั้งผู้บริหำรส ำนักงำนได้เห็นควำมส ำคัญของกำรมีเวทีหำรือเป็นกำรเฉพำะที่แยกออกจำก 
กำรประชุม Forum Councillors ดังนั้น APF จึงได้จัดกำรประชุม SEOs Roundtable เป็นครั้งแรก เมื่อปี 2554 
โดยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของออสเตรเลียรับเป็นเจ้ำภำพมำจนถึงปี 2557  และมำเลเซียในปี 2558 
และ 2560 และประเทศกำตำร์ในปี ๒๕๖๒ (ครั้งล่ำสุด) 

                                                           
18 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/support/promoting-collaboration/professional-networks/seo-network/ 

บทที่ ๔ 
กลไกความร่วมมือในระดับส านักงานภายใต้กรอบความร่วมมือ APF 

https://www.asiapacificforum.net/support/promoting-collaboration/professional-networks/seo-network/
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ภำพที่ ๑๐ กำรประชุมเครือข่ำยผูบ้ริหำรระดับสูงของ APF 

๔.๒ เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรสื่อสำรระหว่ำงสมำชิก APF (APF Communication Network)19 

เครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก APF จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๘  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล ทรัพยากร และตัวอย่างที่ดีของบรรดาสมาชิก  สมาชิก

ภายใตเ้ครือข่ายนี้ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา การสื่อสารทางด้าน 

สิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ปัจจุบันสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก APF ทุกประเทศ 

ยกเว้นอิรักและบาห์เรน ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายนี้  

เครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก APF ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

ด้านการสื่อสาร (APF communications strategy) ที่ได้รับการรับรองในการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒๐ เมื่อ

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และเครือข่ายฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ การประชุมในปี 

๒๕๕๙ ที่เนปาล ปี ๒๕๖๐ ที่บังกลาเทศ และปี ๒๕๖๒ ที่มองโกเลีย 

                                                           
19 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/support/promoting-collaboration/professional-networks/apf-
communications-network/ 

https://www.asiapacificforum.net/support/promoting-collaboration/professional-networks/apf-communications-network/
https://www.asiapacificforum.net/support/promoting-collaboration/professional-networks/apf-communications-network/
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ภาพที่ ๑๑ การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก APF 

๔.๓ เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิทยำกรกระบวนกำรระหว่ำงสมำชิก APF (APF Facilitators Network: AFN)20 
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยากรกระบวนการระหว่างสมาชิก APF จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างทักษะและองค์ความรู้ทางด้านการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการเป็นวิทยากรกระบวนการ

ให้แก่บุคลากรของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสมาชิกเครือข่าย AFN จะร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์

และค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ส าหรับการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ผ่านระบบ FUSE (ระบบเครือข่ายออนไลน์ส าหรับ 

การเรียนรู้ของ APF)  

เครือข่าย AFN ได้มีการจัดท าคู่มือจาการ์ตาว่าด้วยวิทยากรกระบวนการทางด้านสิทธิมนุษยชน (Jakarta 

Guidelines for Human Rights Facilitators) ที่ได้รวบรวมหลักการที่ส าคัญส าหรับการเป็นวิทยากรกระบวนการ

ที่มีประสิทธิภาพและแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ไว้ โดยเครือข่ายฯ ได้จัดการประชุมมาแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่  

การประชุมในปี ๒๕๖๐ ทีป่ระเทศอินโดนีเซีย และปี ๒๕๖๑ ทีป่ระเทศไทย 

                                                           
20 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/support/promoting-collaboration/professional-networks/apf-
facilitators-network/ 

https://www.asiapacificforum.net/support/promoting-collaboration/professional-networks/apf-facilitators-network/
https://www.asiapacificforum.net/support/promoting-collaboration/professional-networks/apf-facilitators-network/
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ภาพที่ ๑๒ การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยากรกระบวนการระหวา่งสมาชิก APF 
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สาระส าคัญในบทนี้เป็นการน าเสนอบทบาทการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (กสม.) และ APF โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็น ๕ หัวข้อ ได้แก่ (๑) การเข้าร่วมเป็นสมาชิก APF (๒) ความ

ร่วมมือระหว่าง กสม. และ APF (๓) ประโยชน์ที่ กสม. ได้รับจากการเป็นสมาชิก APF (๔) ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทาย

ของ กสม. และ (๕) แนวทางการเตรียมการในอนาคต ดังนี้ 

๕.๑ กำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิก APF ของ กสม.21 

กสม. ได้แสดงความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกของ APF เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๔ ในการประชุม

ประจ าปี APF ครั้งที่ ๖ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม APF ไม่สามารถพิจารณา 

การสมัครของ กสม. ได้ในครั้งนั้น เนื่องจากไม่มีเอกสารข้อมูลประกอบ (supplementary information) ส าหรับ

การสมัคร APF จึงได้ตัดสินใจเลื่อนการพิจารณาการสมัครของ กสม . ในครั้งนั้นออกไป โดยฝ่ายเลขานุการ 

ของ APF ได้ส่งจดหมายเชิญให้ กสม. ท าการสมัครสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับขอให้จัดส่งเอกสารข้อมูลประกอบ

เพ่ิมเติมให้แก่ทาง APF เพ่ือพิจารณาการเข้าเป็นสมาชิก APF ของ กสม. ในการประชุมประจ าปีครั้งถัดไป  

โดยที่ประชุม APF ได้พิจารณารับรองให้ กสม. เข้าเป็นสมาชิกในฐานะสมาชิกสามัญ (full member) พร้อมกับ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศมาเลเซีย และเกาหลีใต้ ในการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๗ เมื่อเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย จนกระทั่งปี ๒๕๕๙ จากการถูกปรับลดสถานะจาก “เอ” เป็น

สถานะ “บี” ท าให้ กสม. กลายเป็นสมาชิกสมทบ (associate member) ของ APF โดยระยะเวลาเกือบ ๒๐ ปี  

ที่ กสม. เป็นสมาชิก APF มานี้ กสม. ได้มีความร่วมมือกับ APF มาหลายด้าน อาทิ การเข้าร่วมการประชุมประจ าปี 

การท าหน้าที่เป็นประธาน APF การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปีและการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF 

การเข้ารับฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนของ APF การเข้ารับการประเมินศักยภาพตนเอง (Capacity Assessment) 

และการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในระดับส านักงานของ APF  

                                                           
21 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/media/resource_file/final_report_Hj2iK4k.pdf 

บทที่ ๕ 
บทบาทการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

https://www.asiapacificforum.net/media/resource_file/final_report_Hj2iK4k.pdf
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ภาพที่ ๑๓ ที่ประชุม APF ได้รับรองการเข้าเป็นสมาชิกของ กสม. ไทย ในฐานะสมาชิกสามัญ ในการประชุมประจ าปี APF ครั้งท่ี ๗ 
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๕.๒ ควำมร่วมมือระหว่ำง กสม. และ APF  
ตั้งแต่ กสม. เข้ำร่วมเป็นสมำชิก APF ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ กสม. ได้มีควำมร่วมมือกับ APF ในกิจกรรมที่ส ำคัญ ดังต่อไปนี้22 

 กำรประชมุ
ประจ ำปีของ 
APF 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
สมำชกิคณะ
กรรมกำรบริหำร APF 

เจ้ำภำพจัดกำรประชุม
ประจ ำปีและกำรประชมุ
ใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF 

กำรประเมิน
ศักยภำพตนเอง 

กำรประชมุเครือข่ำย 
SEOs 

กำรประชมุเครือข่ำย
กำรสื่อสำรระหว่ำง
สมำชกิ APF 

กำรประชมุ
เครือข่ำย AFN 

๒๕๔๕ เข้ำร่วม ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพ ไม่ได้ประเมิน ยังไม่มี ยังไม่มี ยังไม่มี 

๒๕๔๖ เข้ำร่วม ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพ ไม่ได้ประเมิน ยังไม่มี ยังไม่มี ยังไม่มี 

๒๕๔๗ เข้ำร่วม ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพ ไม่ได้ประเมิน ยังไม่มี ยังไม่มี ยังไม่มี 

๒๕๔๘ เข้ำร่วม ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพ ไม่ได้ประเมิน ยังไม่มี ยังไม่มี ยังไม่มี 

๒๕๔๙ เข้ำร่วม ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพ ไม่ได้ประเมิน ยังไม่มี ยังไม่มี ยังไม่มี 

๒๕๕๐ เข้ำร่วม ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพ ไม่ได้ประเมิน ยังไม่มี ยังไม่มี ยังไม่มี 

๒๕๕๒ เข้ำร่วม ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพ ไม่ได้ประเมิน ยังไม่มี ยังไม่มี ยังไม่มี 

๒๕๕๓ เข้ำร่วม ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพ ประเมิน ยังไม่มี ยังไม่มี ยังไม่มี 

                                                           
22 ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภำคผนวก ข 



33 
 

 กำรประชมุ
ประจ ำปีของ 
APF 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
สมำชกิคณะ
กรรมกำรบริหำร APF 

เจ้ำภำพจัดกำรประชุม
ประจ ำปีและกำรประชมุ
ใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF 

กำรประเมิน
ศักยภำพตนเอง 

กำรประชมุเครือข่ำย 
SEOs 

กำรประชมุเครือข่ำย
กำรสื่อสำรระหว่ำง
สมำชกิ APF 

กำรประชมุ
เครือข่ำย AFN 

๒๕๕๔ เข้ำร่วม ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่ง เป็นเจ้ำภำพ ไม่ได้ประเมิน เข้ำร่วม ยังไม่มี ยังไม่มี 

๒๕๕๕ เข้ำร่วม ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพ ไม่ได้ประเมิน เข้ำร่วม ยังไม่มี ยังไม่มี 

๒๕๕๖ เข้ำร่วม ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพ ไม่ได้ประเมิน เข้ำร่วม ยังไม่มี ยังไม่มี 

๒๕๕๗ เข้ำร่วม ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพ ไม่ได้ประเมิน เข้ำร่วม ยังไม่มี ยังไม่มี 

๒๕๕๘ เข้ำร่วม ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพ ไม่ได้ประเมิน ไม่ได้จัด ยังไม่มี ยังไม่มี 

๒๕๕๙ เข้ำร่วม ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพ ไม่ได้ประเมิน เข้ำร่วม ไม่ได้เข้ำร่วม ยังไม่มี 

๒๕๖๐ เข้ำร่วม ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพ ไม่ได้ประเมิน เข้ำร่วม เข้ำร่วม เข้ำร่วม 

๒๕๖๑ เข้ำร่วม ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพ ไม่ได้ประเมิน ไม่ได้จัด ไม่ได้จัด เข้ำร่วม 

๒๕๖๒ เข้ำร่วม ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพ ไม่ได้ประเมิน เข้ำร่วม เข้ำร่วม ไม่ได้จัด 

๒๕๖๓ เข้ำร่วม ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ได้เป็นเจ้ำภำพ ไม่ได้ประเมิน ไม่ได้จัด ไม่ได้จัด ไม่ได้จัด 
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๕.๓ ประโยชน์ที ่กสม. ได้รับจำกกำรเป็นสมำชิก APF 
๕.๓.๑ กำรเข้ำร่วมกำรประชุมประจ ำปีของ APF  

การเข้าร่วมการประชุมประจ าปีของ APF ท าให้ กสม. ไทย มีโอกาสได้แสดงวิสัยทัศน์และ

น าเสนอผลการด าเนินงานที่ส าคัญให้สถาบันสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ ในภูมิภาค รวมทั้งผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ

และภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ รวมถึงได้รับทราบการด าเนินงานที่ส าคัญของสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอ่ืน ๆ ในภูมิภาคด้วย อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันสิทธิมนุษยชนของ

ประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างกันต่อไป 

 
ภาพที่ ๑๔ ประธาน กสม. น าเสนอผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ กสม. ในการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒๔ ณ สาธารณรัฐเกาหล ี

๕.๓.๒ กำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมประจ ำปีและกำรประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF  
การที่ กสม. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปีและการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF 

ครั้งที่ ๑๖ นั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของ กสม. ไทย ต่อสมาชิก APF นอกจากนี้ ยังเปิด

โอกาสให้ กสม. ได้มีความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่ท างานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ ได้แก่ ภาครัฐ  

ภาคประชาสังคม และหน่วยงานระหว่างประเทศ เป็นต้น 

๕.๓.๓ กำรท ำหน้ำที่สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร APF และประธำน APF   
กสม. ไทย ได้ท าหน้าที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร APF ระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

และได้ท าหน้าที่เป็นประธาน APF ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้น าของ 

กสม. ในระดับภูมิภาค รวมถึงเปิดโอกาสให้ กสม. ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง

สมาชิกในประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอ านาจหน้าที่ อันเป็นการช่วยเสริมสร้างบทบาทของ กสม. ให้เป็นที่ยอมรับ 
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ในเวทีระหว่างประเทศในภูมิภาค รวมทั้งยังสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการด าเนินบทบาทของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค  ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิก APF เพ่ือเป็น 

การปูพ้ืนฐานของความร่วมมือระหว่างกัน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๕ ประธาน กสม. เข้าร่วมการประชุมประจ าปี APF ครั้งท่ี ๒๕ ในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง 

๕.๓.๔ กำรเข้ำรับกำรประเมินศักยภำพตนเอง (Capacity assessment) 
การเข้ารับการประเมินศักยภาพตนเองของ กสม . ท าให้ กสม. ได้มีโอกาสน ากระบวนการ

ประเมินตนเอง (self-assessment) มาใช้ โดยได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญของ APF OHCR และ UNDP  

ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และบรรดาบุคลากรภายในส านักงาน ได้น าข้อมูลที่ได้มาค้นหาถึง

ศักยภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและในปัจจุบันและความจ าเป็นในการพัฒนาในอีก ๕ ปี ข้างหน้า 

๕.๓.๕ กำรเข้ำร่วมกำรจัดฝึกอบรมด้ำนสิทธิมนุษยชนของ APF 
การส่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของ APF นั้น นอกจากจะเป็น

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่จากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ เป็นสมาชิกของ APF ในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในระดับผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้  

เพ่ือประโยชน์ในการท างานร่วมกันภายใต้กรอบการท างานในระดับสากลต่อไป 
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ภาพที่ ๑๖ ประธาน กสม. มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหนา้ที่ APF ในการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมหัวข้อ

กระบวนการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

๕.๓.๖ กำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกเครือข่ำย SEOs 
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย (Senior Executive Officers: SEOs) ท าให้ส านักงาน 

กสม. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ประสบการณ์และวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

องค์กร การวางแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน รวมทั้ งการให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าระหว่าง

ผู้บริหารส านักงานด้วยกันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๗ เลขาธิการ กสม. เข้ารว่มการประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง APF ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร ์
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๕.๓.๗ กำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรสื่อสำรระหว่ำงสมำชิก APF 
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก APF ท าให้

ส านักงาน กสม. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล ทรัพยากร และตัวอย่างที่ดีของบรรดาสมาชิก โดยสมาชิก

ภายเครือข่ายนี้ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา การสื่อสารทางด้าน

สิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งปัจจุบันสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก APF  

ทุกประเทศ ยกเว้นอิรักและบาห์เรน ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายนี้ 

๕.๓.๘ กำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิก AFN 
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย AFN ท าให้ส านักงาน กสม. ได้มีการเรียนรู้ทักษะและ 

องค์ความรู้ทางด้านการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการเป็นวิทยากรกระบวนการให้แก่บุคลากรของสถาบัน  

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสมาชิกเครือข่าย AFN จะร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และค้นหาวิธีการใหม่ ๆ 

ส าหรับการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ผ่านระบบ FUSE (ระบบเครือข่ายออนไลน์ส าหรับการเรียนรู้ของ APF) 

 

ภาพที่ ๑๘ APF ร่วมกับส านักงาน กสม. จัดการประชุมเครือข่ายวิทยากรกระบวนการระหว่างสมาชิก APF ณ กรุงเทพฯ 

๕.๔ ปัญหำ อุปสรรค ข้อท้ำทำยของ กสม. 
๕.๔.๑ การท างานของ กสม. ประสบกับข้อท้าทายอันเนื่องมาจากสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 

ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น สถานการณ์ฉุกเฉิน การประท้วง การจลาจล 

ที่น าไปสู่ความรุนแรง ซึ่งมีผลให้เกิด เหตุการณ์ยึดอ านาจ รัฐประหาร การเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ  
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ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะวิกฤตโรคระบาด และความพยายามเคลื่อนไหวไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆ  

ซึ่ง กสม. จ าเป็นต้องแสดงบทบาทที่จะเชื่อมโยงแนวทางปฏิบัติของระบบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศให้เข้ากับ

แนวทางและบริบทภายในประเทศ 

๕.๔.๒ ความเสี่ยงจากสภาวะการถูกกดดันจากภาคส่วนต่าง ๆ ในฐานะที่ กสม. มีบทบาทของการ

เป็นคนกลางและสะพานเชื่อมทุกภาคส่วน ซึ่งมีผลต่อการรักษาสถานภาพของ กสม. ให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่

ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

๕.๔.๓ เมื่อคณะอนุกรรมการการประเมินสถานะของ GANHRI ได้มีข้อเสนอแนะให้ลดระดับสถานะ

ของ กสม. ใน GANHRI จากสถานะ “เอ” เป็น “บี” ท าให้ กสม. ประสบข้อท้าทายในการมีส่วนร่วมและแสดง

บทบาทในเวที APF เนื่องจากภายใต้หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกของ APF สมาชิกที่มีสถานะ “บี” จัดเป็นสมาชิก

ประ เภทที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ อ อก เสี ย ง  (non-voting right) ไม่ ส ามารถ ได้ รั บก า ร เ สนอชื่ อ เ พ่ื อ เป็ น สม าชิ ก 

คณะกรรมการบริหาร APF และผู้แทนของ APF ในการด ารงต าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหาร GANHRI 

ตลอดจนไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระต่าง ๆ ของการประชุม APF ที่ส าคัญ เช่น การออกเสียงเลือกคณะกรรมการ

บริหารของ APF เป็นต้น 

๕.๔.๔ ข้อจ ากัดทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษยังคงเป็นอุปสรรคส าคัญในการได้รับโอกาสเข้าถึง

ทรัพยากรและข้อมูลต่าง ๆ ของ APF รวมถึงการเข้ารับการอบรมทางด้านสิทธิมนุษยชนของ APF 

๕.๕ แนวทำงกำรเตรียมกำรในอนำคต 
๕.๕.๑ กสม. ควรก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการเตรียมเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ในฐานะ

สมาชิก APF มีการก าหนดเป้าหมายการแสดงบทบาทในการประชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชัดเจน เพ่ือให้  

การประสานข้อมูลและทิศทางการด าเนินงานที่เก่ียวข้องเป็นไปอย่างครบถ้วนและตรงตามวัตถุประสงค์ 

๕.๕.๒ กสม. ควรก าหนดยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานเพ่ือเตรียมการเข้ารับการประเมิน

สถานะอย่างเป็นระบบเพ่ือให้การปฏิบัติงานและการจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความครบถ้วน ชัดเจน สามารถแสดง

ถึงศักยภาพของ กสม. ในเวทีระดับภูมิภาค และส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ กสม.  

