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จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักและกำรรับรู้ให้แก่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
และบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและใช้เป็นแหล่งค้นคว้ำเบื้องต้นในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กำรรวมกลุ่มเป็น
เครือข่ำยสิทธิมนุษยชนระดับสำกล โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ รูปแบบกำรด ำเนินงำน ตลอดจนบทบำท
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติกับเครือข่ำยควำมร่วมมือดังกล่ำว รวมถึงบทบำท
ควำมสัมพันธ์กับกลไกด้ำนสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ และกำรก ำหนด
แนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้มีประสิทธิผล 
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ภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่ ๒ สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (National Human Rights Institutions: 
NHRIs) ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลให้เป็นองค์กรที่ท ำหน้ำที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมำตั้งแต่  
ปี ๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๘๙) โดยองค์กำรสหประชำชำติและองค์กรในเครือบำงแห่งได้จัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับควำม

๑. บทน า 



๕ 

เป็นไปได้ของกำรจัดตั้งสถำบันระดับชำติให้เป็นเครื่องมือในกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รำยงำน
เหล่ำนี้ได้น ำไปสู่กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำงประเทศของสหประชำชำติเกี่ยวกับสถำบันระดับชำติเพ่ือกำร
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (UN International Workshop on National Institutions for the 
Promotion and Protection of Human Rights) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปำรีสในปี ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) และน ำไปสู่
กำรจัดท ำ “หลักการปารีสว่าด้วยสถานะของสถาบันระดับชาติ (Paris Principles relating to the status of 
national institutions)” หรือที่เรียกกันในชื่อ "หลักกำรปำรีส" เป็นหลักกำรชี้แนะเกณฑ์ขั้นต่ ำส ำหรับกำรจัดตั้ง
และกำรด ำเนินงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

NHRIs เกิดข้ึนและได้รับกำรรับรองภำยใต้ระบบสหประชำชำติ มีวัตถุประสงค์ส ำคัญตำมหลักกำรปำรีส 
ได้แก่ กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผ่ำนกำรตรวจสอบสถำนกำรณ์กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรน ำคดีไปสู่ศำล 
กำรแก้ไขข้อร้องเรียนด้วยกระบวนกำรทำงเลือกและกำรไกล่เกลี่ยควำมขัดแย้ง กำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่ำน
กำรศึกษำ กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ กำรฝึกอบรม และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ รวมถึงกำรให้
ค ำปรึกษำแก่รัฐบำล และกำรตรวจสอบติดตำมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำง
ประเทศในประเทศของตน กำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเทศและจัดท ำรำยงำนผ่ำนกลไก
และกระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal Periodic Review: UPR) 

กำรแสดงบทบำทของ NHRIs จึงมีควำมเชื่อมโยงกับมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ภำยใต้
กลไกสหประชำชำติเป็นอย่ำงยิ่ง โดย NHRIs สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกลไกสิทธิมนุษยชนตำมกฎบัตร
สหประชำชำติ (charter-based mechanisms) เช่น กำรอ้ำงอิงหลักกำร แนวทำง หรือมำตรฐำนด้ำน 
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ มำประกอบกำรวิเครำะห์หรือกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับประเทศไทย และสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกลไกตำม
สนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน (treaty-based mechanisms) โดยกำรอ้ำงอิงหลักกำร แนวทำง หรือ
มำตรฐำนในกำรตีควำมข้อบทของสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชนและแนวทำงกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีจำก
ข้อคิดเห็นทั่วไป (General Comments)  

ในปี ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) สมัชชำสหประชำชำติ (UN General Assembly) ได้ให้กำรรับรอง “หลักกำร
ปำรีส” ตำมข้อมติที่ A/RES/48/134 และ NHRIs จำกนำนำประเทศที่เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำง
ประเทศ ครั้งที่ ๒ ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นคณะกรรมกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสถำบัน
ระดับชำติเพ่ือกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (International Coordinating Committee of the 
national institutions for the promotion and protection of human rights: ICC) ในรูปแบบขององค์กร
เครือข่ำยสมำชิก (member-based body) ที่รวบรวม NHRIs จำกทั่วโลก ต่อมำในปี ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙)  
ที่ประชุมใหญ่ ICC ได้ลงมติเพ่ือเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น “กรอบเครือข่ำยพันธมิตรระดับโลกว่ำด้วยสถำบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ” (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)  

 

 

 

 
1993

UNGA ให้การรับรอง
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GANHRI เป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพำะพิเศษที่มิใช่องค์กรในเครือสหประชำชำติ (Non-UN body)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประสำนกำรด ำเนินงำนและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ NHRIs ให้สอดคล้องกับหลักกำร
ปำรีส สร้ำงควำมเป็นผู้น ำด้ำนกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนให้กำรสนับสนุนและอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ NHRIs ในกำรประสำนงำนกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศเพ่ือเสริมสร้ำง 
สิทธิมนุษยชนในประเทศ โดยเฉพำะกับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ  (Human Rights 
Council: HRC) และกลไกภำยใต้สนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน (Treaty Bodies) เนื่องจำก NHRIs เป็นกลไก
ภำยในประเทศที่ท ำหน้ำที่เบื้องต้นแทนกลไกสิทธิมนุษยชนสหประชำชำติ  สำมำรถให้ข้อมูลและน ำเสนอ
รำยงำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ในประเทศได้อย่ำงเป็นอิสระและเชื่อถือได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่ภำยใต้หลักกำรปำรีส 
ส่งเสริมและติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะที่รัฐบำลได้รับไว้จำกกลไกสหประชำชำติ  เช่น คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (HRC) กลไกตำมกระบวนกำรพิเศษ (special procedures) กลไก UPR 
รวมถึงกลไกตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน  

กำรแสดงบทบำทของ NHRIs ที่มีสถำนะ ‘A’ ในฐำนะสถำบันสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศ หรือกรอบ
เครือข่ำย NHRIs ในระดับภูมิภำค เช่น APF และกรอบเครือข่ำย NHRIs ระดับโลก เช่น GANHRI ใน HRC สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรแถลงด้วยวำจำในประเด็นที่เป็นวำระส ำคัญของกำรประชุม HRC กำรมี
ส่วนร่วมผ่ำนถ้อยแถลงในรูปแบบวิดีโอ (video messages) ในเวทีอภิปรำยเต็มคณะ (plenary debates) 
ของ HRC กำรใช้สิทธิแสดงควำมเห็น (intervene) ภำยหลังกำรน ำเสนอรำยงำน UPR ของรัฐเพ่ือให้ที่ประชุม 
HRC พิจำรณำรับรอง กำรใช้สิทธิโต้แย้งกรณีมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศของตน ในช่วงกำรพูดคุยหำรือ 
(interactive dialogues) ภำยหลังจำกกำรน ำเสนอรำยงำนภำรกิจกำรเยือนประเทศของผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือ 
ที่ได้รับมอบหมำย (mandate holder) ของกลไกตำมกระบวนกำรพิเศษ และกำรเสนอเอกสำรต่อที่ประชุม 
ทั้งนี้ เอกสำรดังกล่ำวจะต้องมีตรำสัญลักษณ์ของสหประชำชำติก ำกับด้วย 

ดังนั้น กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมใน GANHRI นอกจำกจะเป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบกำรณ์ และควำมรู้
ในประเด็นสิทธิมนุษยชนระหว่ำง NHRIs ที่เป็นสมำชิกแล้ว ยังเป็นโอกำสส ำหรับสมำชิกในกำรมีส่วนร่วม 
แสดงบทบำทและมีปฏิสัมพันธ์กับกลไกด้ำนสิทธิมนุษยชนในสหประชำชำติด้วย ส ำหรับคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติในฐำนะสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของไทย ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกของ GANHRI (ICC 
เดิม) เมื่อปี ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) และได้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ รวมทั้งกำรแสดงบทบำทใน GANHRI โดยมี
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญดังจะได้กล่ำวต่อไป  
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๒.๑ ความเป็นมาของ GANHRI 

กรอบควำมร่วมมือเครือข่ำยพันธมิตรระดับโลกว่ำด้วยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (GANHRI) 
มีชื่อเดิมว่ำ คณะกรรมกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสถำบันระดับชำติเพ่ือกำรส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ICC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เป็นกำรรวมตัวกันของ NHRIs จำก 
ทุกภูมิภำคทั่วโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ NHRIs ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้สอดคล้อง
กับหลักกำรปำรีสว่ำด้วยสถำบันระดับชำติเพ่ือกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Paris Principles) 
รวมทั้งสร้ำงควำมเป็นผู้น ำในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยกิจกรรมหลักของ GANHRI ที่ส ำคัญ 
ได้แก่ กำรสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ NHRIs จำกทุกภูมิภำคทั่วโลก ในกำรประสำนงำนกับ 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ กลไกภำยใต้สนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน และกำรประชุมใน
กรอบสหประชำชำติอ่ืน ๆ ด้ำนสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ GANHRI มีรูปแบบเป็นองค์กรไม่แสวงหำก ำไรภำยใต้
กฎหมำยสวิส 

๒.๒ สมาชิก GANHRI 

 

 

 

 

๒. ความเป็นมาและโครงสร้างของ GANHRI 
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GANHRI ประกอบด้วย NHRIs จ ำนวน ๑๑๔ สถำบัน แบ่งเป็น NHRIs ที่ปฏิบัติหน้ำที่สอดคล้องกับ
หลักกำรปำรีส และได้รับสถำนะ‘A’ จ ำนวน ๘๐ สถำบัน กับ NHRIs ที่ปฏิบัติหน้ำที่สอดคล้องกับหลักกำร
ปำรีสเพียงบำงส่วน และได้รับสถำนะ ‘B’ จ ำนวน ๓๔ สถำบัน (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๒) จำก
เครือข่ำย NHRIs ๔ ภูมิภำคได้แก่  

๒.๒.๑ ภูมิภำคแอฟริกำ (Network of African National Human Rights Institutions: NANHRI) 
 
 
 
 
 
๒.๒.๒ ภูมภิำคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF)  
 
 
 
 
 
๒.๒.๓ ภูมิภำคยุโรป (European Network of National Human Rights Institutions: ENNHRI) 
 
 
 
 
 
๒.๒.๔ ภูมิภำคอเมริกำ (Network of National Human Rights Institutions of the Americas: RINDHCA) 
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๒.๓ โครงสร้างการบริหารงานของ GANHRI 

 

GANHRI แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนออกเป็น 

 

 



๑๐ 

๒.๓.๑ สมัชชำใหญ่ (General Assembly)  

ประกอบด้วยสมำชิก GANHRI ทั้งหมด และถือเป็นองค์อ ำนำจสูงสุดของ GANHRI  
ท ำหน้ำที่ในกำรรับรองและทบทวนโครงกำรกิจกรรมต่ำง ๆ กำรคัดเลือกผู้แทนในหน่วยงำนบริหำรและติดตำม
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร (GANHRI Bureau) รับผิดชอบต่อกำรแก้ไขปรับปรุงธรรมนูญ 
GANHRI และกำรให้ควำมเห็นชอบต่องบประมำณและรำยงำนกำรเงิน โดยสมัชชำใหญ่จะท ำกำรเลือกผู้แทน 
๒ คนจำกผู้น ำของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่ได้รับสถำนะ ‘A’ ซึ่งได้รับกำรเสนอชื่อโดยเครือข่ำยระดับ
ภูมิภำคที่เก่ียวข้องตำมวงรอบหมุนเวียนกันเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นประธำน GANHRI และเลขำนุกำร GANHRI 

๒.๓.๒ คณะกรรมกำรบริหำร GANHRI (GANHRI Bureau)  

ประกอบด้วยสมำชิกจำกสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่มีสถำนะ ‘A’ จำก ๔ ภูมิภำค
รวมทั้งประธำน GANHRI และเลขำนุกำร GANHRI จ ำนวนทั้งสิ้น ๑๖ คน ท ำหน้ำที่ เป็นองค์กรบริหำร 
รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติของที่ประชุมสมัชชำใหญ่ รวมถึงกำรพัฒนำนโยบำยและแนวปฏิบัติ
ขององค์กร กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้โครงกำรต่ำง ๆ เกิดผลในทำงปฏิบัติ กำรติดตำมตรวจสอบกำรบริหำร
กำรเงิน และกำรให้บริกำรแก่สมำชิก GANHRI และที่ส ำคัญ คือ กำรรับรองผลกำรพิจำรณำประเมินสถำนะ
ของสมำชิก  

