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 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรด้านสิทธิมนุษยชน
ทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี ส าหรับความร่วมมือระดับพหุภาคีนั้น ในปัจจุบันคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้เข้าเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาค
ตามล าดับ ได้แก่ เครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of 
National Human Rights Institutions) หรือ “GANHRI”  (๒) กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions) หรือ “APF” 
และ (๓) กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East 
Asia National Human Rights Institution Forum) หรือ “SEANF” ซึ่งกรอบความร่วมมือทั้งหมดนี้ท าหน้าที่
เชื่อมโยงกันในหลายประการ  

คู่มือการด าเนินงานของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเอกสารพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับที่มา รูปแบบการด าเนินงาน ความเชื่อมโยงกับกลไกสิทธิมนุษยชนอ่ืน บทบาทของ SEANF และบทบาท
ของ กสม. ในกรอบความร่วมมือ SEANF โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๕ บท ได้แก่ บทที่ ๑ บทน า บทที่ ๒  
ความเป็นมาและโครงสร้างของกรอบความร่วมมือ SEANF บทที่ ๓ รูปแบบของการด าเนินงานและกลไกภายใต้
ความร่วมมือของ SEANF บทที่ ๔ ความเชื่อมโยงของ SEANF กับกลไกและความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน 
ในระดับโลกและระดับภูมิภาค และบทที่ ๕ ประมวลและวิเคราะห์บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในกรอบความร่วมมือ SEANFความส าเร็จและความท้าทาย ซึ่ง เป็นบทสรุป ส านักสิทธิมนุษยชน 
ระหว่างประเทศมุ่งหวังว่า เอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจภาพรวมการท างานของ SEANF  
และจะเป็นประโยชน์ในการประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับ SEANF  
ในโอกาสต่อไป 
 

 
 



 
 

สารบัญ 
 
 

ค าน า   
   

บทที่ ๑  บทน า  ๑ 
บทที่ ๒  ความเป็นมาและโครงสร้างของกรอบความร่วมมือ SEANF  

 ๒.๑ ความเป็นมาของ SEANF ๙ 
 ๒.๒ สมาชิก SEANF ๑๒ 
 ๒.๓ โครงสร้างและรูปแบบการด าเนินงานของ SEANF ๑๔ 
 ๒.๔ ข้อบังคับการด าเนินงาน (Rules of Procedure: RoP) ของ SEANF  ๑๔ 
 ๒.๕ การเตรียมการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF (SEANF Permanent 

Secretariat) 
๑๘ 

บทที่ ๓  รูปแบบการด าเนินงานและกลไกภายใต้ความร่วมมือของ SEANF  
 ๓.๑ การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือ SEANF ๒๒ 
 ๓.๒ แผนยุทธศาสตร์ของ SEANF (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประเด็นยุทธศาสตร์ 

ด้านสิทธิมนุษยชน (Strategic Human Rights Priorities) 
๒๓ 

 ๓.๓ และการด าเนินงานที่ส าคัญของ SEANF ในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)       ๒๔ 
บทที่ ๔  ความเชื่อมโยงของ SEANF กับกลไกและความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนในระดับโลก

และระดับภูมิภาค 
 

            
            

๔.๑ ความเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในระดับโลก (GANHRI) และระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) 

๒๙ 

 ๔.๒ ความร่วมมือกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ๓๓ 
 ๔.๓ ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในภูมิภาค ๓๔ 
บทที่ ๕  ประมวลและวิเคราะห์บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในกรอบความร่วมมือ SEANF: ความส าเร็จและความท้าทาย 
 

                ๕.๑ ประสบการณ์และความส าเร็จที่ส าคัญของ SEANF ที่ผ่านมา            ๓๘ 
 ๕.๒ บทบาทของ กสม. ๔๐ 
 ๕.๓ วิเคราะห์แนวโน้มความร่วมมือและประเด็นที่ SEANF มีความสนใจร่วมกันในอนาคต ๔๓ 
 ๕.๔ ข้อท้าทายและแนวทางการพัฒนาของ SEANF รวมทั้งบทบาทในอนาคตของ กสม. ไทย ๔๔ 
 

บรรณานุกรม 
 

 

๔๗ 

  



ภาคผนวก 
ก. สมาชิก SEANF และข้อมูลพื้นฐานของแต่ละสถาบัน  
ข. สรุปสาระส าคัญของการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑-๑๖  
   
   
   

 



 

 

บทที่ ๑  
บทน ำ 

 
 
 กลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภำยใต้กรอบของอำเซียน 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอนุภูมิภาคที่ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ จ านวน ๑๑ ประเทศ 
ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์ -เลสเต 
ซึ่งรัฐบาลของประเทศในภูมิภาคนี้ได้มีการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างกันขึ้น เรียกว่า “สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรืออาเซียน (Association of South East Asian Nations: 
ASEAN) ตั้งแตเ่มื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยมีสมาชิกก่อตั้ง จ านวน ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก จ านวน ๑๐ ประเทศ ครอบคลุมประเทศทั้งหมด 
ในภูมิภาค ยกเว้นติมอร์-เลสเต ที่อยู่ระหว่างการสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน  

ภายหลังการจัดตั้งอาเซียน ๔๐ ปี อาเซียนได้ให้การรับรองกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)  
ซึ่งเป็นตราสารพ้ืนฐานหรือธรรมนูญของอาเซียนซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างเป็นทางการในการประชุม 
สุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)  
มีสาระส าคัญ ได้แก่ (๑) การเน้นให้อาเซียนเป็นกลไกศูนย์กลางของความร่วมมือในระดับภูมิภาค  
(๒) การเคารพในหลักบูรณภาพแห่งดินแดน หลักอธิปไตย หลักไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกัน และ
หลักอัตลักษณ์ประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ (๓) การส่งเสริมความสงบสุขและ 
อัตลักษณ์ของภูมิภาค การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทด้วยสันติวิธีโดยผ่านการเจรจาและการปรึกษา หารือ  
และการไม่รุกรานซึ่งกันและกัน (๔) การยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม
ทางสังคม และการค้าแบบพหุภาคี (๕) การส่งเสริมการรวมกลุ่มของภูมิภาคในทางการค้า (๖) การเห็นชอบ 
ให้มีการแต่งตั้งเลขาธิการอาเซียนและผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนประจ าส านักงานเลขาธิการอาเซียน  
(๗) การจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียนและกลไกระงับข้อพิพาทที่ยังไม่สามารถบรรลุได้ของอาเซียน  
(๘) การพัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและการมีสถานะในระบบของสหประชาชาติเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป  
(๙) การเพ่ิมจ านวนของการประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นปีละสองครั้งและการเพ่ิมความสามารถในรับมือ 
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินของอาเซียน และ (๑๐) การสนับสนุนการใช้และการเพ่ิมการรับรู้เกี่ยวกับธง เพลง และ
สัญลักษณ์ของอาเซียน รวมทั้งการก าหนดวันอาเซียนซึ่งตรงกับวันที่ ๘ สิงหาคมของทุกปี  
 จากสาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่าอาเซียนได้พยายาม
สะท้อนความส าคัญของหลักการสิทธิมนุษยชนให้เป็นพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน โดยกฎบัตรอาเซียน 
(ASEAN Charter) ได้กล่าวถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนตั้งแตใ่นส่วนของอารัมภบท และได้รับการเน้นความส าคัญ
อีกครั้งในข้อ ๒. ๒ (i) ซึ่งเป็นส่วนของหลักการของอาเซียน โดยกล่าวถึงหลักการเคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคมของประชาคมอาเซียน    



- ๒ - 
 

 

 ความส าคัญอีกประการหนึ่งของกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คือ การก าหนดให้อาเซียน 
ต้องรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี ๒๕๕๘ ซ่ึงท าให้เกิดเป็นประชาคมอาเซียน
ที่มีองค์ประกอบ ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political Security 
Community) ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรม 
(ASEAN Socio-Cultural Community)  ซึ่ งมี ผล โดยสมบู รณ์ เมื่ อวันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้ งนี้   
เพ่ือการบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ดังกล่าว อาเซียนได้ก าหนดให้มีวิสัยทัศน์อาเซียนปี ๒๕๖๘ 
หรือ  “ASEAN Vision 2025” ขึ้ น  โดยได้มี การจัดท าแผนแม่บทของอาเซี ยน ( ASEAN Blueprint)  
จ านวน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) แผนแม่บทประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนปี ๒๕๖๘ (ASEAN Political 
Security Community Blueprint 2025) (๒) แผนแม่บทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี ๒๕๖๘ (ASEAN 
Economic Community Blueprint 2025) และ (๓) แผนแม่บทประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน 
ปี ๒๕๖๘ (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025) ซึ่งจากการด าเนินการที่ต่อเนื่องดังกล่าว
ของอาเซียน ท าให้ความร่วมมือในกรอบของอาเซียนกลายเป็นแกนกลางของความร่วมมือและความสัมพันธ์ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกด้านในปัจจุบัน 

ส าหรับในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ได้ก าหนดให้อาเซียนมีการจัดตั้ง
กลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนขึ้นในภูมิภาค ท าให้ในปี ๒๕๕๒ อาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลของ ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนขึ้นมาเพ่ือให้ท าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน  
โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน” (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights: AICHR) ซึ่งกลไกสิทธิมนุษยชนนี้ของอาเซียนถือเป็นกลไกตามกฎบัตร
อาเซียน (ASEAN Charter-based Organization)    

ภายหลังการจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน  (AICHR) แล้ว  
กลไกนี้ได้มีความพยายามที่จะจัดท าตราสารว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของอาเซียนขึ้นมา และจนถึงช่วงกลางปี 
๒๕๕๕ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AICHR) จึงได้ยกร่างตราสารฉบับนี้
ขึ้นมาได้ส าเร็จโดยใช้ชื่อเอกสารฉบับนี้ว่า “ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน” (ASEAN Human Rights 
Declaration: AHRD) ซึ่งต่อมาปฏิญญาฉบับนี้ได้รับการประกาศรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์โดยสมาชิกอาเซียน
ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักร
กัมพูชา ซึ่งถือเป็นการประกาศความมุ่งมั่นของอาเซียนต่อการส่ง เสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ส าหรับประชาชนในภูมิภาคจ านวน ๖๐๐ ล้านคน  
 ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AHRD) มีสาระทั้งสิ้นรวม ๖ หมวด ๔๐ ข้อ โดยข้อ ๑-๕ มีสาระ
เกี่ยวกับหลักการที่รับรองว่าสิทธิมนุษยชนเป็นของ “ทุกคน” ซึ่งข้อ ๕ ได้เน้นความส าคัญของกลุ่มผู้หญิง เด็ก 
ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานข้ามชาติ และกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางอ่ืน ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
(AHRD) ได้เน้นการให้การรับรองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองดังเช่นตามที่ปรากฏในปฏิญญาสากล 
ว่ า ด้ ว ย สิ ท ธิ มนุ ษยชน  (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)  ต าม คว าม ในข้ อ  ๑๐  



- ๓ - 
 

 

และมีการก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ ๑๑-๒๕ และการเน้นให้การรับรองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรมดังเช่นตามที่ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ตามความในข้อ ๒๖  
และมีการก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ ๒๗-๓๔ นอกจากนั้น นอกเหนือจากการรับรองสิทธิตามที่ปรากฏ
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) แล้ว ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AHRD) ยังได้ก าหนดและ
รับรองประเภทสิทธิขึ้นใหม่ ๕ ประการ ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงน้ าดื่มที่ปลอดภัยและสุขาภิบาลที่สะอาด  
(ข้ อ  ๒๘  e. )  สิทธิ ในสิ่ งแวดล้อมที่ สะอาด ปลอด ภัย  และยั่ งยืน  (ข้อ  ๒๘ 28 f. )  การคุ้ มครอง 
จากการถูกเลือกปฏิบัติในการรักษาส าหรับคนที่ทุกข์ทรมานจากโรคติดต่อ รวมถึงเอชไอวี /เอดส์ (ข้อ ๒๙)  
สิทธิในการพัฒนา ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือบรรเทาความยากจน การสร้างเงื่อนไขที่ครอบคลุมถึงการคุ้มครองและ
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (ข้อ ๓๖) และสิทธิในสันติภาพ (ข้อ ๓๐) อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประกาศ
รับรองปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AHRD) ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  
(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: OHCHR)  ไ ด้ มี แ ถล งการณ์ 
แสดงความยินดีต่อผู้น าอาเซียนที่ได้มีการจัดท าค ามั่นสัญญาร่วมกันที่สอดคล้องต่อบรรทัดฐานสิทธิมนุษยชน
สากล ขณะเดียวกันก็ได้มีข้อสังเกตโดยกล่าวว่า ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกได้แสดงให้เห็นว่าระบบสิทธิมนุษยชน 
ในระดับภูมิภาคสามารถพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป และอาเซียนจ าเป็นที่จะต้อง
รับรองว่าถ้อยค าใด ๆ ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่อาจจะมีอยู่จะต้อง 
ไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่มีผลผูกพันในระดับภูมิภาค๑ ๒ ขณะที่คณะมนตรี 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council) ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงผู้น าอาเซียน 
โดยกล่าวแสดงความหวังว่าปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AHRD) จะเป็นเอกสารส าคัญที่มีส่วนช่วย 
ในการปรับปรุงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ดียิ่งขึ้น และอย่างน้อยจะได้ช่วย 
รักษามาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าที่ได้มีการรับรองร่วมกันไว้แล้วเหล่านี้๓ 
 

ในด้านกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียนนั้น ปัจจุบันอาเซียนมีกลไกที่ท าหน้าที่ในด้านสิทธิมนุษยชน 
จ านวน ๓ องค์กร ได้แก่    

(๑ )  คณะกรรมาธิ ก า ร ระหว่ า ง รั ฐบาลว่ า ด้ วยสิ ทธิ มนุษยชนอา เซี ยน  ( ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ซึ่งเป็นกลไกหลักในด้านสิทธิมนุษยชน 

                                                             
๑ OHCHR. (2012). UN official welcomes ASEAN commitment to human rights, but concerned over declaration 

wording. Retrieved from https://news.un.org/en/story/2012/11/426012#.UPgVKGckSOI. 
๒  OHCHR South-East Asia Regional Office. (2012). OHCHR Collaboration with AICHR: the ASEAN 

Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Retrieved from https://bangkok.ohchr.org/support-to-asean-
aichr/. 