๕.๕.๓ ส านักงาน กสม. ควรจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชน

อย่างถูกต้องและเป็นกลาง ตลอดจนทักษะการใช้สันติวิธี และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

กสม. อย่างต่อเนื่อง 
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๕.๕.๔ กสม. ควรจัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและควรมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้

ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

๕.๕.๕ กสม. ได้ร่วมโครงการการประเมินศักยภาพตนเอง (Capacity Assessment) เมื่อปี ๒๕๕๓ 

ซึ่ งเป็นความร่วมมือระหว่าง APF โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 

Programme: UNDP) และส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the Hight 

Commissioner for Human Rights: OHCHR) ที่จะประเมินช่องว่างระหว่างศักยภาพของสถาบันกับมาตรฐานที่

คาดหวังเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการร่วมกันพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งตามแผนงานที่ก าหนดร่วมกัน อย่างไรก็ดี 

การด าเนินโครงการดังกล่าวได้ผ่านมาเป็นเวลานานและขาดความต่อเนื่อง ดังนั้น หากมีแนวคิดที่จะเข้าร่วม

โครงการใหม่ ก็น่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นระบบ รวมถึ งการเข้าร่วมกิจกรรมการ

จัดการปรึกษาหารือระดับสูง (High-level Dialogue) ระหว่างผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งในสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติกับผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงผู้เชี่ยวชาญของ APF เพ่ือเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ อันอาจเป็นประโยชน์แก่ กสม. ชุดใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ 
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สาระส าคัญในบทนี้เป็นการน าเสนอกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการในการเข้าร่วมการประชุมประจ าปี

ของ APF โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็น ๒ หัวข้อ ได้แก่ (๑) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ (๒) กระบวนการในการเข้า

ร่วมการประชุมประจ าปีของ APF ดังนี้ 

๖.๑ กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในกำรเข้ำร่วมกำรประชุมประจ ำปีของ APF 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องในการเข้าร่วมการประชุมประจ าปีของ APF มีทั้งสิ้น ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) ข้อ ๑๓ 

ของธรรมนูญ APF และ (๒) ข้อบังคับการประชุม  

๖.๑.๑ ข้อ ๑๓ ของธรรมนูญ APF ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมประจ ำปี 

ข้อ บทบัญญัติ/ข้อก าหนด สรุปสาระส าคัญ 
๑๓.๑ การเรียกประชุม 

(Calling General Assembly 
meetings) 

ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในรอบ
ปีงบประมาณ 

๑๓.๒ วาระการประชุม 
(Business to be dealt with at 
annual General Assembly meetings) 

วาระในการประชุมประกอบด้วยการทบทวนกิจกรรม
ของ APF ในปีที่ผ่านมา การพิจารณารายงานทาง
การเงิน การลงคะแนนเลือกสมาชิกสภา APF  

๑๓.๓ การแจ้งเตือนการประชุม 
(Notice of General Assembly 
meetings) 

ต้องมีการแจ้งก าหนดการประชุมให้ทราบล่วงหน้า ๒๑ 
วัน 

๑๓.๔ องค์ประชุม 
(Quorum at General Assembly 
meetings) 

หากไม่ได้มีการก าหนดจ านวนสมาชิกสถานะ “เอ” 
เป็นองค์ประชุม ให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) หากมีจ านวนสมาชิกสถานะ “เอ” จ านวน ๙ 
สถาบันหรือน้อยกว่า จะต้องมีสมาชิกสถานะ “เอ” 
อย่างน้อยจ านวน ๓ สถาบันเป็นองค์ประชุม 
(๒) หากมีจ านวนสมาชิกสถานะ “เอ” จ านวนตั้งแต่ 
๑๐ ถึง ๑๕ สถาบัน จะต้องมีสมาชิกสถานะ “เอ” 
อย่างน้อยจ านวน ๔ สถาบันเป็นองค์ประชุม 

บทที่ ๖ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และกระบวนกำรในกำรเข้ำร่วมกำรประชุมประจ ำปีของ APF 
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ข้อ บทบัญญัติ/ข้อก าหนด สรุปสาระส าคัญ 
(๓) หากมีจ านวนสมาชิกสถานะ “เอ” จ านวนตั้งแต่ 
๑๕ สถาบัน ขึ้นไป จะต้องมีสมาชิกสถานะ “เอ” อย่าง
น้อยจ านวน ๕ สถาบันเป็นองค์ประชุม 

๑๓.๕ ประธานส าหรับการประชุม 
(Chairperson of General Assembly 
meetings) 

ประธาน APF จะท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม 

๑๓.๖ การด าเนินการและการเลื่อนการประชุม 
(Conducting and adjourning General 
Assembly meetings) 

(๑) ค าถามที่เกิดข้ึนในการประชุมที่เก่ียวข้องกับล าดับ
ขั้นตอนหรือการด าเนินการของการประชุมจะต้องถูก
ส่งไปยังประธานของที่ประชุมซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจต่อ
เรื่องดังกล่าว 
(๒) ประธานของการประชุมอาจพิจารณาเลื่อนหรือ
ยกเลิกการประชุมไดเ้ป็นครั้งคราว โดยจะต้องไม่มีการ
ลงมติใด ๆ ในช่วงที่การประชุมที่เลื่อนออกไป 
(๓) ในกรณีที่มีการเลื่อนหรือยกเลิกการประชุมเป็น
เวลา 30 วันขึ้นไปต้องมีการแจ้งเลื่อนหรือยกเลิกการ
ประชุม 

๑๓.๗ ผู้สังเกตการณ์ 
(Observers) 

บุคคลใด ๆ สามารถเข้าร่วมการประชุมได้หากได้รับ
เชิญจากสมาชิกสภา APF และสามารถพูดในที่ประชุม
ได้หากได้รับอนุญาตจากประธาน 

๑๓.๘ มติที่ประชุม 
(Decision at General Assembly) 

มติที่ประชุมควรเป็นรูปแบบฉันทามติให้มากท่ีสุด 

๑๓.๙ สิทธิในการออกเสียง 
(Voting rights) 

สมาชิกท่ีมีสถานะ “เอ” เท่านั้นที่มีสิทธิในการออก
เสียง  

๑๓.๑๐ การเป็นตัวแทนในที่ประชุม 
(Representation at General 
Assembly meetings) 

สมาชิกท่ีมีสถานะ “เอ” สามารถออกหนังสือมอบ
อ านาจให้แก่ตัวแทนเพ่ือให้สามารถเข้าร่วมการประชุม
และออกเสียงในการประชุมได้ 
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๖.๑.๒ ข้อบังคับกำรประชุมประจ ำปี APF (Rules of Procedure for Annual General 
Meeting of the APF) 

APF ได้ก าหนดข้อบังคับส าหรับการประชุมประจ าปี ไว้ทั้งสิ้น ๗ ข้อ โดยมีสรุปสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) มาตรฐานการปฏิบัติ (Statement of Purpose) 

 APF จะต้องจัดการประชุมประจ าปีขึ้นทุกปีตามกฎหมายนิติบุคคลออสเตรเลีย (Australian 

Corporation Act (Cth) 2001) โดยการประชุมประจ าปีฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้บรรดาสมาชิก APF ได้รับ

ทราบถึงรายงานทางการเงิน รายงานผลการปฏิบัติการ และรายงานการตรวจสอบองค์กรของ APF 

(๒) การประชุม  

 (ก) ระยะเวลาและสถานที่ APF จะต้องด าเนินการจัดการประชุมประจ าปีขึ้นทุกปีภายใน

ระยะเวลา ๕ เดือนหลังสิ้นปีงบประมาณ APF 

 (ข) การขยายช่วงเวลาการประชุม หากมีความจ าเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการประชุม

ออกไปในช่วงเกินกว่า ๕ เดือนหลังปีงบประมาณ APF สมาชิกสภา APF ต้องยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการก ากับการ

ลงทุนของออสเตรเลีย 

 (ค) การแจ้งเตือนการประชุม จะต้องมีการแจ้งก าหนดการประชุมแก่สมาชิกก่อนการประชุม

ไม่ต่ ากว่า ๖ สัปดาห์  

 (ง) การยกเลิกหรือเลื่อนการประชุม ก่อนการประชุม สมาชิกสภา APF อาจพิจารณาเปลี่ยน

สถานที่ เลื่อน หรือยกเลิกการจัดประชุมได้ 
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ภาพที่ ๑๙ หนังสือเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมประจ าปี APF ครั้งท่ี ๒๔ 

 

 

 

 

 

 

ระบุวัน เวลา และสถานที่ส าหรับการจัดการประชุม 

ระบุวาระการประชุมเบื้องต้น 

ลงนามหนังสือเชิญโดยประธาน APF และประธานสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
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(๓) เอกสารการประชุม 

 (ก) เอกสารการประชุม APF ต้องจัดเตรียมเอกสารการประชุมให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุม ๑๔ วัน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๐ หน้าปกเอกสารการประชุมประจ าปี APF ครั้งท่ี ๒๕ ที่จัดเตรียมโดยฝ่ายเลขานุการ APF 

(ข) การส่งข้อมูลจากสมาชิก APF เพ่ือประกอบการประชุมประจ าปี หากสมาชิกประสงค์ที่จะ

น าเสนอข้อมูลในการประชุมประจ าปี จะต้องจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการ

ประชุม ๒๑ วัน 

(๔) การเข้าร่วม ผู้แทน และหนังสือรับรอง 

 (ก) สมาชิกสามัญ สมาชิกสภา และผู้ตรวจสอบ สมาชิกสามัญสามารถเข้าร่วมและออกเสียง

ในการประชุมได้ สมาชิกสภาและผู้ตรวจสอบ สามารถเข้าร่วมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ 

 (ข) ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจ าปี สมาชิกสามัญมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม 

หรือสามารถลงคะแนนเสียงผ่านผู้แทนที่มหีนังสือมอบอ านาจ  
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ภาพที่ ๒๑ หนังสือมอบอ านาจผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาตอิอกเสียงในท่ีประชุม 

(ค) สมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก และผู้สังเกตการณ์ สมาชิกสภาสามารถเชิญผู้อ่ืน

เข้าร่วมการประชุมได้ โดยจะต้องผ่านการอนุญาตจากประธาน โดยผู้ที่ถูกเชิญสามารถแสดงความคิดเห็นในการ

ประชุมได้ แต่ไม่สามารถออกเสียงได้ 

(ง) หนังสือรับรอง ผู้รับเชิญจะต้องแจ้งฝ่ายเลขานุการถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมการ

ประชุมด้วยลายมืออย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนการประชุม 

(๕) การจัดการประชุม 

 (ก) ประธานการประชุม ประธานสมาชิกสภา APF ต้องท าหน้าที่เป็นประธานการประชุมและ

ควบคุมการประชุมในทุกวาระ หากประธานไม่ได้ปรากฏในที่ประชุมหรือไม่ประสงค์ที่จะท าหน้าที่ประธาน สมาชิก

สามัญจะต้องลงคะแนนเลือกประธานส าหรับการประชุม 
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ภาพที ่๒๒ ประธานสถาบันสิทธมินษุยชนแห่งชาติออสเตรเลยี (ซา้ย) ไดร้ับการคัดเลอืกเป็นประธาน APF ในการประชุม APF ครั้งที่ ๒๓ 

(ข) วาระการประชุม สมาชิกสภา APF จะต้องอนุมัติวาระการประชุมที่จัดเตรียมโดยฝ่ายเลขานุการ APF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๔ วาระการประชุมประจ าปี APF ครั้งท่ี ๒๕ 
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(ค) วาระที่จะต้องน ามาหารือในการประชุม ในการประชุมประจ าปีจะต้องมีการพิจารณาถึง

รายงานทางการเงิน รายงานผลการปฏิบัติการ และรายงานการตรวจสอบองค์กร โดยประธานจะต้องเปิดโอกาสให้

สมาชิกสามัญสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อรายงานทั้งหมดนี้ได้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๕ รายงานผลรายจ่ายของ APF ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 

(ง) องค์ประชุม หากไม่ได้มีการก าหนดจ านวนสมาชิกสถานะ “เอ” เป็นองค์ประชุม ให้ใช้

เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

- หากมีจ านวนสมาชิกสถานะ “เอ” จ านวน ๙ สถาบันหรือน้อยกว่า จะต้องมีสมาชิก

สถานะ “เอ” อย่างน้อยจ านวน ๓ สถาบันเป็นองค์ประชุม 

- หากมีจ านวนสมาชิกสถานะ “เอ” จ านวนตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๑๕ สถาบัน จะต้องมี

สมาชิกสถานะ “เอ” อย่างน้อยจ านวน ๔ สถาบันเป็นองค์ประชุม 

- หากมีจ านวนสมาชิกสถานะ “เอ” จ านวนตั้งแต่ ๑๕ สถาบัน ขึ้นไป จะต้องมีสมาชิก

สถานะ “เอ” อย่างน้อยจ านวน ๕ สถาบันเป็นองค์ประชุม 

โดยหากมีองค์ประชุมไม่ครบหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว ๓๐ นาที จะต้องยกเลิกหรือเลื่อน

การประชุมออกไป 

(จ) ล าดับวาระการประชุม ล าดับของวาระการประชุมจะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในวาระการ

ประชุม 
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(ฉ) สิทธิในการแสดงความเห็น สมาชิกสามัญสามารถแสดงความเห็นได้ในทุกวาระการประชุม 

ส่วนสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก และผู้สังเกตการณ์สามารถแสดงความเห็นในวาระการประชุมได้เช่นกัน 

โดยต้องได้รับการอนุญาตจากประธาน 

(ช) มติที่ประชุม มติที่ประชุมประจ าปีจะต้องพยายามให้ออกมาเป็นเอกฉันท์ให้มากที่สุด 

อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถเป็นมติเอกฉันท์ ก็จะเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม โดยหากคะแนนเสียง

ออกมาเท่ากัน ให้ถือว่าวาระนั้นไม่ถูกรับรองโดยที่ประชุม ทั้งนี้สมาชิกสามัญ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจเท่านั้น

ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ 

(ซ) ภาษาท่ีใช้ส าหรับการประชุม ภาษาอังกฤษ 

(๖) ฝ่ายเลขานุการ APF 

 (ก) หน้าที่ ฝ่ายเลขานุการจะช่วยอ านวยความสะดวกการท างานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ได้แก่ (๑) ให้ข้อมูลและค าแนะน าต่าง ๆ (๒) ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านสารัตถะของการประชุม โดยรวมถึงการจัดเตรียม

เอกสารประกอบการประชุม และ (๓) จัดท ารายงานผลการประชุมประจ าปี 

 (ข) การรายงานผลการประชุม ฝ่ายเลขานุการจะต้องเผยแพร่ผลการประชุมประจ าปีหลัง

เสร็จสิ้นการประชุมไปแล้วภายใน ๖๐ วัน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๖ ผู้อ านวยการฝ่ายเลขานุการ APF ปฏิบัตหิน้าท่ีระหว่างการประชุมประจ าปี APF ครั้งท่ี ๒๔ 
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(๗) การบังคับใช้และการแก้ไขข้อบังคับการประชุมประจ าปี 

 (ก) การบังคับและการแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบนี้บังคับใช้โดยสมาชิกสภา APF และจะบังคับ

ใช้ไปจนกว่าจะมีการแก้ไขข้อบังคับ โดยการแก้ไขข้อบังคับสามารถกระท าได้ตามมติของสมาชิกสภา APF 

 (ข) ประเด็นที่ไม่ได้ระบุในข้อบังคับ ประเด็นที่ไม่ได้ระบุอยู่ในข้อบังคับนี้ อาจใช้วิธีตัดสินด้วย

การลงคะแนนเสียงโดยสมาชิกสามัญ 

๖.๒ กระบวนกำรในกำรเข้ำร่วมประชุม APF 
                 การประชุมโดยทั่วไปประกอบด้วยกระบวนการหลักท่ีแบ่งเป็น ๓ ช่วง คือ  
                 (1) กระบวนการก่อนการประชุม  
                 (2) กระบวนการระหว่างการประชุม  
                 (3) กระบวนการภายหลังการประชุม  
ซึ่งภายในกระบวนการทั้งหมดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ แยกย่อยออกไป โดยมีสาระส าคัญครอบคลุม ๒ ด้าน 
ได้แก่  

ก. ด้านวิชาการ หมายถึง การเตรียมการด้านสารัตถะหรือเนื้อหาสาระของการประชุม ซึ่ง
ผลลัพธ์สุดท้ายของการเตรียมการในขั้นตอนนี้ คือ การมีเอกสารประกอบการประชุมที่ประกอบด้วยข้อมูลภูมิหลัง
ความเป็นมา กฎหมายและ/หรือหลักการที่เกี ่ยวข้อง ข้อมูลการด าเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและ/หรือหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง ความเห็นและท่าทีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อประเด็น
ต่าง ๆ ซ่ึงจัดเรียงตามระเบียบวาระของการประชุม    

ข. ด้านธุรการ หมายถึง การบริหารจัดการในเรื่องทรัพยากร เช่น งบประมาณ บุคลากร และ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น การเตรียมด้านสถานที่ การเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการขอ
อนุมัติที่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม องค์ประกอบคณะบุคคล การเดินทาง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งการประสานงานต่าง ๆ เช่น การประสานงานกับสมาชิก APF อื่น ๆ การประสานงานกับ
กระทรวงการต่างประเทศ การประสานงานกับส านักต่าง ๆ ในส านักงาน กสม. 

ในการเตรียมการโดยปกตินั้น จะต้องด าเนินการควบคู่กันไปทั้ง ๒ ด้าน เพื่อให้การเข้าร่วมการประชุมมี
ความพร้อมมากที่สุดและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  

๖.๒.๑ กระบวนกำรก่อนกำรประชุม APF 

ในส่วนของเอกสารประกอบการประชุมนั้น หลังจากที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
ประจ าปีของ APF และเอกสารประกอบการประชุมแล้ว ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านัก
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จะประมวลสรุปรายละเอียดสาระส าคัญในการประชุมประจ าปี รวมถึงติดต่อ
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ประสานขอข้อมูลเพิ ่มเติม (หากจ าเป็น) จากฝ่ายเลขานุการ APF เพื่อน ากราบเรียนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติพิจารณาบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อร่วมกันพิจารณาเนื้อหา  ท่าที และ
องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมการประชุมประจ าปี APF ของ กสม. ต่อไป 

เพิ่มเติมจากการประมวลสรุปรายละเอียดสาระส าคัญในการประชุมประจ าปีจากเอกสาร
ประกอบการประชุมประจ าปีของ APF แล้ว ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงของรายงานขององค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชียเพ่ือ
ติดตามการท างานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (The Asian NGO Network on National Human Rights 
Institutions: ANNI) ว่ามีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ หากพบว่ามีความคลาดเคลื่อน ก็จะต้องเตรียมข้อเท็จจริงเพ่ือ
ไปชี้แจงต่อที่ประชุม เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ในกรณีที่การประชุมมีก าหนดให้มี
การน าเสนอผลงานที่ส าคัญของสมาชิก APF ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ จะต้องจัดเตรียมกรณีศึกษา รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และผลงานส าคัญ
ของ กสม. เพ่ือน าเสนอในที่ประชุมประจ าปี APF ด้วย  

  ๖.๒.๒ กระบวนการระหว่างการประชุม APF  

 ในระหว่างการประชุม ประธาน APF หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมจะ
ท าหน้าที่ด าเนินการการประชุมไปตามระเบียบวาระ ซึ่งก่อนการเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนด 
สมาชิกจะมีการแนะน าตัวสั้นๆ ต่อที่ประชุม ได้แก่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และหน่วยงาน ของผู้ที่เป็นองค์ประกอบของ
คณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาชิกสถาบันต่าง ๆ  และผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับเชิญ โดย
ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น สอบถามรายละเอียด หรือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพิ่มเติมต่อ
การน าเสนอการประชุมตามวาระต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงในการลงคะแนน
เสียงในที่ประชุม 

บทบาทของเจ้าหน้าที่ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของ
คณะผู้แทนตลอดการประชุม ทั้งในการติดตามประเด็น การจดบันทึกประเด็น การหาข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง การ
ประสานงานต่าง ๆ ที่จ าเป็น ในระหว่างการประชุม รวมถึงการเตรียมการส าหรับการประชุมในแต่ละวันเพ่ือให้ทัน
ต่อสถานการณ์ท่ีอาจไม่ได้คาดหมายหรือเตรียมการไว้ล่วงหน้า 

๖.๒.๓ กระบวนการภายหลังการประชุม APF 

 การสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการประชุม ซึ่งจะประกอบด้วยมติต่าง ๆ อาทิ การรับทราบ 
การรับรอง หรือการเห็นชอบให้ด าเนินการอย่างใดต่อไป รวมถึงผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งในข้ันตอนนี้รวมเรียกว่า 
การสรุปผลการประชุม โดยฝ่ายเลขานุการ APF จะมีหน้าที่สรุปผลการประชุม และเผยแพร่ผลการประชุมภาย
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมไปแล้ว ๖๐ วัน  



51 
 

 

ภำคผนวก 
 

ภำคผนวก ก. สรุปสำระส ำคัญของกำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๒๔ 

กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๑23  

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑ หรือในขณะนั้นเรียกว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ

ภูมิภาค (The 1st Regional Workshop of the APF) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ที่เมืองดาร์วิน 

ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เข้าร่วมจ านวน ๔ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย 

อินโดนีเซีย และนิวซีแลนด์ โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟิลิปปินส์ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้  

โดยการประชุมในครั้งนั้น บรรดาผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันหารือถึงประเด็นที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ให้ความสนใจร่วมกัน ได้แก่ ความเป็นอิสระ อ านาจและหน้าที่ กระบวนการตรวจสอบและการประนีประนอม  

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การศึกษาด้านชุมชน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อ 

 ผลจากการประชุมในครั้งนั้น ท าให้มีการจัดท าปฏิญญาลาร์ราเกีย (Larrakia Declaration) 

โดยได้ตกลงร่วมกันในการจัดตั้งกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

(APF) ขึ้น นอกจากนี้ จากสาระส าคัญในปฏิญญาลาร์ราเกีย ท าให้สมาชิก APF ตกลงร่วมกันในการเรียกร้องให้