๒.๓.๓ ส ำนักงำนใหญ่ (Head Office)  

ส ำนักงำนใหญ่ของ GANHRI ตั้งอยู่ ในอำคำรสหประชำชำติ (Palais des Nations)  
นครเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิส โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป กำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคและประเด็นเฉพำะเรื่องแก่สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และกำรดูแลข้อมูลบน
เว็บไซต์และแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่สมำชิก GANHRI ส ำนักงำนใหญ่ประกอบด้วย 
ผู้แทนประจ ำเจนีวำ ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร เจ้ำหน้ำที่สิทธิมนุษยชน เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและธุรกำร เจ้ำหน้ำที่
สื่อสำรและกำรจัดกำรควำมรู้ และผู้ช่วยด้ำนสิทธิมนุษยชน 

๒.๓.๔ ส ำนักงำนเลขำนุกำร GANHRI  

ด ำเนินงำนโดยแผนกสถำบันแห่งชำติและกลไกระดับภูมิภำค (National Institutions 
and Regional Mechanisms -NIRMS) ของส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ  
(UN Office of the High Commissioner for Human Rights - OHCHR) 

๒.๓.๕ คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำง ๆ ได้แก่ 
(๑) คณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA)

รับผิดชอบในกำรพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประเมินสถำนะของ NHRIs ต่อ GANHRI ประกอบด้วย
สมำชิกจำก NHRIs ที่มีสถำนะ ‘A’ จำกเครือข่ำยระดับภูมิภำค ๆ ละ ๑ สถำบัน รวม ๔ สถำบัน โดยมี OHCHR 
ท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร 

(๒) คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงิน (Finance Committee) ประกอบด้วยสมำชิกจำก NHRIs 
ที่มีสถำนะ ‘A’ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกเครือข่ำยภูมิภำคๆ ละ ๑ สถำบัน รวม ๔ สถำบัน มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ ๓ ปี และสำมำรถด ำรงต ำแหน่งได้ ๒ ครำวติดต่อกันประธำนกรรมกำรมำจำกกำรเลือก



๑๑ 

กันเองของสมำชิกโดยหมุนเวียนกันไปตำมภูมิภำค ประธำนกรรมกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ ๓ ปีนับจำกวันที่
ได้รับกำรแต่งตั้ง 

(๓) คณะท ำงำนภำยใต้ GANHRI ประกอบด้วย  
(๓.๑) คณะท ำงำนด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นคณะท ำงำนเฉพำะเรื่องคณะแรก

ของ GANHRI ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนำคม ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) จัดกำรประชุมครั้งแรกที่กรุงโคเปนเฮเกน เมื่อ
เดือนสิงหำคม ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ประกอบด้วยสมำชิก GANHRI ประเภทที่มีสิทธิออกคะแนนเสียง (voting 
members) จำกเครือข่ำยระดับภูมิภำค ๆ ละ ๒ สถำบัน รวม ๘ สถำบันและผู้แทนที่ได้รับมอบหมำยจำก
ประธำน GANHRI โดยมีส ำนักงำนใหญ่ของ GANHRI ท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

คณะท ำงำนด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถด้ำนธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ให้กับ NHRIs และเครือข่ำยระดับภูมิภำค รวมถึงประเด็นส ำคัญ
อื่น ๆ ส่งเสริมควำมพยำยำมของNHRIsในกิจกรรมด้ำนธุรกิจและสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับระหว่ำงประเทศ
และระดับภูมิภำคตลอดจนแสวงหำแนวทำงเพื่อส่งเสริมบทบำทของ NHRIs ในกำรสื่อสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

(๓.๒) คณะท ำงำนด้ำนสิทธิของผู้พิกำร จัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมกำรบริหำร 
GANHRI ในกำรประชุมที่เมืองมำรำเกช ประเทศโมร็อกโก เมื่อปี ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ประกอบด้วยสมำชิก 
GANHRI ประเภทที่มีสิทธิออกคะแนนเสียง (voting members) จำกเครือข่ำยระดับภูมิภำค ๆ ละ ๒ สถำบัน 
รวม ๘ สถำบันและผู้แทนที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำน GANHRI โดยมีส ำนักงำนใหญ่ของ GANHRI ท ำหน้ำที่
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน  

คณะท ำงำนด้ำนสิทธิของผู้พิกำรมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใน 
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่ำง NHRIs จำกทุกภูมิภำคในกำรส่งเสริมกำรน ำ
มำตรฐำนระหว่ำงประเทศตำมสนธิสัญญำไปใช้ในระดับประเทศ กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนระดับประเทศตำม
อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิของผู้พิกำร รวมถึงบทบำทของ NHRIs ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกลไกกำรตรวจสอบ
อิสระ (Independent Monitoring Mechanisms: IMM) ภำยใต้มำตรำ ๓๓ (๒) ของอนุสัญญำ และกำร
ท ำงำนร่วมกันระหว่ำง IMM และ NHRIs ที่ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น IMM ตลอดจนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมอนุสัญญำในระดับสำกล 

(๓.๓) คณะท ำงำนว่ำด้วยวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) จัดตั้งขึ้น
เมื่อปี ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) อันเป็นผลมำจำกกำรประชุมนำนำชำติ GANHRI ครั้งที่ ๑๒ โดยได้รับกำรรับรอง
ในปฏิญญำเมรีดำ (Merida Declaration) คณะท ำงำนว่ำด้วยวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ ประกอบด้วย
สมำชิก GANHRI ๕ คน จำกเครือข่ำยภูมิภำค ๆ ละ ๑ สถำบัน และผู้แทนที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำน 
GANHRI โดยมีส ำนักงำนใหญ่ของ GANHRI ท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำน  

คณะท ำงำนว่ำด้วยวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำง
พ้ืนที่ส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล แนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีและบทเรียนของ NHRIs ตลอดจนน ำ GANHRI 
ไปสู่กำรมีส่วนร่วมและกำรประสำนควำมร่วมมือกับสมำชิกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

(๓.๔) คณะท ำงำนด้ำนผู้สูงอำยุ เกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์ประชำกรผู้สูงอำยุในสังคม
โลกได้เพ่ิมจ ำนวนขึ้นอย่ำงรวดเร็วและสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอำยุกลำยมำเป็นประเด็นที่ส ำคัญยิ่งขึ้น GANHRI 
จึงจัดตั้งคณะท ำงำนด้ำนผู้สูงอำยุขึ้นในปี ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประกอบด้วยสมำชิก GANHRI ที่มีสิทธิออก
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คะแนนเสียง (voting members) จำกเครือข่ำยภูมิภำค ๆ ละ ๒ สถำบัน รวม ๘ สถำบันและผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมำยจำกประธำน GANHRI โดยมีส ำนักงำนใหญ่ของ GANHRI ท ำหน้ำทีส่นับสนุนกำรด ำเนินงำน  

คณะท ำงำนด้ำนผู้สูงอำยุมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ 
NHRIs ในคณะท ำงำนแบบเปิดของสหประชำชำติเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ (Open-Ended Working Group on 
Ageing: OEWGA) เพ่ือหำรือมำตรกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรคุ้มครองและส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอำยุ และเพ่ือสนับสนุนควำมพยำยำมของ GANHRI ในกำรขยำยสิทธิกำรมีส่วนร่วมของ 
NHRIs อย่ำงเป็นทำงกำรในกำรท ำงำนของ OEWGA และกระบวนกำรระหว่ำงประเทศที่น ำไปสู่กำรพิจำรณำ
ตรำสำรระหว่ำงประเทศที่มีผลผูกพันด้ำนสิทธิของผู้สูงอำยุ 

๒.๔ กติกาการด าเนินงาน 

๒.๔.๑ กลยุทธ์และแผนยุทธศำสตร์ GANHRI  

แผนยุทธศำสตร์ระยะ ๓ ปีของ GANHRI เป็นกำรรวบรวมประเด็นควำมต้องกำร แนวโน้ม 
และพัฒนำกำรล่ำสุดที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรของ GANHRI ตำมแผนยุทธศำสตร์ฉบับก่อนหน้ำนี้ โดยอำศัย
กระบวนกำรปรึกษำหำรือร่วมกับสมำชิกเครือข่ำยระดับภูมิภำค หุ้นส่วนควำมร่วมมือรวมถึงกลไก
สหประชำชำติและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ เพ่ือก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับสมำชิก หุ้นส่วนควำมร่วมมือ 
และเจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยภำรกิจของ GANHRI โดยแผนยุทธศำสตร์ฉบับปัจจุบันครอบคลุม
แผนงำนส ำหรับปี ๒๐๒๐ – ๒๐๒๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) มีเป้ำหมำยที่ส ำคัญ คือ กำรเพ่ิมกำรรับรู้เกี่ยวกับ
บทบำทของ GANHRI กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญของของสถำบันสมำชิกในระดับระหว่ำงประเทศและระดับ
ภูมิภำค กำรจัดกำรควำมรู้ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำพ้ืนที่ส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงสมำชิก ตลอดจน  
กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของ GANHRI 

๒.๔.๒ หลักกำรปำรีสว่ำด้วยสถำนะของสถำบันระดับชำติ (Paris Principles relating to the 
status of national institutions) ก ำหนดให้ NHRIs ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่ำนกำรศึกษำ กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ กำรฝึกอบรม กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ และกำรให้ค ำปรึกษำแก่รัฐบำล กำรปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเทศและรำยงำนเกี่ยวกับเรื่องนี้   
กำรไกล่เกลี่ยควำมขัดแย้ง กำรสืบสวนสถำนกำรณ์กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรน ำคดีไปสู่ศำล รวมถึงกำร
จัดกำรข้อร้องเรียนโดยกลไกทำงเลือก  

หลักกำรปำรีสก ำหนดหลักเกณฑ์ ๖ ประกำรที่ NHRIs จะต้องปฏิบัติตำม 
(๑) อำณัติและควำมสำมำรถ: อำณัติกว้ำงครอบคลุมสิทธิมนุษยชนในทุกด้ำน 
(๒) เอกรำชจำกรัฐบำล 
(๓) อิสรภำพที่รับรองโดยกฎหมำยหรือรัฐธรรมนูญ 
(๔) พหุนิยม 
(๕) ทรัพยำกรที่เพียงพอ  
(๖) มีอ ำนำจในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่ำงเพียงพอ 

๒.๔.๓ ธรรมนูญ GANHRI (GANHRI Statute) (ฉบับปรับปรุงวันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๒) เป็นกฎหมำย
สูงสุดในกำรด ำเนินงำนของ GANHRI มีเนื้อหำแบ่งออกเป็น ๑๖ หมวด ๕๙ ข้อ ครอบคลุมเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ 

(๑)  หมวด ๑ นิยำมและกำรแปลควำมหมำย (ข้อ ๑) 
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(๒)  หมวด ๒ ชื่อ ตรำสัญลักษณ์ และส ำนักงำนที่ได้รับกำรจดทะเบียน (ข้อ ๒ – ๔) 
(๓)  หมวด ๓ วัตถุประสงค์(ข้อ ๕  - ๘) 
(๔)  หมวด ๔ กำรประสำนงำนกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ สถำบันสิทธิมนุษยชน 

                              แห่งชำติอ่ืน ๆ และองค์กรภำคประชำสังคม (ข้อ ๙) 
(๕)  หมวด ๕ กำรประเมินสถำนะตำมหลักกำรปำรีส (ข้อ ๑๐ – ๒๓) 
(๖)  หมวด ๖ สมำชิก (ข้อ ๒๔ – ๓๐) 
(๗)  หมวด ๗ เครือข่ำยระดับภูมิภำคของสมำชิก (ข้อ ๓๑.๑ – ๓๑.๔) 
(๘)  หมวด ๘ สมัชชำใหญ่ของสมำชิก (ข้อ ๓๒ – ๓๗) 
(๙)  หมวด ๙ สิทธิออกเสียงและตัดสิน (ข้อ ๓๘ – ๔๒) 
(๑๐) หมวด ๑๐ คณะกรรมกำรบริหำร GANHRI (ข้อ ๔๓ –๕๑) 
(๑๑) หมวด ๑๑ กำรบริหำรกำรเงิน (ข้อ ๕๒) 
(๑๒) หมวด ๑๒ ทรัพย์สินของ GANHRI (ข้อ ๕๓ – ๕๔) 
(๑๓) หมวด ๑๓ กำรเลิกกิจกำรและกำรช ำระบัญชี (ข้อ ๕๕ – ๕๖) 
(๑๔) หมวด ๑๔ ระเบียบวิธีปฏิบัติ (ข้อ ๕๗) 
(๑๕) หมวด ๑๕ กำรแก้ไขเพ่ิมเติมธรรมนูญ (ข้อ ๕๘) 
(๑๖) หมวด ๑๖ ภำษำท่ีใช้บังคับ (ข้อ ๕๙) 