๓ UNHRC. (2012). An Open Letter from the Coordination Committee of the Special Procedures of the Human 
Rights Council on the draft ASEAN Human Rights Declaration: ASEAN Human Rights Declaration should maintain 
international standards. Retrieved from https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14864. 
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ของอาเซียน โดยจัดตั้งขึ้นตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter-based Organization) ในปี ๒๕๕๒  
และถือเป็นหนึ่งในองค์กรหลักของอาเซียน  
 

 
 

 
 

(๒) คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก  
(ASEAN Commission on the Promotion of the Rights of Women and Children: ACWC) โดยกลไก
ด้านสิทธิสตรีและเด็กของอาเซียนเป็นกลไกที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานและได้รับการเสนอให้จัดตั้งขึ้น 
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ตามโครงการด าเนินงานเวียงจันทน์ (Vientiane Action Program) แต่ข้อเสนอดังกล่าว 
ได้รับความเห็นชอบในปี ๒๕๕๒ และน ามาสู่การจัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ที่ส าเร็จในปี ๒๕๕๓ โดยเป็นกลไกความร่วมมือของอาเซียน 
ในประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-based Organization)   

(๓) คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย 
การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ASEAN Committee to Implement the Declaration 
on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers: ACMW) เป็นกลไกเฉพาะผู้แทน

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าดว้ย
สิทธิมนุษยชน (AICHR) เป็นกลไกหลักด้านสิทธิมนุษยชน

ของอาเซียน ตามข้อ ๑๔ ของกฎบัตรอาเซียน  
จัดตั้งเมื่อปี ๒๕๕๒

คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิสตรีและสทิธิเด็ก (ACWC)
เป็นกลไกในประชาสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน 

จัดตั้งเมื่อปี ๒๕๕๓

คณะกรรมการอาเซียนวา่ดว้ยการปฏิบตัิ
ใหเ้ป็นไปตามปฏิญญาอาเซยีนวา่ดว้ย

การคุม้ครองและสง่เสรมิสทิธิของแรงงาน
ตา่งดา้ว (ACMW) จัดขึ้นตามปฏิญญาดงักล่าว

เมื่อปี ๒๕๕๐
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ของรัฐบาลซึ่ งมีหน้าที่ด าเนินการให้ เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริม  
สิทธิของแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๕๐ (Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of 
Migrant Workers 2007) ถือว่าได้รับการจัดตั้งขึ้นตามปฏิญญาเฉพาะเรื่องของอาเซียน หรือ “Declaration-
based Organization” ให้มีหน้าที่ในด้านสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียนตามปฏิญญาดังกล่าว 
คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
ของแรงงานต่างด้าว (ACMW) เป็นหนึ่งในองค์กรความร่วมมือของอาเซียนในเสาประชาคมสังคม-วัฒนธรรม 
(ASEAN Socio-Cultural Community) ซึ่งกลไกนี้ไม่มีการสรรหาผู้แทนถาวรประจ าซึ่งมาจากแต่ละประเทศ
สมาชิก แต่จะให้แต่ละประเทศแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเป็นรายครั้ง  โดยกลไกนี้มีการประชุมร่วมกัน
เป็นครั้งแรก ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในปี ๒๕๕๑  

  

ทั้งนี้ กลไกในล าดับที่ ๒ และ ๓ นั้น เป็นกลไกที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเฉพาะ
หรือประเด็นเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามเอกสารเฉพาะเรื่องที่ได้รับความเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้น าสุดยอดอาเซียน 
(ASEAN Summit) 
 

กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ขณะที่ในอีกด้านหนึ่งของความร่วมมือในด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้ ซึ่งเป็นประเด็นหลักของคู่มือ

ฉบับนี้นั้น คือ ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ซึ่งจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ๑๑ ประเทศ มีประเทศที่มีการจัดตั้งสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นไปตามหลักการว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Principles relating to the status and functioning of national institution 
for protection and promotion of human rights) ห รื อหลั ก ก า รป า รี ส  ( Paris Principles)  แ ล้ ว  
จ านวน ๖ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และติมอร์-เลสเต และมีประเทศที่ยัง
ไม่มีการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีก ๕ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ และเวียดนาม 
ซ่ึงในปัจจุบัน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน ๖ สถาบัน จาก ๖ ประเทศดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (CHRP) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย (Komnas 
HAM) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย (SUHAKAM) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของเมียนมา (MHNRC) ผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์-เลสเต (PDHJ) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของไทย (กสม.) ได้มีการจัดตั้ง “กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ขึ้นร่วมกัน โดยใช้ชื่อแรกเป็นการชั่วคราวว่า “South East Asia 
National Human Rights Institutions Forum”  หรื อ  “SEA NHRI Forum”  และต่ อมา ในปี  ๒๕๕๑  
ในการประชุมประจ าปี ครั้งที่ ๔ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรอบความร่วมมือนี้จึงเห็นชอบให้มีการ
ใช้ ชื่ ออย่ า ง เป็ นทา งการร่ ว มกันว่ า  “ASEAN NHRIs Forum” หรื อ  “ANF” และมี การ เปลี่ ย นชื่ อ 
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อย่างเป็นทางการอีกครั้งในการประชุมประจ าปี ครั้งที่ ๖ ในปี ๒๕๕๒ ณ เมืองยอร์กจาการ์ตา เป็น  
“South East Asia National Human Rights Institutions Forum” หรือ “SEANF”  

กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) 
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างกัน 
ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันในหลาย ๆ ประเด็น 
(common issues) อาทิ ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประเด็นแรงงาน การค้ามนุษย์ ที่ดิน และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่จ าเป็นจะต้องประสานความร่วมมือเ พ่ือแก้ ไขปัญหาร่วมกัน เช่น  
เรื่ องหมอกควันข้ามพรมแดน (haze)  ซึ่ งตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
SEANF ได้กล่าวถึงสถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิก SEANF ร่วมกัน 
ได้แก่ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ ประเด็นความท้าทายสมัยใหม่ต่อกลุ่มเปราะบาง 
ตลอดจนประเด็นการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในภูมิภาค และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ข้ามพรมแดน 

 

 สถำนกำรณ์ควำมร่วมมือในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ยังคงมีอยู่อย่างหลากหลาย ในด้านกลไกนั้น อาเซียนซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือของรัฐที่มีการจัดตั้งและ 
มีสถานะในปัจจุบันตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งเป็นตราสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อรัฐนั้น  
มีการกล่าวถึงหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน แต่ประเด็นสิทธิมนุษยชนยังคงเป็นประเด็นที่ไม่ได้รับ
ความส าคัญอย่างเต็มที่และอย่างต่อเนื่อง ดังพบว่าในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน จ านวน ๑๐ ครั้งหลังสุด 
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระเบียบวาระของการประชุม๔ โดยการประชุมของอาเซียนที่เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนจะปรากฏในการประชุมของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
(AICHR) เป็นส าคัญ ซ่ึงกลไกของ AICHR นี้ยังคงถูกมองว่าไม่เป็นอิสระ๕ ขณะทีก่ลไกคณะกรรมาธิการอาเซียน
ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) และคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ACMW) นั้นเป็นกลไก
ที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเฉพาะหรือประเด็นเฉพาะเท่านั้น ซึ่งท าให้กลไกในด้านสิทธิมนุษยชน
ของอาเซียนทั้งหมดยังคงไม่มีหน้าที่และอ านาจในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งไม่มีอ านาจ 
ในการตรวจสอบการท างานของกลไกภาครัฐเหมือนกับกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอ่ืน ๆ ซึ่งท าให้กลไก 

                                                             
๔  Association of Southeast Asian Nations. (2010). ASEAN Publications. Retrieved from https://asean.org 

/resources_cat/asean-publications-3/ 
๕ German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG). (2019). Human 

Rights in Southeast Asia and the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) . Retrieved from 
https://www.cpg-online.de/2019/07/01/human-rights-in-southeast-asia-and-the-asean-intergovernmental-commission-
on-human-rights-aichr/ 
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ด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนไม่สามารถเรียกว่า “กลไกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน”  
ได้อย่างเต็มที๖่  

ในอีกด้านหนึ่งนั้น กรอบความร่วมมือ SEANF เป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถาบันแห่งชาติ 
เพ่ือการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนซึ่งมีความเป็นอิสระตามหลักการปารีส ท าให้กรอบความร่วมมือนี้
ถูกคาดหวังว่าจะสามารถท าหน้าที่เป็นเสมือนกลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคได้หรือไม่๗ ขณะเดียวกัน 
ก็มีปัญหาว่ามีบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือ 
ติมอร์-เลสเต แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียน และมีหลายประเทศสมาชิกอาเซียนที่มิได้มีการจัดตั้งสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและไม่มีแนวโน้มที่จะด าเนินการจัดตั้ง๘ ท าให้อาเซียนไม่ให้การรับรองกลไก 
ความร่วมมือของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (SEANF) อย่างเป็นทางการ ซึ่งหลายประเทศกังวลแรงกดดัน
ให้ต้องจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นภายในประเทศ ที่ผ่านมา SEANF พยายามที่จะด าเนินการให้มี
การประชุมร่วมกันร่วมกับ AICHR แต่ยังคงไม่ประสบความส าเร็จ๙ ซึ่ง AICHR และสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาค โดย SEANF ถูกคาดหมายว่าควรจะต้องท างานร่วมกันให้ใกล้ชิดมากยิ่ งขึ้น ๑๐  
แต่ AICHR กลับขอให้ SEANF ต้องจดทะเบียนเป็นองค์กรภาคประชาสังคมภายใต้ระบบของ AICHR  
เพ่ือให้สามารถเข้าประชุมร่วมกับ AICHR ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมในภูมิภาค ซ่ึง SEANF ยังไมส่ามารถ
ยอมรับแนวทางนี้ได้ เนื่องจากจะกลายเป็นการยอมรับการอยู่ภายใต้กลไกของรัฐซึ่งขัดกับความเป็นอิสระ 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส จึงท าให้ SEANF และ AICHR ท าได้เพียงการติดต่อ
สัมพันธ์กันอย่างไม่เป็นทางการมาโดยตลอด๑๑ โดยมีเพียงได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนา 
เชิงวิชาการโดยยังไม่มีการเจรจาระหว่างกันอย่างถาวร จนกระทั่งถึงปี ๒๕๖๓ SEANF และ AICHR จึงได้เห็น
พ้องร่วมกันที่จะให้มีการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓  

                                                             
๖  The Working Group for an ASEAN Human Rights mechanism. (2020). Why We Need an Human Rights 

Mechanism. Retrieved from https://aseanhrmech.org/why-we-need-an-hr-mechanism/. 
๗ Rosser, A., Macdonald, K., and Setiawan, K. (2020). Pandemics, Politics, and Principles: Business and Human 

Rights in Southeast Asia in a Time of Crisis: Despite obstacles, the business and human rights agenda has gained some 
traction in the region. Retrieved from https://thediplomat.com/2020/08/pandemics-politics-and-principles-business-and-
human-rights-in-southeast-asia-in-a-time-of-crisis/. 

๘ Hooi, K. Y. (2019). National Human Rights Institutions in Southeast Asia: Potential and Challenges . Retrieved 
from https://shapesea.com/publication/national-human-rights-institutions-in-southeast-asia-potential-and-challenges/. 

๙ Sharom, A., Petcharamesree, S., and Sumarlan, Y. (2016). Breaking the Silence. Southeast Asian Human Rights 
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๑๐ Service for Foreign Policy Instruments, European Commission. (2019). Action Document for Business and 
Human Rights in Asia. Retrieved from https://ec.europa.eu/fpi/sites/fpi/files/annexe__business_and_human_rights  
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๑๑ Hooi, K. Y. (2015). Southeast Asia National Human Rights Institutions: Extending ASEAN Norms . Retrieved 
from https://shapesea.com/what-we-do/research/research-grants/khoo-ying-hooi/. 
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แต่การประชุมดังกล่าวต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนโดยไม่มีก าหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
 
 



บทท่ี ๒ 
ความเป็นมาและโครงสร้างของกรอบความร่วมมือ SEANF 

 
 

 นับตั้งแต่ กสม. ชุดแรกเข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔ กสม. ได้ให้ความส าคัญ 
อย่างยิ่งกับการสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่เริ่มจัดตั้งขึ้นในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ 
(CHRP) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของมาเลเซีย (SUHAKAM) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมา (MHNRC)  
ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ของการขยายตัวและแพร่หลายมากยิ่งขึ้นของแนวคิดประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และ
นิติธรรมในภูมิภาค ด้วยความคาดหวังว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นช่องทางในการเรียนรู้ประสบการณ์ 
การท างานระหว่างกัน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพ่ือแก้ไขและรับมือกับ  
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจหรือมีผลกระทบร่วมกัน และเพ่ือท าให้การส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น จึงท าให้เกิดเป็น 
กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาก ๔ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์  และไทย ที่ พัฒนาความร่วมมือร่วมกันขึ้นอย่างเป็นทางการในชื่อ “กรอบความร่วมมือ 
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ซึ่งในบทนี้ขอน าเสนอความเป็นมา
และโครงสร้างของกรอบความร่วมมือ SEANF ดังนี ้
 

๒.๑ ความเป็นมาของ SEANF 
กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้            

จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในที่ประชุมว่าด้วยกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน ครั้งที่ ๔ (Workshop on the 
ASEAN Mechanism on Human Rights)  ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โ ดย  The Working Group for an ASEAN Human 
Rights Mechanism ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยความเห็นชอบร่วมกันของสถาบันสิทธิมนุษยชนจาก ๔ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ และไทย เพ่ือให้เป็นกลไกการด าเนินงานที่ใกล้ชิดในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมกัน
ในภูมิภาค ซึ่งจากจุดเริ่มต้นดังกล่าว SEANF ได้มีพัฒนาการและความก้าวหน้ามาเป็นล าดับ โดยในระยะแรก
กรอบความร่วมมือนี้ยังไม่ได้ก าหนดชื่อร่วมกันอย่างเป็นทางการ  และใช้ชื่อร่วมกันเป็นการชั่วคราวว่า  
“South East Asia National Human Rights Institutions Forum” หรือ “SEA NHRI Forum” และต่อมา
ในปี ๒๕๕๑ ในการประชุมประจ าปี ครั้งที่ ๔ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรอบความร่วมมือนี้ 
จึ ง เห็ นชอบให้ มี ก าร ใช้ ชื่ อ อย่ า ง เป็ นทางการร่ วมกันว่ า  “ASEAN NHRIs Forum”  หรื อ  “ANF”  
และมีการ เปลี่ ยนชื่ ออย่ า ง เป็ นทางการ อีกครั้ ง ในการประชุ มประจ าปี  ครั้ งที่  ๖  ในปี  ๒๕๕๒  
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ณ เมืองยอร์กจาการ์ตา เป็น “South East Asia National Human Rights Institutions Forum” หรือ 
“SEANF” 

กรอบความร่วมมือนี้มีการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก (The 1st Consultation 
Meeting) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมี กสม. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  
โดยในการประชุมนี้ สมาชิกได้ก าหนดประเด็นที่ให้ความสนใจร่วมกัน จ านวน ๕ ประเด็น ได้แก ่

 

 
   

โดยประเด็นดังกล่าวนี้ได้มีการน ามาปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ในการด าเนินการร่วมกัน 
ในการประชุมของกรอบความร่วมมือดังกล่าวนี้อีกครั้งใน ๒ ปีต่อมา  

กรอบความร่วมมือดังกล่าวจัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งที่ ๒ (The 2nd Consultation Meeting) 
เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี SUHAKAM เป็นเจ้าภาพ 
การประชุม ซึ่งสมาชิกของกรอบความร่วมมือได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกัน            
ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคตในทุกด้าน จนกระทั่งในการประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐            
ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ประชุมจึงได้มีการลงนามในเอกสารปฏิญญาความร่วมมือในการจัดตั้ง
กรอบความร่วมมือดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ซึ่ งเรียกว่า “Declaration of Cooperation” (ปฏิญญา 
ความร่วมมือ) โดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้แทนจากทั้ง ๔ สถาบันข้างต้น  