รัฐบาลในภูมิภาคให้การสนับสนุนในการจัดตั้งและพัฒนาสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงสมาชิก APF ได้ร่วมกัน

ตกลงในการให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือระหว่างกันในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  

การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่  การพัฒนาท่าท ี

และประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นข้อกังวลร่วมกัน การร่วมกันด าเนินโครงการต่าง ๆ การจัดการประชุมระดับภูมิภาค 

เป็นระยะ และการจัดสัมมนาเฉพาะด้านตามความต้องการของสมาชิกในระดับภูมิภาค 

กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๒24 

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๔๐ ที่กรุงนิวเดลี 

ประเทศอินเดีย โดยมีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เข้าร่วมประชุมจ านวน ๖ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย 

อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา โดยการประชุมครั้งนี้ ได้เน้นย้ าถึงความร่วมมือระหว่างสมาชิก APF 

                                                           
23 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/events/apf-1/ 
24 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/events/apf-2/ 

https://www.asiapacificforum.net/events/apf-1/
https://www.asiapacificforum.net/events/apf-2/
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ให้มีความเป็นสากล แบ่งแยกไม่ได้ พ่ึงพาซึ่งกันและกัน ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ได้กล่าวไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชนและเครื่องมือระหว่างประเทศอ่ืน ๆ นอกจากนี้ สมาชิก APF ได้เน้นย้ าว่า ไม่มีสิทธิมนุษยชนประเภทใด

ที่มีความส าคัญเหนือสิทธิมนุษยชนประเภทอ่ืน ๆ ดังนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีกระบวนการท างาน  

ที่หลากหลาย และให้ความสนใจในสิทธิในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมือง และการเมือง 

ส าหรับสาระส าคัญอ่ืน ๆ จากการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) การรับรองการเข้าเป็นสมาชิก APF ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศรีลังกา 

(๒) การระบุความส าคัญในการพัฒนาหลักกฎหมายส าหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการที่จะจัดตั้งคณะที่ปรึกษากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

(international human rights law advisory panel) 

(๓) การร่วมกันประณามการกระท าที่แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก รวมถึงร่วมกัน

แบ่งปันข้อมูลกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนร่างพิธีสารเลือกรับว่าด้วย

อนุสัญญาสิทธิเด็กเก่ียวกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 

(๔) การขอให้ฝ่ายเลขานุการ APF รวบรวมข้อมูลในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ

เรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เพ่ือน ามาช่วยสมาชิก APF จัดการ 

ต่อเรื่องร้องเรียนทีไ่ด้รับเข้ามาเป็นจ านวนมาก 

(๕) การรับรองการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอินโดนีเซีย 

ในการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๓  

กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๓25 

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๔๑ ที่กรุงจาการ์ตา 

ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวข้อการประชุม (theme) คือ “วิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิก” (Human Rights and the Economics Crisis in the Asia Pacific) โดยการประชุมในปีนี้   

ได้พิจารณาประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในขณะนั้น รวมถึงหารือเรื่องพัฒนาการของประเทศที่ก าลังจัดตั้ง

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และทบทวนกิจกรรม ติดตามประเด็นที่ได้หารือจากการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒ 

และจากความก้าวหน้าของ APF ทั้งการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสมาชิกและโครงการท างาน ท าให้การประชุมประจ าปี 

APF เปลี่ยนชื่อจากการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค (Regional Workshop) มาเป็นการประชุมประจ าปี 

                                                           
25 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/events/apf-3/ 

https://www.asiapacificforum.net/events/apf-3/
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(Annual Meeting) โดยการประชุมแต่ละครั้งจะจัดขึ้นเป็นเวลา ๓ วัน ซึ่งมี ๑ วัน ที่เป็นการประชุมภายในเฉพาะ

สมาชิก APF เท่านั้น 

ส าหรับสาระส าคัญอ่ืน ๆ ของการประชุมครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) การรับรองการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย (Advisory Council of Jurists)  

ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย โดยได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิก APF 

เพ่ือให้การสนับสนุนการพัฒนาหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

(๒) การรับรองการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในปี ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ ภายใต้หัวข้อสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์การพัฒนาเอกชน : การท างานร่วมกันในลักษณะ 

ความเป็นหุ้นส่วน (National Institutions and Non-Governmental Organizations: 

Working in Partnership) 

(๓) การจัดท าเว็บไซต์ APF และขอให้ฝ่ายเลขานุการ APF สนับสนุนการจัดท าเว็บไซต์ 

ให้แก่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก 

(๔) การรับรองการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟิลิปปินส์ 

ในการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๔ 

กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๔26 

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๔ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๔๒ ที่กรุงมะนิลา 

ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีหัวข้อการประชุมคือ “สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม” 

(National Human Rights Institutions and Economic and Social Rights) โดยการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุม 

ได้ร่วมกันพิจารณาถึงบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการระบุถึงการเลือกปฏิบัติต่อสตรี โดยเฉพาะ

การค้ามนุษย์ของสตรีและเด็กหญิง รวมถึงเรื่องโทษประหารชีวิต และการบังคับใช้ในแต่ละประเทศในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิก 

ส าหรับสาระส าคัญอ่ืน ๆ ของการประชุมครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) การรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟิจิเข้าเป็นสมาชิก APF โดยเป็นสมาชิกสามัญ 

(full member) 

(๒) การรับรองการเสนอชื่อผู้เข้าเป็นคณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย (ACJ) ซึ่งประกอบด้วย

ประเทศอินเดีย ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 
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(๓) การรับรองการจัดท าเอกสารอ้างอิงใน ๒ ประเด็นเพ่ือให้ ACJ พิจารณา ได้แก่ เรื่องโทษ

ประหารชีวิต และเรื่องสื่อลามกเก่ียวกับเด็กบนอินเตอร์เน็ต 

(๔) การรับรองให้ฝ่ายเลขานุการยังคงจัดตั้งอยู่ที่ออสเตรเลียอย่างไม่มีก าหนด และขอให้

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินิวซีแลนด์ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในระดับภูมิภาค 

(๕) การรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปี 

APF ครั้งที่ ๕ 

กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๕27 

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๕ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๔๐ ที่เมืองโรโตรัว 

ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีหัวข้อการประชุมคือ “สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ

ทางเศรษฐกิจและสังคม - การวางกลยุทธ์ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก” (National Human Rights 

Institutions and the Protection and Promotion of Economic and Social Rights – International, 

Regional and National Strategies) โดยการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติในการส่งเสริมประชาธิปไตย บทบาทของ APF ในการประชุมระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ 

การเกลียดกลัวชาวต่างชาติ และประเด็นอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (World Conference Against Racism, Xenophobia 

and Related Intolerance) และรายงานจากการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการใช้ทหารเด็กและสถานการณ์

การอพยพย้ายถิ่นฐานภายในประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

ส าหรับสาระส าคัญอ่ืน ๆ ของการประชุมครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) การรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนปาลเข้าเป็นสมาชิก APF ในฐานะสมาชิก

สามัญ (full member) 

(๒) การประชุมครั้งแรกของ ACJ ที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมประจ าปี APF และน าเสนอ

รายงานเอกสารอ้างอิง ๒ เรื่อง ที่อยู่ระหว่างการจัดท า ได้แก่ เรื่องโทษประหารชีวิต และ

สื่อลามกเด็กบนอินเตอร์เน็ต 

(๓) การสนับสนุนสมาชิกให้มีการรวมตัวกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ การจัดตั้ง

คณะกรรมการบริหารชั่วคราวและคณะท างาน 

(๔) การรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศรีลังกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APF ครั้งที่ ๖ 
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กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๖28 

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๔๑ ที่กรุงโคลัมโบ 

ประเทศศรีลังกา โดยมีหัวข้อการประชุมคือ “บทบาทของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” (The Role of the Asia Pacific 

Forum in the Promotion and Protection of Human Rights) โดยการประชุมครั้ งนี้  ได้มีการเน้นย้ าถึง

บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการจัดการต่อประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศและเชื้อเอชไอวี 

และการสร้าวความสัมพันธ์ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน 

ส าหรับสาระส าคัญอ่ืน ๆ ของการประชุมครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(๑) การรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมองโกเลียเข้าเป็นสมาชิก APF ในฐานะ

สมาชิกสามัญ  

(๒) การหารือร่วมกันถึงข้อเสนอแนะตามรายงานคณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย (ACJ) ใน

เรื่องโทษประหารชีวิต และสื่อลามกเด็กบนอินเตอร์เน็ต โดยสมาชิก APF และองค์กร

พัฒนาเอกชนได้รายงานว่า ได้มีการน ารายงานของ ACJ ไปใช้ประกอบในการท างาน 

(๓) การรับรองการจัดท าเอกสารอ้างอิงว่าด้วยประเด็นการค้ามนุษย์ของสตรีและเด็ก 

(๔) การรับรองธรรมนูญ APF พร้อมกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และการจัดประเด็นความส าคัญ

เชิงยุทธศาสตร์ 

(๕) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศรีลังกาได้รับเลือกเป็นประธาน APF และสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาตินิวซีแลนด์ และเนปาล ได้รับเลือกเป็นรองประธาน APF 

กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๗29 

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๗ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ที่กรุงนิวเดลี 

ประเทศอินเดีย โดยมีหัวข้อการประชุมคือ “หน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการป้องกันการค้ามนุษย์

ของสตรีและเด็ก” (The Role of National Human Rights Institutions in the Prevention of the Trafficking 

of Women and Children) โดยการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งที่สองของคณะที่ปรึกษาทางด้าน

กฎหมาย (ACJ) ในการพิจารณาเอกสารอ้างอิงของสมาชิกสภา APF ในเรื่องของการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก 
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นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการพัฒนาอนุสัญญาระหว่างประเทศ  

ว่าด้วยผู้พิการ 

ส าหรับสาระส าคัญอ่ืน ๆ ของการประชุมครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) การรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซีย เกาหลีใต้ และไทย เข้าเป็นสมาชิก 

APF โดยเป็นสมาชิกสามัญ (full member) 

(๒) การรับรองการเพ่ิมรูปแบบสมาชิกสมทบ (Associate Membership) และรับรองในการใช้

หลักเกณฑ์เพ่ือพิจารณา ๒ แบบ คือ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ 

อย่างกว้างขวาง และความประสงค์ในการรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพียงหนึ่งสถาบัน

ต่อหนึ่งประเทศเท่านั้น 

(๓) การน าเสนอรายงานที่อยู่ระหว่างการจัดท าของ ACJ ว่าด้วยการค้ามนุษย์ 

(๔) การหารือติดตามกิจกรรมที่ได้ด าเนินการโดยสมาชิก APF ตามรายงานของ ACJ ว่าด้วย

เรื่องโทษประหารชีวิตและสื่อลามกเด็กบนอินเตอร์เน็ต 

(๕) การรับรองในการพัฒนาเอกสารอ้างอิงว่าด้วยหลักนิติรัฐ (the rule of law) และ

กฎหมายการต่อต้านการก่อการร้าย  

(๖) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอินเดียได้รับเลือกให้เป็นประธาน APF และสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติศรีลังกาและเนปาลได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองประธาน APF 

(๗) การรับรองการเป็นเจ้าภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนปาลในการเป็นเจ้าภาพ

การประชุม APF ครั้งที่ ๘ 

กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๘30 

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๘ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  

ที่กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้ให้ความสนใจในเรื่องหลักนิติธรรม มาตรการป้องกัน

การก่อการร้าย และบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นอกจากนี้ ACJ ได้จัดการประชุมคู่ขนานกับการประชุม

ประจ าปี APF เพ่ือพิจารณาเอกสารอ้างอิงว่าด้วยหลักนิติธรรมในการต่อต้านการก่อการร้าย โดยเป็นการประชุม

ก่อนที่จะน าข้อเสนอแนะไปเสนอที่ประชุม APF ในวันสุดท้าย 

ส าหรับสาระส าคัญอ่ืน ๆ ของการประชุมครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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(๑) การรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอัฟกานิสถานและปาเลสไตน์เป็นสมาชิก APF 

ในฐานะสมาชิกสมทบ (associate member) 

(๒) การรับรองการพัฒนาเอกสารอ้างอิงว่าด้วยการป้องกันการทรมานในระหว่างการถูกคุมขัง 

(๓) การรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก APF รายปี โดยสมาชิกสามัญช าระจ านวน 

๓,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และสมาชิกสมบทจะต้องช าระจ านวน ๑,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 

(๔) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนปาลได้รับเลือกเป็นประธาน APF และสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอินเดียและเกาหลีใต้ได้รับเลือกเป็นรองประธาน APF 

(๕) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลีใต้ ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปี 

APF ครั้งที่ ๙ 

กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๙31 

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๙ จัดขึ้นที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๑๓ 

กันยายน ๒๕๔๗ โดยสาระส าคัญของการประชุมในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) การรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจอร์แดนเข้าเป็นสมาชิก APF ในฐานะสมาชิก

สมทบ 

(๒) การแก้ไขร่างเอกสารอ้างอิงว่าด้วยการป้องกันการทรมานระหว่างถูกคุมขัง และจัดส่ง  

ให้สมาชิกสภา APF พิจารณาและรับรองอีกครั้งหนึ่ง 

(๓) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลีใต้ได้รับเลือกเป็นประธาน APF และสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนปาลและมองโกเลีย ได้รับเลือกเป็นรองประธาน APF 

(๔) รับรองการสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมองโกเลียในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๐ 

กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๑๐32 

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๐ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘  

ที่กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยหัวข้อหลักการประชุมในครั้งนี้คือ “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติในการป้องกันการทรมานและการกระท าที่โหดร้ายอ่ืน ๆ” (The Role of National Human Rights 
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Institutions in the Prevention of Torture and Other Forms of Ill-treatment) นอกจากนี้  ยั ง ได้หารือ 

ในเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษา และโครงการ APF-Brooking/Ber ว่าด้วยผู้อพยพถ่ินฐานภายในประเทศ 

ส าหรับสาระส าคัญอ่ืน ๆ ของการประชุมครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) การรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอัฟกานิสถานเป็นสมาชิก APF ในฐานะ

สมาชิกสามัญ 

(๒) การรับรองการเสนอชื่อเข้าเป็นสมาชิก APF ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติมอร์-

เลสเต  

(๓) การรับรองการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาตาร์ในฐานะ

สมาชิกสมทบ 

(๔) การน าเสนอรายงานที่อยู่ระหว่างการด าเนินการว่าด้วยการป้องกันการทรมานระหว่าง

ถูกคุมขังของ ACJ 

(๕) การรับรองการจัดท าเอกสารอ้างอิงว่าด้วยพันธกรณีของรัฐในการปฏิบัติตามสิทธิ  

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(๖) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมองโกเลียได้รับเลือกเป็นประธาน APF และสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลีใต้และฟิจิได้รับเลือกเป็นรองประธาน APF 

(๗) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟิจิได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดกาประชุมประจ าปี APF 

ครั้งที่ ๑๑ 

กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๑๑33 

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม 

๒๕๔๙ ที่กรุงซูวา ประเทศฟิจิ โดยหัวข้อหลักการประชุมในครั้งนี้คือ “มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและ

บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” (International Labour Standards and the Role of National 

Human Rights Institutions) โดยการหารือมุ่งเน้นเน้นไปที่การรวบรวมมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 

เพ่ือน าไปปฏิบัติใช้ในระดับประเทศ โดยเฉพาะน าไปใช้ในประเด็นการอพยพและการค้ามนุษย์ 

ส าหรับสาระส าคัญอ่ืน ๆ ของการประชุมครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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(๑) การรับรองร่างแนวทางการประเมินสถานะของคณะกรรมการประสานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันระดับชาติเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(ICC)  

(๒) การเลื่อนการพิจารณาการเสนอชื่อเข้าเป็นสมาชิก APF ของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติซาอุดีอาระเบีย 

(๓) การน าเสนอรายงานที่อยู่ระหว่างการจัดท าว่าด้วยเรื่องสิทธิในการศึกษาของ ACJ 

(๔) การรับรองในการจัดท าเอกสารอ้างอิงว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในมิติทางด้าน 

สิทธิสิ่งแวดล้อม 

(๕) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟิจิ ได้รับเลือกเป็นประธาน APF และสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมองโกเลียและออสเตรเลียได้รับเลือกเป็นรองประธาน APF 

(๖) การรับรองให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพการประชุม

ประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๒  

กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๑๒34 

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ ที่นครซิดนีย์ 

ประเทศออสเตรเลีย โดยการประชุมในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการหารือเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิคนพิการและ

การจัดการต่อสิทธิมนุษยชนในมิติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันสรุปถ้อยแถลง 

(concluding statement) ในกรณีการปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา 

โดยได้ระบุถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดังกล่าวเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วน (urgent) ทั้งนี้ ที่ประชุม APF ได้มีมติ

เห็นชอบในการร้องขอให้รัฐบาลในประเทศของตนด าเนินการเจรจากับเมียนมาเพ่ือยุติสถานการณ์การละเมิด 

สิทธิมนุษยชนดังกล่าว 

ส าหรับสาระส าคัญอ่ืน ๆ ของการประชุมครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) การรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมัลดีฟส์เข้าเป็นสมาชิก APF ในฐานะ

สมาชิกสมทบ 

(๒) การรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจอร์แดนและติมอร์-เลสเต เข้าเป็นสมาชิก 

APF ในฐานะสมาชิกสามัญ 
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(๓) การรับรองการจัดท าเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบการด าเนินงานของ

บรรษัทข้ามชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของ ACJ 

(๔) การรับรองการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๓ ของสถาบันสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติมาเลเซีย 

(๕) การรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออสเตรเลียเป็นประธาน APF และสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซียและเกาหลีใต้เป็นรองประธาน APF 

กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๑๓35 

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  

ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยการประชุมในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้  

ในการคว่ าบาตรตามกฎหมายต่อบริษัทที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันหารือประเด็น

สิทธิของชนกลุ่มน้อยและชนเผ่าพ้ืนเมือง และได้มีมติเห็นชอบในการบรรจุสิทธิดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี APF ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และที่ประชุมฯ ได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ในเมียนมา รวมถึงที่ประชุมฯ ได้ขอให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอิหร่านด าเนินการอย่างจริงจังในการคุ้มครอง

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศ 

ส าหรับสาระส าคัญอ่ืน ๆ ของการประชุมครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) การยื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอิหร่านเข้าเป็นสมาชิก APF  

ในฐานะสมาชิกสมทบ 

(๒) การเลื่อนการทบทวนการเป็นสมาชิกสมทบของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาตาร์ 

(๓) การรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจอร์แดนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปี 

APF ครั้งที่ ๑๔ 

(๔) การรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซียเป็นประธาน APF และสถาบันสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจอร์แดนและออสเตรเลียเป็นรองประธาน APF 
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กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๑๔36  

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๔ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่กรุงอัมมาน 

ประเทศจอร์แดน โดยหัวข้อการประชุมในครั้งนี้คือ “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการต่อสู้ 

กับการคอรัปชัน (The Role of National Human Rights Institutions in Fighting Corruption) 

ส าหรับสาระส าคัญอ่ืน ๆ ของการประชุมครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) การรับรองผลการประเมินสถานะของ ICC มาก าหนดสถานะสมาชิกของ APF  

ด้วยเหตุนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปาเลสไตน์และกาตาร์จึงได้เป็นสมาชิกสามัญ 

และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศรีลังกาเป็นสมาชิกสมทบ 

(๒) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แยกการประชุมประจ าปี APF กับการประชุมใหญ่ APF  

ออกจากกัน 

(๓) ที่ประชุมมีมติให้จัดการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๕ ในประเทศที่อยู่ตรงกลาง 

ของภูมิภาค และมีมติให้จัดการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๖ พร้อมกับการประชุม

ใหญ่ APF ที่ประเทศไทย 

(๔) การเสนอชื่อสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินิวซีแลนด์เป็นผู้แทนภูมิภาคเอเชีย -

แปซิฟิก สมัครชิงต าแหน่งประธาน ICC  

(๕) การเสนอชื่อสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอินเดีย จอร์แดน มาเลเซีย และนิวซีแลนด์

ในการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหาร ICC และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เกาหลีใต้ในต าแหน่งอนุกรรมการประเมินสถานะ 

(๖) ที่ประชุมรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจอร์แดนเป็นประธาน APF และ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซีย  

เป็นรองประธาน APF 

กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๑๕37  

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๕ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่เมืองบาหลี 

ประเทศอินโดนีเซีย โดยการประชุมในครั้งนี้มีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมจ านวน ๑๗ 

สถาบัน และผู้แทนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เพ่ิงจัดตั้งใหม่ได้แก่บาห์เรนและบังกลาเทศเข้าร่วมในฐานะ