๓.๑ การประชุมประจ าปี (Annual Meeting) 

กำรประชุมประจ ำปีของ GANHRI เป็นกำรรวมตัวเพ่ือพบปะหำรือกันเป็นประจ ำของ NHRIs 
จำกทั่วทุกมุมโลก ณ นครเจนีวำ กำรประชุมจัดขึ้นโดยควำมร่วมมือระหว่ำง GANHRI และ OHCHR โดยมักจะ
จัดขึ้นในช่วงเวลำเดียวกันกับกำรประชุมรอบปกติของ HRC ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ - เดือนมีนำคมของทุกปี 
เนื่องจำกในช่วงกำรประชุม HRC นั้น NHRIs จำกแต่ละประเทศสำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมรับฟัง โดย NHRIs 
ที่มีสถำนะ ‘A’สำมำรถแสดงบทบำทเชิงรำยสถำบันได้ในวำระที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน GANHRI สำมำรถ
เข้ำร่วมกำรประชุมและแสดงบทบำทในฐำนะผู้แทนเครือข่ำยในประเด็นต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กำรประชุมประจ ำปีประกอบด้วย กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร GANHRI (GANHRI 
Bureau) กำรประชุมสมัชชำใหญ่ (General Assembly) และกำรประชุมประจ ำปี (Annual Conference) 
นอกจำกนี้ อำจมีกำรจัดกำรประชุมและกิจกรรมอ่ืน ๆ ในช่วงสัปดำห์เดียวกันนั้น เช่น กำรประชุมเครือข่ำย
ระดับภูมิภำคและกิจกรรมข้ำงเคียง (side-events) รวมถึงกำรจัดเวทีองค์กรพัฒนำเอกชนควบคู่ไปกับ 
กำรประชุมประจ ำปีเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง NHRIs กับภำคประชำสังคม 

๓.๒ การประชุมคณะกรรมการ GANHRI (GANHRI Bureau) 

กำรประชุมคณะกรรมกำร GANHRI จะมีขึ้นปีละ ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกจะจัดขึ้นที่นครเจนีวำ ในช่วง
เดียวกันกับกำรประชุมประจ ำปีรำวเดือนมีนำคมของทุกปี และครั้งที่ ๒ จะจัดรำวเดือนตุลำคม โดยสถำนที่
ประชุมจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตำมภูมิภำคที่ท ำหน้ำที่เป็นประธำน หรือจัดตำมประเทศต่ำง ๆ ที่มีกำร
ประชุมนำนำชำติของ GANHRI  

๓. รูปแบบการด าเนินงาน 
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๓.๓ การประชุมนานาชาติ (International Conference) 

กำรประชุมนำนำชำติของ GANHRI จัดขึ้นโดย GANHRI และ OHCHR ร่วมกับสมำชิก GANHRI 
ซึ่งจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้ำภำพร่วมจัดกำรประชุมทุก ๓ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงควำม
ร่วมมือระหว่ำง NHRIs โดยหมุนเวียนกันจัดตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ได้แก่ เอเชีย-แปซิฟิก อเมริกำ แอฟริกำ และ
ยุโรป เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวควำมคิดและประสบกำรณ์ระหว่ำง NHRIs และร่วมกันจัดท ำแนวปฏิบัติ/
แนวทำงในกำรน ำหลักกำรปำรีสมำปรับใช้ในเหตุกำรณ์จริง และเพ่ือหำรือเกี่ยวกับระเบียบวำระกำรประชุม
ตลอดจนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในระดับประเทศ  

ส ำหรับกำรประชุมนำนำชำติที่ผ่ำนมำมีประเด็นที่เป็นที่สนใจร่วมกันของ NHRIs และมีกำรรับรอง
เอกสำรส ำคัญในนำมของสมำชิก GANHRI เช่น กำรประชุมเมื่อปี ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ที่ประชุมรับรอง
ปฏิญญำ เอดินเบอระ (Edinburgh Declaration) ว่ำด้วยบทบำทของ NHRIs ที่เก่ียวข้องกับภำคธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน กำรประชุมเมื่อปี ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ที่ประชุมรับรองปฏิญญำอัมมำน (Amman Declaration) 
ว่ำด้วยบทบำทของ NHRIs และสิทธิมนุษยชนของสตรี กำรประชุมเมื่อปี ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่ประชุม
รับรองปฏิญญำเมริดำ (Merida Declaration) ว่ำด้วยบทบำทของ NHRIs กับกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน และ 
กำรประชุมนำนำชำติครั้งล่ำสุดเมื่อปี ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดท ำและลงนำมในปฏิญญำ 
มำรำเกช (Marrakesh Declaration) ว่ำด้วยบทบำทของ NHRIs ในกำรกำรขยำยพ้ืนที่สำธำรณะและ 
กำรส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เน้นบทบำทของสตรี 

๓.๔ การสนับสนุนสมาชิกในด้านต่าง ๆ 

๓.๔.๑ กำรเสริมสร้ำงศักยภำพแก่ NHRIs  

GANHRI มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ NHRIs เพ่ือให้สมำชิกสำมำรถจัดกำรกับ
ปัญหำสิทธิมนุษยชนและอ ำนวยควำมยุติธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยตั้งแต่ปี ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
GANHRI ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมร่วมกับพันธมิตร เช่น OHCHR มูลนิธิ Friedrich Ebert Stiftung (FES) และ
สถำบันเพ่ือกำรฝึกอบรมและกำรวิจัยแห่งสหประชำชำติ (UNITAR) จัดหลักสูตรฝึกอบรมส ำหรับ NHRIs ว่ำด้วย
ระบบสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ (Training Course for National Human Rights Institutions on the 
International Human Rights System) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับกำรท ำงำน
ของกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติบทบำทของ  NHRIs ในกำรมีส่วนร่วมกับกลไกดังกล่ำวอย่ำงมี
ประสิทธิผลผ่ำนกระบวนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรเขียนรำยงำนที่ดีและกำรออกแบบกลยุทธ์ 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรของรัฐตำมข้อเสนอแนะของสหประชำชำติ โดยเนื้อหำของหลักสูตรครอบคลุม 
เรื่องระบบกลไกตำมสนธิสัญญำ กำรป้องกันกำรทรมำน คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติและกลไก 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลไกตำมกระบวนกำรพิเศษและกลไกกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ 
(Universal Periodic Review: UPR) ตลอดจนควำมร่วมมือกับองค์กรภำคประชำสังคม 

๓.๔.๒ กำรสนับสนุน NHRIs ภำยใต้กำรคุกคำม  

แม้จะมีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ NHRIs ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยจัดตั้งของ 
NHRIs แต่ NHRIs ในหลำยประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยคุกคำมและกำรถูกข่มขู่อย่ำงรุนแรงในหลำกหลำย
รูปแบบต่อควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึง 
กำรเรียกร้องให้รัฐบำลปฏิบัติตำมพันธกรณีด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ทั้งจำกรัฐและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  



๑๕ 

ในกรณีดังกล่ำว GANHRI ได้ท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับเครือข่ำยระดับภูมิภำคทั้ง ๔ ภูมิภำค 
เพ่ือสนับสนุนให้สมำชิกสำมำรถรักษำควำมเป็นอิสระจำกรัฐบำลและบรรลุภำรกิจได้ รวมถึงกำรเสนอเรื่องไป
ยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกลไกสหประชำชำติ เช่น ผู้ช่วยเลขำธิกำรสหประชำชำติ ประธำน HRC และกลไก
ตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน ซึ่งสหประชำชำติได้เรียกร้องให้ประเทศสมำชิกท ำหน้ำที่ปกป้อง NHRIs 
ของตนและตรวจสอบภัยคุกคำม ดังที่มีกำรเน้นย้ ำไว้ในข้อมติสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติซึ่งได้รับกำร
รับรองด้วยมติเป็นเอกฉันทเ์มื่อเดือนธันวำคม ๒๐๑๗ (พ.ศ. ๒๕๖๐)  

นอกจำกนี้ GANHRI ยังได้ร่วมมือกับ OHCHR และ UNDP พัฒนำและจัดท ำแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรกรณีมีกำรตอบโต้หรือกำรกระท ำอ่ืน ๆ อันเป็นกำรคุกคำม NHRIs และบุคลำกรของ NHRIs 

๓.๕ บทบาทของ GANHRI กับกลไกสหประชาชาติ  

เป้ำหมำยส ำคัญประกำรหนึ่งของ GANHRI คือกำรสร้ำงอิทธิพลเชิงบวกต่อผลลัพธ์ที่ส ำคัญของ
กลไกและกระบวนกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ โดย GANHRI ได้แสดงบทบำทผ่ำนกำรน ำควำม
คิดเห็นและประสบกำรณ์ของสมำชิกเข้ำสู่กำรอภิปรำยในเวทีโลก และกำรน ำเสนอผลงำน ประสบกำรณ์ และ
แนวปฏิบัติที่ดีของสมำชิกผ่ำนกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนสิทธิมนุษยชนของกลไกสหประชำชำติ โดยมี
รูปแบบ ดังนี้ 

๓.๕.๑ บทบำทของ GANHRI กับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ  

NHRIs เป็นกลไกภำยในประเทศที่ท ำหน้ำที่ เบื้ องต้นแทนกลไกสิทธิมนุษยชน
สหประชำชำติ สำมำรถให้ข้อมูลและน ำเสนอรำยงำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ในประเทศได้อย่ำงเป็นอิสระและ
เชื่อถือได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่ภำยใต้หลักกำรปำรีส ด้วยเหตุดังกล่ำว GANHRI ท ำหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนสมำชิก
รำยสถำบันในกำรแสดงบทบำทในระหว่ำงกำรประชุมรอบปกติของ HRC ทั้ง ๓ รอบ ประสำนควำมร่วมมือกับ 
HRC ตลอดจนน ำเสนอถ้อยแถลงในนำมของ NHRIs ทั่วโลก 

๓.๕.๒ บทบำทของ GANHRI กับกลไกตำมกระบวนกำรพิเศษ (Special Procedures) 

GANHRI มีส่วนร่วมกับกลไกลตำมกระบวนกำรพิเศษ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลไกด้ำน 
ผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน ในประเด็นสิทธิในที่อยู่อำศัย นักปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และ
สิทธิของผู้พลัดถิ่นภำยในประเทศ 

๓.๕.๓ บทบำทของ GANHRI กับกลไก UPR 

ในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒) GANHRI ได้ริเริ่มกำรสัมมนำออนไลน์ (webinar) ว่ำด้วย
กระบวนกำร UPR โดยควำมร่วมมือกับ OHCHR และ UPR Info เพ่ือสนับสนุนกำรเตรียมกำรจัดท ำรำยงำน 
UPR ของสมำชิกในแต่ละรอบ รวมถึงกำรเตรียมกำรเข้ำร่วมในกระบวนกำรน ำเสนอรำยงำนของประเทศ 

๓.๕.๔ บทบำทของ GANHRI กับกลไกตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน 

โดยที่ NHRIs กับกลไกตำมสนธิสัญญำมีควำมร่วมมือระหว่ำงกันในด้ำนกำรติดตำม 
กำรด ำเนินงำนของรัฐตำมพันธกรณีที่ก ำหนดในสนธิสัญญำ ผู้เชี่ยวชำญภำยในกลไกตำมสนธิสัญญำให้ควำม
เชื่อถือตำมรำยงำนของ NHRIs เพ่ิมมำกขึ้น รวมถึงเปิดรับกำรมีส่วนร่วมของ NHRIs ในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถำนกำรณส์ิทธิมนุษยชนในประเทศของตน และในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมรำยงำนของ



๑๖ 

กลไกตำมสนธิสัญญำ ในทำงกลับกัน NHRIs มีบทบำทในกำรให้ข้อมูลแก่สำธำรณะเกี่ยวกับภำรกิจของกลไกตำม
สนธิสัญญำ และในบำงกรณีที่มีกฎหมำยอนุญำต NHRIs อำจให้ควำมช่วยเหลือบุคคลในกำรยื่นข้อร้องเรียนต่อ
กลไกตำมสนธิสัญญำ 

GANHRI มีบทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ NHRIs ในกลไกตำม
สนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน เช่น กำรส่งข้อมูลไปยังกลไกตำมสนธิสัญญำก่อนกำรประชุม จัดกำรประชุม
ระหว่ำงผู้แทนของ NHRIs และผู้เชี่ยวชำญประจ ำสนธิสัญญำ กำรรำยงำนกลับเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของ
กลไกตำมสนธิสัญญำ และสนับสนุนให้ NHRIs ติดตำมกำรด ำเนินกำรของรับตำมข้อสังเกตโดยสรุปและ
ค ำแนะน ำของกลไกตำมสนธิสัญญำ นอกจำกนี้ GANHRI มีส่วนร่วมกับกลไกตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะกรรมกำรประจ ำอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิคนพิกำร และคณะกรรมกำรประจ ำอนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรหำยสำบสูญโดยถูกบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

๔.๑ หลักการประเมินสถานะ 

โดยที่ NHRIs เป็นองค์กรที่แมจ้ะจดัตัง้ขึน้โดยรฐัแต่มคีวามเป็นอสิระจากรฐับาล มอี านาจ
หน้าที่เฉพาะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การเฝ้าระวงัสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่สถานการณ์ของบุคคลชายขอบหรอืกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการทบทวน
กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏบิตั ิสถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาตจิงึไดร้บัการยอมรบัโดยชุมชนระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ ใ ห้ เ ป็ น ก ล ไ ก ส า คั ญ ใ น 
การเชื่อมประสานช่องว่างระหว่างการปฏบิตัติามพนัธกรณีดา้นสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศของรฐักบั
การใช้สทิธมินุษยชนโดยปกตขิองประชาชนในระดบัประเทศ ซึ่งการที่จะท าหน้าที่ดงักล่าวได้อย่างมี
ประสทิธผิล จ าเป็นจะตอ้งมมีาตรฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางส าหรบั NHRIs ซึง่เป็นทีม่าของ
การจดัท าหลกัการปารสีขึ้น (Paris Principles) ในการประชุมเชิงปฏิบตัิการระหว่างประเทศว่าด้วย
สถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิครัง้ที ่๑ เมือ่ปี ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ณ กรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส และ
ต่อมาไดร้บัการรบัรองโดยสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิเมือ่ปี ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) หลกัการปารสีจงึ
ถอืเป็นมาตรฐานขัน้ต ่าส าหรบัการจดัตัง้และด าเนินงานของ NHRIs ครอบคลุมหลกัเกณฑเ์รือ่งความเป็น
อสิระ ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และองคป์ระกอบ ซึง่ใชเ้ป็นเกณฑก์ารประเมนิสถานะของ NHRIs โดยการ
พจิารณาความสอดคลอ้งกบัหลกัการปารสี 

กรอบแนวคดิ กฎ ระเบยีบ และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิสถานะ ประกอบดว้ย 

๔.๑.๑ หลักการปารีส เป็นกรอบการท างานเชิงบรรทัดฐานอย่างกว้างส าหรบัสถานะ
โครงสรา้ง อ านาจหน้าที ่องคป์ระกอบ และวธิกีารปฏบิตังิานของ NHRIs โดยมหีลกัการประกอบดว้ย ๓ 
เ ส า ห ลั ก  คื อ  
พหุนิยม ความเป็นอสิระ และประสทิธผิล ทัง้นี้ กระบวนการประเมนิสถานะจะประเมนิความสอดคล้อง
กับหลักการปารีสทัง้ในข้อกฎหมายและการปฏิบัติ โดยค านึงถึงบริบททางสิ่งแวดล้อมที่  NHRIs 
ด าเนินงานอยู ่เช่น ภาวะการไมม่เีสถยีรภาพทางการเมอืง ภาวะความขดัแยง้หรอืความไมส่งบ ซึง่ส่งผล
กระทบอยา่งรา้ยแรงต่อการรบัรองสทิธมินุษยชนตามมาตรฐานระหว่างประเทศและความสามารถในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ NHRIs ในกรณีเช่นว่านัน้ SCA ตระหนักดวี่า NHRIs อาจไม่สามารถ
ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการปารสีไดอ้ย่างเตม็รปูแบบ อย่างไรกด็ ีNHRIs ต้องสรา้งหลกัประกนั
ว่ า ป ร ะ ช า ช น จ ะ ยั ง ค ง ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง 
การเยยีวยาความเสยีหายทีม่ปีระสทิธผิล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผ่านช่องทางของ NHRIs  

๔.๑.๒ ขอ้สงัเกตทัว่ไป (General Observations) ไดร้บัการพฒันาขึน้โดย SCA เพื่ออธบิาย
รายละเอยีดของหลกัการปารสีทีม่ลีกัษณะเป็นหลกัการกว้าง ๆ ส าหรบั NHRIs ทุกแห่งโดยไม่ค านึงถงึ
รูปแบบทางโครงสร้างหรอืสภาพแวดล้อมที่ NHRIs นัน้ด าเนินการอยู่ ท าให้ขาดความชดัเจนและตรง

๔. การประเมินสถานะ NHRIs 



๑๘ 

ประเด็น ข้อสงัเกตทัว่ไปจงึเป็นค าอธบิายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสาระของหลกัการปารสีและการ
น าไปสู่การปฏบิตัิให้เกดิความสอดคล้องกบัหลกัการปารสี และใช้เป็นแนวทางประกอบการพจิารณา
ประเมนิสถานะโดย SCA ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่ผู้ให้การสนับสนุน NHRIs ในการพจิารณา
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสอดคลอ้งกบัหลกัการปารสี  

ข้อสงัเกตทัว่ไป แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๒ ส่วนหลกั คอื ส่วนที่ ๑ ว่าด้วยสารตัถะที่
จ าเป็นต้องมตีามหลกัการปารสี ซึง่เป็นการอธบิายความหมายของหลกัการปารสี และส่วนที ่๒ ว่าดว้ย
การปฏิบัติที่ส่งเสริมความสอดคล้องกับหลักการปารีสโดยตรง ซึ่งเป็นการเรียบเรียงข้อมูลจาก
ประสบการณ์อันยาวนานของ SCA ในการบ่งชี้ถึงแนวทางปฏิบตัิที่ได้รบัการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการ
ส่งเสรมิความเป็นอสิระและความมปีระสทิธผิลของ NHRIs 

๔.๑.๓ ระเบยีบวธิปีฏบิตัขิองคณะอนุกรรมการประเมนิสถานะ (SCA Rules of Procedure)  
ว่าด้วยระเบยีบวธิปีฏบิตัขิอง SCA และขัน้ตอนต่าง ๆ เกี่ยวกบัการประเมนิสถานะ เช่น องค์ประกอบ
ของ SCA องค์ประชุม การเลอืกประธาน SCA เลขาธกิารของ SCA และผู้สงัเกตการณ์ ขัน้ตอนการ
ส มั ค ร เ พื่ อ ข อ รั บ 
การประเมนิสถานะ การพจิารณาเอกสารประกอบการประเมนิสถานะ เป็นตน้ 

๔.๑.๔ แนวปฏิบัติของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA Practice Notes) เป็น
เอกสารแสดงกรณีตวัอย่างในทางปฏบิตัสิ าหรบัการด าเนินการของ SCA เช่น การเลื่อนการพจิารณา
ออกไป (Deferrals) การพจิารณาประเมนิในกรณีพเิศษ (Special Reviews) ซึง่เป็นอ านาจของ SCA ที่
จะหยบิยกขึน้ด าเนินการ การประเมนิผลการด าเนินงานของสถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาตใินทางปฏบิตั ิ
แนวทางการพิจารณาประเมินสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน (NHRIs in 
Transition) และแหล่งขอ้มลูที ่SCA จะใชป้ระกอบการพจิารณา เป็นตน้ 

๔.๒ คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA) 

๔.๒.๑ SCA ประกอบด้วยสมาชิก ๔ คนจาก NHRIs ในเครือข่ายระดับภูมิภาคของ 
GANHRI ได้แก่ ภูมภิาคแอฟรกิา อเมรกิา เอเชยีและแปซฟิิก และยุโรป โดยจะต้องเป็นสมาชิกจาก  
NHRIs ทีไ่ดร้บัสถานะ ‘A’ มวีาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี ทัง้นี้กระบวนการเลอืกผูแ้ทนของเครอืข่ายเพื่อ
ท าหน้าที่ใน SCA แตกต่างกนัไปตามหลกัเกณฑข์องแต่ละภูมภิาคนอกจากนี้ เครอืข่ายจะต้องแต่งตัง้
ผู้แทนส ารองเพื่อท าหน้าที่แทนผู้แทนหลักในกรณีที่ผู้แทนหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น สมาชกิ SCA จะเลอืกประธาน SCA โดยมวีาระการด ารงต าแหน่ง ๑ ปีและสามารถ
ด ารงต าแหน่งไดอ้กี ๒ สมยั รวมเป็น ๓ ปี ต าแหน่งประธาน SCA จะเวยีนไปทัง้ ๔ ภูมภิาคตามล าดบั 
คอื ภมูภิาคแอฟรกิา อเมรกิา เอเชยีและแปซฟิิก และยโุรป 

๔.๒.๒ ผูส้งัเกตการณ์ถาวร ไดแ้ก่  
(๑) ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the 

High Commissioner for Human Rights : OHCHR) ซึ่งท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ SCA ให้การ



๑๙ 

สนับสนุนการตดิต่อประสานงานดา้นต่าง ๆ รวมทัง้การจดัท าสรุปเอกสารประกอบการสมคัรเขา้รบัการ
ประเมนิสถานะ และจดัท าบนัทกึขอ้มลูตามสมควรในนามของประธาน GANHRI  

(๒) ผูแ้ทนจากเครอืข่ายสถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาตใินแต่ละภูมภิาค สามารถเขา้
ร่วมการประชุมเพื่อพจิารณาประเมนิสถานะ และมบีทบาทส าคญัในการสนับสนุนขอ้มูลแก่ SCA เพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกบับรบิทต่าง ๆ ของภูมภิาค รวมทัง้การให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ 
NHRIs ที่เครอืข่ายได้รบัทราบมาโดยตรง นอกจากนี้ ผู้แทนเครอืข่ายฯ ที่เขา้ร่วมของแต่ละภูมภิาคจะ
เกิดความเข้าใจในกระบวนการประเมนิสถานะยิง่ขึ้น และสามารถน าไปใช้ในการแนะน าสมาชิกใน
เครอืขา่ยไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป 

(๓) เจ้าหน้าที่ของส านักงาน GANHRI ที่ได้รบัมอบหมายจากประธาน GANHRI 
ส า ม า ร ถ 
เขา้ร่วมการประชุมด้วยเหตุผลเดยีวกนักบัผู้แทนเครอืข่ายระดบัภูมภิาคในการให้ค าแนะน าแก่สมาชกิ 
SCA เกีย่วกบับรบิทระหว่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่อง GANHRI เกดิความเขา้ใจใน
กระบวนการประเมนิสถานะเพิม่มากขึ้น และสามารถให้ค าแนะน าแก่สมาชกิ GANHRI ในกระบวนการ
ดงักล่าวได ้

๔.๒.๓ ผูส้งัเกตการณ์อื่น ไดแ้ก่ สมาชกิที ่SCA เลอืก หรอืผูแ้ทนส ารองของแต่ละภูมภิาค
สามารถเขา้ร่วมการประชุมได้เพื่อเรยีนรูเ้กี่ยวกบักระบวนการประเมนิสถานะ และขัน้ตอนการปฏบิตัิ
หน้าทีข่อง SCA เป็นการล่วงหน้า 