ปฏิญญาความร่วมมือดังกล่าวมีความมุ่งหมายท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 
 
 

(๑) การก่อการร้าย 

(๒) การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก 

(๓) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิในการพัฒนา 

(๔) สิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน 

(๕) สิทธิมนุษยชนศึกษา 
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 ต่อมาในระหว่างการประชุมประจ าปีของกรอบความร่วมมือดังกล่าวครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ 
มกราคม ๒๕๕๑ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของทั้ง ๔ ประเทศ 
ได้เห็นชอบร่วมกันที่จะใช้กรอบความร่วมมือดังกล่าวอย่างเป็นทางการว่า “ASEAN NHRIs Forum” หรือ 
“ANF” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในมิติต่าง ๆ ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

จนกระท่ังในการประชุมประจ าปี ครั้งที่ ๖ ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปี ๒๕๕๒ 
ที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันให้กรอบความร่วมมือนี้มีการจัดท าข้อบังคับการด าเนินงาน (Rules of Procedure) 
ขึ้น เพ่ือก าหนดรูปแบบหรือวิธีในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนชื่อ
กรอบความร่วมมือจาก “ANF” เป็น “South East Asia National Human Rights Institutions Forum” 
หรือ “SEANF” เพ่ือสะท้อนการเป็นกลไกความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
นอกจากนี้ สมาชิกได้เห็นชอบให้มีการประสานงานหรือการด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติอ่ืน ๆ หรือกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่มิใช่สมาชิก เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์-เลสเต 
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) รวมทั้งการเสนอความช่วยเหลือให้มี

(๑) การร่วมมือกันทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุ
ภาคีในการด าเนินโครงการและกิจกรรมในด้าน

สิทธิมนุษยชนที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกัน

(๒) การพัฒนายุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการสนับสนุน
ให้มีหารือร่วมกับภาครัฐบาลของประเทศสมาชิกถึงความจ าเป็นในการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชน

ที่เหมาะสมของอาเซียน หรือองค์กรอื่นใดตามกฎบัตรอาเซียน

(๓) การปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อให้ภารกิจกรอบความร่วมมือนี้
เป็นภารกิจประจ าของแต่ละสถาบัน และการมีขอบเขตการ

ท างานที่ชัดเจน

(๔) ให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยหมุนเวียน
การท าหน้าที่เจ้าภาพในการประชุมตามล าดับอักษร หรือตามท่ี

สมาชิกเห็นสมควร

(๕) ควรสนับสนุนให้มีความร่วมมือร่วมกับองค์กรอื่น (joint efforts) ในด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วน
ขององค์กรภาครัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรภาควิชาการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมกันในการผลักดันให้มี
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ
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การจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค ตลอดจนการท างานด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชนทั่วโลก 

ต่อมาในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่  ๗ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  
ในปี ๒๕๕๓ ที่ประชุมได้มีการรับรองการเข้าเป็นสมาชิกของผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์ - เลสเต (PDHJ) 
อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือล าดับที่ ๕ และในการประชุมประจ าปี ครั้งที่ ๙ 
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้มีการรับรองการเข้าเป็นสมาชิก 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมา (MNHRC) อย่างเป็นทางการ และนับเป็นสมาชิกล่าสุด
ของ SEANF ในล าดับที่ ๖  

 
๒.๒ สมาชิก SEANF  
 ปัจจุบัน SEANF มีสมาชิกรวมจ านวน ๖ สถาบัน ดังนี ้ 
 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของ SEANF ตราสัญลักษณ์ 

(๑) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย 
(Indonesian National Commission on Human Rights 
หรือ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia : Komnas 
HAM)   
(๒) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย 
(Human Rights Commission of Malaysia หรือ 
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia : SUHAKAM)  

 

 

 
 

ตราสัญลักษณ์ที่มีการใช้แทนกรอบความร่วมมือของ SEANF  
เพื่อสื่อความร่วมมือกันในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

โดยท่ีไม่ได้มีการรับรองให้เป็นตราสัญลักษณ์ของ SEANF อย่างเป็นทางการ   
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของ SEANF ตราสัญลักษณ์ 
(๓) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมา 
(Myanmar National Human Rights Commission  
: MNHRC)  

 
(๔) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ 
(Commission on Human Rights of the Philippines 
: CHRP)  

 
(๕) ผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์ - เลสเต            
(Provedor for Human Rights and Justice หรือ 
Provedória dos Direitos Humanos e Justiça: PDHJ)            

 
(๖) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. 
(National Human Rights Commission of Thailand 
: NHRCT)  

 
 
จากสมาชิกของ SEANF ทั้งหมดทั้ง ๖ สถาบันข้างต้นนี้ จะมีรูปแบบการด าเนินงานที่แตกต่างกัน  

๒ รูปแบบ ได้แก่ 
(๑) รูปแบบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (commission) ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้จะจัดตั้ง

สถาบันสิทธิมนุษยชนในลักษณะของคณะกรรมการ ได้แก่ Komnas HAM ของอินโดนีเซีย SUHAKAM  
ของมาเลเซีย MNHRC ของเมียนมา CHRP ของฟิลิปปินส์ และ กสม. ของไทย  

(๒) รูปแบบผู้ตรวจการแผ่นดิน (ombudsman) มี  ๑ สถาบัน คือ PDHJ ของติมอร์ - เลสเต               
ซึ่งส่วนใหญ่รูปแบบการด าเนินงานในลักษณะนี้จะมีการจัดตั้งในประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออก อเมริกากลาง 
และอเมริกาใต ้
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๒.๓ โครงสร้างและรูปแบบการด าเนินงานของ SEANF 

SEANF ได้ให้การรับรองข้อบังคับการด าเนินงาน (Rules of Procedure: RoP) แล้ว แต่ยังไม่มี 
การลงนามให้มีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการ ซึ่งท าให้ SEANF ยังไม่มีการจัดตั้งโครงสร้างการด าเนินการ 
ตามที่ RoP ก าหนด โดยปัจจุบัน SEANF ยังคงบริหารร่วมกันในรูปแบบการปรึกษาหารือและการตัดสินใจ
ร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการโดยอยู่บนหลักการ ดังนี้ 

๒.๓.๑ การท าหน้าที่ประธาน SEANF  
ให้สมาชิก SEANF หมุนเวียนกันท าหน้าที่ประธาน SEANF มีวาระคราวละ ๑ ปี โดยเรียงตามล าดับ

อักษรโรมันของประเทศสมาชิก SEANF ได้แก่ (๑) Indonesia (Komnas HAM) (๒) Malaysia (SUHAKAM) 
(๓) Myanmar (MNHRC) (๔) Philippines (CHRP) (๕) Thailand (กสม.) และ (๖) Timor-Leste (PDHJ) 
โดยในปี ๒๕๖๓ Komnas HAM ท าหน้าที่ประธาน SEANF ขณะที่ในปี ๒๕๖๔ SUHAKAM จะท าหน้าที่
ประธาน SEANF จากนั้น MNHRC CHRP กสม. และ PDHJ ก็จะเข้าท าหน้าที่ประธาน SEANF ตามล าดับ  

ในการรับต าแหน่งประธาน SEANF จะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุมประจ าปี โดยให้เริ่ม 
ท าหน้าที่จากวันนั้นจนถึงวันสุดท้ายของการประชุมประจ าปีครั้งถัดไป  

๒.๓.๒ การตัดสินใจของ SEANF   
การตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ของ SEANF จะด าเนินการร่วมกันโดยผ่านกลไกของการประชุม            

ซึ่งในแต่ละปีจะประกอบด้วย การประชุมประจ าปี (annual meeting) จ านวน ๑ ครั้ง การประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่ (technical meeting) จ านวน ๒ ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมวิสามัญซึ่งประธาน SEANF          
อาจจัดขึ้นตามความจ าเป็นหรือสถานการณ์เร่งด่วน หรือการประชุมในประเด็นส าคัญ ( thematic issues)             
ที่สมาชิกได้ เห็นชอบร่วมกัน โดยให้การตัดสินใจของสมาชิก SEANF ต้องอยู่บนหลักการฉันทามติ 
(consensus)  

๒.๓.๓ การด าเนินการของ SEANF    
ปัจจุบันการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ท าให้ฝ่ายส านักงาน            

ของสมาชิกที่ท าหน้าที่เป็นประธาน SEANF จะต้องท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ SEANF ในปีที่ท าหน้าที่
ประธาน SEANF โดยประธาน SEANF จะท าหน้าที่จัดประชุมของ SEANF ปีนั้น ๆ รวมทั้งการจัดท ารายงาน
การประชุมและการเผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบที่ เหมาะสม รวมทั้งการท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง 
ของการปรึกษาหารือระหว่างสมาชิก SEANF ตลอดจนการประสานความร่วมมือร่วมกับองค์กรภายนอก 
 
๒.๔ ข้อบังคับการด าเนินงาน (Rules of Procedure: RoP)  

ดังได้กล่าวแล้วว่า สมาชิกได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดท าข้อบังคับการด าเนินงาน (Rules of 
Procedure: RoP) ของ SEANF ตั้งแต่คราวการประชุมประจ าปี ครั้งที่  ๖ เมื่อปี ๒๕๕๒ และต่อมา 
เมื่อปี ๒๕๕๙ Komnas HAM ได้น าเสนอร่าง RoP ร่างแรกให้ที่ประชุม SEANF พิจารณา ซึ่งสมาชิก SEANF            
ได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และได้ให้การรับรองไว้พลางก่อน (provisionally 



- ๑๕ - 
 
adopted) ในคราวการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๔ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพ่ือให้ Komnas HAM ได้ใช้เป็นเอกสารในการเจรจาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งส านักงาน
เลขาธิการ SEANF ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ในการประชุมประจ าปี 
ของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต  
Komnas HAM ได้ยกประเด็นการลงนามขึ้นหารือในที่ประชุม ซึ่งในโอกาสนี้สมาชิก SEANF ได้พิจารณา 
ร่าง RoP ที่ได้ให้การรับรองไว้พลางก่อน (provisionally adopted) ไว้แล้ว และเห็นชอบร่วมกันให้มีการแก้ไข
ร่าง RoP ดังกล่าวเล็กน้อย โดยเห็นชอบร่วมกันให้มีการลงนาม RoP ฉบับนี้อย่างเป็นทางการในการประชุม
ประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๗ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
และให้ RoP นี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ลงนาม 

ร่างข้อบังคับการด าเนินงานของ SEANF ฉบับนี้ ประกอบด้วย ส่วนอารัมภบท (Preamble) และ            
ส่วนเนื้อหา (Chapter) รวม ๙ หมวด จ านวน ๒๖ ข้อ โดยแต่ละหมวดมีเนื้อหา ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ ว่าด้วยค านิยาม (ข้อ ๑) 
หมวดที่ ๒ ว่าด้วยการจัดตั้งและช่ือองค์กร (ข้อ ๒) 
หมวดที่ ๓ ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง SEANF (ข้อ ๓) 
หมวดที่ ๔ ว่าด้วยขอบเขตและการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อ ๔) 
หมวดที่ ๕ ว่าด้วยสมาชิกภาพ มีเนื้อหา ๔ ข้อ ประกอบด้วย สมาชิกภาพ (ข้อ ๕)  

การรับสมัครสมาชิกใหม่ (ข้อ ๖) ความเป็นอิสระของสมาชิก (ข้อ ๗) และความรับผิดชอบของสมาชิก (ข้อ ๘) 
โดยก าหนดให้มีสมาชิกของ SEANF ประกอบด้วยสมาชิกก่อตั้ง ๖ ประเทศ (ข้อ ๑  

และข้อ ๕) และก าหนดแนวทางการรับสมาชิกใหม่ในอนาคตไว้ตาม ข้อ ๖ รวมทั้งการรับรองความเป็นอิสระ
และความรับผิดชอบของสมาชิกไว้ตาม ข้อ ๗ และข้อ ๘   

หมวดที่ ๖ ว่าด้วยโครงสร้างของ SEANF มีเนื้อหา ๗ ข้อ ประกอบด้วย โครงสร้าง 
ของ SEANF (ข้อ ๙) ประธาน SEANF (ข้อ ๑๐) คณะกรรมการบริหาร (ข้อ ๑๑) การปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะกรรมการบริการ (ข้อ ๑๒) ส านักงานเลขาธิการ (ข้อ ๑๓) ผู้อ านวยการบริหาร (ข้อ ๑๔)  
หัวหน้าแผนก (ข้อ ๑๕) และเจ้าหน้าที่ (ข้อ ๑๖) 

- โครงสร้าง 
โดยก าหนดให้ SEANF มี โครงสร้าง ประกอบด้วย ประธาน ประธานของ SEANF 

คณะกรรมการบริหาร และส านักงานเลขาธิการ (ข้อ ๙) ทั้งนี้ โดยให้ประธานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่รับผิดชอบจัดการประชุมประจ าปีในครั้งถัดไปท าหน้าที่ประธาน SEANF ทั้งนี้ โดยให้การรับต าแหน่งหน้าที่
ประธานนับแต่วันสุดท้ายของการประชุมครั้งก่อนหน้านั้นจนถึงวันสุ ดท้ายที่สถาบันสิทธิมนุษยชนนั้น 
เป็นเจ้าภาพ รวมทั้งก าหนดให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ท าหน้าที่ประธาน SEANF ท าหน้าที่ 
บริหารจัดการภารกิจและงานด้านต่าง ๆ ของ SEANF ตลอดจนท าหน้าที่เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
ประจ าปีของ SEANF (ข้อ ๑๐) 



- ๑๖ - 
 

 - คณะกรรมการบริหาร  
ในส่วนของคณะกรรมการบริหาร (ข้อ ๑๑) ให้ประกอบด้วย ประธานของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของ SEANF ท าหน้าที่รับผิดชอบ  การตัดสินใจและภารกิจทั้งหมด 
ของ SEANF โดยให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารท าหน้าที่เป็นประธาน ทั้งนี้ โดยหมุนเวียน
กันไปตามล าดับ (ข้อบทก าหนดไว้ เช่นนี้  แต่ในทางปฏิบัติ  ประธาน SEANF จะท าหน้าที่ประธาน 
คณะกรรมการบริหาร) 

- บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  
ข้อบังคับก าหนดให้คณะกรรมการบริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง            