                                                           
36 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/events/apf-14/ 
37 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/events/apf-15/ 
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ผู้สังเกตการณ์ และการประชุมในปีนี้ได้จัดขึ้นโดยรูปแบบใหม่ ที่มีการแยกการประชุมใหญ่ของ APF (APF 

Conference) ออกจากการประชุมประจ าปี APF ตามมติที่ประชุม APF ครั้งที่ ๑๔ 

ส าหรับการประชุมในปีนี้ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการยกร่างแผนยุทธศาสตร์  APF ปี 

๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ การทบทวนกระบวนการประเมินสถานะของ ICC และข้อสังเกตทั่วไป (General Observations) 

กำรประชุมประจ ำปีครั้งท่ี ๑๖ และกำรประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF38  

การประชุมประจ าปีครั้งที่ ๑๖ และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF จัดขึ้นระหว่างวันที่ 

๖ - ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยแบ่งเป็นการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๖ ในวันที่ ๖ 

กันยายน ๒๕๕๔ และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๕๔ โดยการประชุมใหญ่ของ APF 

ในครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งนับเป็นหนึ่งในเวทีการประชุมทางด้านสิทธิมนุษยชน 

ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

การประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF ในครั้งนี้ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องพัฒนาการและปัจจัย

ท้าทายในการปฏิบัติตามสิทธิในการพัฒนา ( right to development) โดยผู้ เข้าร่วมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับบทบาทสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการติดตามการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิ 

ในการพัฒนาในประเทศของตน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้หยิบยกประเด็นสถานการณ์ที่ผู้ที่มีความหลากหลาย

ทางเพศในภูมิภาคก าลังเผชิญอยู่ เพ่ือที่จะรวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับการท างานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ต่อไปในอนาคต 

กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๑๗39 

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๗ จัดขึ้นที่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ในวันที่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมจ านวน ๑๘ ประเทศ และในการประชุม

ครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมียนมาเข้าเป็นสมาชิก APF ในฐานสมาชิกสมทบ  

ท าให้ APF มีสมาชิกทั้งหมดจ านวน ๑๙ ประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุม ได้รับรองให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เกาหลีใต้เป็นตัวแทนของ APF ในคณะท างาน ICC ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ( ICC Working Group on 

Human Rights and Business) 

                                                           
38 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/events/apf-16/ 
39 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/events/apf-17/ 
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ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันรับฟังรายงานของ ANNI และได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของการพัฒนา

ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสถาบันสิทธิมมนุษยชนแห่งชาติและภาคประชาสังคม รวมถึงที่ประชุมฯ ได้รับรอง 

ให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาตาร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปีครั้งที่ครั้งที่ ๑๘ และการประชุมใหญ่

ทุก ๒ ปี ของ APF 

กำรประชุมประจ ำปีครั้งท่ี ๑๘ และกำรประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF40 

การประชุมประจ าปีครั้งที่ ๑๘ และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF จัดขึ้นระหว่างวันที่ 

๑ - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยแบ่งเป็นการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๘ ในวันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๖ และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  

การประชุมประจ าปี APF ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการสมัครสมาชิก APF 

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้แก่โอมานและซามัว และได้หารือร่วมกับ ANNI ถึงแนวทาง 

การสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ส าหรับการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF ในครั้งนี้ ได้ให้ความสนใจในเรื่องโอกาสและ

ปัจจัยท้าทายในการสร้างความสงบสุขสู่ประชาธิปไตย (charting a peaceful course to democracy) โดยมีผู้เข้าร่วม 

ที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานจากภาคส่วนต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก กว่า ๑๕๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานสหประชาชาติ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม

ได้ร่วมกันหารือในบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) สตรี กั บการปฏิ รูปประชาธิป ไตยและการ เมื อ ง  ( Women in political and 

democratic reform) 

(๒) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการท างานร่วมกับต ารวจและเจ้ าหน้าที่ทางด้าน

ความปลอดภัย (NHRIs in working with police and security forces) 

(๓) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับธรรมภิบาลและประชาธิปไตย ( NHRIs in 

democracy and good governance) 

นอกจากนี้ การหารือในการประชุมได้ให้ความส าคัญต่อการท างานอย่างเป็นรูปธรรม 

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของสตรีและเด็กหญิง อันเป็นส่วนหนึ่ง 

                                                           
40 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/events/apf-18/ 
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ของแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคของ APF (APF Regional Action Plan) และปฏิญญาอัมมนาและโครงการ 

ให้ความช่วยเหลือ (Amman Declaration and Programme of Support) 

กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๑๙41 

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๙ จัดขึ้นที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๓ - 

๕ กันยายน ๒๕๕๗ โดยการประชุมในครั้งนี้มีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมจ านวน ๒๑ 

ประเทศ และการประชุมครั้งนี้ ให้ความส าคัญในเรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ APF ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓  

ที่ประชุมฯ ยังได้หารือถึงกิจกรรมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก APF ได้แก่  

การมีส่วนร่วมกับคณะท างานสหประชาชาติว่าด้วยผู้สูงอายุ (United Nations Open Ended Working Group 

on Ageing) และที่ประชุมได้มีมติรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคาซัคสถานเป็นสมาชิก APF ในฐานะ

สมาชิกสมทบ นอกจากนี้ ตัวแทนสมาชิก APF ได้แก่อินเดีย จอร์แดน และมองโกเลีย ได้แบ่งปันประสบการณ์ 

การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ AFP ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสตรีและเด็กหญิง (APF Action Plan on Women 

and Girl’s Human Rights) ให้ที่ประชุม APF ได้รับทราบ 

กำรประชุมประจ ำปีครั้งท่ี ๒๐ และกำรประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี42 

การประชุมประจ าปีครั้งที่ ๒๐ และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF จัดขึ้นระหว่างวันที่ 

๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยแบ่งเป็นการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒๐ 

ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒๐ มีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่เป็นสมาชิกเข้าร่วม

จ านวน ๒๒ ประเทศ โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ที่ให้ความส าคัญ 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนกลุ่มเปราะบางในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก นอกจากนี้ ได้มีผู้รายงานพิเศษ

แห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (UN Special Rapporteur on the situation 

of human rights defenders) ได้ร่วมหารือถึงบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองและ

ส่งเสริมสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยมีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กร

ภาคประชาสังคมในภูมิภาค 

                                                           
41 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/events/apf-19/ 
42 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/events/apf-20/ 
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ส าหรับการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF ในครั้งนี้ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการป้องกัน

การทรมานและการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ถูกคุมขัง โดยมีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานจากภาคส่วน

ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กว่า ๑๘๐ หน่วยงาน ประกอบด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาครัฐ  

ภาคประชาสังคม และหน่วยงานสหประชาชาติ นอกจากนี้  เวทีการประชุมได้มีผู้เชี่ยวชาญมาน าเสนอในเรื่อง

ดังต่อไปนี้ 

(๑) บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการป้องกันการทรมานและการกระท า

อ่ืน ๆ ที่โหดร้าย  

(๒) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท าอ่ืน ๆ  

ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (OPCAT) 

กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๒๑43 

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒๑ จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๖ - 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมจ านวน ๒๒ ประเทศ โดยการประชุม

ในครั้งนี้ บรรดาสมาชิก APF ได้น าเสนอภาพรวมถึงโครงการและประเด็นการท างานที่ให้ความส าคัญ รวมถึง 

ได้ร่วมกันพิจารณาการสมัครสมาชิก APF ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบาห์เรนและอิรัก นอกจากนี้ 

สาระส าคัญของการประชุมครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) การน าเสนอรายงานเรื่องโทษประหารชีวิตในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยสมาชิก

สามารถน าไปใช้อ้างอิงในการผลักดันให้รัฐบาลยกเลิกโทษประหารชีวิต 

(๒) การหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการสร้างแนวทางเป็นผู้เข้าร่วมอิสระส าหรับสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ( independent participation of NHRIs) ในการท างาน 

ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  และกลไกสหประชาชาติอ่ืน ๆ ที่มีส านักงาน 

อยู่ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เช่นคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานะของสตรี 

(Commission on the Status of Women) เป็นต้น 

(๓) การน าเสนอร่างปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร APF ให้มีประสิทธิภาพ 

ในการท างานเพ่ือสมาชิกมากยิ่งข้ึน 

                                                           
43 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/events/apf-21/ 

https://www.asiapacificforum.net/events/apf-21/
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กำรประชุมประจ ำปีครั้งท่ี ๒๒ และกำรประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF44 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอัฟกานิสถานได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปีครั้งที่ ๒๒ 

และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่กรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย โดยแบ่งเป็นการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒๒ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี 

ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

การประชุมประจ าปี APF ในครั้งนี้ มีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกเข้าร่วม

จ านวน ๒๔ ประเทศ โดยมีสาระส าคัญของการประชุมดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ประชุมได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอัฟกานิสถาน 

เป็นประธาน APF  

(๒) การน าเสนอคู่มือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใต้สถานการณ์การถูกคุกคาม 

(NHRIs under threat) โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาตาร์ ฟิลิปปินส์ และ

ปากีสถาน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อคู่มือดังกล่าว 

(๓) การน าเสนอธรรมนูญ APF ฉบับปรับปรุงใหม่ โดย APF เปิดรับความเห็นจากสมาชิก

หากประสงค์จะให้มีการแก้ไขถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ หากไม่มีสมาชิกประสงค์ 

จะแก้ภายในช่วงเวลาดังกล่าว ธรรมนูญฉบับนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ทันที 

ส าหรับการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF ในครั้งนี้ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องบทบาท 

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มเปราะบางในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์

ความขัดแย้ง โดยมีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานจากภาคส่วนต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กว่า ๑๒๐ 

หน่วยงาน ประกอบด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานสหประชาชาติ นอกจากนี้ 

ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลกระทบจากความขัดแย้งต่อสตรีและเด็กและบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 

(๒) ผลกระทบจากความขัดแย้งต่อผู้อพยพย้ายถิ่นฐานภายในประเทศ (รวมถึงผู้อพยพ

ข้ามชาติ) และบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๓) บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกระบวนการสร้างสันติภาพ 

                                                           
44 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/events/apf-22/ 

https://www.asiapacificforum.net/events/apf-22/
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กำรประชุมประจ ำปี APF ครั้งท่ี ๒๓45 

การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑  

ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชนจีน โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจ านวน ๕ ประเทศเพ่ือด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหาร APF โดยสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ออสเตรเลีย (ประธาน APF) มองโกเลีย (รองประธาน APF) อินเดีย จอร์แดน 

และกาตาร์ โดยจะมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี นอกจากนี้ การประชุมฯ มีสาระส าคัญดังไปนี้ 

(๑) การรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคีย์กีซสถานเข้าเป็นสมาชิก APF ในสถานะ 

“บี” 

(๒) การรับรองสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาตาร์ด ารงต าแหน่งฝ่ายเลขานุการ 

ของ GANHRI 

(๓) การรับรองให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออสเตรเลีย จอร์แดน และกาตาร์ เป็นตัวแทน

ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในคณะกรรมการบริหาร GANHRI (GANHRI Bureau) 

(๔) การรับรองให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินิวซีแลนด์เป็นรักษาการคณะอนุกรรมการ 

GANHRI ว่าด้วยการประเมินสถานะ 

(๕) การรับรองให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ประจ าปีครั้งที่ ๒๔ และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF 

ทั้งนี้  หลังจากการประชุมประจ าปี  APF เสร็จสิ้น บรรดาสมาชิก APF ได้ เข้าร่วม 

การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องความเสมอภาค ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการเพ่ือความเท่าเทียมทางโอกาสแห่ง

ฮ่องกง (Hong Kong Equal Opportunity Commission) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

กำรประชุมประจ ำปีครั้งท่ี ๒๔ และกำรประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF46 

การประชุมประจ าปีครั้งที่ ๒๔ และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF จัดขึ้นระหว่างวันที่ 

๓ - ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยแบ่งเป็นการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒๔ ระหว่าง

วันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๒ และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยการประชุมประจ าปี 

ในครั้งนี้ APF ได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และที่ประชุมได้ร่วมกันรับรองรายงานทางการเงิน

                                                           
45 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/events/apf-23/ 
46 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/events/apf-24/ 

https://www.asiapacificforum.net/events/apf-23/
https://www.asiapacificforum.net/events/apf-24/
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ของ APF และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก ได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติที่ดี (good 

practices) ในรอบปีที่ผ่านมา 

ส าหรับการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ในครั้งนี้ ได้ให้ความส าคัญในประเด็นบทบาทของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการสร้างเกลียดชัง โดยมีผู้เข้าร่วมจากสถาบันสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานระหว่างประเทศในภูมิภาค ร่วมกันหารือในประเด็น

ดังต่อไปนี้ 

(๑) แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการต่อประเด็นการเลือกปฏิบัติและการสร้างเกลียดชัง 

โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

(๒) การสร้างความร่วมมือร่วมกันในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการสร้าง 

ความเกลียดชัง 

มาตรการในการป้องกันการเลือกปฏิบัติและการสร้างความเกลียดชังในทุกภาคส่วนของสังคม 

กำรประชุมประจ ำปี APF คร้ังที ่๒๕ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ท า

ให้ APF ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ต้องเดินทางระหว่างประเทศได้ ซึ่งรวมถึงการประชุมประจ าปีด้วย อย่างไรก็ตาม 

เนื่องจากธรรมนูญ APF ได้ระบุให้มีการจัดการประชุมประจ าปีขึ้นทุกปี APF จึงได้จัดการประชุมประจ าปี APF ครั้ง

ที่ ๒๕ ขึ้นในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยตรงกับเวลาของ

ประเทศไทยระหว่าง 12.00 – 15.00 น. ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของ APF ที่จัดการประชุมประจ าปีในรูปแบบนี้  

ส าหรับการประชุมประจ าปีในครั้งนี้ สมาชิกสภา APF ได้ลงคะแนนเลือกสถาบันสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจ านวน ๕ แห่ง ที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหาร APF ชุด

ใหม่ โดยผลการคัดเลือก คือ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออสเตรเลีย ได้รับการคัดเลือกเป็นประธาน APF สมัย

ที่สอง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลีใต้ ได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธาน APF สถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติอินเดีย มาเลเซีย และกาตาร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร APF 

นอกจากนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอินเดียได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าป ี

ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF ในปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 

๑๙ ยังไม่คลี่คลายลง การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒๖ จะจัดเพียงแค่การประชุมสามัญประจ าปีผ่านทางระบบ

ออนไลน์เท่านั้น 
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ข. ควำมร่วมมือระหว่ำง กสม. และ APF ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๔๖ - ๒๕๖๒ 

ควำมร่วมมือระหว่ำง กสม. และ APF ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗47 

ในปี ๒๕๔๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจ าปี 

APF ครั้งที่ ๗ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ที่ประชุมได้มีมติ

รับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยเป็นสมาชิกสามัญ (full member) เพราะพิจารณาเห็นว่ามี 

การด าเนินการที่เป็นอิสระและสอดคล้องกับหลักการปารีส โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเกาหลีใต้ 

ก็ได้รับให้เป็นสมาชิกสามัญในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า APF ถือเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งที่สุดในโลกปัจจุบัน และหลังจากที่คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว ก็จะเป็นโอกาสส าคัญที่จะได้ท าความรู้จัก แลกเปลี่ยนความรู้ 

ประสบการณ์ และความร่วมมือในด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอ่ืน ๆ ในภูมิภาคต่อไป 

ส าหรับการประชุม APF ครั้งที่ ๗ นั้น ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนด าเนินการ ๓ ปี 

นอกจากนี้ สถาบันสมาชิกได้รายงานที่ประชุมถึงบทบาทในรอบปี และการน าเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้าน

กฎหมาย (Advisory Council of Jurist – ACJ) ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งประกอบด้วย เรื่องการลักลอบ 

ค้ามนุษย์ โทษประหารชีวิต และภาพอนาจารเด็กทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ ACJ ได้เสนอผลการศึกษาเรื่อง 

การต่อต้านการก่อการร้ายกับการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยน าเสนอหลักกฎหมายระหว่างประเทศด้าน  

สิทธิมนุษยชนว่า รัฐจ าเป็นต้องเคารพสิทธิมนุษยชนในเรื่องใดบ้าง ในการออกมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายและ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจะมีบทบาทเช่นไรในการป้องกันตรวจสอบไม่ให้มีการละเมิด ซึ่งเป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิก  

                                                           
47 ที่มำ 1. http://www.nhrc.or.th/getattachment/af781050-c070-477d-a005-
f39f5d7370a8/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8
%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B
8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0
%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-
%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%96.aspx 
๒. http://www.nhrc.or.th/getattachment/3f6345ac-5a1b-4431-b023-
37ad3c12b6d6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B
8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%
B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0
%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-
%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%97.aspx 

http://www.nhrc.or.th/getattachment/af781050-c070-477d-a005-f39f5d7370a8/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%96.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/af781050-c070-477d-a005-f39f5d7370a8/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%96.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/af781050-c070-477d-a005-f39f5d7370a8/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%96.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/af781050-c070-477d-a005-f39f5d7370a8/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%96.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/af781050-c070-477d-a005-f39f5d7370a8/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%96.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/af781050-c070-477d-a005-f39f5d7370a8/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%96.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/3f6345ac-5a1b-4431-b023-37ad3c12b6d6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%97.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/3f6345ac-5a1b-4431-b023-37ad3c12b6d6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%97.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/3f6345ac-5a1b-4431-b023-37ad3c12b6d6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%97.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/3f6345ac-5a1b-4431-b023-37ad3c12b6d6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%97.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/3f6345ac-5a1b-4431-b023-37ad3c12b6d6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%97.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/3f6345ac-5a1b-4431-b023-37ad3c12b6d6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%97.aspx
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ภายใต้แผน ๓ ปี ของ APF คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมในกิจกรรม

โดยตรงอย่างน้อย ๒ ประการ คือ ๑) การจัดอบรมการสืบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับผู้เชี่ยวชาญของ APF  

ในเรื่องดังกล่าว และ ๒) การเข้าร่วมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่องผู้พลัดถิ่นในประเทศ (Internally Displaced 

Persons – IDP) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการเกิดผู้พลัดถิ่นในประเทศอันเนื่องจากโครงการพัฒนา  

ในประเทศ และความสามารถในการประยุกต์ใช้มาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้พลัดถิ่น

ในประเทศมาใช้ในประเทศไทย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้จัดท ารายงานในส่วนของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เพ่ือน าไปสู่

แนวทางหรือกิจกรรมที่จะร่วมมือกันในเรื่องดังกล่าวต่อไปในอนาคต 

ส าหรับใน ปี ๒๕๔๗ นั้น กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ 

๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล และการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๙ ในวันที่ 

๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 

ควำมร่วมมือระหว่ำง กสม. และ APF ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๔๘48 

ในปี ๒๕๔๘ กสม. ได้เข้าร่วมประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ 

สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงการก าหนดแผนปฏิบัติการ 

๓ ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี ๒๕๔๙ การประสานงานกับส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของ APF การพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้น

ใหม่ การยกระดับสถานภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการประชุมระหว่างประเทศ การสร้าง  

ความเข้มแข็งให้กับสมาชิก เช่น การจัดการฝึกอบรมการประชุมกับ ACJ เพ่ือรับฟังความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ

ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เรื่อง “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการป้องกัน 

การทารุณกรรม” อนึ่ง รายงานการประเมินผลของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระ ซึ่งเสนอต่อส านักงานข้าหลวงใหญ่  

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า APF เป็นกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคที่มีความ

เข้มแข็ง ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมให้มากข้ึน 

                                                           
48 ที่มำ http://www.nhrc.or.th/getattachment/acef0482-83b7-4167-97ab-
675a8fa75c3f/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8
%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B
8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0
%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-
%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%98.aspx 

http://www.nhrc.or.th/getattachment/acef0482-83b7-4167-97ab-675a8fa75c3f/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%98.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/acef0482-83b7-4167-97ab-675a8fa75c3f/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%98.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/acef0482-83b7-4167-97ab-675a8fa75c3f/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%98.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/acef0482-83b7-4167-97ab-675a8fa75c3f/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%98.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/acef0482-83b7-4167-97ab-675a8fa75c3f/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%98.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/acef0482-83b7-4167-97ab-675a8fa75c3f/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%98.aspx
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นอกเหนือจากการเข้าร่วมการประชุมประจ าปี APF แล้ว กสม. ได้ร่วมกับ APF จัดการฝึกอบรม

วิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงการละเมิดสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ณ โรงแรมโนโวเทล 

กรุงเทพฯ รวมทั้ง กสม. ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับ APF และ Brooking-Bern Institute ในการวิจัย 