๔.๓ ขั้นตอนการประเมินสถานะ 

กระบวนการประเมนิสถานะด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการประเมนิสถานะ (SCA) ใน 
GANHRI ซึง่ไดม้กีารประเมนิสถานะของ NHRIs มาตัง้แต่ปี ๑๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และมพีฒันาการของ
กระบวนการประเมินสถานะให้มคีวามยุติธรรม เข้มงวด โปร่งใส และมบีรรทดัฐานที่ชดัเจนยิ่งขึ้น 
กระบวนการดงักล่าวจงึมเีอกลกัษณ์เฉพาะ เนื่องจากเป็นการพจิารณาโดยเพื่อนสมาชกิ (peer review) 
ทีเ่ป็น NHRIs เช่นเดยีวกนั 

การประเมนิสถานะเป็นการส่งสญัญาณถงึการยอมรบัในระดบัระหว่างประเทศและความ
สอดคลอ้งกบัหลกัการปารสี ตลอดจนความชอบธรรมของ NHRIs ซึง่มขี ัน้ตอน กระบวนการ และผลของ
การประเมนิสถานะ ดงันี้ 

๔.๓.๑ การสมคัรเพื่อเขา้รบัการประเมนิสถานะ 
(๑) ฝ่ายเลขานุการของ SCA จะมหีนังสือเชิญไปยงั NHRIs ที่มคี าขอเข้ารบัการ

ประเมนิสถานะ หรอืถงึก าหนดเขา้รบัการประเมนิสถานะ เช่น NHRIs ทีม่สีถานะ ‘A’ จะต้องเขา้รบัการ
ประเมนิสถานะทุก ๕ ปี เพื่อให้ NHRIs เหล่านัน้จดัเตรยีมเอกสารการสมคัร ซึ่ง NHRIs จะต้องได้รบั
หนงัสอืเชญิก่อนจงึจะยืน่เอกสารดงักล่าวได้ 



๒๐ 

(๒) องค์ประกอบหลกัของการสมคัรเพื่อเข้ารบัการประเมนิสถานะ คอื เอกสารแสดง
ความสอดคลอ้งกบัหลกัการปารสี (Statement of Compliance: SoC) เป็นเอกสารที ่NHRIs จะต้องอธบิาย
รายละเอียดความสอดคล้องกับหลกัการปารสีตามหวัข้อที่ก าหนดในแบบที่  SCA ก าหนด นอกจากนี้  
เอกสารทีจ่ะตอ้งจดัส่งไปพรอ้มกบั SoC ไดแ้ก่  

๑) ส าเนากฎหมายทีม่บีทบญัญตัเิป็นการจดัตัง้และใหอ้ านาจ NHRIs ในรปูแบบที่
ม ี
                                     การเผยแพรอ่ยา่งเป็นทางการ 

๒) เอกสารแสดงโครงสรา้งขององคก์ร รวมถงึองคป์ระกอบดา้นบุคลากร  
๓) เอกสารแสดงงบประมาณประจ าปี 
๔) ส าเนารายงานประจ าปีทีม่กีารจดัพมิพเ์ผยแพรฉ่บบัล่าสุด 

๔.๓.๒ กระบวนการประเมนิสถานะ 
(๑) เมื่อ NHRIs จดัส่งเอกสารการสมคัรไปยงัฝ่ายเลขานุการของ SCA แล้ว สมาชกิ 

SCA และผูส้งัเกตการณ์ถาวรจะสามารถเขา้ถงึเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดผ่านเวบ็ท่า (web portal) สมาชกิ 
SCA จะต้องแจง้ชื่อและต าแหน่งของผู้ที่จะท าหน้าที่พจิารณาประเมนิสถานะล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วนั
ก่ อ น ถึ ง 
วนัประชุม และเลขาธกิาร SCA จะตอ้งแจง้รายละเอยีดดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซตล์่วงหน้าอย่างน้อย ๒๘ วนั
ก่อนถงึวนัประชุม โดยหาก NHRIs ที่จะเขา้รบัการประเมนิสถานะเห็นว่าอาจมกีรณีของผลประโยชน์ทบั
ซอ้น ใหแ้จง้เลขาธกิาร SCA เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าอย่างน้อย ๒๑ วนัก่อนถงึวนัประชุม เพื่อเสนอ
ต่อประธาน GANHRI โดยค าวนิิจฉัยว่าเป็นกรณีของผลประโยชน์ทบัซอ้นหรอืไม่นัน้จะพจิารณาตดัสนิโดย
คณะกรรมการบรหิาร GANHRI (GANHRI Bureau) อยา่งน้อย ๗ วนัก่อนถงึวนัประชุม 

(๒) SCA อาจไดร้บัขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาประเมนิสถานะของ NHRIs จาก
แหล่งอื่น ๆ เช่น ขอ้มลูทีม่กีารเผยแพรต่่อสาธารณะ และขอ้มลูจากภาคประชาสงัคมซึง่จะมสี่วนสนับสนุน 
การพจิารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานของ NHRIs และความสอดคลอ้งกบัหลกัการปารสี 

(๓) ในการประชุมเพื่อพจิารณาประเมนิสถานะ ประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกั ดงันี้ 
๑) เจา้หน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่เป็นผู้จดัท าเอกสารสรุป (Summary) จะน าเสนอ

ภาพรวมเอกสารการสมคัรของ NHRIs รวมทัง้ประเดน็ขอ้ห่วงกงัวลทีฝ่่ายเลขานุการตรวจพบ โดยสมาชกิ 
SCA และผูส้งัเกตการณ์อาจสอบถามเพิม่เตมิได ้

๒) เจา้หน้าที่ฝ่ายเลขานุการอาจน าเสนอขอ้มูลเพิม่เติม เช่น ภาพรวมเกี่ยวกับ
บรบิทของประเทศที ่NHRIs ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ และขอ้มลูเกี่ยวกบักจิกรรมที ่OHCHR ไดด้ าเนินการร่วมกบั 
NHRIs นัน้ โดยสมาชกิ SCA และผูส้งัเกตการณ์อาจสอบถามเพิม่เตมิได ้

๓) ประธาน SCA เชิญผู้แทนเครอืข่าย NHRIs ระดบัภูมภิาค และผู้แทนจาก
ส านักงานใหญ่ของ GANHRI ให้ข้อมูลที่ตนทราบ และข้อมูลการท างานร่วมกับ NHRIs ที่เข้ารบัการ
ประเมนิ ตลอดจนขอ้มลูในบรบิทระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค และระดบัระหว่างประเทศ 



๒๑ 

๔) หลงัจากการรบัฟังการรายงานดว้ยวาจาแลว้ สมาชกิ SCA จะร่วมกนัจดัท า
รายการค าถามเพื่อใชใ้นการสมัภาษณ์ NHRIs โดยรายการค าถามเหล่านี้มกัจะเกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ทีม่ ี
ความไม่ชดัเจนจากเอกสารการสมคัร หรอืเป็นประเด็นที่ NHRIs ไม่ได้น าเสนอให้ครบถ้วนใน SoC 
นอกจากนี้ SCA จะมธีรรมเนียมปฏบิตัใินการสอบถาม NHRIs ทีเ่ขา้รบัการประเมนิว่าต้องการให ้SCA 
ออกขอ้เสนอแนะในประเดน็ใดเพื่อเสริมสรา้งความเขม้แขง็ของ NHRIs นัน้ ทัง้นี้ หาก SCA จะอ้างองิ
ขอ้มลูทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ต่อ NHRIs ทีเ่ขา้รบัการประเมนิ โดยที ่NHRIs นัน้ยงัไมม่โีอกาสชีแ้จง เช่น ขอ้มลูที่
เผยแพรต่่อสาธารณะ หรอืขอ้มลูอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัระหว่างการประชุม SCA จะตอ้งหยบิยกขอ้มลูดงักล่าวขึน้
ในขัน้ตอนการสมัภาษณ์และใหโ้อกาส NHRIs ไดช้ีแ้จง  

๕) การสัมภาษณ์ จะด าเนินการผ่านทางโทรศัพท์เท่านัน้ เพื่อให้แน่ใจว่า
กระบวนการดงักล่าวเป็นธรรมแก่ NHRIs ทุกแห่ง และไม่ให้เกิดความลกัลัน่ในกรณีของ  NHRIs ที่
ได้เปรยีบทางภูมศิาสตร์ในการเดินทางไปยงันครเจนีวา หรอืกรณีของ NHRIs ที่อาจมงีบประมาณ
สนับสนุนการเดนิทางทีม่ากกว่า ส าหรบัภาษาหลกัทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์ คอื ภาษาองักฤษ ทัง้นี้ NHRIs 
อาจใชภ้าษาอื่นทีอ่นุญาตใน GANHRI ไดแ้ก่ ภาษาฝรัง่เศส ภาษาสเปน และภาษาอาหรบั โดยจะมลี่าม
แปลเป็นภาษาองักฤษอกีครัง้หนึ่งเพื่อประโยชน์แก่สมาชกิ SCA ที่ไม่ได้ใช้ภาษาดงักล่าว ในส่วนของ 
NHRIs ทีเ่ขา้รบัการประเมนิสามารถใชล้่ามทีเ่ชี่ยวชาญทัง้ภาษาองักฤษและภาษาประจ าถิน่ของตนใน
กระบวนการสมัภาษณ์ได ้

(๔) สมาชิก SCA มสีิทธิออกเสียงคนละ ๑ คะแนนและผลการพิจารณาเป็นของ
สมาชกิ SCA เท่านัน้ ดงันัน้ ผูส้งัเกตการณ์ถาวรจะไม่มสีทิธอิอกคะแนนเสยีงและไม่สามารถเขา้ร่วมใน
ขัน้ตอนการพจิารณาลงคะแนนได ้SCA จะต้องพยายามใหค้ าวนิิจฉัยมาจากคะแนนเสยีงทีเ่ป็นเอกฉนัท ์
หากไม่สามารถด าเนินการได้ ค าวนิิจฉัยอาจจดัท าโดยคะแนนเสยีงของสมาชกิ ๓ ประเทศ ในกรณีที่
คะแนนเสยีงเท่ากนั ประธาน SCA มสีทิธอิอกคะแนนเสยีงเพื่อตดัสนิ 

๔.๓.๓ รายงานและขอ้เสนอแนะ (Report and Recommendations) 
(๑) ในการพจิารณาประเมนิสถานะ นอกจากการวินิจฉัยว่า NHRIs ที่เข้ารบัการ

ประเมนิควรไดร้บัสถานะใดแลว้ SCA จะพจิารณาดว้ยว่าจะออกขอ้เสนอแนะเพื่อให้ NHRIs ด าเนินการ
ปรบัปรุงในประเดน็ใดบ้าง ภายหลงัจากการประชุมในแต่ละวนั ฝ่ายเลขานุการจะจดัท าร่างรายงานผล
การประชุมตามค าวินิจฉัย (decisions) และแจ้งเวียนให้สมาชิกแต่ละคนพิจารณาอีกครัง้ โดยในวนั
สุดทา้ยของการประชุม สมาชกิทัง้ ๔ ประเทศจะพจิารณาร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์และท าการตดัสนิว่า
ประเดน็ใดบา้งทีเ่ป็นเรือ่งส าคญัและสมควรออกเป็นขอ้เสนอแนะ โดยสมาชกิและผูส้งัเกตการณ์จะมสี่วน
รว่มในขัน้ตอนการรา่งรายงานฉบบัสมบรูณ์นี้ 

(๒) รายงานและขอ้เสนอแนะของ SCA จะจดัท าตามรปูแบบมาตรฐาน ประกอบดว้ย 
๑) ประเดน็ขอ้ห่วงกงัวลและค าอธบิาย 
๒) สรปุหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งตามหลกัการปารสีและขอ้สงัเกตทัว่ไป 
๓) ขอ้เสนอแนะที ่NHRIs สามารถด าเนินการเพื่อแกไ้ขประเดน็ขอ้ห่วงกงัวล 
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ฝ่ายเลขานุการจะส่งขอ้เสนอแนะของ SCA ทีม่ต่ีอ NHRIs ใดเป็นการเฉพาะไป
ยงั NHRIs นัน้ผ่านทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปไดภ้ายหลงัการประชุม 

(๓) เอกสารผลลพัธ์จากการประชุมประเมนิสถานะของ SCA ได้แก่ รายงานและ
ขอ้เสนอแนะของ SCA เป็นเอกสารที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์เมื่อเอกสารดงักล่าวถือเป็น
ทีสุ่ดแลว้ ซึง่จะเกดิขึน้หลงัจาก NHRIs ทีเ่ขา้รบัการประเมนิสถานะไดร้บัแจง้ขอ้เสนอแนะของ SCA และ
ไดม้โีอกาสโตแ้ยง้ขอ้เสนอแนะดงักล่าวตามขัน้ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดในธรรมนูญ GANHRI 