โดยให้การพิจารณาหรือตัดสินใจในประเด็นที่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ตามข้อ ๑๒ ต้องได้รับ  
ฉันทามติ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวของคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย การก ากับให้การด าเนินการของ SEANF 
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ได้รับมอบหมายการให้ความเห็นชอบโครงสร้างและข้อก าหนดเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการ  การจัดท าข้อตกลงและเงื่อนไขการจ้างหรือการด ารงต าแหน่ง 
ส าหรับผู้อ านวยการบริหาร หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่การพิจารณาจ้างผู้อ านวยการบริหารตามข้อตกลง
และเงื่อนไขที่ได้จัดท าขึ้น รวมทั้งการพิจารณาจ้างหัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการ             
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้จัดท าขึ้นและตามการเสนอของผู้อ านวยการบริหาร นอกจากนี้ ยังต้อง  
ให้ความเห็นชอบข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการ รวมทั้งข้อบังคับว่าด้วย
บุคคลและการเงิน การให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณการปฏิบัติงานประจ าปีและการติ ดตาม 
การด าเนินงาน ตลอดจน ก ากับกองทุนและเห็นชอบข้อก าหนดว่าด้วยการจัดการกองทุนของ SEANF  
การให้ ความเห็นชอบในการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินและสินทรัพย์ในกรณีที่ SEANF ยุติการด าเนินการหรือ
กรณีอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการยุติการด าเนินการ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบในการรับความช่วยเหลือหรือ 
การรับบริจาค ทั้งนี้ ข้อบังคับได้ก าหนดให้ประธานคณะกรรมการบริหารท าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าและ
การพัฒนากิจกรรมของ SEANF ในรอบปีให้ที่ประชุมทราบด้วย (ข้อ ๑๒) 

- ที่ตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF  
ข้อบังคับก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการมีที่ตั้ง ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

มีผู้อ านวยการบริหารท าหน้าที่เป็นหัวหน้าบริหารสูงสุด และให้มีหัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน 
รวมทั้งให้ส านักงานเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๓ และให้การได้มา วาระ และการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อ านวยการบริหาร หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่เป็นไปตาม ข้อ ๑๔ – ๑๖ 

หมวดที่ ๗ ว่าด้วยวิธีการด าเนินงาน (Modality) มีเนื้อหา ๓ ข้อ ประกอบด้วยการประชุม
ประจ าปี (ข้อ ๑๗) การจัดท ารายงานประจ าปี (ข้อ ๑๘) และความสัมพันธ์กับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอ่ืน  
(ข้อ ๑๙)   

 
 



- ๑๗ - 
 

 การด าเนินงานในแต่ละปีของ SEANF ประกอบด้วย  
- การประชุมประจ าปี  
ตามข้อ ๑๗ ก าหนดให้ประธาน SEANF โดยการปรึกษากับสมาชิกอ่ืนของ SEANF 

พิจารณาวันและวาระการประชุมภายในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งก าหนดให้ประธาน SEANF ท าหน้าที่
ประธานการประชุม ทั้งนี้ มติหรือการตัดสินใจของ SEANF ต้องได้รับฉันทามติ อนึ่ง โดยให้งบประมาณ 
ในการเข้าร่วมการประชุมเป็นของสถาบันสิทธิมนุษยชนที่เป็นสมาชิกของ SEANF แต่ละแห่ง   

- รายงานประจ าปี  
ตามข้อ ๑๘ ก าหนดให้ประธาน SEANF เสนอรายงานประจ าปีหรืออ่ืน ๆ ต่อสมาชิก

ในที่ประชุมประจ าปี และให้ SEANF ต้องเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรในรูปแบบ 
สื่อสารสนเทศต่อสาธารณะอย่างสม่ าเสมอ 

- ความสัมพันธ์กับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอื่น  
ตามข้อ ๑๙ ก าหนดให้ SEANF ท างานร่วมกับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน 

ทั้งระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค โดยให้ SEANF ปรึกษาหารือ ประสานงาน และร่วมมือกับองค์กร
เหล่านั้นเพื่อสนับสนุนและเสริมพลังร่วมกันในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

หมวดที่  ๘ ว่าด้วยข้อก าหนดทั่ วไป  มี เนื้ อหา ๕ ข้อ ประกอบด้วย หน้าที่ ของ 
ประเทศเจ้าภาพ (ข้อ ๒๐) สภาพนิติบุคคล (ข้อ ๒๑) การจัดหาเงินทุน (ข้อ ๒๒) การรับรองและการแก้ไข
ข้อบังคับ (ข้อ ๒๓) และการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างสมาชิก (ข้อ ๒๔)  

- ประเทศเจ้าภาพที่จัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF  
ข้อบังคับก าหนดให้ประเทศเจ้าภาพต้องจัดเตรียมสถานที่ส าหรับการด าเนินงาน  

ของส านักงานเลขาธิการโดยงบประมาณ การอ านวยความสะดวก และการอ านวยการอ่ืนที่จ าเป็นของ 
ประเทศเจ้าภาพเอง ตามข้อตกลงว่าด้วยประเทศเจ้าภาพ (The Host Country Agreement) ที่ได้รับความ
เห็นชอบร่วมกันระหว่าง SEANF และประเทศเจ้าภาพ (ข้อ ๒๐) นอกจากนี้  ยังก าหนดให้  SEANF  
เป็นนิติบุคคลในประเทศเจ้าภาพที่มีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าเป็นคู่สัญญา การได้รับและ/หรือ
จ าหน่ายจ่ายโอนทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และการแต่งตั้งผู้แทนหรือเข้าต่อสู้ด้วยตนเอง  
ในกระบวนการทางกฎหมาย (ข้อ ๒๑)  

- กองทุนของ SEANF  
ข้อบังคับก าหนดให้กองทุนของ SEANF เป็นกองทุนที่สนับสนุนงบประมาณ

ด าเนินการให้กับส านักงานเลขาธิการและกิจกรรมอ่ืนของ SEANF โดยกองทุนดังกล่าวมาจากการสนับสนุน
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของ SEANF ในจ านวนที่เท่า ๆ กันตามความเห็นชอบร่วมกัน
ของสมาชิกทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากจ าเป็น SEANF สามารถขอรับบริจาคจากชุมชนระหว่างประเทศ             
เช่น องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการเงินในระดับภูมิภาค หรือหุ้นส่วนอ่ืน ซึ่งกองทุนนี้จะต้องเพียงพอ
ส าหรับการด า เนินกิ จกรรมเ พ่ือ ให้บรรลุ วั ตถุประสงค์ ของ  SEANF ตามที่ ได้ รั บความเห็ นชอบ 



- ๑๘ - 
 
จากคณะกรรมการบริหาร (ข้อ ๒๒) อย่างไรก็ดี หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (Governing Board)  
ซึ่งประกอบด้วยประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก SEANF ตามข้อ ๑๑ (๒) มีหน้าที่ 
ประการหนึ่ ง ในการให้ความเห็นชอบในการรับบริจาคโดยสมัครใจ ( voluntary contributions or  
donations) เพ่ือประโยชน์ของ SEANF ตามข้อ ๑๒ (๖) 

หมวดที่ ๙ ว่าด้วยการบริหารจัดการ มีเนื้อหา ๒ ข้อ ประกอบด้วย ภาษาในการปฏิบัติงาน
(ข้อ ๒๕) และภารกิจที่อยู่นอกเหนือข้อบังคับนี้ (ข้อ ๒๖) 

- ภาษาในการปฏิบัติงาน 
ข้อบังคับก าหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการท างานของ SEANF (ข้อ ๒๕) 
- หลักการตัดสินใจ  
ข้อ ๒๖ ก าหนดให้การใดที่ ไม่ ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้สมาชิก SEANF                

เป็นผู้ตัดสินใจตามหลักฉันทามติ  
 

๒.๕ การเตรียมจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF (SEANF Permanent Secretariat) 
๒.๕.๑ ความเป็นมาของการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF 

(๑) ในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๑ เมื่อปี ๒๕๕๗ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF ชั่วคราว (initial ad interim 
SEANF Permanent Secretariat) โดย Komnas HAM ได้เสนอที่จะเป็นผู้ด าเนินการในเรื่องนี้  ซึ่งต่อมา 
ในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๒ เมื่อปี ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  
ที่ประชุมเห็นชอบให้ส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF ชั่วคราว มีที่ตั้ง ณ ส านักงานของ Komnas HAM และ 
Komnas HAM รับที่จะศึกษากฎหมายภายในประเทศท่ีเกี่ยวกับการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF 

(๒) ในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อปี ๒๕๕๙               
ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ประชุมเห็นชอบให้ Komnas HAM ด าเนินกระบวนการ
ภายในประเทศที่เกี่ยวกับการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF พร้อมทั้งการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน ซึ่งต่อมาในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
ที่ประชุมเห็นชอบให้ Komnas HAM จัดท าเอกสารแผนการด าเนินการ (roadmap) ในการจัดตั้งส านักงาน
เลขาธิการถาวร SEANF และให้รายงานที่ประชุมประจ าปีของ SEANF ทราบความคืบหน้า และต่อมา 
ในปีเดียวกัน SEANF ได้จัดให้มีการประชุมพิเศษของ SEANF เพ่ือพิจารณาในเรื่องนี้ ณ กรุงจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งที่ประชุมไดเ้ห็นชอบให้ Komnas HAM จัดท าร่างธรรมนูญของ SEANF และข้อเสนอ
เกี่ยวกบงบประมาณ ซึ่งรวมไปถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมประจ าปีของส านักเลขาธิการถาวร 
SEANF 

(๓) ในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๓ เมื่อปี ๒๕๕๙ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา Komnas HAM ได้น าเสนอร่างเริ่มต้นของธรรมนูญในการจัดตั้งส านักเลขาธิการถาวร 
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SEANF ซึ่ งต่ อมา เอกสารนี้ ถู ก เ รี ยกว่ า  “ข้อบั งคับการด า เนิน งาน ” (Rules of Procedure:  RoP)  
พร้อมเสนองบประมาณที่สมาชิกจะต้องช าระต่อปี  ซึ่ ง ในขณะนั้น  Komnas HAM เสนอที่จ านวน  
๕,๐๗๗ เหรียญสหรัฐฯ ส าหรับปีแรก และอาจเพ่ิมจ านวนสูงขึ้นในปีต่อ ๆ ไป แต่ประเด็นนี้ยังไม่เป็นที่ยุติ 
ของที่ประชุม นอกจากนี้ Komnas HAM ได้แจ้งให้สมาชิก SEANF ทราบว่าในการจดทะเบียนเพ่ือจัดตั้ง 
ส านักเลขาธิการถาวร SEANFนั้น จ าเป็นจะต้องมีการจัดท ากฤษฎีกาของประธานาธิบดีว่าด้วย SEANF 
(Presidential Decree on SEANF) ซึ่ งจ าเป็นจะต้องมี เอกสารเบื้องต้น ๓ รายการ ได้แก่  ข้อบังคับ 
การด าเนินงาน (Rules of Procedure: RoP) เอกสารทางวิชาการ (academic paper) และข้อตกลงประเทศ
ของเจ้าภาพ (Host Country Agreement: HCA) 

(๔) ในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๔ เมื่อปี ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ที่ประชุมได้เห็นชอบกับร่างข้อบังคับการด าเนินงาน (RoP) ที่ได้ร่วมกันจัดท าขึ้นและได้มีการรับรอง
ไว้พลางก่อน (provisionally approved) นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือเกี่ยวกับจ านวนเงินค่าสมาชิก 
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันที่จ านวนปีละ ๓,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งปรับลดลงจากเดิมที่ Komnas HAM             
เคยเสนอไว้  

(๕) ในช่วงปี ๒๕๖๑ กสม. ท าหน้าที่ เป็นประธาน SEANF ซึ่งเป็นปีที่ Komnas HAM  
ได้ท าหน้าที่ในการเจรจาหารือและประสานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียและคณะท างาน
ว่าด้วยการเข้าเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศของอินโดนีเซีย (Working Group of Indonesia 
Membership in International Organization) มีความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมายในการจัดตั้งและเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องมาตามล าดับ นอกจากนี้ Komnas HAM ยังได้มีการขอศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการจัดตั้งองค์กร
ความร่วมมือในลักษณะที่ใกล้เคียงกันอีกด้วย  

(๖) ในช่วงปี ๒๕๖๒ ผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์-เลสเต (PDHJ) ท าหน้ที่เป็นประธาน 
SEANF ซึ่ง Komnas HAM ได้รายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งมาโดยต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
เอกสารในการจัดตั้ง จนกระทั่งในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒             
ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ที่ประชุมได้เห็นชอบการแก้ไขเล็กน้อยร่างเอกสารข้อบังคับ
การด าเนินงาน (RoP) ฉบับที่ได้ให้การรับรองไว้พลางก่อน (provisionally approved) ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากในขณะนั้น กสม. มีองค์ประชุมไม่ครบท าให้ไม่สามารถรับรองเอกสารดังกล่าวอย่างเป็นทางการได้  
ซึ่งต่อมาเมื่อ กสม. มีองค์ประชุมครบแล้ว จึงได้น าร่างข้อบังคับการด าเนินงาน (RoP) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมบรรจุ
เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาและได้ให้ความเห็นชอบ และเสนอให้มีการลงนามในเอกสาร
ดังกล่าวอย่างเป็นทางการในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๗ ที่ Komnas HAM จะเป็นเจ้าภาพ
การประชุมในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมกับการให้การรับรองร่างข้อตกลงประเทศเจ้าภาพ (HCA)              
ที่ Komnas HAM ได้จัดท าร่างขึ้นมา และได้แจ้งเวียนให้สมาชิกร่วมกันปรับปรุงแก้ไขภายหลังการประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ แบบทางไกล  
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 ๒.๕.๒ หน้าที่และอ านาจของส านักเลขาธิการถาวร SEANF ตามร่างข้อบังคับการด าเนินงาน 
(RoP) 

ดังได้กล่าวแล้วว่า ร่างข้อบังคับการด าเนินงาน (RoP) ได้รับการรับรองแล้วจากที่ประชุมประจ าปี 
ของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต แต่ยังไม่ได้
มีการลงนามให้มีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม หากข้อบังคับการด าเนินงาน (RoP) ดังกล่าว 
มีผลอย่างเป็นทางการแล้ว ข้อ ๑๓ ของข้อบังคับการด าเนินงานดังกล่าว ได้ก าหนดหน้าที่และอ านาจของส านัก
เลขาธิการถาวร SEANF ดังนี้  

(๑) SEANF จะต้องด าเนินการจัดตั้งส านักเลขาธิการถาวรที่มีทรัพยากรทางการเงินและ
ทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอ              

(๒) ส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการบริหาร และ
จะมีหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานของ SEANF  

(๓) ส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF มีทีต้ั่ง ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
(๔) ส านักเลขาธิการถาวร SEANF จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากสมาชิก SEANF 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของ SEANF  
(๕) ส านักเลขาธิการถาวร SEANF มีหน้าที่ ดังนี้ 

ก) ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของสมาชิก SEANF ในจัดการประชุมระหว่าง
สมาชิก SEANF และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รวมทั้งการอ านวยความสะดวกให้กับกรอบความร่วมมือ         

ข) ด าเนินภารกิจประจ าวันของ SEANF และด าเนินการตามมติของ SEANF 
ค) ท าหน้าทีใ่นการสื่อสารและการประสานงานระหว่างสมาชิก SEANF 
ง) จัดโครงการและกิจกรรมที่ริ เริ่มโดย SEANF ที่ เป็นการส่งเสริมประเด็น               

ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน 
จ) ช่ วย เหลือในการก าหนดประเด็นส าคัญ  ประสานกิจกรรม ปรับปรุ ง 

การใช้ประโยชน์และการระดมทรัพยากร รวมทั้งสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก 
SEANF เพ่ือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

ฉ) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลแก่สมาชิก SEANF และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ช) บริหารจัดการเว็บไซต์ของ SEANF รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลโครงการและ

กิจกรรมต่าง ๆ ของ SEANF  
ซ) จัดระเบียบและประสานการมีส่วนร่วมของ SEANF ในการประชุมระดับภูมิภาค

และระดับนานาชาติ  การประชุมเชิงปฏิบัติ  การการสัมมนา หรือการประชุมที่จัดโดยหน่วยงาน 
ของสหประชาชาติ 

ญ) ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ โดยส่วนรวม 
ของ SEANF  
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ฎ) สนับสนุนการท าหน้าที่ของประธาน SEANF 
ฏ) จัดระเบียบและประสานงานการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) และการประชุม

ประจ าปีของ SEANF รวมทั้งการประชุมอ่ืน ๆ ทีส่มาชิก SEANF เห็นชอบร่วมกันให้จัดขึ้น  
ฐ) การขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากองค์กรจากต่างประเทศ องค์กร หรือ

แหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ 
ฑ) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมของ SEANF 
ด) ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
ต) จัดท าเอกสารแสดงจุดยืนของ SEANF เกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้

การก ากับดูแลของ SEANF เพ่ือเสนอต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานของอาเซียน เป็นต้น 



 

 

บทที่ ๓ 
การด าเนินงานและกลไกภายใต้ความร่วมมือของ SEANF 

 
  

การด าเนินงานและกลไกภายใต้ความร่วมมือของ SEANF เป็นไปตามรูปแบบที่ค่อย ๆ พัฒนาขึ้น
มาร่วมกันระหว่างสมาชิก SEANF ซึ่งอยู่บนหลักการการปรึกษาหารือระหว่างกัน การหมุนเวียนกันท าหน้าที่
ประธาน SEANF ตามล าดับตัวอักษรของประเทศสมาชิก การตัดสินใจที่อยู่บนหลักการฉันทามติ (consensus) 
และการให้ส านักงานของสมาชิกที่ท าหน้าที่ประธาน SEANF ในปีนั้น ๆ ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ SEANF 
อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินงานในปัจจุบัน SEANF มีเอกสารอ้างอิงร่วมกัน ๒ ฉบับ คือ (๑) แผนยุทธศาสตร์
ของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่  ๒ ของ SEANF  
ซึ่งสมาชิก SEANF ได้เห็นชอบร่วมกันในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๓ เมื่อเดือนกันยายน 
๒๕๕๙ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถือเป็นกลไกก าหนดทิศทางความร่วมมือของสมาชิก 
SEANF ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน และ (๒) ข้อบังคับ
การด าเนินงาน (Rules of Procedures: RoP) ที่ยังไม่ได้มีการลงนามให้มีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ 
เอกสารคู่มือนี้ขอน าเสนอภาพรวมในปัจจุบัน ดังนี้  

 

๓.๑ การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือ SEANF  
ในปัจจุบัน สมาชิก SEANF จะหมุนเวียนกันเป็นประธานของ SEANF โดยมีวาระคราวละ ๑ ปี           

ซึ่งประธาน SEANF จะท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่าง ๆ และเป็นประธานการประชุมในระหว่าง 
ที่ด ารงต าแหน่งเป็นประธานของ SEANF โดยในแต่ละปี  SEANF จะมีการจัดประชุมใน ๓ ลักษณะ 
ประกอบด้วย 

(๑) การประชุมประจ าปีของ SEANF (SEANF Annual Meeting) มีการประชุมปีละ        
๑ ครั้ง ณ ประเทศที่ท าหน้าที่เป็นประธานของ SEANF โดยเป็นการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือ
ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ ซึ่งจะมีหัวข้อหลักที่ประเทศเจ้าภาพให้ความส าคัญเป็นพิเศษและประเด็นอ่ืน       
ที่สมาชิก SEANF อาจเสนอให้มีการหยิบยกขึ้นหารือประกอบกันขึ้นเป็นระเบียบวาระของการประชุม ทั้งนี้ 
เพ่ือแสวงหาแนวทางในการร่วมมือกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในประเด็น
สิทธิมนุษยชนที่หลากหลาย ซึ่งนับตั้งแต่มีการจัดตั้ง SEANF ได้มีการประชุมประจ าปี (annual meeting) 
มาแล้วจ านวน ๑๖ ครั้ง ซึ่งในการประชุมประจ าปีนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ/หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท าหน้าที่เป็นผู้แทนและหัวหน้าคณะผู้แทน
สมาชิก SEANF พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงานท าหน้าที่เป็นสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ 
ของหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ซึ่งโดยปกติแต่ละสถาบันจะมีคณะผู้แทนที่ เข้าร่วมประชุมจ านวน ๒-๕ คน 
โดยประมาณ 
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(๒) การประชุมเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group Meeting – TWG) จัดขึ้นปีละ 
๒ ครั้ง เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสมาชิก SEANF และ/หรือประเทศสมาชิก 
ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การก าหนด  
ประเด็นส าคัญในระดับภูมิภาคร่วมกัน และการเตรียมการส าหรับการประชุมประจ าปี  โดยผู้แทนของ 
สมาชิก SEANF  ที่เข้าร่วมการประชุมอาจเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หัวหน้าสูงสุดของส านักงาน
หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของ SEANF ซึ่งโดยรวมแล้วสมาชิก SEANF จะมี 
คณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมจ านวน ๑-๓ คน โดยประมาณ 

(๓) การประชุมสมัยพิเศษหรือการประชุมตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดขึ้นโดยสมาชิก 
SEANF ซึ่งจะจัดขึ้นตามวาระ ความจ าเป็น หรือสถานการณ์เร่งด่วนตามที่สมาชิกจะตกลงกัน ซึ่งอาจจะเป็น
การร่วมมือกันระหว่างสมาชิกหรือมีหน่วยงานภายนอกจัดประชุมร่วมกับสมาชิก SEANF ซึ่งในแต่ละปี 
จะจัดขึ้นประมาณปีละ ๑ - ๒ ครั้ง 

 

๓.๒ แผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน 
(Strategic Human Rights Priorities) 

แผนยุทธศาสตร์ของ SEANF ฉบับปัจจุบันเป็นแผนฉบับที่สองนับตั้งแต่มีการจัดตั้ง SEANF โดยมีสรุป
สาระส าคัญ ดังนี ้ 

๓.๒.๑ วัตถุประสงค์ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 

ของ SEANF ในระยะ ๕ ปี เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาค โดยเฉพาะการรวมตัว 
เป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งบทบาทการท าหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครอง           
สิทธิมนุษยชนจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะการด าเนินการเพ่ือให้รัฐบาลท าการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SEANF การจัดท าข้อเสนอแนะด้านกฎหมายและมาตรการ
เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การส่งเสริมการท างานร่วมกับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ภายในภูมิภาค ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้ง 
การสนับสนุนให้ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

๓.๒.๒ ขอบเขตการด าเนินงาน (Strategic Area)  
แผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) การสร้างสถานะท่ีน่าเชื่อถือและสถานะทางกฎหมายของ SEANF 
(๒) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
(๓) การส่งเสริมบทบาทการรณรงคใ์นด้านสิทธิมนุษยชน 
(๔) การด าเนินงานร่วมกันในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 
(๕) การมีท่าที (position) ร่วมกันในการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อประเด็น          

สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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  ๓.๒.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน (Strategic Human Rights Priorities)  
หัวใจส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ SEANF คือ ประเด็นส าคัญ (priority issues) ที่ได้ก าหนด

หัวข้อหลัก (theme) ในการผลักดันความร่วมมือระหว่างสมาชิก SEANF ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านสิทธิมนุษยชน (Strategic Human Rights Priorities) ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จ านวน ๖ ประเด็น 
ได้แก่   

(๑) การเคลื่อนย้ายของบุคคล รวมทั้งแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์ ผู้ลี้ภัย          
และผู้ แ ส ว งห าที่ พั ก พิ ง (The movement of peoples, including migrant workers, trafficking in 
persons, and refugees and asylum seekers) 

(๒) ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights)  
(๓) สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความยุติธรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Environment and Human Rights, including climate justice)  
(๔) การก่อการร้ายและแนวคิดแบบสุดขั้ว (Terrorism and Extremism)  

         (๕) สิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่เปราะบาง (The rights of vulnerable groups)   
          (๖) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

 

 
 
๓.๓ การด าเนินงานที่ส าคัญของ SEANF ในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
ที่ผ่านมา SEANF มีการด าเนินงานที่ส าคัญร่วมกันทั้งในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

และรวมทั้งการบริหารจัดการภายในของ SEANF ในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพ  
การจัดการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท ารายงานการศึกษาพ้ืนฐาน (Baseline Study)  

ประเด็น          
สิทธิมนุษยชน      

ในเชิงยุทธศาสตร์ 
พ.ศ.2560-

2564)

๑. การเคลื่อนย้าย
ของบุคคล 

๒. ธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชน 

๓. สิ่งแวดล้อมและ
สิทธิมนุษยชน 

๔. การก่อการร้าย
และแนวคิดแบบ  

สุดขั้ว 

5. สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มท่ี
เปราะบาง  

6. เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
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การจัดท าแถลงการณ์ (Statement) การจัดท าแนวปฏิบัติ (Guideline) ซึ่งการด าเนินการที่ส าคัญของ SEANF 
ในปัจจุบัน ในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ดังนี้ 

๓.๓.๑ การด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน (Strategic Human 
Rights Priorities) ของ SEANF 

(๑) การเคลื่อนย้ายของบุคคล รวมทั้งแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์            
ผู้ลี้ภัย และผู้แสวงหาที่พักพิง  

- ในปี  ๒๕๖๑  ซึ่ ง เป็ นปี ที่ ผู้ น าห รื อผู้ แทนของรั ฐสมาชิ กสหประชาชาติ 
ได้ให้การรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ 
(Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration:  GCM)  CHRP ไ ด้ เ ส น อ ให้  SEANF  
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน 
ที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (GCM) ในมิติของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่ง SEANF ยังไม่ได้หารือ
ในประเด็นดังกล่าวจนได้ข้อยุติ  

- ในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่  (TWG) ของ SEANF ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ และ               
๒/๒๕๖๓ CHRP ได้เสนอแนวทางในการด าเนินการต่อไปเกี่ยวกับรายงานพ้ืนฐานของ SEANF ว่าด้วย 
การโยกย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF Baseline Paper on Migrant Workers in 
South East Asia) ซึ่งที่ประชุมยังไม่ได้ข้อยุติ 

(๒) ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  
- ในปี ๒๕๖๓ กสม. เสนอที่จัดกิจกรรมในนาม SEANF ในหัวข้อ “การประชุม          

เชิงปฏิบัติการของ SEANF เพ่ือการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
(UNGPs) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการศึกษาดูงานในประเทศไทย” ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  
ที่ประเทศไทย แต่กิจกรรมดังกล่าวยังจ าเป็นต้องเลื่อนออกไป 

(๓) สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความยุติธรรมด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ            

- ในปี  ๒๕๖๒ ได้น าเสนอความส าเร็จของ CHRP พร้อมทั้ งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในประเด็น “การไต่สวนระดับชาติของ CHRP ในประเด็นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อากาศ” (National Inquiry on Climate Change – NICC) นอกจากนี้  CHRP ยั งได้ น า เสนอว่ า 
การไต่สวนระดับชาติถือเป็นเครื่องมือที่ดีในการศึกษาปัญหาต่าง ๆ ในเชิงลึก โดยเฉพาะปัญหาที่มีลักษณะ 
ข้ามพรมแดน ซึ่ง CHRP ได้น าเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการไต่สวนร่วมกันระหว่างสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Inter-NHRI Inquiry Panels) ซึ่งอาจจะร่วมกันด าเนินการในประเด็นที่มีลักษณะที่
ข้ามพรมแดน และเสนอให้มีการจัดตั้งคณะท างานชั่วคราวเพ่ือผลักดันให้มีการจัดการไต่สวนระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Ad Hoc Volunteer Working Group on Inter-NHRI Inquiry) ร่วมกันระหว่าง
สมาชิก SEANF ซึ่งเรื่องดังกล่างยังไม่ได้ข้อยุติ 
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(๔) การก่อการร้ายและแนวคิดแบบสุดขั้ว  
        - SEANF ได้ริเริ่มจัดท า “แนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน” 
(South East Asia National Human Rights Institution Forum (SEANF) ’ s Guideline on Torture 
Prevention) โดยความร่วมมือร่วมกับสมาคมป้องกันการทรมาน (Association for the Prevention of 
Torture: APT) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ซึ่ง APT ได้ประสานกับสมาชิก SEANF เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเอกสาร
ดังกล่าวในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ จนสมาชิก SEANF ได้มีมติรับรองแนวปฏิบัติดังกล่าวเท่าที่ได้เห็นชอบร่วมกันไว้
แล้ว (ad referendum) ในคราวการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่  ๑๕ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒         
ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ยกเว้น กสม. ที่ขอน าเรื่องนี้กลับมาให้ที่ประชุม กสม. 
พิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ คณะผู้แทน
ส านักงาน กสม. ได้แจ้งผลการพิจารณาของ กสม. ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้ กสม. น าเสนอ
ข้อเสนอของ กสม. ให้ที่ประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๗ พิจารณา  
   - ในปี ๒๕๖๓ Komnas HAM ในฐานะประธาน SEANF ได้ก าหนดให้ประเด็น 
การป้องกันการทรมานเป็นประเด็นส าคัญของการประชุมของ SEANF ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีการจัดท า
แถลงการณ์เพ่ือสนับสนุนประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้งการจัดสัมมนาว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
กลไกป้องกันการทรมาน (National Preventive Mechanism: NPM) ซึ่งคู่ขนานไปกับการประชุมประจ าปี
ของ SEANF ครั้งที่ ๑๗ 

  (๕) สิทธิมนุษยชนของกลุ่มทีเ่ปราะบาง   
- ในปี ๒๕๖๒ ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์-เลสเต (PDHJ) ในฐานะประธาน 

SEANF ได้เห็นชอบให้ประเด็นคนพิการเป็นประเด็นส าคัญของการประชุม SEANF ในปี ๒๕๖๒ ซึ่ง SEANF           
ได้เห็นชอบให้มีการจัดท า (๑) รายงานพ้ืนฐานว่าด้วยสิทธิของคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการรวบรวมและน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับคนพิการของประเทศสมาชิก SEANF ทั้ง ๖ ประเทศ 
ตามประเด็นต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ใน CRPD (๒) แถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ซึ่งเอกสาร           
ทั้ง ๒ รายการได้รับการรับรองในที่ประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงดิลี 
สาธาณรัฐประชาธิปไตยติมอร์- เลสเต 

          (๖) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งสิทธิที่เกี่ยวกับน้ า  
- ในปี ๒๕๖๑ กสม. ในฐานะประธาน SEANF ร่วมกับสถาบัน Raoul Wallenberg 

Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI)  ได้ จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  
หัวข้อ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบข้ามพรมแดน : การแก้ไขปัญหาช่องว่างของการคุ้มครองโดย
ผ่านกลไกความรับผิดชอบนอกอาณาเขต” ขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารทางกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบนอกอาณาเขตอันเกิดจากการละเมิด           
สิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน ความท้าทายทางกฎหมาย และข้อจ ากัดทางกฎหมายของความรับผิดชอบ  
นอกอาณาเขต (๒) สร้างความมั่นใจในกลไกการบังคับใช้กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน (๓) เพ่ิมความรู้และ 
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ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (๔) เสริมสร้างบทบาทและความร่วมมือ
และการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรทางการค้า/องค์กรภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม  ภาควิชาการ และ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในบริบทที่ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ (๕) แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แนวทางการปฏิบัติที่ดี และความท้าทายในการจัดการกับกรณีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน  
ที่ข้ามพรมแดน 

- ในปี ๒๕๖๑ กสม. ในฐานะประธานของ SEANF ได้ก าหนดให้ประเด็นบทบาท 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นประเด็นส าคัญของการประชุม
ประจ าปีของ SEANF ในปี ๒๕๖๑ และได้มีการจัดท าแถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
เป้ าหมายเพ่ื อการพัฒ นาที่ ยั่ งยืน  (SEANF Statement on Human Rights and SDGs) เพ่ื อ เน้ นย้ า
ความส าคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
โดยผ่านการส่งเสริม คุ้มครอง และการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค  

- ในปี ๒๕๖๒ Komnas HAM ในนามของ SEANF ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับสถาบัน Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) ในเรื่อง 
“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) และเป้าหมายที่แต่ละประเทศ
ก าหนดขึ้น (Nationally Determined Contributions – NDCs) สู่ระดับท้องถิ่น : ความเท่าเทียมทางเพศ และ
ระบบเฝ้าระวังและกลไกความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง” (Localizing SDGs and NDCs : Gender Equality and 
Related Monitoring System/Accountability Mechanism) ระหว่างวันที่  ๒๙ -๓๐ สิ งหาคม ๒๕๖๒  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาชิก SEANF ในประเด็นที่เชื่อมโยงกัน
ระหว่างสิทธิมนุษยชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการน าข้อตกลง
ปารีส (Paris Agreement) ในมิติด้านสิทธิมนุษยชนมาสู่การปฏิบัติ 

๓.๓.๒ การด าเนินการในด้านการบริหารจัดการของ SEANF 
   (๑) การจัดตั้งส านักงานเลขานุการถาวร SEANF 
   การจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF ให้เป็นผลส าเร็จเป็นหนึ่งในวาระส าคัญ
การประชุมของ SEANF มาต่อเนื่องหลายปีจนถึงปัจจุบัน เพ่ือหารือความคืบหน้า การปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนการพิจารณาแนวทางการด าเนินการที่เกี่ยวข้องของสมาชิก นอกจากนี้  
ยังมีการหารือเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารที่ส าคัญร่วมกัน ได้แก่ ร่างข้อบังคับการด าเนินงาน (Rules of 
Procedure: RoP) และข้อตกลงของประเทศเจ้าภาพ (Host Country Agreement: HCA) 
   (๒) การจัดท าเว็บไซต์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ SEANF  
   นอกจากเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องพิจารณาและด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดตั้ง
ส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF แล้วนั้น ยังมีอีกหนึ่งประเด็นส าคัญ คือ การจัดท าเว็บไซต์ของ SEANF         
เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ส าหรับเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ SEANF ซึ่ง Komnas HAM ได้เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ และนอกจากนี้ SEANF ได้ขอให้ส านักงาน กสม. ได้ท าหน้าที่ยกร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วย
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การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งได้ด าเนินการมาต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๒ ซึ่งคาดว่าแนวปฏิบัติฉบับนี้จะได้รับ             
การรับรองในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที ่๑๗ ในปี ๒๕๖๓  



บทที่ ๔ 
ความเชื่อมโยงระหว่าง SEANF กับกลไกและความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน 

ในระดับโลกและระดับภูมิภาค 
            
 
  แม้ SEANF จะเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับอนุภูมิภาคที่มีขนาด
เล็กมาก แต่กลับเป็นกลไกส าคัญที่ท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงความร่วมมือของ กสม. เข้ากับกรอบความร่วมมือ       
ในระดับอ่ืน ๆ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในทุกระดับ ซึ่งความสัมพันธ์ของ SEANF กับกลไกความร่วมมือด้าน
สิทธิมนุษยชนในระดับโลกและระดับภูมิภาคล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลต่อทิศทางการด าเนินการขับเคลื่อน 
สิทธิมนุษยชนของ กสม. และ SEANF โดยมีความเชื่อมโยงร่วมกับกลไกและความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 

 ๔.๑ ความเชื่อมโยงร่วมกับกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับโลก 
(GANHRI) และระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)   

กรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of 
National Human Rights Institutions: GANHRI) และกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ใ น ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย - แ ป ซิ ฟิ ก  ( Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions:  APF)  
เป็นกรอบความร่วมมือในระดับโลกและระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครือข่ายหรือหน่วยงานตัวแทนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากทั่วโลก รวมทั้ ง
เพ่ือช่วยการจัดตั้งและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การรับรอง  
ความเป็นอิสระและศักยภาพการท างานที่ เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามที่ก าหนดไว้ในหลักการปารีส   
โดย APF ถือเป็นกลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาค ๑ ใน ๔ ภูมิภาค ภายใต้ระบบของ GANHRI ซึ่งเป็นกลไก 
ในระดับโลก ในขณะที่ SEANF นั้นเป็นกลไกความร่วมมือของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับอนุภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นอิสระจากระบบของ GANHRI และ APF โดย SEANF จะมีการก าหนดระบบและ
วิธีการในการบริหารจัดการความร่วมมือของตนเอง มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของตนเอง ซึ่งเป็นอิสระ
จากทั้ง GANHRI และ APF อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่าง SEANF กับ GANHRI และ 
APF มีในบริบท ดังนี้ 

(๑) สมาชิกภาพ  
ส ม า ชิ ก ข อ ง  SEANF ทุ ก ป ร ะ เ ท ศ ล้ ว น เ ป็ น ส ม า ชิ ก ข อ ง  GANHRI แ ล ะ  APF ด้ ว ย  

และได้รับประโยชน์จากระบบและความร่วมมือในกรอบของ GANHRI และ APF รวมทั้ งมีส่ วนร่วม 
อย่างกระตือรือร้นในกรอบความร่วมมือของ GANHRI และ APF ด้วยเสมอ  
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(๒) การเข้ารับการประเมินสถานะจากคณะอนุกรรมการประเมินสถานะของสถาบัน           
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (SCA)  

ดังได้กล่าวแล้วว่าสมาชิกของ SEANF ทั้ง ๖ สถาบันต่างเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือ 
ของ GANHRI และ APF ทั้งหมด ดังนั้น สมาชิก SEANF ทั้งหมดจึงอยู่ภายใต้ภาระที่จะต้องได้รับการประเมิน
สถานะจากคณะอนุกรรมการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( Sub-Committee on 
Accreditation: SCA) ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้เป็นกลไกภายใต้ความร่วมมือของ GANHRI ท าหน้าที่ประเมิน 
การด าเนินงานและการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักการปารีส 
(Paris Principles) โดยผลการประเมินจะแบ่งเป็น ๓ สถานะ ได้แก่  

กลุ่ม A คือ มีความสอดคล้องกับหลักการปารีส  
กลุ่ม B คือ มีความสอดคล้องกับหลักการปารีสในบางส่วน ซึ่งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ           

ในกลุ่ม B จะถูกจัดให้มสีถานะเป็นผู้สังเกตการณ์ในกรอบความร่วมมือของ GANHRI และ APF  
กลุ่ม C คือ ไม่มีความสอดคล้องกับหลักการปารีสเลย และจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าเป็น

สมาชิกของ GANHRI 
อนึ่ง ในปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๓) มีสมาชิกของ SEANF ที่มีสถานะ “A” จ านวน ๔ สถาบัน ได้แก่ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
มาเลเซีย (SUHAKAM) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (CHRP) และผู้ตรวจการของติมอร์-
เลสเต (PDHJ) โดยมีสถาบันที่มีสถานะ “B” จ านวน ๒ สถาบัน ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ            
ของเมียนมา (MNHRC) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย (กสม.)  

(๓) บทบาทที่ส าคัญของสมาชิก SEANF ในกรอบความร่วมมือของ GANHRI และ APF  
สมาชิกของ SEANF ให้ความส าคัญกับการให้ความร่วมมือและการท างานในกรอบความร่วมมือ

ของ GANHRI และ APF ดังเห็นได้จากสมาชิก SEANF บางส่วนได้เข้ามีส่วนร่วมในภารกิจในกรอบความร่วมมือ
ของ GANHRI และ APF เช่น  

- Komnas HAM ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะท างานของ GANHRI ว่าด้วยเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Working Group on SDGs)  ในฐานะผู้ แทนประจ าภูมิภาคเอเชีย -แปซิ ฟิก (APF)  
เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค ซึ่งรวมทั้งในเวทีของ SEANF  

- CHRP ได้รับเลือกจากสมาชิก APF ให้ท าหน้าที่ผู้แทน APF ในคณะอนุกรรมการ
ประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ GANHRI ระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓  

- CHRP ท าหน้าที่เป็นผู้แทนของ GANHRI ในกระบวนการของรัฐสมาชิกสหประชาชาติ 
ในการยกร่างและการพิจารณาให้การรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็น
ระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: GCM) 
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- CHRP ท าหน้าที่เป็นผู้แทนของ GANHRI ในคณะท างานของสหประชาชาติว่าด้วย            
สิ ท ธิ ข อ งผู้ สู ง อ า ยุ  ( United Nations Open- Ended Working Group on Ageing)  ซึ่ ง ไ ด้ น า ป ร ะ เ ด็ น 
สิ ท ธิ ข อ ง ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น คว ามร่ ว มมื อ ขอ ง  SEANF ที่ ไ ด้ มี ก า ร ร่ ว มกั น จั ดท า ร า ย ง าน พ้ืน ฐ านว่ า ด้ ว ย 
สิทธิของผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Baseline Paper on the Rights of Older Persons in 
South East Asia)  ไปน า เสนอในการประชุมคณะท างานของสหประชาชาติว่ าด้วยสิทธิของผู้สู งอายุ   
และการประชุมของ GANHRI อย่างต่อเนื่อง  

(๔) ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ  
ทั้ง GANHRI และ APF ต่างมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือ โดย GANHRI จะเน้นการฝึกอบรมในประเด็น         
เชิงโครงสร้างและทางด้านนโยบาย ซึ่ง GANHRI จะมีการจัดฝึกอบรมเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะการฝึกอบรม
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ( International Human Rights 
Mechanism) ในขณะที่ APF จะเน้นการมีโครงการหรือกิจกรรมที่ต่อเนื่องซึ่งเป็นการฝึกอบรมหรือการสัมมนา 
หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ทั้งที่ APF ริเริ่มขึ้นเองหรือการให้ความร่วมมือ
ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ที่ผ่านมา SEANF ได้มีการด าเนินการฝึกอบรมร่วมกับ APF มาแล้ว เช่น เมื่อปี ๒๕๕๙ ที่ประชุม 
SEANF ได้เห็นชอบให้มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก SEANF           
ในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) โดยขอความร่วมมือจาก APF         
ให้ช่วยด าเนินการ ซึ่งประสานโดย MNHRC ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธาน SEANF ในปี ๒๕๕๙ โดย SEANF และ APF 
ได้ จั ดฝึ กอบรมหลักสู ตร  “Blended Learning Course on Monitoring Economic, Social and Cultural 
Rights (ESCR) related to SDGs” ซึ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามประเด็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม            
และวัฒนธรรม ที่น าหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาประกอบกัน           
โดยเป็นการฝึกอบรมแบบผสมผสาน คือ ช่วงแรกการฝึกอบรมออนไลน์ และช่วงที่สองการฝึกอบรม 
แบบพบปะกันจริง  (Face to Face)  โดยการฝึกอบรมในช่วงที่สองนี้  CHRP ได้ เข้า เป็นองค์กรร่วมจัด  
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ สมาชิก SEANF เกือบทุกสถาบันยังได้ประสานให้ APF  
จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพให้กับตนอย่างสม่ าเสมออีกด้วย  
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   (๕) การสนับสนุนกระบวนการเข้ารับการประเมินศักยภาพตนเอง (capacity assessment)  
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  สมาชิก SEANF ทุกประเทศล้วนเคยเข้ารับการประเมินศักยภาพตนเอง (capacity assessment) 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดย APF โดยความร่วมมือร่วมกับโครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติ  (United Nations Development Programme: UNDP) และส านักงานข้าหลวงใหญ่ 
เ พ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights: OHCHR) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการท าหน้าที่คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดย APF จะท าหน้าที่อ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ อาทิ การให้ความรู้ก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมิน ทั้งนี้ ในกระบวนการประเมินจะจัดให้คณะกรรมการ 
ได้ท าการประเมินศักยภาพของตนเอง (Commission to Undertake a Capacity Assessment: CA) จากข้อมูล
และกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชุม 
กลุ่มย่อย การสัมภาษณ์บุคคลภายในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียบางส่วน อาทิ 
ภาครัฐบาลและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง และการให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ 
ของส านักงานได้ เป็นผู้ประเมินตนเองโดยผ่านการตอบแบบสอบถาม เพ่ือให้คณะกรรมการน าผลลัพธ์ 
ของการประเมินที่ได้รับไปวางแผนความจ าเป็นในการพัฒนาต่อในรอบ ๕ ปีต่อไป โดยการเข้ารับการประเมิน
ศักยภาพตนเองนี้เป็นกิจกรรมภาคความสมัครใจ และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถแสดงความประสงค์ 
ในการเข้ารับการทบทวนการประเมิน (Capacity Assessment Reviews: CAR)  ได้ภายหลังจากการเข้ารับ
ประเมินในรอบก่อนหน้านั้นมาแล้ว ๓-๔ ปี ซึ่งที่ผ่านมาสมาชิก SEANF ได้เคยเข้าร่วมกระบวนการนี้แล้ว 
ทุกสถาบัน 
 

อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบัน SEANF จะเป็นกรอบความร่วมมือที่เป็นอิสระจาก GANHRI และ APF  
โดยสมบูรณ์ แต่ประเด็นท่ีว่า SEANF ควรเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นอิสระ
จาก GANHRI และ APF หรือควรเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ระบบของ GANHRI และ APF ยังคงได้รับการอภิปราย
ระหว่างสมาชิก SEANF เสมอในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งข้อดีที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ SEANF เป็นพ้ืนที่ที่ เป็นอิสระ  
ที่มีความสัมพันธ์ฉันท์มิตร มีกฎเกณฑ์ระหว่างกันไม่มากนัก รวมทั้งเป็นพื้นที่ของความเห็นอกเห็นใจและการหารือ
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีบริบทและสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ไม่ต่างกันมากนัก ขณะที่ประเด็น
ซึ่งเป็นข้อด้อยที่ส าคัญ คือ SEANF ไม่มีฝ่ายเลขานุการที่ถาวร และการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF  
ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ท าให้โครงการและการด าเนินงานต่าง ๆ ของ SEANF ด าเนินไปอย่างไม่ต่อเนื่อง รวมทั้ง 
SEANF ไม่มีทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอที่จะใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ให้ส าเร็จได้ ท าให้ข้อดีและข้อด้อยนี้ถูกยกขึ้นมาอภิปรายได้อยู่เสมอในโอกาสต่าง ๆ    
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๔.๒ ความร่วมมือกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 
กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AICHR ถือเป็นกลไกที่เกิดขึ้นโดยการผลักดัน

ร่วมกันของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับคณะท างานเพ่ือกลไก          
สิทธิมนุษยชนอาเซียน (The Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism) ซึ่งเป็นคณะท างาน
ที่มีภาคส่วนผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและนักวิชาการ ซึ่งในระยะแรกได้มีการจัดการ
ประชุมว่าด้วยกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน (Workshop on the ASEAN Mechanism on Human Rights)            
ขึ้นร่วมกันอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง จนน ามาสู่การจัดตั้ง AICHR จึงถือได้ว่า AICHR เกิดขึ้นโดยความพยายาม 
ในการผลักดันร่วมกันของหลาย ๆ ภาคส่วนในภูมิภาค ซึ่งรวมทั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย  

ภายหลังที่ AICHR ได้รับการจัดตั้งขึ้น SEANF ตระหนักว่ากลไกนี้ถือเป็นพัฒนาการที่ส าคัญของอาเซียน 
ในด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่ง SEANF ได้แสดงออกถึงการสนับสนุนให้กลไกนี้มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในอาเซียนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ที่ AICHR ได้รับการจัดตั้งในปี ๒๕๕๒ กลไกนี้ 
ไม่เคยมีการประชุมและความร่วมมือร่วมกับ SEANF อย่างเป็นทางการร่วมกันมาก่อน ซึ่งทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ข้อจ ากัดของ AICHR ที่มีฐานะเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาหารือ (consultative)  
ซึ่งท าหน้าที่ครอบคลุมถึงภารกิจในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน แต่ยังคงไม่มีกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
และต้องตัดสินใจร่วมกันบนหลักฉันทามติ   

ในความร่วมมืออย่างไม่ เป็นทางการนั้น  SEANF ได้มีการประสานความร่วมมือร่วมกับ AICHR  
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น SEANF ได้เชิญผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนใน AICHR บางประเทศเข้ามาร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลการด าเนินการ และพัฒนาการที่ส าคัญในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ  
ในการประชุมของ SEANF ด้วย อาทิ ดร. เสรี นนทสูตร ผู้แทนไทยใน AICHR ได้เข้าร่วมอภิปราย ในหัวข้อ 
“บทบาทของ AICHR กับสิทธิคนพิการ” (AICHR and the rights of peoples with disabilities) ในปี ๒๕๖๐ 
นอกจากนี้ AICHR มักจะเชิญสมาชิก SEANF ซึ่งเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
เข้าร่วมงานการประชุม เชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนาที่ผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนใน AICHR  
ประเทศต่าง ๆ จัดขึ้นด้วยอย่างสม่ าเสมอ  
 อย่างไรก็ตาม ในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ติมอร์-เลสเต ผู้ตรวจการแผนดินของติมอร์-เลสเต ในฐานะประธาน SEANF ในปี ๒๕๖๒ ได้ยกระเบียบวาระ  
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง AICHR และ SEANF ขึ้นหารือในที่ประชุม ตามที่ผู้แทนของ Komnas HAM เสนอ 
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากผู้แทน AICHR อินโดนีเซีย ได้เสนอความคิดริเริ่มในการมีส่วนร่วม (engage) กับ SEANF  
อย่างเป็นทางการ ซึ่งในท้ายที่สุด ที่ประชุมได้มีมติให้ประธาน SEANF ส่งจดหมายแจ้งอย่างเป็นทางการถึง AICHR 
เพ่ือแสวงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเป็นทางการ ซึ่งต่อมาผู้แทน AICHR อินโดนีเซียได้น าเสนอรูปแบบ
ในการประชุมร่วมกับ SEANF เพ่ือให้ SEANF พิจารณาความเป็นไปได้ ซึ่งสมาชิกให้ความเห็นชอบและคาดว่าจะมี
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การประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ แต่ด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้การประชุมดังกล่าวต้องยกเลิกไป แต่ก็ท าให้วาระการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ระหว่าง SEANF และ AICHR เป็นระเบียบวาระการประชุมที่ส าคัญของ SEANF ในปี ๒๕๖๓ ทั้งในการประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และ Komnas HAM ในฐานะประธาน 
SEANF ในปี ๒๕๖๓ ได้เสนอแผนที่จะมีการประชุมร่วมกับผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR เพ่ือร่วมขับเคลื่อนประเด็น
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่เป็นรูปธรรมร่วมกันต่อไป  
 

๔.๓ ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในภูมิภาค 
SEANF ร่ ว มมื อกั บผู้ มี ส่ ว น ได้ เ สี ย ในภู มิ ภ าค  ซึ่ ง ป ระกอบด้ ว ย  รั ฐบาลและองค์ ก รภาครั ฐ  

องค์กรภาคประชาสังคม ภาควิชาการ สื่อมวลชน และสมาคมภาคธุรกิจในภูมิภาคอย่างสม่ าเสมอ ดังนี้  
๔.๓.๑ ความร่วมมือกับภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน  
SEANF มีความร่วมมือร่วมกับภาคประชาสังคมในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  

 
ความร่วมมือร่วมกับสมาคมต่อต้าน
การทรมาน (Association for the 
Prevention of Torture: APT) 

APT เป็นภาคประชาสังคมที่มีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้ประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน 
และการกระท าอ่ืน ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 
(Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment:  CAT)  แ ล ะท า ห น้ า ที่ 
ในการช่ วย เหลือ  สนับสนุนบุคลากรทั้ งภาครั ฐและสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เข้าใจถึงความส าคัญในด้านการต่อต้าน 
การทรมาน ตลอดจนการส่งเสริมการจัดท ากลไกทางกฎหมายและ
การสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านการพัฒนาศักยภาพและ 
การจั ดท า เอกสารวิ ช าการต่ า ง  ๆ  ซึ่ งที่ ผ่ านมา  SEANF ได้ มี 
ความร่วมมือร่วมกับ APT ในการจัดท าเอกสารแนวปฏิบัติของ SEANF 
ว่าด้วยการป้องกันการทรมานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(SEANF Guideline on Torture Prevention in South East Asia) 
รวมทั้งการเชิญเข้าร่วมหารือในประเด็นที่ เกี่ยวกับการป้องกัน 
การทรมาน 
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การเข้าร่วมการประชุมของ SEANF 
ขององค์กรภาคประชาสังคม 

ที่ผ่านมา SEANF จะมีการเชิญภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสบการณ์ในประเด็นที่สมาชิก SEANF สนใจ อาทิ  
ในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๔ ซ่ึง CHRP เป็นประธาน 
SEANF ได้มีการเชิญองค์กรภาคประชาสังคมหลายองค์กรเข้าร่วม 
การประชุมในหัวข้อ “การประชุมร่วมกันระหว่าง SEANF กับองค์กร
ภาคประชาสังคม” มีระยะเวลาประมาณครึ่งวัน ได้แก่ สมาคมป้องกัน
ก า รทรมาน  ( APT)  องค์ การนิ ร โทษกรรมสากล  (Amnesty 
International: AI) มูลนิธิสื่ อทางเลือก (Foundation for Media 
Alternative: FMA) สมาคมสื่อมวลชนแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (SEAPA) สมาคมระหว่างประเทศว่าด้วยความก้าวหน้า 
ด้านการสื่อสาร (APC) องค์กร Indigenous Peoples Pact (AIPP) 
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแห่ง
เ อ เ ชี ย  ( Asian NGOs Network on National Human Rights 
Institutions: ANNI) ซึ่งเข้ามาร่วมหารือในที่ประชุมในประเด็นที่
เกี่ยวกับการป้องกันการทรมานโทษประหารชีวิต สิทธิมนุษยชนและ
อินเตอร์เน็ต สิทธิของชนพ้ืนเมือง รวมทั้งมุมมองและความเห็น 
ที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในภูมิภาค เป็นต้น 

การเข้าร่วมการประชุมขององค์กร
ภาคประชาสังคมของ SEANF  

ในแต่ละปี ประธาน SEANF ในฐานะผู้แทน SEANF รวมทั้งสมาชิก 
SEANF อ่ืน ๆ มักจะได้รับเชิญให้ เข้าร่วมในการประชุมต่าง ๆ  
ที่จัดโดยภาคประชาสังคมเสมอ อาทิ การประชุมของเครือข่าย
องค์การเอกชนเพื่อการปฏิรูปที่ดินและการพัฒนาชนบท (Asian NGO 
Coalition for Agrarian Reform and Rural Development: 
ANGOC) ซึ่ งเป็นเครือข่ายองค์การเอกชนที่ท างานในประเด็น 
สิทธิในที่ดินในภูมิเอเชีย-แปซิฟิก การประชุมของโครงการ FPP 
(Forest Peoples Programme) ซึ่งเป็นองค์การเอกชนที่เน้นท างาน
ในประเด็นสิทธิในการพัฒนา สิทธิในที่ดิน ผกระทบจากโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่  รวมทั้ ง ประเด็นธุ รกิ จและสิทธิมนุษยชน 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโครงการ FPP จะสลับ
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หมุนเวียนจัดการประชุมในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคในประเด็นที่สนใจ
ร่วมกัน และจะเชิญสมาชิก SEANF เข้าร่วมในการประชุมนี้ด้วย  

 
  ๔.๓.๒ ความร่วมมือกับองค์กรด้านวิชาการ  

ที่ผ่านมา SEANF มีความร่วมมือกับองค์กรด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้และ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสมาชิก SEANF ที่ส าคัญ คือ สถาบัน Raoul Wallenberg Institute for Human 
Rights and Humanitarian Law (RWI) ซึ่งได้ร่วมมือกับ SEANF ในการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสมาชิก SEANF ในประเด็นต่าง ๆ มาแล้ว จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่  
 

(๑) การประชิมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เมืองต้นแบบสิทธิมนุษยชนและบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นในการเคารพ 
คุ้ มครอง  และเติม เต็มสิทธิมนุษยชน” (Workshop on Human Rights City and the Role of Local 
Government on Respecting, Protecting and Fulfilling Human Rights)  จั ด โ ด ย ส ถ า บั น  Raoul 
Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) โดยความร่วมมือร่วมกับ Komnas 
HAM ระหว่างวันที่ ๔-๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองบันเติน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

(๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบข้ามพรมแดน : การแก้ไขปัญหา
ช่องว่างของการคุ้มครองโดยผ่านกลไกความรับผิดชอบนอกอาณาเขต” ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่าง กสม.  
ในฐานะประธาน SEANF ในปี ๒๕๖๑ ร่วมกับสถาบัน Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and 
Humanitarian Law (RWI) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต 
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ   

(๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และเป้าหมายที่แต่ละประเทศก าหนด
ขึ้น (NDCs) สู่ระดับท้องถิ่น : ความเท่าเทียมทางเพศ และระบบเฝ้าระวังและกลไกความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง” 
(Workshop with SEANF on Localizing SDGs and NDCs, Gender Equality and Related Monitoring 
System/ Accountability Mechanism) จัดโดยสถาบัน Raoul Wallenberg Institute of Human Rights 
and Humanitarian Law (RWI) โดยความร่วมมือร่วมกับ Komnas HAM ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
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๔.๓.๓ ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาค 
SEANF มีความร่วมมือร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ โดยมีองค์กรที่ส าคัญ ได้แก่  

(๑) ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights:  OHCHR) ซึ่ ง  OHCHR มีส านักงานประจ า
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยในปี ๒๕๖๑ กสม. ในฐานะประธาน SEANF  
ได้เชิญส านักงาน OHCHR ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมพิเศษของ SEANF 
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ของการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้มีการจัดอภิปราย  
(panel discussion) ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนในฐานะที่เป็นปัจจัยเพ่ือการบรรลุเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
(Human Rights as an Enabling Factor to Achieving SDGs) ด้วย 

(๒) โครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ  (United Nations Development 
Program: UNDP) ซึ่ง UNDP มีส านักงานประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร            
โดย UNDP เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรทั้งบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และงบประมาณ           
ในการสนับสนุนกิจกรรมของ SEANF รวมทั้งการเชิญสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ เป็นสมาชิก SEANF  
เข้าร่วมกิจกรรมของ UNDP อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human 
Rights) ซึ่ง UNDP ขับเคลื่อนประเด็นนี้ในฐานะที่เป็นประเด็นส าคัญของ UNDP  



บทที ่๕ 
ประมวลและวิเคราะห์บทบาทของ กสม. ในกรอบความร่วมมือ SEANF 

: ความส าเร็จและความท้าทาย 
 
 

สาระส าคัญในบทนี้ เป็นการน า เสนอข้อมูล เ พ่ือให้ทราบถึงบริบทที่ เกี่ ยวข้องกับ SEANF  
ทั้งที่ได้ด าเนินการผ่านมาและที่ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจบริบท 
ที่ส าคัญ เพ่ือให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะสามารถก าหนดท่าทีในการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกอ่ืน ๆ              
ภายในกรอบ SEANF ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับบริบท ทั้งในเชิงการพัฒนาต่อยอด 
หรือการริเริ่มกิจกรรมใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้ร่วมกับประเทศสมาชิกให้มี
คว ามก้ า วหน้ า  อีกทั้ ง ยั ง แสดงออกถึ งความสมานฉันท์ ร่ วมกัน  ส าหรั บข้ อมู ลที่ ร วบรวมขึ้ นนี้ 
เกิดจากประสบการณ์การด าเนินการที่ผ่านมาของ SEANF ซึ่งน าไปสู่การวิเคราะห์ถึงข้อท้าทาย แนวทาง 
การพัฒนา รวมไปถึงแนวโน้มหรือทิศทางความร่วมมือในอนาคต ดังนี้ 

 

 ๕.๑ ประสบการณ์และความส าเร็จที่ส าคัญของ SEANF ที่ผ่านมา 
นับตั้งแต่มีการจัดตั้งกรอบความร่วมมือนี้ในปี ๒๕๔๗ นั้น SEANF มีบทบาทในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างค่อยเป็นค่อยไปและสม่ าเสมอ ซึ่งความส าเร็จ
ของ SEANF นั้นค่อย ๆ เกิดขึ้นทีละน้อยและปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์และบริบท 
ของภูมิภาค โดยอาจน าเสนอภาพรวมพัฒนาการและความส าเร็จที่ส าคัญที่ผ่ านมาของ SEANF  
ตามยุทธศาสตร์การท างาน ๕ ด้านตามทีก่ าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้ดังนี้ 