เรื่องผู้พลัดถิ่นในประเทศ (internally displaced persons) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาผู้พลัดถิ่น 

ในประเทศ โดยเฉพาะผู้พลัดถิ่นอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โดยน ามาตรฐานสากลเกี่ยวกับ 

การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้พลัดถิ่นมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบริบทของประเทศไทย  

ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เดินทางมาศึกษาสภาพปัญหาของชาวเขาในภาคเหนือและได้ด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว  

พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาและบทบาทของสถานบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ 

กสม. ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการเป็นจ านวน ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อที่จะพัฒนากิจกรรมในการคุ้มครอง

สิทธิของผู้พลัดถิ่นต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดประชุมระหว่างประเทศ เรื่องผู้พลัดถิ่นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ขึ้นที่กรุงเทพฯ และได้มีการรับรองแนวทางการคุ้มครองในเวลาต่อมา 

 ควำมร่วมมือระหว่ำง กสม. และ APF ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๔๙49 

ปี ๒๕๔๙ กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 

- ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ กรุง Suva ประเทศฟิจิ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องความร่วมมือระหว่างกันอย่าง

กว้างขวาง เช่น การยกระดับการป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค การแลกเปลี่ยนตัวอย่างที่ดีที่สุด 

(Best Practice) ของการปฏิบัติงานของแต่ละสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การเพ่ิมบทบาทของสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการคุ้มครองปัญหาแรงงานข้ามประเทศ การหรือเรื่องผู้ พิทักษ์สิทธิมนุษยชน  

และการหารือร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเรื่องสิทธิในการศึกษา 

 

 

                                                           
49 ที่มำ http://www.nhrc.or.th/getattachment/bf5b748c-5cca-457d-b0c9-
10ef7d55a7cb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8
%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B
8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0
%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-
%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%99.aspx 

http://www.nhrc.or.th/getattachment/bf5b748c-5cca-457d-b0c9-10ef7d55a7cb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%99.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/bf5b748c-5cca-457d-b0c9-10ef7d55a7cb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%99.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/bf5b748c-5cca-457d-b0c9-10ef7d55a7cb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%99.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/bf5b748c-5cca-457d-b0c9-10ef7d55a7cb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%99.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/bf5b748c-5cca-457d-b0c9-10ef7d55a7cb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%99.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/bf5b748c-5cca-457d-b0c9-10ef7d55a7cb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%99.aspx
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ควำมร่วมมือระหว่ำง กสม. และ APF ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๐50 

ปี ๒๕๕๐ กสม. ได้เข้าร่วมการประชุม APF ครั้งที่ ๑๒ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

โดยมีสาระส าคัญของการประชุมดังต่อไปนี้ 

(๑) การประชุมประกอบด้วยการประชุมประจ าปีของ APF ได้มีการหารือเกี่ยวกับ 

การด าเนินงานต่าง ๆ ของ APF การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน 

ในปีที่ผ่านมาของประเทศสมาชิก หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติและองค์การ

เอกชนในภูมิภาค 

(๒) การประชุมของคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (ACJ) ซึ่งเป็นกลไกที่ให้ข้อมูล ค าแนะน า 

และความเห็นต่อการตีความ และการอนุวัติมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

เพ่ือใช้กับการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยในปีนี้ได้พิจารณา 

เรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อม 

(๓) การประชุมของผู้บริหาร (SEOs) เป็นการประชุมของผู้บริหารในระดับสูงของส านักงาน 

เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของส านักงานในการสนับสนุนการด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และในการประชุมครั้งนี้ ยังได้มีการหารือ

พิเศษเกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการ โดยเฉพาะการที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้พิการเพ่ิงมี

ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวได้ก าหนดบทบาท 

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมสิทธิของผู้พิการไว้ด้วย 

นอกเหนือจากการประชุมประจ าปีแล้ว กสม. ได้มีความร่วมกับ APF อ่ืน ๆ อีก ดังต่อไปนี้ 

(๑) กสม. และสถาบัน Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian 

Law (RWI) จัดอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 

๒๓ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวนับเป็นครั้งที่ ๓  

                                                           
50 ที่มำ http://www.nhrc.or.th/getattachment/78f5b500-78f0-4d73-a4a8-
00de96ce6e6f/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8
%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B
8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0
%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-
%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%90.aspx 

http://www.nhrc.or.th/getattachment/78f5b500-78f0-4d73-a4a8-00de96ce6e6f/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%90.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/78f5b500-78f0-4d73-a4a8-00de96ce6e6f/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%90.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/78f5b500-78f0-4d73-a4a8-00de96ce6e6f/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%90.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/78f5b500-78f0-4d73-a4a8-00de96ce6e6f/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%90.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/78f5b500-78f0-4d73-a4a8-00de96ce6e6f/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%90.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/78f5b500-78f0-4d73-a4a8-00de96ce6e6f/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%90.aspx
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ที่ด าเนินการร่วมกัน โดยสาระส าคัญของเนื้อหาการอบรมคือการให้ความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง

เจ้าหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เข้าร่วมการอบรม  

(๒) กสม. ร่วมกับ APF เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาคเรื่องผู้พิทักษ์

สิทธิมนุษยชนขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ส าหรับ

เจ้าหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย และ

ติมอร์เลสเต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักถึงบทบาทของสถาบัน  

สิทธิมนุษยชนแห่ งชาติและองค์การเอกชนในฐานะผู้ พิทั กษ์สิทธิมนุษยชน  

และการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนในระดับประเทศและระดับ

ภูมิภาค 

(๓) กสม. ร่วมกับ APF และ Association for the Prevention of Torture (APT) เป็น

เจ้าภาพจัดการอบรมให้กับสมาชิกของ APF เกี่ยวกับบทบาทในการป้องกันการทรมาน 

ตามที่ ACJ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประชุมประจ าปีเมื่อครั้งที่ผ่านมา โดยจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งจาก กสม. และ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

อนุสัญญา ว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย  

ไร้มนุษยธรรม รวมทั้งบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในการตรวจสถานที่กักกันตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาดังกล่าว และการเพ่ิม

ทักษะส าหรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจเยี่ยม 

ควำมร่วมมือระหว่ำง กสม. และ APF ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๑51 

กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ กรกฎาคม 

๒๕๕๑ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

                                                           
51 ที่มำ http://www.nhrc.or.th/getattachment/6d3a2b6f-d605-4d63-8d3c-
8be1660fe4b1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8
%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B
8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%
B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0
%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%91.aspx 

http://www.nhrc.or.th/getattachment/6d3a2b6f-d605-4d63-8d3c-8be1660fe4b1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%91.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/6d3a2b6f-d605-4d63-8d3c-8be1660fe4b1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%91.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/6d3a2b6f-d605-4d63-8d3c-8be1660fe4b1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%91.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/6d3a2b6f-d605-4d63-8d3c-8be1660fe4b1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%91.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/6d3a2b6f-d605-4d63-8d3c-8be1660fe4b1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%91.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/6d3a2b6f-d605-4d63-8d3c-8be1660fe4b1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%91.aspx
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(๑) ผลักดันให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทมากขึ้นในคณะกรรมการว่าด้วย

สถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women – CSW) ของสหประชาชาติ 

เช่นเดียวกับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ ได้รับการยอมรับ 

ในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ โดยการร่วมรณรงค์กับประเทศสมาชิก 

CSW เพ่ือให้มีการเสนอร่างข้อมติเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

และขอความสนับสนุนจากรัฐบาลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพ่ือร่วมอุปถัมภ์ (co-

sponsor) ร่างข้อมติดังกล่าว 

(๒) พิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอิหร่าน และ

การทบทวนสมาชิกภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาตาร์ 

(๓) หารือแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในเรื่อง Universal Periodic Review (UPR) ซึ่งเป็น

กลไกในการเสนอรายงานด้านสิทธิมนุษยชนใหม่ขององค์การสหประชาชาติ  

ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศ  

โดยการจัดท ารายงานสถานการณ์ของภาครัฐเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 

(๔) พิจารณาการทบทวนหรือการให้สมาชิกภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่าง ๆ 

ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( International 

Coordinating Committee – ICC) ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง

เกี่ยวกับเงื่อนไขและกระบวนการในการพิจารณา 

(๕) ที่ประชุมผู้ เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (ACJ) ได้มีการพิจารณาเรื่องสิทธิมนุษยชน  

ความรับผิดชอบและความรับผิดชอบของบรรษัท (Human Rights, Cooperate 

Accountability and Social Responsibility) ว่าการด าเนินการของภาคธุรกิจ

เอกชนรวมถึงบรรษัทข้ามชาติมีผลกระทบอย่างส าคัญต่อด้านการเมือง เศรษฐกิจและ

สั งคมของประเทศต่าง ๆ รวมถึ งผลกระทบต่อสิทธิมนุ ษยชน รั ฐจึ งต้องมี 

ความรับผิดชอบที่จะต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและให้ภาคเอกชนเคารพ 

สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ รวมถึงการประกันให้ประชาชนเข้าถึงการเยียวยาได้  

ทั้งโดยผ่านกลไกของรัฐและกลไกอ่ืนที่มีอยู่ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงควรมี

บทบาทสนับสนุนให้รัฐออกกฎหมายป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน การสนับสนุน 

ให้มีแนวปฏิบัติ (guidelines) ในการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและ 
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การจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน และการสร้างความตระหนักแก่ภาคเอกชน

ในการเคารพสิทธิมนุษยชน 

ทั้งนี้  ที่ประชุมได้มีมติให้จัดการประชุมครั้งต่อไปที่ประเทศจอร์แดน และเห็นชอบ  

ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซีย ด ารงต าแหน่งประธาน APF และประธานกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติออสเตรเลียและจอร์แดนด ารงต าแหน่งรองประธาน 

ควำมร่วมมือระหว่ำง กสม. และ APF ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๒52 

กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมประจ าปี ครั้งที่ ๑๔ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ  

(๑) การประชุมปิดเฉพาะสมาชิกของ APF (annual meeting) เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับผล

การด าเนินงานและทิศทางการด าเนินงานของ APF ในอนาคต โดยสมาชิกสามัญ (full 

member) จะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพ

การประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๑๖ ในปี ๒๕๕๔ 

(๒) การประชุมผู้บริหารส านักงาน (Senior Executive Officers – SEOs) เพ่ือหารือ

เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งระหว่างผู้บริหารส านักงานฯ ของ

สถาบันสมาชิก 

(๓) การประชุมเปิด (conference) ซึ่งเป็นการรับทราบรายงานการด าเนินงานของสมาชิก

รัฐบาลของประเทศสมาชิกและองค์การเอกชนในภูมิภาค รวมถึงการอภิปรายเรื่องอ่ืน ๆ 

ที่ก าหนดในระเบียบวาระ ซึ่งในปีนี้ ได้แก่ เรื่องการคอร์รัปชันกับสิทธิมนุษยชน และ

เสรีภาพทางศาสนา 

นอกเหนือจากการประชุมประจ าปีแล้ว กสม. ได้มีความร่วมมือกับ APF อ่ืน ๆ อีกดังต่อไปนี้ 

(๑) กสม. ร่วมกับ APF และสถาบัน Raoul Wallenberg Institute of Human Rights 

and Humanitarian Law (RWI) จั ดการอบรมส าหรั บ เจ้ าหน้ าที่ ข อ งสถ าบั น 

                                                           
52 ที่มำ http://www.nhrc.or.th/getattachment/a6ce01a3-83b8-48b3-beab-
2509e6fa321e/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8
%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B
8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0
%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-
%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%92.aspx 

http://www.nhrc.or.th/getattachment/a6ce01a3-83b8-48b3-beab-2509e6fa321e/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%92.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/a6ce01a3-83b8-48b3-beab-2509e6fa321e/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%92.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/a6ce01a3-83b8-48b3-beab-2509e6fa321e/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%92.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/a6ce01a3-83b8-48b3-beab-2509e6fa321e/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%92.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/a6ce01a3-83b8-48b3-beab-2509e6fa321e/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%92.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/a6ce01a3-83b8-48b3-beab-2509e6fa321e/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%92.aspx
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑  

โดยสาระส าคัญของเนื้อหาการอบรมคือการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เข้าร่วมการอบรม 

(๒) กสม . ได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ไปร่วมการฝึกอบรมเรื่องสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและระบบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่กรุงมะนิลา ประเทศ

ฟิลิปปินส์ ซึ่ง APF จัดร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟิลิปปินส์ ระหว่าง

วันที่ ๒๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ โดยสาระส าคัญของเนื้อหาการอบรมคือกลไก 

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ตามที่ก าหนดไว้ในหลักการปารีส การพัฒนาสถาบันให้สอดคล้องกับหลักการปารีส 

การด าเนินการของสถาบันเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความรับผิดชอบ 

ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ การท างานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับ

กลไกและสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอ่ืน ๆ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ควำมร่วมมือระหว่ำง กสม. และ APF ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ - การเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (APF) ครั้งที่ 

๑๖ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหำนคร53 

ในปี ๒๕๕๓ กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยการประชุมปีนี้เป็นเพียงการประชุม AGM ซึ่งเป็นครั้งแรกที่

มีการแยกการประชุมประจ าปีของ APF กับการประชุมใหญ่ (conference) ออกจากกัน 

                                                           
53 ที่มำ http://www.nhrc.or.th/getattachment/ebd13ba3-45a1-46df-9559-
e7657fc497bb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8
%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B
8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0
%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%
E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3
%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%
81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2.aspx 

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ebd13ba3-45a1-46df-9559-e7657fc497bb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ebd13ba3-45a1-46df-9559-e7657fc497bb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ebd13ba3-45a1-46df-9559-e7657fc497bb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ebd13ba3-45a1-46df-9559-e7657fc497bb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ebd13ba3-45a1-46df-9559-e7657fc497bb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ebd13ba3-45a1-46df-9559-e7657fc497bb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ebd13ba3-45a1-46df-9559-e7657fc497bb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2.aspx
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ในปี ๒๕๕๔ กสม. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APF ครั้งที่ ๑๖ ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก จ านวน ๑๗ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไทย 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ติมอร์-เลสเต มองโกเลีย เกาหลีใต้ อินเดีย เนปาล อัฟกานิสถาน จอร์แดน กาตาร์ 

ปาเลสไตน์ ศรีลังกา และมัลดีฟส์ นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากประเทศในภูมิภาคนี้อีก 

๓ ประเทศ เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ คือ บังกลาเทศ คาซัคสถาน และคีร์กีซสถาน 

การจัดประชุมแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง โดยในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นการประชุม Forum 

Councillors ซึ่ ง เ ป รี ยบ เสมื อนองค์ ก รบริ หา รของ  APF และการประชุ ม  APF Biennial Conference  

ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ มีขึ้นทุก ๒ ปี ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๕๔ โดยในการประชุม APF ครั้งที่ ๑๖ นี้ 

ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเลือกจากที่ประชุมให้เป็นประธาน

การประชุมโดยเอกฉันท์ โดยมีสรุปผลการประชุมที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

ที่ประชุมได้รับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของบังกลาเทศเข้าเป็นสมาชิกล าดับที่  

๑๘ ของ APF และได้เลือกสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก เพ่ือเป็นตัวแทนของ APF  

เข้าไปท างานร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในคณะกรรมการบริหาร (Bureau) ของกรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ เพ่ือการประสานงานระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ International Coordinating 

Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC) ซึ่งเป็น

เครือข่ายของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่าง ๆ จากทุกภูมิภาคทั่วโลก โดย กสม . ของไทยได้รับเลือกให้เป็น

ผู้แทนของ APF ในคณะกรรมการบริหารของ ICC ร่วมกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคนี้ อีก ๓ ประเทศ คือ จอร์แดน 

มาเลเซีย และเกาหลีใต้ 

กสม. ได้ใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุม APF ครั้งที่ ๑๖ เปิดเวทีให้สมาชิก APF  

ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมสิทธิในเรื่ องต่าง ๆ  

โดยมีช่องทางให้ภาคประชาสังคม และหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นด้วย ทั้งนี้ กสม. ได้พยายามสนับสนุน

ให้ภาคประชาสังคมไทยในระดับท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อการประชุม โดยจัดเวทีคู่ขนานกับการประชุม

ให้ภาคประชาสังคมในประเทศไทยและในภูมิภาคได้ร่วมหารือร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเด็นที่มี

การพิจารณาในที่ประชุม ได้แก่ สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ และสิทธิในการพัฒนาเกี่ยวกับบทบาทสื่อ  

ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน และทรัพยากร รวมทั้งได้มีข้อเสนอต่อบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในการส่งเสริมสิทธิดังกล่าวด้วย 
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ เป็นสมาชิก APF ได้ให้ค ามั่นที่จะผลักดันให้สิทธิ 

ในการพัฒนา (Right to Development) เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา 

ที่สหประชาชาติได้รับรองมาครบรอบ ๒๕ ปี ในปี ๒๕๕๔ โดยจะดูแลภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะรัฐบาลให้เคารพ

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการพัฒนาของแต่ละประเทศ เพ่ือให้น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

อย่างทั่วถึง 

ศาสตราจารย์ประเวศ วะสี ประธานสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย และ ดร. หัสวุฒิ วิฑิตวิริยะกุล 

ประธานศาลปกครองสูงสุด  ได้ ให้ เกียรติมากล่าวเปิดประชุมและกล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับการส่งเสริม 

สิทธิมนุษยชนและสิทธิในการพัฒนา ซึ่งถือเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง ศ . ประเวศฯ ได้กล่าวถึงระบบ 

สิทธิมนุษยชนใหม่ว่าจะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน 

ความเป็นพลเมือง และจิตส านึกใหม่ ส่วนประธานศาลปกครองสูงสุดได้กล่าวถึงบทบาทของศาลปกครอง  

ในการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการพัฒนาซึ่งได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ ได้แก่ สิทธิในมาตรา 

๖๖ และ ๖๗ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและถูกละเมิดสิทธิได้รับความเป็นธรรม 

ในการส่งเสริมให้สิทธิในการพัฒนาเกิดผลจริงจัง ที่ประชุมเห็นพ้องว่า สถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติควรดูแลผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนที่ปกป้องสิทธิในการพัฒนาให้ได้รับความคุ้มครองจากการถูกข่มขู่คุกคาม 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือให้การพัฒนามีประชาชนเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนบทบาทของ

สื่ อมวลชน โดยเฉพาะสั งคมแห่ งการสื่ อสาร ให้ เข้ ามามีบทบาทในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ   

สร้างความตระหนักแก่สังคม ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการพัฒนาและป้องกันผลกระทบของโครงการ

พัฒนาทั้งของภาครัฐและเอกชนต่อชุมชนและฐานทรัพยากร 

นอกจากการส่งเสริมสิทธิในการพัฒนาแล้ว ที่ประชุม APF ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

เกี่ยวกับการส่งเสริมของผู้มีความหลากหลายทางเพศในภูมิภาค ที่ประชุมเห็นว่าความหลากหลายทางเพศเป็น

ความหลากหลายทางธรรมชาติ บุคคลกลุ่มนี้จึงควรได้รับการเคารพและคุ้มครองสิทธิเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรส่งเสริมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งความหลากหลายทางเพศ 

ซึ่งในส่วนของ กสม. ได้มีการท างานร่วมกับเครือข่ายความหลากหลายทางเพศมาอย่างต่อเนื่อง และมีแผน  

ที่จะร่วมมือกับเครือข่ายในการส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้ได้รับการเคารพสิทธิเช่นบุคคลอ่ืน ทั้งในเรื่องของการรับรอง

สถานะทางกฎหมายและสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ต่อไป 
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ควำมร่วมมือระหว่ำง กสม. และ APF ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๕54 

ในปี ๒๕๕๕ กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมประจ าปี APF ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  

ที่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดย กสม. ไทย ท าหน้าที่เป็นประธาน APF ระหว่างปี ๒๕๕๔ – ๒๕๔๖ นอกจากนี้ 

กสม. ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส าคัญของ APF ดังต่อไปนี้  

(๑) กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนกับ

บทบาทภาคธุรกิจ (Asia Pacific Regional Conference on Business on Business 

and Human Rights) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ

เกาหลี ร่วมกับผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค ผู้แทนองค์การระหว่าง

ประเทศ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยการประชุมเป็นการด าเนินการตาม

ปฏิญญาเอดินเบิร์กที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ทั่วโลก เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ประเทศสก็อตแลนด์ โดยเครือข่ายสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ที่จะจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมให้ 

ภาคธุรกิจค านึงถึงนัยทางด้านสิทธิมนุษยชนในการประกอบกิจการ โดยเน้นหลักการ

ส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่  การคุ้มครอง (protect) การเคารพสิทธิ  ( respect)  

และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ (remedy)  