๔.๓.๔ การเลื่อนพจิารณา (Deferral) 
(๑) ในบางกรณี SCA อาจตดัสนิใจให้เลื่อนการพจิารณาใบสมคัรขอรบัการประเมนิ

สถานะออกไปก่อนแทนการออกขอ้เสนอแนะต่อสถานะของ NHRIs เช่น กรณทีี ่SCA เลง็เหน็ถงึขอ้ห่วง
กงัวลอย่างมนีัยส าคญัที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสถานะของ  NHRIs และต้องการให้ NHRIs ได้มี
โอกาสเตรยีมขอ้มลูสนับสนุนหรอืด าเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขขอ้ห่วงกงัวลนัน้ เช่น กรณีทีอ่ยู่ระหว่างการ
ปฏิรูปกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประเมินสถานะของ  NHRIs หรือกรณีสถานการณ์ทาง
การเมอืงหรอืความมัน่คงภายในประเทศของ NHRIs นัน้มคีวามเปลีย่นแปลงจนไมอ่าจท าใหก้ารประเมนิ
สถานะของ NHRIs เป็นไปได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น ทัง้นี้  SCA จะพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานการณ์ การตอบสนองของ NHRIs ต่อขอ้ห่วงกงัวลที่ SCA ได้หยบิยก และการพจิารณาจากแนว
ทางการด าเนินการของ NHRIs ต่อประเดน็หรอืสถานการณ์ในลกัษณะเดยีวกนัทีผ่่านมาในอดตี 

(๒) โดยทัว่ไป SCA มกัเลื่อนการพจิารณาออกไปเป็นเวลา ๑ ปี โดยระยะเวลาในแต่
ละกรณีอาจสัน้หรอืยาวกว่าได้ แต่ไม่เกนิ ๒ ปี ยกเว้นในกรณีพเิศษ และต้องไม่เกินรอบการทบทวน
สถานะ ๕ ปีของ NHRIs นัน้ 

๔.๓.๕ ผลการพจิารณาของ SCA แบ่งออกเป็น 
(๑) SCA ประเมนิให้ สถานะ ‘A’ หมายถงึ มคีวามสอดคล้องกบัหลกัการปารสีโดย

สมบูรณ์ ทัง้นี้ ในความเป็นจรงิ SCA ทราบดวี่าไม่ม ี‘A’ ใดที่สามารถด าเนินการตามหลกัการปารสีได้
โดยไม่มขีอ้บกพร่อง ดงันัน้ SCA จะยงัคงมขีอ้เสนอแนะเพื่อให้ NHRIs ด าเนินการปรบัปรุง โดยสิง่ที่
สถานะ ‘A’ บ่งชี้ คือ ข้อห่วงกังวลของ SCA อาจไม่มีความรุนแรงถึงขัน้ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของ NHRIs ในการท าหน้าทีโ่ดยอสิระและมปีระสทิธผิล 

(๒) SCA ประเมินให้ สถานะ ‘B’ หมายถึง มีความสอดคล้องกับหลักการปารีส
บางส่วน ซึง่การประเมนิให ้สถานะ ‘B’ มไิดเ้ป็นตวัชีว้ดัว่า NHRIs นัน้ไม่มปีระสทิธผิล แต่โดยส่วนใหญ่
จะเป็นกรณีที่ SCA พิจารณาแล้วเห็นว่ายงัมปีระเด็นข้อห่วงกังวลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
โครงสรา้ง ประสทิธผิล ความเป็นอสิระ หรอืปัจจยัหลายประการรวมกนั ซึง่ SCA ตระหนักดวี่า NHRIs 
อาจยงัขาดความเข้าใจว่าประเด็นข้อห่วงกงัวลใดที่มคีวามส าคญัและจ าเป็นต้องด าเนินการก่อนเพื่อ
ปรบัปรุงความสอดคล้องกบัหลกัการปารสีที่จะท าให้มสีทิธไิด้รบัสถานะ ‘A’ ด้วยเหตุนี้ SCA ได้พฒันา
แนวปฏบิตัใินการออกขอ้เสนอแนะในรายงาน โดยแบ่งออกเป็น "ขอ้สงัเกตทีม่ขีอ้ห่วงกงัวล" ซึง่  NHRIs 
ควรเร่งด าเนินการก่อน และ "ขอ้สงัเกต" ซึ่ง NHRIs สามารถด าเนินการได้ในห้วงเวลาที่เหมาะสม ใน
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บางกรณี อาจมปีระเด็นข้อห่วงกงัวลเพยีงประเด็นเดยีวแต่ SCA พจิารณาแล้วว่ามคีวามรุนแรงมาก
พอที่จะพจิารณาว่า NHRIs ไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกบัหลกัการปารสีได้โดยสมบูรณ์ ซึ่ง
ขึน้อยูก่บัขอ้เทจ็จรงิในแต่ละกรณ ี 

(๓) SCA เสนอแนะใหล้ดสถานะจาก สถานะ ‘A’ เป็น สถานะ ‘B’ ในกรณีที ่SCA มี
ขอ้เสนอแนะเช่นนี้ NHRIs จะมเีวลา ๑ ปีในการแก้ไขขอ้ห่วงกงัวลและแสดงใหเ้หน็ถงึความสอดคลอ้ง
กบัหลกัการปารสี ในช่วงเวลา ๑ ปีนี้ NHRIs ยงัคงอยูใ่นสถานะ ‘A’ โดย SCA จะเสนอแนะใหล้ดสถานะ
เมื่อเหน็ว่า NHRIs ทีข่อเขา้รบัการทบทวนสถานะไม่ไดด้ าเนินการเพื่อแก้ไขขอ้ห่วงกงัวลที ่SCA ไดต้ัง้
ข้อสงัเกตไว้ในการพจิารณาประเมนิสถานะครัง้ก่อน และ SCA มคีวามเห็นว่าข้อห่วงกงัวลนัน้ส่งผล
กระทบรุนแรงต่อการท าหน้าทีข่อง NHRIs ใหม้ปีระสทิธผิลและโดยอสิระ กระบวนการพจิารณาประเมนิ
สถานะจะมคีวามเขม้งวดขึน้เรือ่ย ๆ ดงันัน้ แมแ้ต่ NHRIs ทีไ่ดร้บัการประเมนิให ้สถานะ ‘A’ มาเป็นเวลา
ห ล า ย ปี จ า ต้ อ ง แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง 
การด าเนินการเพื่อปรบัปรงุความสอดคลอ้งกบัหลกัการปารสีตามแนวทางขอ้เสนอแนะที ่SCA ไดเ้คยให้
ไว ้หากไมส่ามารถด าเนินการไดก้อ็าจถูกลดสถานะ  

โดยทัว่ไปแล้ว SCA มแีนวปฏบิตัิในการเลื่อนการพจิารณาเอกสารการสมคัร
เพื่อทบทวนสถานะของ NHRIs ออกไปก่อนทีจ่ะเสนอแนะใหล้ดสถานะ เพื่อเปิดโอกาสให้ NHRIs นัน้ได้
ด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อแก้ไขขอ้ห่วงกงัวลหรอืเพื่อให้ NHRIs ไดแ้สดงเหตุผลความจ าเป็นว่าเหตุใด
จึงไม่อาจด าเนินการแก้ไขข้อห่วงกังวลดงักล่าวได้ นอกจากนี้  กรณีอื่น ๆ ที่อาจเป็นเหตุให้ SCA 
เสนอแนะให้ลดสถานะ มกัจะเกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิหน้าที่ของ NHRIs ไม่ว่าจะเป็นผลจากเหตุการณ์
เดยีวทีม่คีวามรุนแรงมากพอ หรอืเป็นผลจากรปูแบบการปฏบิตัิหน้าทีซ่ึง่แตกต่างกนัไปตามสถานการณ์
และขอ้เทจ็จรงิ แต่ในอดตีมกัเกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิหน้าทีข่อง NHRIs ในสถานการณ์ความไม่สงบทาง
ก า ร เ มื อ ง ห รื อ ก า ร เ ผ ชิ ญ กั บ 
ขอ้กล่าวหาถงึการละเมดิสทิธมินุษยชนอยา่งรา้ยแรงโดยเจา้หน้าทีข่องรฐั 

(๔) SCA อาจพิจารณาว่ามีสถานการณ์พิเศษและจ าเป็นต้องระงับสถานะของ 
NHRIs ไว้ชัว่คราว (suspension) โดยอ านาจในการพิจารณาระงบัสถานะของ NHRIs เป็นของคณะ
กรรมการบรหิาร GANHRI ในกรณีดงักล่าว SCA จะต้องเสนอความเห็นต่อประธาน GANHRI เพื่อเสนอ
เรือ่งต่อคณะกรรมการบรหิาร GANHRI ต่อไป ทัง้นี้ "สถานการณ์พเิศษ" หมายถงึ การเปลีย่นแปลงอย่าง
ฉับพลนัและรุนแรงในความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยทางการเมอืงภายในของรฐั เช่น กรณีทีม่กีารประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรอืกรณีที่มขี้อกล่าวหาที่เชื่อถือได้ว่ามกีารละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างร้ายแรง
เกดิขึน้จรงิ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะต้องเกดิขึน้ร่วมกบัการด าเนินการใด ๆ ต่อไปนี้ด้วยจงึจะถอืเป็น
สถานการณ์พเิศษ ไดแ้ก่ การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายจดัตัง้หรอืกฎหมายทีใ่ชก้บั NHRIs ใหม้เีนื้อหาสาระ
ที่ข ัดแย้งกับหลักการปารีส การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ  NHRIs โดยมิได้ด าเนินการตาม
กระบวนการสรรหาและแต่งตัง้ตามทีก่ฎหมายก าหนด หรอืการที่ NHRIs ด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการ



๒๔ 

ใดซึ่งเป็นภยัอย่างร้ายแรงต่อความสอดคล้องกบัหลกัการปารสี ซึ่ง NHRIs สามารถโต้แย้งคดัค้านได้
ตามขัน้ตอนและกระบวนการทีก่ าหนดในธรรมนูญ GANHRI 

๔.๓.๖ การพจิารณาทบทวนพเิศษ (special reviews) เป็นกรณีที่เกดิขึน้นอกก าหนดการ
ทบทวนสถานะรอบปกติทุก ๕ ปี SCA อาจเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนพิเศษได้ในกรณีที่มี
สถานการณ์ซึง่ NHRIs มคีวามเปลีย่นแปลงไปในทางทีอ่าจกระทบต่อความสอดคลอ้งกบัหลกัการปารสี 
เช่น กรณทีีก่ฎหมายจดัตัง้ NHRIs มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนียัส าคญั กรณมีคีวามเปลีย่นแปลง
ทางการเมอืงในรฐัใดอย่างมนียัส าคญัและอาจมผีลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ NHRIs ในการ
ปฏบิตัิตามอ านาจหน้าที่ หรอืกรณีที่ NHRIs ไม่สามารถตอบสนองต่อการละเมดิสทิธมินุษยชนอย่าง
รา้ยแรงไดอ้ย่างเพยีงพอหรอืในระยะเวลาทีเ่หมาะสม ซึง่แสดงถงึความเป็นอสิระของ  NHRIs นัน้ ทัง้นี้ 
ก่อนที ่SCA จะเริม่กระบวนการพจิารณาทบทวนพเิศษกบั NHRIs ใด จะตอ้งแจง้ขอ้มลูและความเหน็ไป
ยงั NHRIs นัน้ก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ NHRIs ได้น าเสนอข้อมูลและชี้แจงต่อข้อห่วงกังวล หาก SCA 
พจิารณาแลว้เหน็ควรยตุเิรือ่งกจ็ะแจง้ให้ NHRIs นัน้ทราบ และจะไม่มกีารบนัทกึไวใ้นรายงานของ SCA 
เพื่อมใิหเ้กดิความเขา้ใจผดิต่อสาธารณะ แต่หาก SCA เหน็ควรรเิริม่การพจิารณาทบทวนพเิศษ จะมกีาร
บนัทกึไวใ้นรายงานของ SCA และขัน้ตอนการด าเนินการจะเป็นไปในลกัษณะเดยีวกนักบัการพจิารณา
ประเมนิสถานะตามรอบปกต ิ