กสม. ไทยในฐานะประธาน APF ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยเน้นถึงบทบาทของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งในระดับประเทศและในเวทีระหว่างประเทศที่จะช่วย

ผลักดันให้รัฐบาลและภาคธุรกิจให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมากขึ้น รวมทั้งได้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบ  

จากการประกอบธุรกิจ โดยหยิบยกบทบาทของ กสม. ไทย ในกรณีนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องการประกอบกิจการของ 

                                                           
54 ที่มำ http://www.nhrc.or.th/getattachment/d474d6ef-437c-42ac-9f5d-
7d9c65ab38bb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B
8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0
%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%
E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%
83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9
%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%81.aspx 

http://www.nhrc.or.th/getattachment/d474d6ef-437c-42ac-9f5d-7d9c65ab38bb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%81.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/d474d6ef-437c-42ac-9f5d-7d9c65ab38bb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%81.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/d474d6ef-437c-42ac-9f5d-7d9c65ab38bb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%81.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/d474d6ef-437c-42ac-9f5d-7d9c65ab38bb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%81.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/d474d6ef-437c-42ac-9f5d-7d9c65ab38bb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%81.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/d474d6ef-437c-42ac-9f5d-7d9c65ab38bb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%81.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/d474d6ef-437c-42ac-9f5d-7d9c65ab38bb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%81.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/d474d6ef-437c-42ac-9f5d-7d9c65ab38bb/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%81.aspx
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ภาคธุรกิจที่กระทบต่อสิทธิในการด ารงชีวิตและสิทธิในสุขภาพอนามัยของประชาชน

ในพ้ืนที่  

ท้ายสุด ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมรับรองเอกสารสุดท้ายของ 

การประชุม (outcome document) โดยเห็นพ้องให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ปรับแผนยุทธศาสตร์ที่มีอยู่เพ่ือให้มีการส่งเสริมการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแก้ไขแผน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของรัฐบาลโดยบรรจุประเด็นดังกล่าวเข้าไว้ด้วย นอกจากนี้ 

เอกสารยังได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งรัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม 

ตลอดจนสนับสนุนให้รัฐบาลเข้าเป็นภาคีตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ที่เกี่ยวข้อง และขอให้รัฐปฏิบัติตามพันธกรณีของตราสารระหว่างประเทศดังกล่าว

อย่างเต็มที ่

(๒) ส านักงาน กสม. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง (SEOs) ระหว่างวันที่ 

๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยการประชุม

ดังกล่าว จัดขึ้นเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารส านักงานฯ และความเข้มแข็ง

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่เป็นสมาชิก APF โดยหารือและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์/แนวทางปฏิบัติที่ดี (best practice) ระหว่างกัน ในเรื่องบทบาทของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ระดับชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กระบวนการประเมินและทบทวนสถานะของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Accreditation Review) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในช่วงเปลี่ยนผ่าน การประเมินศักยภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

(Capacity Assessment) ระบบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (strategic planning) ซึ่งเป็นความรู้ที่จ าเป็น

ส าหรับผู้บริหารส านักงาน 

(๓) ในปี ๒๕๕๕ กสม. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เข้าร่วมกรอบรมเกี่ยวกับบทบาทของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งจัดโดย APF เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของ

บุคลากรในด้านการถ่ายทอดความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน การให้บริการข้อมูลด้าน  
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สิทธิมนุษยชน และกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิของแรงงานย้ายถิ่นฐาน 

ดังต่อไปนี้ 

- การอบรมหลั กสู ตร  Pilot Regional Training-of-Trainer Blended-learning 

Course ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง National Human Rights Institutions Library and 

Resource Center Management ระหว่างวันที่  ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  

ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

- การฝึกอบรมเรื่อง Rights of Migrant Workers ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ ตุลาคม 

๒๕๕๕ ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ 

ควำมร่วมมือระหว่ำง กสม. และ APF ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖55 

กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมประจ าปี (Annual Meeting) และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี 

(Biennial Conference) ครั้งที่ ๑๘ ของ APF ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ 

การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมใหญ่ที่จัดขึ้นทุก ๒ ปี หลังจากท่ีไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในลักษณะ

นี้มาแล้ว เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๔ พร้อมกับได้มีการส่งมอบต าแหน่งประธาน APF จากประธาน กสม. ของไทย

ให้แก่ประธาน กสม. ของประเทศกาตาร์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ โดยจะด ารงต าแหน่งต่อไปเป็น

เวลา ๒ ปี ส าหรับประธาน กสม. ไทยด ารงต าแหน่งรองประธาน APF คนที่ ๑ ในฐานะที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุม Biennial Conference ครั้งที่แล้ว และประธาน กสม. ของมองโกเลียซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่

ในอีก ๒ ปี ข้างหน้า ด ารงต าแหน่งประธานAPF คนที่ ๒ 

ผลของการประชุมในช่วง Forum Councilors ซึ่งเป็นองค์กรบริหารสูงสุดของ APF  

ที่ส าคัญ ได้แก่ การแก้ไขธรรมนูญของ APF ในเรื่องสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นสมาชิก APF 

โดยใช้แนวทางและผลการประเมินสถานะ (Accreditation) ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน ICC มาใช้เป็น

บรรทัดฐานในการก าหนดสถานะสมาชิกของ APF จากเดิมซึ่งมี ๓ ประเภท ให้เหลือ ๒ ประเภท คือ (๑) สมาชิก

สามัญ (Full Member) ซึ่งประกอบด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้รับสถานะ “เอ” ใน ICC และ (๒) 

สมาชิกสมทบ (Associated Member) ซึ่งได้แก่ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้รับสถานะ “บี” ใน ICC 

                                                           
55 ที่มำ http://www.nhrc.or.th/getattachment/1f2ec385-941b-44c0-95f8-
32a003b861a7/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.aspx 

http://www.nhrc.or.th/getattachment/1f2ec385-941b-44c0-95f8-32a003b861a7/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/1f2ec385-941b-44c0-95f8-32a003b861a7/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.aspx
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นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับรองการสมัครเข้าเป็นสมาชิก APF ของ กสม. โอมานและซามัว ท าให้จ านวนสมาชิก 

APF ในปัจจุบันมีทั้งสิ้น ๒๑ ประเทศ 

ในช่วงการประชุม Biennial Conference กสม. กาตาร์เจ้าภาพได้ก าหนดหัวข้อส าหรับ

การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามประเด็นที่อยู่ในความสนใจ และเป็นกระแสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม

อาหรับ และภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและการแสดงออก 

ซึ่งสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ดังนี้  

(๑) บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการร่วมมือกับรัฐ และภาคประชาสังคม 

ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสันติไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย 

(๒) บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการท างานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจและ

หน่วยงานด้านความม่ันคง 

(๓) บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการปกครองแบบประชาธิปไตยและ 

ธรรมาภิบาลที่ดี 

(๔) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กหญิง 

(๕) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับขบวนการสตรี ในการปฏิรูปการเมืองและ

ประชาธิปไตย 

โดยทุกประเด็นที่มีการอภิปราย ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานของผู้แทน

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ

หน้าที่ และการด าเนินความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ าถึง

บทบาทและหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการท าหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การท าให้

สังคมตระหนักถึงความส าคัญของประเด็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานก่อให้เกิดสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ

ปราศจากความขัดแย้ง 

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม APF ประธาน กสม. ได้เข้าร่วมเสวนากับเครือข่ายองค์กรพัฒนา

เอกชนในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้หัวข้อสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ในฐานะผู้ พิทักษ์สิทธิมนุษยชน  

โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานร่วมกัน มีการน าเสนอรูปแบบการท างานของสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการสะท้อนบทเรียน  

การท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณารายงานประจ าปี 

๒๕๕๖ ของเครือข่ายองค์กรเอกชนที่ร่วมกันตรวจสอบการท าหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
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เอเชีย (ANNI) ซึ่งสะท้อนมุมมองของภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ในภูมิภาค ในรอบปี ๒๕๕๖ 

นอกเหนือจากการประชุมประจ าปีแล้ว กสม. ได้มีความร่วมมือกับ APF อ่ืน ๆ อีกดังต่อไปนี้ 

(๑) เลขาธิการ กสม. ได้เข้าร่วมประชุม SEOs ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ นับแต่ปี ๒๕๕๔ เพ่ือ

เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารของส านักงานซึ่งเป็นสมาชิก APF และเพ่ือเป็น

เวทีส าหรับผู้บริหารได้ใช้โอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเรียนรู้ประสบการณ์ 

ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในการก าหนดทิศทางของการด าเนินงาน โดยหัวข้อส าคัญของ

การประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ การเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

ตอลดจนทักษะและประสบการณ์ที่พึงมี การเข้าร่วมโครงการประเมินศักยภาพ 

(Capacity Assessment) ของส านักงาน การมีธรรมาภิบาลที่ดีและการต่อต้าน 

การทุจริต บทบาทของผู้บริหารเกี่ยวกับสื่อมวลชน และการออกแบบโครงสร้าง และ

การพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังการน าเสนอจากฝ่ายเลขนุการของ 

APF และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ พร้อมกับร่วมแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตนเองมี

ประสบการณ์เพ่ือถ่ายทอดให้ที่ประชุมได้รับทราบ รวมทั้งตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วม

การประชุม 

(๒) การส่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. เข้าอบรมเรื่อง “การไต่สวนสาธารณะ” (National 

Inquiry) ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ในรูปแบบออนไลน์ และ

การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่  ๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพฯ  

โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. เข้ารับการอบรม ๔ คน โดยผลที่ได้จากการอบรมท าให้

เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการไต่สวนสาธารณะ ตลอดจนการน าองค์ความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบกรณีเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นอย่าง

เป็นระบบ ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

(๓) การส่ ง เ จ้ าหน้ าที่ เ ข้ า ร่ วมอบรม เรื่ อ ง  “Regional Training of Trainers (TOT) 

Blended Learning Course” โดยหลักสูตรการอบรมแบ่งออกเป็นการอบรมรูปแบบ

ออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในลักษณะ Face-to-Face Regional Workshop ระหว่างวันที่  ๓ - ๗ มิถุนายน 

๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม . เข้ารับ 

การอบรม ๒ คน โดยผลที่ได้จากการอบรมเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ 
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ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรด้านสิทธิมนุษยชนของส านักงาน กสม. 

ได้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นประจ าทุกปี โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียน

ประเด็น สถานที่ และเจ้าภาพร่วมจัดงาน ซึ่งเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็น

สมาชิกของ APF โดยนอกจากจะเป็นการ พัฒนาและยกระดับทักษะความรู้  

ความสามารถของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว ยังเป็น

การสร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกด้วย 

(๔) การส่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. เข้าอบรมเรื่อง “สิทธิมนุษยชนของสตรี” (Human 

Rights of Women) โดยวิทยากรจากสถาบัน Raoul Wallenberg ประเทศสวีเดน 

ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในรูปแบบออนไลน์ และการประชุม

เชิงปฏิบัติการ ๒ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ และระหว่างวันที่ ๒๑ 

– ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. เข้ารับอบรม ๑ คน 

ผลที่ได้จากการอบรมท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกลไกและตราสารระหว่างประเทศ

ที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมและสิทธิสตรี และน าไปปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนส านักงาน 

กสม. ในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๕) การส่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. เข้าอบรมเรื่อง “การจัดการห้องสมุดและฐานข้อมูล” 

(Library and Information Resource Management) โดยวิทยากรของสถาบัน 

Raoul Wallenberg ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๒๐ กันยายน 

๒๕๕๖ ในรูปแบบออนไลน์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. เข้ารับการอบรม ๑ คน 

ผลที่ได้จากการอบรมท าให้การเข้าถึงแหล่งความรู้ เอกสารและข้อมูลวิจัยในประเด็น

สิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการน าเอกสารและข้อมูลเหล่านั้น 

ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ กสม. และส านักงาน กสม. ได้ 

(๖) การส่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม . เข้ารับการอบรมเรื่อง “สถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่ ง ช าติ ”  (National Human Rights Institutions) โ ด ย วิ ท ย าก ร จ าก  Raoul 

Wallenberg ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ใน

รูปแบบออนไลน์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. เข้ารับการอบรม ๒ คน 
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ผลที่ได้จากการอบรมท าให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และกรอบ 

ในการปฏิบัติงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

ควำมร่วมมือระหว่ำง กสม. และ APF ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๗56 

ในปี ๒๕๕๗ กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมประจ าปี (Annual Meeting) ครั้งที่ ๑๙ ระหว่าง

วันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย การประชุม APF ในครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญ 

ที่เก่ียวข้องกับบทบาทการด าเนินงานของ กสม. ในกรอบ APF และ ICC ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประธาน กสม. ของไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนของ APF เพ่ือด ารงต าแหน่ง

สมาชิก ICC Bureau ซึ่งเป็นองค์กรบริหารสูงสุดของ ICC มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 

๒๕๕๕ และจะหมดวาระในปี ๒๕๕๗ โดยผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน คือ กสม. 

ของมองโกเลีย ซึ่งจะท าหน้าที่ประธาน APF คนถัดไปในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  

(๒) การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของ APF โดยที่แผนยุทธศาสตร์ปัจจุบันของ 

APF ระหว่างปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ จะสิ้นสุดลง ในการนี้ APF จึงได้จัดตั้งคณะท าแผน

ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของออสเตรเลีย 

อินเดีย เกาหลีใต้ ปาเลสไตน์ และฟิลิปปินส์ เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ APF 

ฉบับใหม่ ส าหรับช่วงระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ โดยมี Dr. Muhyieddeen Touq 

อดีตประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของจอร์แดนท าหน้าที่ประสานงาน 

การประชุมคณะท างานฯ ทั้งนี้ Dr. Touq ได้น าเสนอประเด็นส าคัญที่จะได้รับ 

การบรรจุ ให้อยู่ ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่  โดยเน้นในเรื่องการส่งเสริม 

สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง โดยเน้นสิทธิทางการเมือง สิทธิพลเมือง 

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเป็นหลัก ส าหรับกลุ่มบุคคลและประเด็น  

ที่สมควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การเคลื่อนย้าย

ประชากร และประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ คณะท างานฯ ยังได้เสนอ

                                                           
56 ที่มำ http://www.nhrc.or.th/getattachment/19b53f55-29b7-4d79-b4f8-
2c7e8493a484/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-(1).aspx 

http://www.nhrc.or.th/getattachment/19b53f55-29b7-4d79-b4f8-2c7e8493a484/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-(1).aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/19b53f55-29b7-4d79-b4f8-2c7e8493a484/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-(1).aspx
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ให้ APF พิจารณาถึงกระบวนการจัดท าเป้าหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ส าหรับ

ช่วงหลังปี ๒๕๕๘ (Post 2015 Sustainable Development Goals) ซึ่งคาดว่า 

จะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับให้เข้ากับแผน

ยุทธศาสตร์ของ APF 

นอกเหนือจากการประชุมประจ าปีแล้ว กสม . ได้มีความร่วมมืออ่ืน ๆ กับ APF  

อีก ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลขาธิการ กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง (SEOs) ระหว่าง

วันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวที

แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ประสบการณ์ และวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการองค์กร การวางแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการประเมินและ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ส านักงาน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าระหว่าง

ผู้บริหารส านักงานด้วยกันเอง 

ส าหรับหัวข้อส าคัญของการประชุม SEOs ในครั้งนี้ ได้แก่ ประเด็นเรื่อง (๑) บทบาท

ของ SEOs ในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ อาทิ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐสภา องค์กรตุลาการ หน่วยงานด้านความม่ันคง สื่อมวลชน โดย

การแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีเพ่ือช่วยสนับสนุนการท างานของสถาบันสิทธิม

น า ย ช น แ ห่ ง ช า ติ  ( ๒ )  บ ท บ า ท ข อ ง ส ถ า บั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ห่ ง ช า ติ   

และความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาผู้แสวงหาที่พักพิงผู้ลี้ภัย พร้อมกับ

ได้แสดงความกังวลในประเด็นเรื่องสถานที่กักกันของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง 

การแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลี้ภัย การเข้าถึงการบริการขั้นพ้ืนฐานซึ่งรวมถึง

การศึกษาและสาธารณสุขโดยเฉพาะในเด็ก รวมทั้งการบังคับใช้แรงงานจากบุคคล

เหล่านี้ (๓) การปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในช่วงความไม่สงบ

ทางการเมือง ซึ่งเลขาธิการ กสม . ได้น าเสนอวิธีการด าเนินงานของ กสม .  

ในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทย

ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗ (๔) ประเด็นเรื่องธุรกิจ 

กับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีต่อ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ความไม่สมดุลกันระหว่างการพัฒนา
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เศรษฐกิจกับการคุ้มครองและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการใช้อ านาจต่อรอง

ระหว่างประเทศขนาดเล็กกับธุรกิจข้ามชาติที่มีอิทธิพล ตลอดจนการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

(๒) กสม. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Asia Pacific Regional Workshop on the 

Rights of Older Persons ที่  APF ร่ ว มกั บสถาบั นสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ช าติ

ออสเตรเลีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่นครซิดนีย์ ประเทศ

ออสเตรเลีย โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาท่าที ร่วมกันของสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เกี่ยวกับ การผลักดันให้มีการจัดท า

ร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ ซึ่งจะสามารถช่วยก า หนดแนวทาง ที่ชัดเจน

ในการก า หนดนโยบายระดับชาติในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสามารถแยกประเด็น

ผู้สูงอายุออก จากปัญหาของกลุ่มบุคคลที่ เปราะบางในสังคม (Vulnerable 

Groups) กลุ่ ม อ่ืน ๆ ตลอดจนเห็นควร  เสนอให้มีการจัดตั้ ง  Treaty Body  

ในลักษณะเดียวกับคณะกรรมการภายใต้อนุสัญญาสิทธิมนุษยชน ฉบับอ่ืน ๆ เพื่อท า 

หน้าที่ติดตามผลการประชุมในระดับชาติและจัดให้มีการรายงานผลเป็นระยะ ๆ 

โดยรัฐภาคีอนุสัญญา รวมทั้งจัดท า ข้อเสนอแนะไปยังรัฐภาคีเพ่ือให้มีการปฏิบัติ 

ที่สอดคล้องกับข้อบท ของอนุสัญญา 

ในระดับภายในประเทศที่ประชุมเห็นชอบให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะ ที่

เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระและมีความเป็นกลาง ท า หน้าที่เป็นกลไกติดตามตรวจสอบ

การท า งานในระดับ ชาติ(National Monitoring Mechanism) เช่นเดียวกับที่บัญญัติ

ไว้ในอนุสัญญาคนพิการ เนื่องจากสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเชี่ยวชาญใน

การติดตามพันธกรณีของรัฐภายใต้อนุสัญญาอ่ืน ๆ อยู่แล้ว รวมทั้งยังสามารถเป็น

ตัวกระตุ้นให้รัฐจัดท า รายงานตามพันธกรณีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการภายใต้  

อนุสัญญา และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายและ

แนวนโยบาย ตลอดจน การท า หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ 
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ควำมร่วมมือระหว่ำง กสม. และ APF ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘57 

ในปี ๒๕๕๘ กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมประจ าปีครั้งที่ ๒๐ และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี 

ของ APF ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยประธาน กสม . 

พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากส านักงาน กสม. โดยมีสาระส าคัญ เช่น การรับรองแผนยุทธศาสตร์การท างานของ APF 

(APF Strategic Plan) การเป็นเจ้าภาพการประชุมประจ าปีและการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ครั้งที่ ๒๒ ของ APF  

การปฏิรูปการบริหารงานของ APF (APF Governance Reform) การจัดท ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการระดมเงินทุน

สนับสนุน และประเด็นอื่น ๆ เป็นต้น  

นอกเหนือจากการประชุมประจ าปีแล้ว กสม . ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “บทบาท ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนของ

บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในภูมิภาคเอเชีย  และแปซิ ฟิก” ซึ่ ง  APF ร่วมกับโครงการพัฒนา 

แห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพฯ 

ซึ่งมีประเด็นส ำคัญ เช่น การดำเนินความพยายามในการสร้างความ เข้มแข็งให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในการท างานเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย  ทางเพศ การแสวงหา

แนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพโดยผ่านการ ฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสนับสนุนอ่ืน ๆ  

ที ่จะน าไปสู่การจัดท าแผนงานเพื่อพัฒนาการท างานในด้านนี้ใน ระดับภูมิภาค รวมถึงการจัดท าข้อเสนอแนะให้แก่

หน่วยงานของ สหประชาชาติ และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้ ส านักงาน กสม. ได้

ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม SEOs ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 
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http://www.nhrc.or.th/getattachment/4533fa69-fa52-40f6-bff6-c6f25d213688/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2558.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/4533fa69-fa52-40f6-bff6-c6f25d213688/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2558.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/4533fa69-fa52-40f6-bff6-c6f25d213688/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2558.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/4533fa69-fa52-40f6-bff6-c6f25d213688/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2558.aspx
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ควำมร่วมมือระหว่ำง กสม. และ APF ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙58 

ในปี ๒๕๕๙ กสม. ได้ส่ง ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในกรอบ APF จ านวน ๑ ครั้ง คือ  

การประชุม Senior Executive Officers (SEO) Roundtable ระหว่างวันที่  ๓ -  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย การประชุมแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง โดยวันแรกเป็นการหารือเกี่ยวกับปัญหา

การบริหารงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ส าคัญและแนวทางในการแก้ไข  ปัญหารวมทั้งได้แลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร  ส านักงาน ส่วนวันที่สอง

และสามเป็นการอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับน้ า  เพ่ือประโยชน์ 

ในการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับน้ าซึ่งสามารถน าไปปรับใช้กับสิทธิ 

ด้านเศรษฐกิจและ สังคมอ่ืน ๆ ได้ด้วยการประชุม SEO Roundtable เป็นการประชุมที่มีประโยชน์ท าให้ได้รับ

ทราบปัญหาในการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคซึ่งหลายปัญหามีความคล้ายคลึงกัน 

ทั้งนี้ในอนาคต APFอาจพิจารณาจัดท าเอกสารในลักษณะคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานที่จะเป็น

ประโยชน์ส าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคต่อไป 

นอกจากนี้  ส านักงาน กสม . ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่  ๑ คน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 

Investigating Allegations of Torture ที่จัดโดย APF ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย  

ควำมร่วมมือระหว่ำง กสม. และ APF ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐59 

ในปี ๒๕๖๐ กสม. ไดเ้ข้าร่วมประชุมประจ าปีของ APF ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดการประชุมดังต่อไปนี้ 

                                                           
58 ที่มำ http://www.nhrc.or.th/getattachment/da834cc6-2b94-4dd8-bdca-
b0cc5aa040fd/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8
%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B
8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0
%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2559.aspx 
59 ที่มำ http://www.nhrc.or.th/getattachment/e0eb9a67-1d8f-427b-8f7e-
14e10e2353a6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B
8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%
B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0
%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560.aspx 

http://www.nhrc.or.th/getattachment/da834cc6-2b94-4dd8-bdca-b0cc5aa040fd/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2559.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/da834cc6-2b94-4dd8-bdca-b0cc5aa040fd/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2559.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/da834cc6-2b94-4dd8-bdca-b0cc5aa040fd/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2559.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/da834cc6-2b94-4dd8-bdca-b0cc5aa040fd/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2559.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/da834cc6-2b94-4dd8-bdca-b0cc5aa040fd/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2559.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/e0eb9a67-1d8f-427b-8f7e-14e10e2353a6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/e0eb9a67-1d8f-427b-8f7e-14e10e2353a6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/e0eb9a67-1d8f-427b-8f7e-14e10e2353a6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/e0eb9a67-1d8f-427b-8f7e-14e10e2353a6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/e0eb9a67-1d8f-427b-8f7e-14e10e2353a6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560.aspx
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(๑) การประชุม APF – NGO Dialogue เป็นการหารือระหว่างสมาชิก APF กับเครือข่าย 

NGO ในภูมิภาค เอเชียที่ติดตามการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

ซึ่งมีชื่อว่า Asian NGO Network on National Human Rights Institutions หรือ 

ANNI ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกครั้งก่อนเริ่มการประชุมประจ าปีของ APF เพ่ือสะท้อน 

มุมมองของเครือข่าย NGO ต่อการด าเนินงานของ APFรวมทั้งเพ่ือแสวงหาแนวทาง

ความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคต่อไป  

(๒) การปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (The Work of National 

Human Rights Institutions) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้แทนของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติที่เข้าร่วมประชุมได้น าเสนอผลการด าเนินการที่ส าคัญในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศโดยได้ใช้โอกาสนี้แนะน าตัว ประธานกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่สาม ในฐานะที่เข้าร่วมประชุมประจ าปีของ APF เป็นครั้งแรก 

รวมทั้งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานที่ส าคัญของกสม. ในรอบปี  

๒๕๕๙ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  

ซึ่งผ่านการลงประชามติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีการก าหนดอ านาจหน้าที่

ของ กสม. ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญและการมีข้อเสนอไปยัง

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

(๓) รายงานเรื่องโทษประหารชีวิต (Death Penalty Report) ฉบับปรับปรุงของ APF 

โดย APF ได้จัดท ารายงานเรื่องโทษประหารชีวิตฉบับใหม่เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิง

แทนรายงานของ Advisory Council of Jurists (ACJ) ซึ่งจัดท ามาตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ 

โดยในการจัดท ารายงานฉบับใหม่นี้  APF ได้รับความร่วมมือเป็น อย่างดีจาก Ms. 

Delphine Lourtau ผู้ เชี่ยวชาญจาก Cornell Center on the Death Penalty 

Worldwide และหน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติทั้งนี้ข้อมูลที่ใช้ประกอบการ

จัดท ารายงานเป็นข้อมูลล่าสุดจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ สาระส าคัญของรายงาน

ฉบับนี้ได้กล่าวถึงแนวโน้มของการยกเลิกโทษประหารชีวิตจนถึงปัจจุบัน (กันยายน 

๒๕๕๙) ซึ่งมีประเทศที่ยกเลิกโทษดังกล่าวในทุกฐานความผิดไปแล้วทั้งสิ้น ๑๐๒ 

ประเทศในจ านวนนี้อยู่ในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ๑๙ ประเทศ และที่ยังคงไว้ซึ่งโทษ

ดังกล่าวจ านวน ๒๒ ประเทศ ส าหรับประเทศสมาชิก APF ที่ได้ยกเลิก โทษประหารชีวิต
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แล้วมีอยู่ ๗ ประเทศได้แก่ออสเตรเลีย มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์  

ซามัวและติมอร์เลสเต้ ประเทศที่ยกเลิกส าหรับความผิดประเภท ordinary crimes 

มี ๑ ประเทศได้แก่คาซัคสถาน ประเทศที่ยกเลิกในทางปฏิบัติ มี ๔ ประเทศ ได้แก่ 

มัลดีฟส์ เมียนมา เกาหลีใต้ และศรีลังกา ส่วน ๑๐ ประเทศที่ยังคงโทษประหารชีวิต 

(retentionist) ได้แก่อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ อินเดียอินโดนีเซีย จอร์แดน มาเลเซีย 

โอมาน ปาเลสไตน์ กาตาร์ และไทยข้อมูลในรายงาน ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ 

การด าเนินการของ กสม. ในการรณรงค์เพ่ือให้มีการยกเลิกการใช้โทษประหารชีวิต

อย่างเป็นขั้นตอนในประเทศไทยต่อไป 

นอกจากการประชุมประจ าปีแล้ว ในปีนี้ ส านักงาน กสม. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

เครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่ง  เป็นสมาชิก APF (Senior Executive Officers 

(SEO) Network Roundtable Meeting) ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่เมืองมะละกา ประเทศ

มาเลเซีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่  ดีระหว่างผู้บริหารระดับสูง 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารส านักงาน รวมทั้งเพ่ือสร้างเครือข่ายการติดต่ อระหว่าง ผู้บริหารส านักงาน 

โดยในปี ๒๕๖๐ ได้เน้นในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ในการท างานระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

กับผู้บริหารส านักงาน และการติดตามและรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ผลส าเร็จของการเข้าร่วมประชุมผู้แทน กสม. ได้เป็นผู้น าเสนอประเด็นเรื่องการติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงานของ กสม. ซึ่งแยกเป็นการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จของการด าเนินการ ตามแผนฯการติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะนโยบาย ปรับปรุง

กฎหมายการประเมินผลการด าเนินงาน และข้อสังเกตจากผลการประเมินในปี ๒๕๕๙ 

ควำมร่วมมือระหว่ำง กสม. และ APF ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑60 

ในปี ๒๕๖๑ กสม. ได้เข้าร่วมประชุมประจ าปีของ APF ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมใหญ่

ทุก ๒ ปีของ APF ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

                                                           
60 ที่มำ http://www.nhrc.or.th/getattachment/8deff880-12c4-4620-a995-
6c07988bcf90/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8
%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B
8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0
%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561.aspx 

http://www.nhrc.or.th/getattachment/8deff880-12c4-4620-a995-6c07988bcf90/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/8deff880-12c4-4620-a995-6c07988bcf90/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/8deff880-12c4-4620-a995-6c07988bcf90/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/8deff880-12c4-4620-a995-6c07988bcf90/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/8deff880-12c4-4620-a995-6c07988bcf90/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561.aspx
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(๑) การประชุม APF-NGO Dialogue เป็นการหารือระหว่างสมาชิก APF กับเครือข่าย 

NGO ในภูมิภาคเอเชียที่ติดตามการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ซึ่งมีชื่อว่า Asian NGO Network on National Human Rights Institutions หรือ 

ANNI ซึ่ งจัดขึ้น เป็นประจ าทุกครั้ งก่อนเริ่มการประชุมประจ าปี  ของ APF  

เพ่ือสะท้อนมุมมองของเครือข่าย NGO ต่อการด าเนินงานของ APF รวมทั้ง 

เ พ่ือแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคต่อไป โดยในปีนี้ประเด็นที่เครือข่าย  ให้ความสนใจ 

เป็นพิเศษคือสถานการณ์การท าหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human 

Rights Defenders) ในภูมิภาคที่ก าลังประสบความยากล าบาก เนื่องจากการถูกข่มขู่

คุกคาม จากหน่วยงานของรัฐและผู้มีอิทธิพล  

(๒) การประชุม Forum Councilors Meeting เป็นการประชุมกลไกบริหารและระดับ

การตัดสินใจของ APF ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสามัญ (full members) จ านวน ๑๕ 

สถาบัน และสมาชิกสมทบ (associate members) จ านวน ๙ สถาบัน รวมทั้ง 

กสม. ของไทย ผลการประชุมที่ส าคัญ ได้แก่ การรับรองการ แต่งตั้งประธาน APF 

คนใหม่จากเดิมคือประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของมองโกเลียเป็น  

Dr. Sima Samar ประธาน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ของอัฟกานิสถาน  

การแก้ไข APF Constitution การรับรองรายงาน APF Performance Report 

และรายงานประจ าปี (Annual Report) รายงานผลการตรวจสอบสถานะทางการ

เงิน (Audited Accounts) รวมทั้งการรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ

สถาบันที่เป็นสมาชิก  

(๓) การประชุ ม  Biennial Conference มี หั ว ข้ อหลั กขอ งการประชุ ม  ได้ แ ก่   

การคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้ง(Protecting human 

rights in times of conflict) สืบเนื่องจากความ ขัดแย้งและความไม่ปลอดภัย 

ในหลายพ้ืนที่ในภูมิภาคเอเชีย อาทิอัฟกานิสถาน อิรัก ซีเรีย ศรีลังกา และเมียนมา 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการให้

ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของประชาชนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มคน 

ที่เปราะบาง ตลอดจนการแสวงหาวิธีการในการน ามาซึ่งการยุติข้อขัดแย้งระหว่าง

กลุ่มต่าง ๆ เพ่ือน ามาซึ่งความสงบสุขและความมั่นคง  ผลการด าเนินงานของ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ ที่ประชุมได้แบ่งหัวข้อการประชุมออกเป็น ๓ 

หัวข้อย่อย ได้แก่ ๑) ผลกระทบของความขัดแย้งที่มีต่อสตรีและเด็ก ๒) ผลกระทบ

ต่อบุคคลย้ายถิ่นฐานภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงผู้อพยพ และ ๓) บทบาทของ 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกระบวนการสันติภาพ โดยที่ประชุมได้สรุป

บทบาทที่ส าคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ครอบคลุมทั้งสามประเด็น

ข้างต้น ดังนี้ 

 - บทบาทในการแจ้งเตือนล่วงหน้า (early warning) เพ่ือป้องกันมิให้มีการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้ง  

- บทบาทในการประกันให้เกิดการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพ (peace accords)  

- บทบาทในการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนหลังความขัดแย้งและข้อตกลง

สันติภาพ  

- บทบาทในกระบวนการยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน (transitional justice)  

- การให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนของผู้พลัดถิ่นและผู้อพยพ  

- การสนับสนุนการด าเนินงานของภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  

นอกจากนี้ กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมประจ าปีของ APF ครั้งที่ ๒๓ และการประชุม

นานาชาติว่าด้วยเรื่องความเสมอภาคระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกิจกรรม ที่ส าคัญประกอบด้วย  

(๑) การประชุม APF Forum Councilors และ Annual General Meeting ซ่ึงเป็นการประชมุ

กลไกบริหารและระดับการตัดสินใจของ APF ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ (full 

members) และสมาชิกสมทบ  (associate members) ที่ เปิดโอกาสให้สมาชิก 

ได้ทบทวนการปฏิบัติงานของ APF ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีสรุป ผลการประชุม 

ที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  

- การรับรองรายงานผลการปฏิบัติงานของ APF (APF Performance Report) 

รายงานประจ าปี ของ APF และรายงานผลการตรวจสอบสถานะทางการเงิน 

(Audited Accounts)  

- การรับรองการเข้าเป็นสมาชิก APF ในสถานะ “บี” ของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ สาธารณรัฐคีร์กีซ (Ombudsman of Kyrgyz Republic)  
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- การรั บ รองคณะกรรมการบริ ห า ร  APF (APF Governance Committee)  

โดยที่ประชุมได้ลงมติเลือกสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของออสเตรเลีย มองโกเลีย 

อินเดียจอร์แดน และกาตาร์เป็นคณะกรรมการบริหารของ APF โดยสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของออสเตรเลียได้รับเลือกเป็นประธานในสมัยถัดไป และ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของมองโกเลียได้รับเลือกเป็นรองประธาน  

- การรับรองผู้แทน APF เพ่ือด ารงต าแหน่งฝ่ายเลขานุการของกรอบความร่วมมือ

ระหว่าง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดับโลก (Global Alliance of National 

Human Rights Institutions - GANHRI) ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ ล ง ม ติ เ ลื อ ก ส ถ า บั น 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาตาร์ ให้เป็นตัวแทนของ APF ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่าย 

เลขานุการของ GANHRI โดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - 

การรับรองผู้แทนจาก APF เพ่ือด ารงต าแหน่งองค์กรบริหารสูงสุดของ GANHRI 

(GANHRI Bureau) โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของออสเตรเลียจอร์แดน และ

กาตาร์ได้รับการเลือกให้ด ารงต าแหน่ง องค์กรบริหารสูงสุด GANHRI ในฐานะตัวแทน

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  จากภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกร่วมกับสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของอินเดีย โดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนมีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

ประจ า ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

- การรับรองรักษาการอนุกรรมการประเมินสถานะจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia 

Pacific region’s ‘alternate’ member on the GANHRI Subcommittee on 

Accreditation-SCA) โดยสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของนิวซีแลนด์ได้รับเลือก

เป็นรักษาการ SCA จากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  

- การรับรองการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปีของ APF ครั้ งที่  ๒๔  

และการประชุมใหญ่ ทุก ๒ ปีของ APF ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีได้รับเลือกจาก ที่ประชุมให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ประจ าปีของ APF ครั้งที่ ๒๔ และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปีของ APF ในปี พ.ศ. 

๒๕๖๒  

- การรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ที่เป็นสมาชิก ของ APF และผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นช่วงการประชุมภายใต้ระเบียบ
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วาระว่าด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การท างานที่ส าคัญที่ผ่านมาของสมาชิก 

APF โดยประธาน กสม. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกรอบอ านาจ  หน้าที่ของ

กสม. ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ 

รวมทั้งความคืบหน้าของการด าเนินการเพ่ือขอเข้ารับการทบทวนสถานะของ กสม. 

โดย SCA นอกจากนี้ประธาน กสม. ได้ขอบคุณ APF ที่ให้การสนับสนุน และความร่วมมือ

กับส านักงาน กสม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ 

( Working on Undertaking Effective Investigation on Human Rights 

Violations) เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการว่าด้วยเครือข่ายวิทยากรกระบวนการ ( the APF Facilitators’ 

Network-AFN) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ที่กรุงเทพฯ  

(๒) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นการด าเนินการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

(Business and Human Rights) โดย Dr. Surya Deva คณะท างานสหประชาชาติ

ว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ได้น าเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม

เพ่ือให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะสมาชิกของ APF ได้น าประเด็นบทบาท

ของ สถาบันสิทธิมนุษยชนต่อการเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิจากการด าเนินงานของภาค

ธุรกิจไปพิจารณาต่อยอดและ ยกระดับความส าคัญในการด าเนินการให้เกิดผลเป็น

รู ป ธ ร ร ม ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น  โ ด ย เ น้ น ย้ า ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม ท้ า ท า ย ใ ห้  ส ถ า บั น 

สิทธิมนุษยชนกระตุ้นเตือนให้รัฐบาลตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ต้องจัดให้มีกลไกการ

ให้ความช่วยเหลือ เยียวยาที่เหมาะสมต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจาก

การประกอบธุรกิจรวมทั้งต้องแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ที่เป็นอุปสรรคท าให้ผู้ ได้รับ

ผลกระทบไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาได้นอกจากนี้กลไกการเยียวยาของรัฐที่ไม่ใช่ 

กระบวนการทางศาลจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และต้อง

มีการสร้างมาตรการในการ คุ้มครองความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบที่ยื่นเรื่อง

ขอรับการเยียวยาจากการถูกข่มขู่คุกคามด้วย  

(๓) การประชุ ม  APF-NGO Dialogue เป็ น เ วที การหารื อระหว่ า งสมาชิก  APF  

กับเครือข่ายองค์กร พัฒนาเอกชน (non-governmental organizations - NGOs) 

ในภูมิภาคเอเชียที่ติดตามการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ในภูมิภาคหรือ ANNI เพ่ือสะท้อนมุมมองของเครือข่าย NGOs ต่อการด าเนินงานของ 

APF รวมทั้งเพ่ือแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคต่อไป ในปี ๒๕๖๑ ประเด็นที่เครือข่ายฯ ให้ความสนใจเป็น

พิเศษคือประเด็นความท้าทายของการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของ

ประชาชนในเกือบทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในประเทศที่มิได้มีการปกครอง ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ท าให้พลเมืองในประเทศเหล่านั้นขาดพ้ืนที่หรือสิทธิ 

ในการแสดงออก การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน 

ได้แก่ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และผู้อพยพ โดยเฉพาะผู้อพยพชาวโรฮีนจา โดย ANNI 

ได้เรียกร้องให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่เป็นสมาชิกของ APF ในฐานะที่มี

อ า น า จ  และหน้ า ที่ ต า มกฎหมาย เ ร่ ง ด า เ นิ น ก า ร แก้ ไ ขปัญห าดั ง ก ล่ า ว  

ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗  

(๔) การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องความเสมอภาค ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน 

๒๕๖๑ ณ โรงแรมฮาเบอร์วิว การประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง 

Equal Opportunity Commission ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามกฎหมายของฮ่องกง  

(มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในฮ่องกง)  และ APF โดยมี

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่เข้าร่วม 

การประชุมประจ าปีครั้งที่  ๒๓ ของ APF และตัวแทนจากหน่วยงาน องค์กร 

สถาบันการศึกษา ที่ท างานเกี่ยวข้องกับคนพิการ การส่งเสริมความ  เสมอภาค  

ด้านเพศ การศึกษา สาธารณสุข ครอบครัว เชื้อชาติและชนกลุ่มน้อย การประชุมครั้ง

นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การท างานระหว่างผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิก และหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวข้องด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียม

ของฮ่องกง สารัตถะของการประชุมมุ่งเน้นในประเด็นท้าทายด้านพัฒนาการและ 

แนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ  ( Best practices) ของหน่ ว ย ง าน  องค์ ก รที่ ท า ง าน 

ในด้านการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมและความเสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิ 

ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่สิทธิในการเข้าถึงระบบการศึกษาสาธารณสุขการจ้างงาน ของกลุ่ม
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บุคคลที่มีความเปราะบาง เช่น ผู้หญิง คนพิการ และชนกลุ่มน้อย รวมทั้งกลุ่มบุคคล

ที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น 

ควำมร่วมมือระหว่ำง กสม. และ APF ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒61 

ในปี ๒๕๖๒ กสม. ได้เข้ำร่วมกำรประชุมประจ ำปี ครั้งที่ 24 และกำรประชุมใหญ่ ทุก 2 
ปี ของ APF ระหว่ำงวันที่ 3-5 กันยำยน 2562 ณ กรุงโซล สำธำรณรัฐเกำหลี โดยกำรประชุมมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ที่เป็นสมำชิกสำมัญ (full member) ร่วมกัน ตัดสินใจเชิงนโยบำยและ
ทบทวนแผน และโครงกำรต่ำง ๆ ของ APF ในรอบปีที่ผ่ำนมำ รับทรำบถึงกำรตัดสินใจ ในประเด็นที่ส ำคัญต่ำง ๆ 
ของ APF รวมถึงเปิดโอกำส ให้สมำชิกได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำงำน ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นต่อประเด็นต่ำง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ในกำรเรียนรู้ ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ดีจำกสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติอ่ืน ๆ ในภูมิภำค โดยมีวำระ 
กำรประชุมที่ส ำคัญ ดังต่อไปนี้  

(๑) กำรประชุม Forum Councillors เป็นเวทีส ำหรับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
และน ำ เสนอรำยงำนประจ ำปีในรอบปีที่ผ่ำนมำของประเทศสมำชิก APF รวมถึงกำร
รำยงำนควำมร่วมมือของสมำชิก APF ในกำรท ำหน้ำที่ทีส่ ำคัญในเวทีระหว่ำงประเทศ  

(๒) กำรหำรือร่วมกันระหว่ำง APF กับเครือข่ำยองค์กรพัฒนำเอกชนในภูมิภำคเอเชีย 
ว่ำด้วยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  (The Asian NGO network on National 
Human Rights Institution: ANNI) โ ดย  ANNI ได้ น ำ เ สนอรำย ง ำนภำพรวม
สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนและกำรท ำงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก ในรอบปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงกำรน ำเสนอข้อเสนอแนะต่ำง ๆ 
ในเรื่องกำรท ำงำน ของ APF และสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำค เอเชีย-
แปซิฟิก โดยเน้นประเด็นเรื่องควำมร่วมมือในกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง APF กับ
ภำคประชำสังคม  

(๓) กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (best practices-highlights for 
the period of July 2018-June 2019) ประเด็นท้ำทำยและกำรถอดบทเรียน 
(major challenge and lessons learnt) ของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่เป็น
สมำชิก APF ช่วงเดือนกรกฎำคม 2561 ถึงเดือนมิถุนำยน 2562 ประเด็นท้ำทำย

                                                           
61 ที่มำ http://www.nhrc.or.th/getattachment/ead85919-ce75-4b34-b4ca-
a941de7520a6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B
8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%
B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562.aspx 

http://www.nhrc.or.th/getattachment/ead85919-ce75-4b34-b4ca-a941de7520a6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ead85919-ce75-4b34-b4ca-a941de7520a6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ead85919-ce75-4b34-b4ca-a941de7520a6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ead85919-ce75-4b34-b4ca-a941de7520a6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/ead85919-ce75-4b34-b4ca-a941de7520a6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562.aspx
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และกำรถอดบทเรียนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่เป็นสมำชิก APF จ ำนวน 
25 ประเทศ ได้แก่ อัฟกำนิสถำน บำห์เรน บังกลำเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย อิรัก 
จอร์แดน คำซัคสถำน คีร์กีซสถำน มำเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย เมียนมำร์ เนปำล 
นิวซีแลนด์โอมำน ปำเลสไตน์ ฟิลิปปินส์ กำตำร์ ซำมัว ศรีลังกำ ไทย ติมอร์-เลสเต 
เกำหลีใต้และออสเตรเลีย รวมถึงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำค เอเชีย-
แปซิฟิกที่เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์จ ำนวน 2 ประเทศ ได้แก่ ฟิจิและตูวำลู ประธำน
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
จ ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “กำรปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในกำรสมัครงำนกับ
บริษัทเอกชน และเรื่องสิทธิในชีวิตและร่ำงกำยอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิผู้บริโภค กรณี
คัดค้ำนกำรต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำยพำรำควอต” รวมถึง
ประเด็นท้ำทำยและกำรถอดบทเรียนจ ำนวน 1 เรื่อง คือ “เรื่องสิทธิในเสรีภำพ 
ในชีวิตและร่ำงกำย และสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม กรณีกล่ำวอ้ำงว่ำเจ้ำหน้ำที่
ทหำรซ้อมทรมำนบุคคลผู้ต้องสงสัยในระหว่ำงถูกควบคุมตัว”  

(๔) กำรประชุมใหญ่ทุก2 ปีของ APF (2019 Biennial Conference of the Asia 
Pacific Forum of National Human Rights Institutions) กำรประชุมครั้งนี้เป็น
กำร เสวนำภำยใต้หัวข้อ “กำรต่อต้ำนกำรสร้ำงควำมเกลียดชัง และกำรเลือกปฏิบัติ: 
ศักดิ์ศรีส ำหรับทุกคน” โดยผู้เข้ำร่วมกำรประชุมประกอบด้วยผู้แทนจำกสถำบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก หน่วยงำนสหประชำชำติสถำนทูต 
หน่วยงำนภำครัฐ ของเกำหลีใต้รวมถึงองค์กรภำคประชำสังคมที่เกี่ยวข้อง ในกำร
ท ำงำนเก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรสร้ำงควำมเกลียดชัง และกำรเลือกปฏิบัติ 

ความร่วมมือระหว่าง กสม. และ APF ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เนื่องจากในปี ๒๕๖๓ มีการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขึ้นทั่วโลก จึงท าให้ในปีนี้ กสม.  

มีความร่วมมือกับ APF เพียงแคก่ารเข้าร่วมการประชุมประจ าปีเพียงเท่านั้น โดยการประชุมประจ าปี APF ในครั้งที่ ๒๕ 

จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมเสมือนจริงผ่านการใช้โปรแกรม Zoom และมีก าหนดจัดให้มีเพียงการประชุมสามัญ

ประจ าปเีท่านั้น โดยจัดขึ้นในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ตรงกับเวลาของประเทศไทยช่วง ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดย

ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้จัดเตรียมการประชุมดังกล่าวเพ่ือให้กรรมการสิทธิมมนุษยชนแห่งชาติเข้า

ร่วม ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ โดยมีสรุปผลการประชุมที่ส าคัญ ดังนี้ 
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(๑) ศาสตราจารย์กิตติคุณ Rosalind Croucher ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ออสเตรเลีย และประธาน APF ได้กล่าวเปิดการประชุมและน าเสนอผ่านระบบวิดีโอ 

(video presentations) ถึงผลการปฏิบัติงานของ APF ในรอบปีที่ผ่านมา  

(๒) นาง Shaharzad Akbar ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอัฟกานิสถาน ได้

น าเสนอผ่านระบบวิดีโอ เพ่ือเชิญชวนให้ APF ร่วมร าลึกถึงเหตุการณ์การถูกลอบสังหาร

ของเจ้าหน้าที่ส านักงานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอัฟกานิสถาน ๒ ราย ในขณะ

ปฏิบัติหน้าที่เม่ือวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ นาง Shaharzad ได้ขอให้ APF ร่วม

สนับสนนุและยืนหยัดเคียงข้างการท างานของสถาบนัสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติอัฟกานิสถาน 

และร่วมเป็นกระบอกเสียงในการปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

(๓) สมาชิกสภา APF ได้ลงคะแนนเลือกสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจ านวน ๕ แห่ง ที่

เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหาร APF ชุดใหม่ โดย

ผลการคัดเลือก คือ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออสเตรเลีย ได้รับการคัดเลือกเป็น

ประธาน APF สมัยที่สอง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลีใต้ ได้รับการคัดเลือก

เป็นรองประธาน APF สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอินเดีย มาเลเซีย และกาตาร์ ได้รับ

การคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร APF 

(๔) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอินเดียได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปี ครั้งที่ ๒๖ 

และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF ในปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด ๑๙ ยังไม่คลี่คลายลง การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ ๒๖ จะจัดเพียงแค่

การประชุมสามัญประจ าปีผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น  

(๕) นาง Cynthia Veliko ผู้แทนส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

(OHCHR) ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้น าเสนอผ่านระบบวิดีโอ เรื่องบทบาท

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการด าเนินการด้านมนุษยธรรม 
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ค. แผนยุทธศำสตร์ APF62 

ปัจจุบัน APF อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ อันประกอบไปด้วย ๔ ผลลัพธ์ และ ๖ หน้ำที่  
ดังรำยละเอียดตำมตำรำงด้ำนล่ำงนี้ 

หน้าที ่ กิจกรรม ความส าคัญ กรอบระยะเวลา 
ผลลัพธ์ที่ ๑ เพ่ิมจ านวนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสหประชาชาติและมาตรฐานระหว่างประเทศ 
หน้าที่ท่ี ๑  
การให้ค าปรึกษา 
APF จัดหาผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่
สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่เป็นสมาชิก 
รัฐบาล และภาคประชา
สังคมในภูมิภาค 

๑.๑ สอดคล้องกับหลักการปารีส 
๑.๑.๑ รักษาศักยภาพการเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความสอดคล้องกับหลักการ

ปารีส 
๑.๑.๒ ท าการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับสมาชิกเกี่ยวกับการให้ค าแนะน า การมา

พบปะมีส่วนร่วมกัน การสามารถเข้าถึงได้ และความอ่อนไหวทางด้าน
วัฒนธรรมและการเมือง 

 
สูง 
 
สูง 

 
ต่อเนื่อง 
 
ต่อเนื่อง 

๑.๒ การประเมินสถานะใน GANHRI 
๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินสถานะใน GANHRI และการตีความ

มาตรฐานต่าง ๆ  
๑.๒.๒ ให้การสนับสนุนและค าแนะน าในเรื่องการประเมินสถานะและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
สูง 
 
สูง 

 
ต่อเนื่อง 
 
ต่อเนื่อง 

๑.๓ ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๑.๓.๑ สนับสนุนและให้ค าแนะน าในเรื่องกฎหมายการจัดตั้งและพัฒนาสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๑.๓.๒ ก าหนดขอบเขตภารกิจต่าง ๆ  

 
สูง 
 
ปานกลาง 

 
ต่อเนื่อง 
 
ต่อเนื่อง 

                                                           
62 ที่มำ https://www.asiapacificforum.net/resources/apf-strategic-plan-2015-2020/ 

https://www.asiapacificforum.net/resources/apf-strategic-plan-2015-2020/
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หน้าที ่ กิจกรรม ความส าคัญ กรอบระยะเวลา 
หน้าที่ท่ี ๒  
การสร้างเครือข่าย 
APF แลกเปลี่ยนข้อมูล
และประสบการณ์ สร้าง
ความร่วมมือและพัฒนา
เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้าน
สิทธิมนุษยชน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้แบบ
เพ่ือนช่วยเพื่อน 

๒.๑ การประชุมประจ าปี 
๒.๑.๑ รักษาศักยภาพความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการความร่วมมือกับ

ภาคส่วนต่าง ๆ และการอ านวยความสะดวก 
๒.๑.๒ สร้างมิตรภาพที่ดีและร่วมแบ่งปันวัตถุประสงค์ระหว่างกัน 

 
สูง 
 
สูง 

 
ประจ าปี 
 
ประจ าปี 

๒.๒ การประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี 
๒.๒.๑ สร้างความสัมพันธ์ 

 
ปานกลาง 

 
๒๕๕๘, ๒๕๖๐ 
และ ๒๕๖๒ 

๒.๓ เครือข่ายผู้บริหารระดับสูง 
๒.๓.๑ จัดให้มีการประชุมโต๊ะกลมระหว่างผู้บริหารระดับสูง 
๒.๓.๒ สนับสนุนเพื่อนให้ร่วมมีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้ระหว่างกัน 
๒.๓.๓ ให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยนกันระหว่างเจ้าหน้าที่

และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพ 
๒.๓.๔ ทบทวนความจ าเป็นส าหรับเครือข่ายแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนในรูปแบบอ่ืน ๆ  

 
ปานกลาง 
สูง 
ต่ า 
 
ต่ า 

 
ประจ าปี 
ต่อเนื่อง 
บางโอกาส 
 
๒๕๕๙ 

๒.๔ สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายทางด้านการสื่อสาร ปานกลาง ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
๒.๕ การสื่อสาร 

๒.๕.๑ พัฒนากลยุทธ์ด้านการสื่อสารที่สนับสนุนกลยุทธ์การระดมทุนของ APF 
และพัฒนาบทบาทของ APF ในการเป็นผู้น าในระดับภูมิภาค 

• เว็บไซต์ 

• จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 

 
สูง 

 
๒๕๕๘ 
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หน้าที ่ กิจกรรม ความส าคัญ กรอบระยะเวลา 
ผลลัพธ์ที่ ๒ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน การศึกษา การติดตาม การส่งเสริม และการจัดท า
รายงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หน้าที่ท่ี ๓  
การสร้างศักยภาพ 
APF เสริมสร้างศักยภาพ
ของสมาชิกผ่านการ
จัดการฝึกอบรม การ
ประเมินศักยภาพตนเอง 
และจัดการหารือระดับสูง 

๓.๑ การฝึกอบรมและการศึกษา 
๓.๑.๑ รักษาศักยภาพความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาฝึกอบรมด้านสิทธิ

มนุษยชนและการให้บริการฝึกอบรม 
๓.๑.๒ ท าหน้าที่ประเมินความต้องการในการจัดการฝึกอบรม 
๓.๑.๓ พัฒนาแผนการฝึกอบรมของ APF โดยมีการขยายวิธีการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานและให้ความส าคัญกันการพัฒนาผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือ
ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องภาษา 

๓.๑.๔ ด าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้ 

• บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการตรวจสอบเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 

• บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เก่ียวข้องกับสิทธิแรงงาน
ข้ามชาติ 

• บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับการแสดงออกทาง
เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และบทบาททางเพศ 

• การป้องกันการทรมานและการตรวจสอบการคุมขัง 

• พัฒนาและให้บริการทางด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 

• จัดท าหลักสูตรให้แก่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
สูง 
 
สูง 
สูง 
 
 
สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูง 
 

 
ต่อเนื่อง 
 
๒๕๕๙ 
๒๕๕๙ 
 
 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
 
 
 

๒๕๕๙ 
 
๒๕๕๙ 
 
 

๒๕๕๙ 
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หน้าที ่ กิจกรรม ความส าคัญ กรอบระยะเวลา 

• จัดฝึกอบรมเป็นภาษาอาหรับให้แก่ส านักงาน APF ในอนุภูมิภาค
เอเชียตะวันตก 

• จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากร  
๓.๑.๓ การมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมใด ๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในเรื่องการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร่วมกัน 
๓.๑.๔ ประสานงานกับสมาชิก APF ในภูมิภาคเอเชียตะวันตก เพ่ือรับประกันถึงความ

เท่าเทียมในการแปลภาษาอาหรับ 
๓.๑.๕ ทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดฝึกอบรม 

สูง 
 
สูง 
ต่ า 
 
สูง 
 
สูง 

ต่อเนื่อง 
 
ต่อเนื่อง 
 
 
๒๕๕๙ 
 
๒๕๖๐ 

๓.๒ การประเมินศักยภาพตนเอง 
๓.๒.๑ พัฒนาโครงการประเมินศักยภาพช่วงปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓  
๓.๒.๒ ทบทวนการด าเนินการตามข้อเสนอแนะการประเมินศักยภาพ 

 
สูง 
สูง 

 
๒๕๕๘ 
ต่อเนื่อง 

๓.๓ การหารือระดับสูง ปานกลาง ต่อเนื่อง 
๓.๔ สภาที่ปรึกษานักกฎหมายของ APF 

๓.๔.๑ คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ APF ในการพัฒนาร่างแผน
โครงสร้างสภาที่ปรึกษานักกฎหมายของ APF 

๓.๔.๒ สนับสนุนการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษานักกฎหมาย
ของ APF ในเรื่องโทษประหารชีวิต 

สูง ๒๕๕๙ 

๓.๕ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
๓.๕.๑ ให้การสนับสนุนความเชี่ยวชาญแก่สมาชิกในการวางแผนเชิงกลยุทธ์แก่

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
ปานกลาง 

 
บางโอกาส 
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หน้าที ่ กิจกรรม ความส าคัญ กรอบระยะเวลา 
ผลลัพธ์ที่ ๓ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างความตระหนักและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสร้างความ
เข้าใจบทบาทสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลก 
หน้าที่ท่ี ๔  
มีส่วนร่วมในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก 
APF มีส่วนร่วมในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกใน
การส่งเสริมสมาชิกให้มี
ความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนมุมมองและ
ความเชี่ยวชาญระหว่าง
กัน 

๔.๑ กรอบพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) 
๔.๑.๑ เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญใน GANHRI 
๔.๑.๒ สนับสนุนสมาชิกให้เป็นตัวแทนใน GANHRI 

 
สูง 
สูง 

 
ประจ าปี 
ต่อเนื่อง 

๔.๒ หน่วยงานและกลไกสหประชาชาติ 
๔.๒.๑ มีสว่นร่วมในสภาคณะมนตรีเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและ

กลไกภายใต้คณะมนตรีฯ 
๔.๒.๒ มีสว่นร่วมในสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 
๔.๒.๓ มีสว่นร่วมในคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี 
๔.๒.๔ มีสว่นร่วมในการประชุมรัฐภาคีว่าด้วยผู้พิการ 
๔.๒.๕ มีสว่นร่วมในคณะท างานสหประชาชาติว่าด้วยผู้สูงอายุ 
๔.๒.๖ การติดตามภาครัฐในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสถาบันสิทธิ

มนุษยชนแห่ชาติ 
๔.๒.๗ อ านวยความสะดวกการพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนสถาบันสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติในยามวิกฤต 
๔.๒.๘ ทบทวนค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ

สหประชาชาติในมิติทางด้านสิทธิมนุษยชน 

 
สูง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
สูง 
ปานกลาง 
 
สูง 
 
ต่อเนื่อง 

 
ต่อเนื่อง 

๔.๓ มีส่วนร่วมกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(AICHR) 

ปานกลาง ต่อเนื่อง 

๔.๔ มีส่วนร่วมกับสันนิบาตอาหรับ  ปานกลาง ต่อเนื่อง 
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หน้าที ่ กิจกรรม ความส าคัญ กรอบระยะเวลา 
๔.๕ มีส่วนร่วมกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ปานกลาง ต่อเนื่อง 
๔.๖ มีส่วนร่วมกับสมาคมความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียใต้ ปานกลาง ต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์ที่ ๔ APF มีการบริหารองค์กรที่ดี มีการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง และมีการใช้กลยุทธ์ทางตรง และเป็นองค์กรที่สมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
หน้าทีท่ี ๕  
การบริหารองค์กร 
APF บริหารองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ และใช้
ทรัพยากรอย่างพอเพียง 
ตลอดจน (๑) มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
(๒) มีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ (๓) มีการ
บริหารทางด้านการเงิน
และทรัพยากรมนุษย์ (๔) 
มีกลยุทธ์ในการระดมทุน 
และ (๕) มีการตรวจสอบ 
ประเมิน และรายงานผล 

๕.๑ คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ APF ในการพัฒนาร่างในการปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารงานของ APF  

ปานกลาง ๒๕๖๐ 

๕.๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
๕.๒.๑ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ APF ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ เสรจ็สิ้น 
๕.๒.๒ พัฒนากระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ APF ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘ 

 
สูง 
ปานกลาง 

 
๒๕๕๘ 
๒๕๖๑ 

๕.๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สูง ต่อเนื่อง 
๕.๔ การบริหารการเงิน สูง ต่อเนื่อง 
๕.๕ พัฒนากลยุทธ์ในการระดมทุน 

๕.๕.๑ มีการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย 
 
สูง 

 
๒๕๕๘ 

๕.๖ พัฒนาและด าเนินโครงการตรวจสอบ ประมเมิน และรายงานผล สูง ๒๕๕๘ 

หน้าที่ที่ ๖ การสร้าง
ความเสมอภาคทางเพศ 
APF ส่งเสริมให้เกิดความ
เสมอภาคทางเพศ และ

๖.๑ ด าเนินการตามนโยบายการบูรณาการประเด็นทางเพศเข้าสู่กระแสหลักของ APF 
๖.๑.๑ รักษาศักยภาพการเป็นผู้เชี่ยวชาญในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ 
๖.๑.๒ จัดท าแผนกลยุทธ์ในการบูรณาการประเด็นทางเพศเข้าสู่ประเด็นกระแส

หลักเสร็จสิ้น 

 
สูง 
สูง 

 
ต่อเนื่อง 
๒๕๕๘ 
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หน้าที ่ กิจกรรม ความส าคัญ กรอบระยะเวลา 
บูรณาการประเด็นทาง
เพศเข้าสู่กระแสหลัก 
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ง. แผนภำพสรุปกรอบควำมร่วมมือ APF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