๔.๓.๗ การโต้แยง้คดัค้านขอ้เสนอแนะของ SCA หรอืค าวนิิจฉัยให้ระงบัสถานะของคณะ
กรรมการบรหิาร GANHRI  

(๑) กรณทีี ่NHRIs ไมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้เสนอแนะของ SCA กส็ามารถโตแ้ยง้คดัค้านได้
ตามขัน้ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดตามธรรมนูญ GANHRI โดยคณะกรรมการบรหิาร GANHRI จะเป็น
ผู้มอี านาจชี้ขาดว่าข้อเสนอแนะของ SCA สามารถยอมรบัได้หรอืไม่ได้ โดยคณะกรรมการบริหาร 
GANHRI จะพิจารณาว่าข้อเสนอแนะของ SCA ได้บ่งชี้ถึงความไม่สอดคล้องกับหลกัการปารสีของ 
NHRIs ไดอ้ยา่งชดัเจนเพยีงพอหรอืไมโ่ดยใชเ้กณฑก์ารพจิารณาตามหลกัการปารสีและขอ้สงัเกตทัว่ไป 

(๒) กรณีที่ NHRIs ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะให้ระงบัสถานะชัว่คราวสามารถ
โต้แยง้คดัคา้นไดต้ามขัน้ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดตามธรรมนูญ GANHRI กรณีทีส่ถานะของ NHRIs 
ถูกระงบั สทิธกิารมสี่วนร่วมและสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ตามสถานะของ  NHRIs นัน้จะถูกระงบัไปด้วย
ทนัท ี

(๓) กรณคี าวนิิจฉยัของ SCA ซึง่มใิช่ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรหิาร GANHRI 
เช่น การวนิิจฉัยให้เลื่อนการพจิารณาประเมนิสถานะออกไปก่อน หรอืการวนิิจฉัยให้มกีารรเิริ่มการ
พจิารณาทบทวนพเิศษ กรณเีหล่านี้ไมอ่ยูภ่ายใตเ้งือ่นไขที่ NHRIs จะโตแ้ยง้คดัคา้นได ้

๔.๔ สถานะของ กสม. ภายใต้ GANHRI 

๔.๔.๑ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ(กสม.) ได้สมคัรเขา้เป็นสมาชกิ ICC หรอื 
GANHRI  



๒๕ 

ในปัจจุบนัตัง้แต่ปี ๑๙๙๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) และได้รบัสถานะ ‘A’ ในการประเมนิสถานะครัง้แรกเมื่อปี 
๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) 

๔.๔.๒ การทบทวนสถานะ (re-accreditation) ตามธรรมนูญ GANHRI (เดมิเป็น ICC) ก าหนดให้
สถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาตทิีม่สีถานะ ‘A’ จะตอ้งเขา้รบัการทบทวนสถานะทุก ๕ ปี ซึง่ กสม. ไดด้ าเนินการ 
ดงันี้ 

(๑) กสม. ไดเ้ขา้รบัการทบทวนสถานะรอบ ๕ ปีแรกในระหว่างการประชุม SCA เมือ่
วนัที ่๓–๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๑ โดยผลของการพจิารณา SCA ไดใ้หค้วามเหน็ว่าควรให้สถานะ ‘A’ แก่ 
กสม. โดยมขีอ้สงัเกตเพิม่เตมิในประเดน็ต่อไปนี้ 

 ๑) ทีต่ ัง้ของส านกังาน กสม. ซึง่ตัง้อยูใ่นอาคารทีม่รีะบบรกัษาความปลอดภยัแน่น
ห น า                                    
                                  ยากแก่การเขา้ถงึ 

 ๒) ความจ าเป็นในการจดัให้มกีารหารอืกนัอย่างกว้างขวางในกระบวนการสรรหา  
                                  กสม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและกลุ่ม
เปราะบาง 

 ๓) การโอนเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กสม. จากหน่วยงานต่างๆ ของรฐั ใน
ลั ก ษ ณ ะ 
                                  การใหม้าช่วยปฏบิตัริาชการ ซึง่อาจส่งผลต่อความเป็นอสิระ 

 ๔) ขอ้เสนอแนะของ กสม. ทีม่ไีปยงัหน่วยงานของรฐับาลไม่ไดร้บัการปฏบิตัิตาม
ห รื อ 
                                   ตดิตามผล  

 ๕) ควรมกีารระบุเหตุผลและเงือ่นไขในการถอดถอนคณะกรรมการ 
(๒) กสม. ไดเ้ขา้รบัการทบทวนสถานะครัง้ที ่๒ ในรอบ ๕ ปีต่อมาระหว่างวนัที ่๑๘ – 

๒๒พฤศจกิายน ๒๕๕๖ ปรากฏว่า SCA ไดม้ขีอ้เสนอแนะใหเ้ลื่อนการพจิารณา (defer) ออกไปเป็นช่วงการ
ประชุมในเดอืนมนีาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากมหีลายประเดน็ที ่SCA ต้องท าความเขา้ใจ พรอ้มกบัขอให้ กสม. 
ชีแ้จงเพิม่เตมิในประเดน็ต่อไปนี้ 

 ๑) กฎหมายจดัตัง้ไม่มบีทบญัญตักิ าหนดมาตรการคุม้ครองการปฏบิตัหิน้าที่ของ  
                                  กสม. และเจา้หน้าที ่(functional immunity) 

 ๒) การสรรหาและการแต่งตัง้ กสม. ชุดที ่๒ ขาดการมสี่วนรว่มของภาคส่วนต่าง 
ๆ  
                                  ของสงัคม ทีเ่น้นความเป็นพหุนิยม (pluralism)  

 ๓) การจดัท ารายงานสถานการณ์ชุมนุมทางการเมอืงเมือ่ปี ๒๕๕๓ ทีล่่าชา้ 
 ๔) การขอยมืตวัเจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานภาครฐัมาปฏบิตังิาน 
 ๕) การจดัตัง้ส านกังานในภมูภิาคเพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย 



๒๖ 

 ๖) ร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตฉิบบัใหม่ที่ยงัไม่ผ่าน
รฐัสภา 

(๓) การพิจารณาทบทวนสถานะโดย ICC-SCA ระหว่างวนัที่ ๑๗ – ๒๑ มนีาคม 
๒๕๕๗ ปรากฏว่า SCA ยงัมที่าทีคงเดิมต่อการทบทวนสถานะของ กสม. และได้ตัดสินใจให้เลื่อน 
(defer) การพจิารณาออกไปเป็นรอบการประชุมในเดอืนตุลาคม ๒๕๕๗ พรอ้มกบัมขีอ้สงัเกตในประเดน็
ต่อไปนี้ 

๑) ความคุม้กนัการปฏบิตัหิน้าทีข่อง กสม. ตามบทบญัญตัขิองกฎหมายจดัตัง้ยงั
มจี ากดัเฉพาะบางสถานการณ์ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอสิระในการปฏบิตังิานของ กสม. ดว้ย  

๒) กระบวนการสรรหาและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา 
๒๔๓ และ ๒๕๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ยงัไม่สามารถประกนัให้
เหน็ถงึความโปรง่ใสและการมสี่วนรว่ม 

๓) ความล่าชา้ในการเผยแพรร่ายงานชุมนุมทางการเมอืงทีม่คีวามรนุแรงทาง
การเมอืงเมือ่ปี ๒๕๕๓ รวมทัง้การชุมนุมทางการเมอืงซึง่เริม่เมือ่ช่วงปลายปี ๒๕๕๖ 

(๔) เมื่อวนัที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ICC-SCA ได้พจิารณาทบทวนสถานะของ กสม. 
อกีครัง้ โดยผลของการพจิารณาในครัง้นี้ SCA ได้เสนอให้ปรบัลดสถานะของ กสม. ลงเป็นสถานะ ‘B’ 
ตามข้อ ๑๘.๑ ของธรรมนูญ GANHRI (เดมิเป็น ICC) ก าหนดให้สถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาตทิี่ถูก
ประเมนิลดสถานะจาก ‘A’ เป็น ‘B’ มรีะยะเวลา ๑ ปีในการจดัท าขอ้มลูความคบืหน้าของการด าเนินการ
พร้อมทัง้เอกสารประกอบเพิม่เติมเพื่อชี้แจงต่อข้อสงัเกตของ SCA โดยในช่วงเวลาดงักล่าวให้ถอืว่า 
NHRIs ยงัคงอยูใ่นสถานะ ‘A’  

๔.๔.๓ การปรบัลดสถานะของ กสม. อยา่งเป็นทางการ 

ในคราวการประชุม SCA ระหว่างวนัที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ SCA ได้
พิจารณาค าชี้แจงของ กสม. แล้ว เห็นว่าค าชี้แจงของ กสม. ต่อประเด็นข้อสงัเกตของ SCA ยงัไม่
เพยีงพอและไม่เป็นรปูธรรม SCA จงึเสนอลดสถานะของกสม. จาก ‘A’ เป็น ‘B’ ทัง้นี้ ประธานกรรมการ
สทิธมินุษยชนแห่งชาตไิดม้หีนังสอืถงึประธาน ICC และสมาชกิ ICC Bureau เมือ่วนัที ่๒๕ พฤศจกิายน 
๒๕๕๘ เพื่อขอคดัค้าน (challenge) ขอ้เสนอแนะของ SCA ภายในเวลา ๒๘ วนัหลงัจากได้รบัหนังสอื
ของส านักงานขา้หลวงใหญ่เพื่อสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) อย่างเป็นทางการ ตามขอ้ 
๑๒.๑ ของธรรมนูญ GANHRI (เดมิเป็น ICC) แต่ไมเ่ป็นผล ซึง่การถูกลดสถานะเป็น ‘B’ ดงักล่าว ส่งผล
ให้ กสม. มฐีานะเป็นสมาชกิที่ไม่มสีทิธอิอกเสยีง (non-voting member) ในการประชุมต่าง ๆ ตามขอ้ 
๒๔.๒ ของธรรมนูญ GANHRI 

๔.๔.๔ การด าเนินการเพื่อขอปรบัสถานะเป็น ‘A’ 

 ในห้วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ กสม. ได้ด าเนินการเพื่อขอปรบัสถานะจาก ‘B’ เป็น ‘A’ 
เนื่องจากได้มกีารปรบัปรุงบทบญัญตัิของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ได้มกีารปรบัปรุงแนวทางการ



๒๗ 

ปฏิบตัิงานให้มคีวามสอดคล้องกับหลกัการปารสีมากยิง่ขึ้น ทัง้นี้ การประชุมเพื่ อพิจารณาประเมิน
สถานะตามค าขอของ กสม. ที่ได้ก าหนดไว้ในรอบการประชุมเดอืนมนีาคม ๒๕๖๓ มคีวามจ าเป็นที่

จะตอ้งเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ ๑๙ 

๕.๑ บทบาทของการเป็นสมาชิก GANHRI และประโยชน์ที่ได้รับ 

นับแต่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ(กสม.) ในฐานะสถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาติ
ของไทยได้เป็นสมาชกิของ GANHRI (เดมิเป็น ICC) ในปี ๒๕๔๗ โดยได้รบัสถานะ 'A' แล้ว กสม. ได้
แสดงบทบาทการเป็นสมาชกิของ GANHRI ผ่านกจิกรรมทีส่ าคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

๕.๑.๑ การเขา้รว่มการประชุมประจ าปี (Annual Meeting) 

 กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมประจ าปีของ GANHRI (เดิมเป็น ICC) ณ อาคาร
สหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตัง้แต่ครัง้ที่ ๑๖ เป็นต้นมา โดยได้ร่วมติดตามและ
แลกเปลีย่นขอ้มลูพฒันาการด้านการคุ้มครองและส่งเสรมิสทิธมินุษยชนของสถาบนัสทิธมินุษยชนจาก
ภูมภิาคต่าง ๆ ทัว่โลก และร่วมสนับสนุนการแสวงหาแนวทางที่จะส่งเสรมิบทบาทของ GANHRI และ
สมาชกิใหเ้ป็นทีย่อมรบัในกรอบการประชุมทางด้านสทิธมินุษยชน และกลไกต่าง ๆ ของสหประชาชาต ิ
โดยเฉพาะความร่วมมอืกบัส านักงานข้าหลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(OHCHR) คณะ
มนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) รวมทัง้กลไกคณะกรรมการภายใต้พนัธกรณีระหว่าง
ประเทศดา้นสทิธมินุษยชน  

 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

 การเข้าร่วมการประชุมประจ าปีเป็นโอกาสส าคญัที่ กสม. ได้พบปะหารอื เพื่อท า
ความรู้จกั แลกเปลี่ยนข้อมูล ความเห็น ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและแนว
ทางแก้ไขกบัเพื่อนสมาชกิ รวมถงึการหารอืกบัขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตเิกี่ยวกบั
บทบาทของ NHRIs ในเรือ่งต่าง ๆ และไดร้บัทราบพฒันาการใหม ่ๆ จากผลการด าเนินงานของ NHRIs 
ทัว่ทุกภูมภิาคตลอดจนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของ NHRIs ในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส าคญั 
รวมทัง้น าบทเรียนความส าเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีจากประสบการณ์ของเพื่อนสมาชิกมาใช้ในการ
เสรมิสรา้งศกัยภาพของบุคลากร และพฒันากระบวนการท างานของ กสม. 

๕.๑.๒ การท าหน้าทีส่มาชกิคณะกรรมการบรหิาร GANHRI (GANHRI Bureau) 

 ประธาน กสม. ของไทยไดแ้สดงบทบาททีส่ าคญัในการเป็นสมาชกิคณะกรรมการบรหิาร 
GANHRI ซึ่งเป็นองค์กรบรหิารของ GANHRI ระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ในฐานะสมาชกิ GANHRI ของ
ภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ร่วมกบัสมาชกิจากภูมภิาคแอฟรกิา อเมรกิา และยุโรป ภูมภิาคละ ๔ สถาบนั รวม

๕. บทบาทการขับเคลือ่นการด าเนินงานของ กสม. 



๒๘ 

ทัง้สิน้ ๑๖ สถาบนั ซึง่ประเดน็ทีม่กีารหารอืในการประชุม GANHRI Bureau จะเน้นไปทีก่ารบรหิารจดัการ 
งบประมาณ การจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการประจ าปี การแก้ไขธรรมนูญ GANHRI การ
รบัรองรายงานการพจิารณาประเมนิสถานะของ SCA ตลอดจนการรบัทราบรายงานสถานะการเงนิของ 
GANHRI โดยคณะกรรมการด้านการเงนิ และรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานด้านต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
คณะท างานด้านธุรกิจกบัสทิธมินุษยชน คณะท างานด้านสทิธขิองผู้พกิาร คณะท างานว่าด้วยวาระการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื ปี ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) และคณะท างานดา้นผูส้งูอายุ  

ในปี ๒๕๕๕ ประธาน กสม. ได้ท าหน้าที่ประธานการอภปิรายในหวัข้อ “สทิธใินการ
พฒันา” ซึ่งมุ่งเน้นประเดน็ความเชื่อมโยงระหว่างสทิธมินุษยชนกบัความยากจน เนื่องจากการขยายตวั
ของจ านวนประชากรโลก ซึง่ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นประเทศก าลงัพฒันาและประสบปัญหาการเขา้ถงึสทิธขิ ัน้
พืน้ฐานและสทิธใินการด ารงชวีติตามมาตรฐานอยา่งเพยีงพอ ทัง้สทิธใินอาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั การศกึษา และ
การรกัษาพยาบาล  

ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

การท าหน้าที่สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร GANHRI เปิดโอกาสให้ กสม. ได้มสี่วน
ร่ ว ม 
ในการอภปิรายและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ระหว่างสมาชกิในประเดน็ต่าง ๆ ทีอ่ยูภ่ายในอ านาจหน้าที ่อนั
เ ป็ น 
การช่วยเสรมิสรา้งบทบาทของ กสม. ใหเ้ป็นทีย่อมรบัในเวทรีะหว่างประเทศ รวมทัง้ยงัสามารถเขา้ถงึ
แหล่งขอ้มลูเชงิลกึเกี่ยวกบัการด าเนินบทบาทของ NHRIs ตลอดจนการเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบั
ประธาน GANHRI และประธานของกรอบความร่วมมอืระหว่าง NHRIs ในระดบัภูมภิาคต่าง ๆ เพื่อเป็น 
การปพูืน้ฐานของความรว่มมอืระหว่างกนัในอนาคต  

๕.๑.๓ การเขา้รว่มการประชุมนานาชาต ิ(International Conference) 

 กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติซึ่งเป็นการหารอืร่วมกันระหว่างสมาชิกใน
ประเด็นการคุ้มครองและส่งเสรมิสทิธมินุษยชน ครัง้ที่ ๘ ณ เมอืงซานตา ครูซ ประเทศโบลเิวยี เพื่อ
หารอืเกี่ยวกบัปัญหาแรงงานยา้ยถิน่ บทบาทหน้าที่ของ NHRIs กบัการดูแลแรงานอพยพผดิกฎหมาย 
ปัญหาการคา้มนุษย ์การเขา้ถงึการศกึษาของเดก็ทีไ่ม่มผีูดู้แล ซึง่ทีป่ระชุมไดร้บัรองปฏญิญาซานตา ครซู 
(Santa Cruz Declaration) เพื่อเป็นแนวทางส าหรบั NHRIs ในการปกป้องและคุม้ครองแรงงานยา้ยถิน่ 

๕.๑.๔ การเข้าร่วมการประชุมในโครงการเพื่อความเป็นหุ้นส่วนไตรภาคี (The Tripartite 
Partnership Programme: TPP) 

กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมในโครงการเพื่อความเป็นหุ้นส่วนไตรภาคี ระหว่าง
โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ ( UN Development Programme: UNDP) ส านักงานขา้หลวงใหญ่
สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(OHCHR) และ GANHRI ซึง่เกดิขึน้จากการลงนามในขอ้ตกลง ๓ ฝ่าย 



๒๙ 

เมื่อวนัที่ ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ที่ก าหนดให้มคีวามร่วมมอืในลกัษณะหุ้นส่วนเพื่อ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ NHRIs ที่เป็นสมาชกิของ GANHRI ในการแสดงบทบาทให้บรรลุผลตาม
วาระการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ๒๐๓๐ เพิม่การประสานงานและแลกเปลีย่นความรู ้ความเชีย่วชาญระหว่างกนั
ใหม้ากยิง่ขึน้ ตลอดจนการเสรมิสรา้งศกัยภาพและประสทิธภิาพในการท างานผ่านกระบวนการประเมนิ
ศกัยภาพ (capacity assessment) และการวเิคราะหข์อ้ทา้ทาย (gap analysis) ของ NHRIs   

ประธาน กสม. ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมในโครงการเพื่อความเป็นหุน้ส่วนไตรภาค ีเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ณ นครนิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา ในฐานะประธานกรอบความร่วมมอืเครอืข่าย 
NHRIs ระดบัภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก (Asia-Pacific Forum of NHRIs: APF) รว่มกบัประธานกรอบความ
รว่มมอืจากอกี ๓ ภมูภิาค ประธาน GANHRI (ICC ในขณะนัน้) ผูแ้ทน UNDP และผูแ้ทน OHCHR โดย
มปีระเด็นส าคญัในเรื่องการประเมนิศักยภาพของ NHRIs ซึ่งเป็นเครื่องมอืส าหรบัเสรมิสร้างความ
เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น 
การท างาน โดยเฉพาะอย่างยิง่การให้ความส าคญักบัแผนงานด้านการพฒันาที่ย ัง่ยนื โดยเน้นกรอบ
แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา ตลอดจนการรณรงค์เพื่อขยายบทบาทการ
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง  GANHRI  
ในการประชุมด้านสทิธมินุษยชนของสหประชาชาตทิี่จดัขึน้ ณ นครนิวยอรก์ จากเดมิทีม่บีทบาทจ ากดั
เพยีงการประชุม HRC ทีจ่ดัขึน้ ณ นครเจนีวา เท่านัน้ 

๕.๑.๕ การจดัท าขอ้มลูเพื่อการทบทวนสถานะของ กสม. (Re-accreditation) 

โดยที่ธรรมนูญ GANHRI ก าหนดให้มกีารทบทวนสถานะของสมาชกิที่มสีถานะ ‘A’ 
ทุก ๕ ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อเรยีกร้องของรฐับาลที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติที่เห็นว่า NHRIs มี
บทบาทมากขึน้ในกจิกรรมและกลไกดา้นสทิธมินุษยชนของสหประชาชาต ิโดยเฉพาะอยา่งยิง่คณะมนตรี
สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิจงึขอให ้GANHRI ไดม้กีระบวนการทบทวนสถานะของสมาชกิอย่าง
จรงิจงัเพื่อให้มัน่ใจว่าสมาชกิมคีวามเป็นอสิระอย่างแท้จรงิตามหลกัการปารสี ซึ่ง กสม. ได้เขา้รบัการ
ท บ ท ว น ส ถ า น ะ ค รั ้ ง แ ร ก เ มื่ อ 
ปี ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑)  

๕.๒ ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทายของ กสม. 

๕.๒.๑ การท างานของ กสม. ประสบกบัข้อท้าทายอนัเนื่องมาจากสถานการณ์ด้านสทิธิ
มนุษยชนทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศมคีวามซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ เช่น สถานการณ์การประทว้ง การ
จลาจลที่น าไปสู่ความรุนแรง ซึ่งมผีลให้เกิดเหตุการณ์ยดึอ านาจของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ การเผชญิกบัวกิฤตทางเศรษฐกจิ ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิภาวะ
วิ ก ฤ ต โ ร ค ร ะ บ า ด  แ ล ะ 
ความพยายามเคลื่อนไหวไปสู่ระบอบประชาธปิไตยในประเทศต่าง ๆ ซึง่ กสม. จ าเป็นตอ้งแสดงบทบาท
ทีจ่ะเชื่อมโยงแนวทางปฏบิตัขิองระบบสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศใหเ้ขา้กบัแนวทางภายในประเทศ 



๓๐ 

๕.๒.๒ ความเสีย่งจากสภาวะการถูกกดดนัหรอืถูกแทรกแซงจากรฐับาล ส่งผลต่อการรกัษา
สถานภาพของ กสม. ใหม้คีวามน่าเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัจากทุกภาคส่วน  

๕.๒.๓ เมื่อคณะอนุกรรมการการประเมนิสถานะของ GANHRI ได้มขี้อเสนอแนะให้ลด
ระดบัสถานะของ กสม. ใน GANHRI จากสถานะ 'A' เป็น 'B' ท าให ้กสม. ประสบขอ้ทา้ทายในการมสี่วน
ร่วมและแสดงบทบาทในเวทรีะหว่างประเทศเนื่องจากภายใต้หลกัเกณฑก์ารเป็นสมาชกิของ GANHRI 
สมาชกิที่มสีถานะ ‘B’ จดัเป็นสมาชกิประเภทที่ไม่มสีทิธอิอกเสยีง (non-voting member) ไม่สามารถ
ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเป็นผูแ้ทนเครอืข่ายภูมภิาคในคณะกรรมการบรหิาร GANHRI ตลอดจนไม่มสีทิธิ
เข้าร่วมในกิจกรรมของ HRC เช่น การเข้าร่วมการประชุม HRC การแถลงหรอืชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่ง
รวมถงึการเขา้รว่มในกจิกรรมขององคก์รอื่นภายใต้ HRC ดว้ย 

๕.๓ แนวทางการเตรียมการในอนาคต 

๕.๓.๑ กสม. ควรก ำหนดยุทธศำสตร์และแผนงำนกำรเตรียมเข้ำร่วมกำรประชุมต่ำง ๆ ในฐำนะ
สมำชิก GANHRI มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรแสดงบทบำทในกำรประชุมหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ชัดเจน เพ่ือให้
กำรประสำนข้อมูลและทิศทำงกำรด ำเนินงำนทีเ่กี่ยวข้องเป็นไปอย่ำงครบถ้วนและตรงตำมวัตถุประสงค์ 

๕.๓.๒ กสม. ควรก ำหนดยุทธศำสตร์และแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือเตรียมกำรเข้ำรับกำรประเมิน
สถำนะอย่ำงเป็นระบบเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนและกำรจัดท ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีควำมครบถ้วน ชัดเจน สำมำรถ
แสดงถึงศักยภำพของ กสม. ในเวทีระดับสำกล และส่งเสริมภำพลักษณ์ท่ีดีของ กสม.  

๕.๓.๓ กสม. ควรจัดท ำแผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและควรมีกำรฝึกอบรมบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 