๕.๑.๑ การมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ  
SEANF มีการด าเนินที่ต่อเนื่องในการผลักดันให้กรอบความร่วมมือนี้มีความเข้มแข็ง 

โดยการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการท างานร่วมกันมาเป็นระยะ ซึ่งเป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่ง 
คือ การจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ชัดเจน มีความสามารถทางกฎหมาย 
และมีทรัพยากรทั้งบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และเงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอ เพ่ือยกระดับให้ SEANF  
เป็นกรอบความร่วมมือหรือกลไกสิทธิมนุษยชนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคท่ีได้รับการยอมรับ
และน่าเชื่อถืออย่างกว้างขวาง ซึ่งสถานะล่าสุดนั้น SEANF ได้เห็นชอบให้จัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร 
SEANF มีที่ตั้ง ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี Komnas HAM เป็นผู้ด าเนินการตามขั้นตอน
ทางกฎหมายภายในประเทศ โดยมีสมาชิกที่เหลืออีก ๕ สถาบันท าหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินการ 
ในทุกขั้นตอน ซึ่งขณะนี้การจัดตั้งได้เดินททางมาถึงขั้นตอนการเตรียมการลงนามร่างข้อบังคับการด าเนินงาน 
(RoP) ของ SEANF ให้มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และการจัดท าข้อตกลงของประเทศเจ้าภาพ (HCA)  
ร่วมกับรัฐบาลอินโดนีเซีย 
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๕.๑.๒ การแสดงจุดยืนและการตอบสนองต่อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญร่วมกัน 
SEANF ได้แสดงจุดยืนตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ส าคัญในภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง             

เพ่ือร่วมกันแสดงจุดยืนอย่างมีนัยส าคัญต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดข้ึนในภูมิภาค เช่น  
-  ก ร ณี ส ถ า น ก า ร ณ์ ค ว า ม รุ น แ ร ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง ใ น เ มี ย น ม า ที่  SEANF  

ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันเพ่ือแสดงท่าทีต่อเหตุการณ์ที่รัฐบาลเมียนมาใช้ก าลังปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วง
อย่างรุนแรง เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐  

- การออกถ้อยแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์การปล่อยตัวนางออง ซาน ซูจี ผู้น าฝ่ายค้าน
ของเมียนมา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๗  

- การออกแถลงการณ์เพ่ือสนับสนุนการท างานของกลไกอาเซียนและสหประชาชาติ
ในประเด็นแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน เมื่อคราวการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๔ ณ กรุงมะนิลา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รวมทั้งการออกแถลงการณ์ร่วมในนามของ SEANF เพ่ือสนับสนุนการจัดท าเอกสาร
ฉันทามติอาเซียนว่าด้วยแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (SEANF Statement on the ASEAN Consensus on the 
Protection of the Rights of Migrant Workers)  

นอกจากนี้ SEANF ยังได้มีการจัดท ารายงานพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายงานเช่นนี้จะจัดท าขึ้นโดยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิก 
SEANF มีการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ภายในประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเนื้อหาสาระ 
ที่ส าคัญของแต่ละประเทศสมาชิก พร้อมข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น AICHR ACWC ACMW 
และรวมถึงรัฐบาลของแต่ละประเทศด้วย ได้แก่   

(๑) รายงานพ้ืนฐานว่าด้วยสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ๒๕๕๔ ที่ SUHAKAM 
ท าหน้าที่ เป็นผู้ยกร่างตามการมอบหมายของที่ประชุม SEANF ซึ่งรายงานดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะ             
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น AICHR ACWC ACMW และรวมถึงรัฐบาลของแต่ละประเทศด้วย  

(๒) รายงานพ้ืนฐานว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๖๐            
ที ่CHRP ท าหน้าทีเ่ป็นผู้ยกร่างตามการมอบหมายของที่ประชุม SEANF  

(๓) รายงานพ้ืนฐานว่าด้วยสิทธิของคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๒๕๖๒ ที ่PDHJ ท าหน้าทีเ่ป็นผู้ยกร่างตามการมอบหมายของที่ประชุม SEANF 

๕.๑.๓ การรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและการสร้างเครือข่ายในภูมิภาค  
(๑) การรณรงค์ในการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
ในระยะเริ่ มแรก กรอบความร่ วมมือนี้ จั ดตั้ ง ขึ้ น เ พ่ือให้ มีบทบาทส าคัญ 

ในการสนับสนุนการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน ซึ่งต่อมาจึงเกิดขึ้นเป็นคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) โดยผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิก SEANF 
ในระยะเริ่มแรก ได้เข้าพบคณะผู้แทนระดับสูงของอาเซียน (ASEAN High Level Panel: HLP) ที่ท าหน้าที่ 
ในการยกร่างกรอบอ านาจหน้าที่ของกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Body – AHRB) 
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โดยได้มีการเข้าพบอย่างต่อเนื่องเพ่ือผลักดันให้กลไกดังกล่าวเป็นกลไกที่สามารถส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนของอาเซียนได้อย่างแท้จริง เช่น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้เข้าพบคณะผู้แทนระดับสูง                         
ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพ่ือยื่นเอกสารท่าทีที่เน้นย้ าว่ากลไกดังกล่าวควรอยู่ในรูปแบบ 
ของคณะกรรมาธิการ ควรมีอาณัติที่สามารถรับเรื่องร้องเรียน และความสามารถในการรับเรื่องร้องเรียน 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรณ์ภาคประชาสังคม การมีการด าเนินงานที่โปร่งใส 
การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ซึ่งรวมถึงสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น ต่อมาภายหลัง 
จากที่ AICHR ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ สมาชิก SEANF ได้เข้าพบคณะผู้แทน
ระดับสูงของอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือยื่นเอกสารแถลงการณ์ทางการเมือง 
ต่อคณะผู้แทนระดับสูง เกี่ยวกับท่าทีต่อกรอบอ านาจและหน้าที่ของกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน  
โดยมีสาระส าคัญที่แสดงถึงความห่วงกังวลต่อความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ของ AICHR ที่เป็นกลไก 
ระหว่างรัฐบาลที่ขาดการมีส่วนร่วม ประกอบกับการไม่มีอ านาจในการคุ้มครองหรือรับเรื่องร้องเรียน  
และการขาดการยอมรับจากเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเสนอให้ AICHR ควรท างานร่วมกับ
ภาคประชาสังคม ซึ่งรวมไปถึงสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มากขึ้นด้วย และขอให้  AICHR มีการท างาน
ร่วมกันกับ SEANF โดยให้มีการจัดตั้งกลไกเพ่ือเชื่อมโยงการท างานร่วมกัน รวมทั้งให้มีการจัดท าบันทึก 
ความร่วมมือ (Memorandum of Co-operation) ระหว่าง AICHR และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาค ตลอดจนขอให้มีการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวรของ AICHR ที่แยกออกมาอย่างเป็นอิสระ 
จากส านักงานเลขาธิการอาเซียน และให้มีเงินสนับสนุนที่เพียงพอ 

(๒) การสร้างเครือข่ายในภูมิภาคในปัจจุบัน  
แม้จนถึงปัจจุบันความพยายามในการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่มีอ านาจ

และหน้าที่ทั้งในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เป็นกลางและเป็นอิสระจากอาเซียนและรัฐบาล
ของประเทศสมาชิกอาเซียนจะยังด าเนินการไม่ส าเร็จ แต่ SEANF ก็ได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของกลไกกลุ่ม
และความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้ที่จะค่อยๆ สร้างความเข้มแข็ง พร้อมทั้ง 
การสร้างความรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในภูมิภาค และในเวทีสิทธิมนุษยชนระดับโลกที่มากยิ่งขึ้น ตลอดจน 
การเป็นหนึ่งในองค์กรความร่วมมือหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านสิทธิมนุษยชน  
ที่เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือร่วมกับรัฐบาลและองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม ภาควิชาการ 
สื่อมวลชน และสมาคมภาคธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

๕.๒ บทบาทของ กสม.  
บทบาทความร่วมมือของสมาชิกในเวที SEANF อาจแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ บทบาทร่วมในฐานะ

สมาชิก SEANF และบทบาทในเชิงทวิภาคีหรือพหุภาคีระหว่างสมาชิก SEANF อ่ืน ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินการทั้ง ๒ ลักษณะ ซึ่งในฐานะสมาชิก SEANF กสม. ท าหน้าที่สนับสนุน 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ SEANF อย่างเข้มเข็งและสม่ าเสมอ โดยเฉพาะ 
ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือในการการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก  
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การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการหรือสัมมนาตามหัวข้อซึ่งเป็นประเด็นส าคัญของ SEANF (Thematic issues) 
ดังนี้ 

๕.๒.๑ การท าหน้าที่ประธาน SEANF  
กสม. ท าหน้าที่ประธาน SEANF ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๗ และครั้งถัดมาในปี ๒๕๕๒ และ 

๒๕๕๕ ตามล าดับ โดยท าหน้าที่ประธาน SEANF ครั้ งล่าสุดในปี ๒๕๖๑ ซึ่ งท าให้  กสม. มีภารกิจ 
ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของ SEANF จ านวน ๓ ครั้ง ประกอบด้วย การจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ 
(TWG) จ านวน ๒ ครั้ง และการประชุมประจ าปี (Annual Meeting) จ านวน ๑ ครั้ง รวมทั้งกิจกรรมพิเศษ
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ของการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)  

ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีที่ กสม. ท าหน้าที่ประธาน SEANF ในการประชุมประจ าปีของ SEANF 
ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร ที่ประชุม SEANF ได้เห็นชอบและ
รับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินการของ SEANF ในรอบปี ๒๕๖๑ ในหลายประเด็น ประกอบด้วย  

- ความคืบหน้าของการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF  
-  ก า ร รั บ รองแผนปฏิ บั ติ ก า ร ขอ ง  SEANF (SEANF Action Plan)  ภ าย ใ ต้ 

แผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
- ความคืบหน้าของการจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน  

ที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: GCM) 
และแนวทางในการท างานในอนาคต  

- ความคืบหน้าของการประชุมคณะท างานของสหประชาชาติว่าด้วยผู้สูงอายุ  
(UN Open-ended Working Group on Ageing)  สมั ยที่  ๙  และแนวทาง ในการท า งาน ในอนาคต  
และการรับรองรายงานขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Baseline 
Paper on the Rights of Older Persons in South East Asia)        

-  การรายงานผลการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน RWI และความคืบหน้า 
ของการด าเนินกิจกรรมร่วมกับสมาคม APT  

-  การรับรองแถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเป้าหมาย 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน (SEANF Statement on Human Rights and SDGs) ที่ เน้นการให้ความส าคัญ 
กับบทบาทของ SEANF และสมาชิก SEANF ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (SDGs)  
และสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๑ กสม. ในฐานะประธาน SEANF ยังได้ร่วมกับสถาบัน Raoul 
Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบข้ามพรมแดน : การแก้ไขปัญหาช่องว่างของการคุ้มครอง 
โดยผ่านกลไกความรับผิดชอบนอกอาณาเขต” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโนโวเทล 
เพลินจิต ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหัวข้อกิจกรรมที่ SEANF ได้ก าหนดขึ้นและเห็นชอบร่วมกันให้ม ี
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การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบนอกอาณาเขต 
อันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน ความท้าทายทางกฎหมายและข้อจ ากัด ทางกฎหมาย 
ของความรับผิดชอบนอกอาณาเขต การสร้างความรู้ความเข้า ใจในกลไกการบังคับใช้กฎหมาย 
ด้านสิทธิมนุษยชน บทบาทหน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน การเสริมสร้างบทบาทและ 
ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรทางการค้า/องค์กรภาคธุรกิ จ ภาคประชาสังคม  
ภาควิชาการ และสถาบันสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ในบริบทที่ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
และการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์แนวทางการปฏิบัติที่ดีและความท้าทายในการจัดการกับกรณีผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน โดยมีสาระส าคัญของการประชุมประกอบด้วย การก าหนดความหมายและ
ความเข้าใจของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดนการส ารวจตราสารและกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ข้ ามพรมแดนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับภูมิภาค 
ในประเด็นความรับผิดชอบนอกอาณาเขต โดยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการไต่สวนระดับชาติว่าด้วย  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ของฟิลิปปินส์ และการสะท้อนมุมมองของภาคประชาสังคมในประเด็นความรับผิดชอบนอกอาณาเขต 
  ๕.๒.๒ บทบาทในการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                          

ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ที่ร่วมจัดตั้ง SEANF กสม. ถือเป็นสมาชิกที่ส าคัญ รวมทั้งถือเป็น
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้นแบบสถาบันหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปิดรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เสมอ ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนการด าเนินงานและการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของเมียนมา (MNHRC) ซึ่ง นาย Win Mra ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
Committee) (ต าแหน่งในขณะนั้น) ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการภายใต้กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home 
Affairs) ได้ขอเข้าพบศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพ่ือขอหารือและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับทราบผลการด าเนินงาน          
ของ กสม. เพ่ือน าไปพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรทั้งในด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งการตรวจสอบ
การท างานของภาครัฐตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ก่อนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมา 
(MNHRC) จะจัดตั้งส าเร็จเมื่อวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๕๕ และเข้าเป็นสมาชิกล าดับที่  ๖ ของ SEANF  
ตามมติที่ประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
นอกจากนี้ คณะผู้แทนของรัฐบาลและรัฐสภาเวียดนาม ในนามของ “คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการ
จัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเวียดนาม” ยังได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ส านักงาน กสม. เพ่ือศึกษา
ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจนถึงปัจจุบัน 
รัฐบาลเวียดนามยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือด าเนินการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
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๕.๒.๓ การสนับสนุนการด าเนินงานของ SEANF 
นอกเหนือจากการสนับสนุนการท างานของ SEANF ตามหน้าที่ของสมาชิกโดยทั่วไปแล้ว          

ที่ผ่านมา กสม. ยังมีบทบาทน าในการริเริ่มพัฒนาความเข้มแข็งและความร่วมมือระหว่างสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ 
นับตั้งแต่ในช่วงแรกของการก่อตั้งกรอบความร่วมมือ เช่น การเสนอให้ที่ประชุมได้ปรับบปรุง แก้ไข             
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่ได้เห็นชอบร่วมกันแล้วเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของอาเซียน
ในขณะนั้นที่อาเซียนได้มีการจัดตั้งกลไก AICHR ขึ้น รวมทั้งการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งที่ประชุม 
ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของ กสม. และได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในเวลาต่อมา ซึ่งต่อมาได้มีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปีของ SEANF พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ (SEANF Strategic 
Plan) เมื่อวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ และต่อมาแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวได้รับการรับรองเมื่อวันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๕๔ ในระหว่างการประชุม SEANF สมัยพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องกับการประชุมประจ าปีของ APF 
ครั้งที่ ๑๖ ณ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ กสม. ยังได้เสนอให้สมาชิก SEANF แบ่งประเด็นความรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานโครงการร่วม (joint project) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน โดย กสม. ได้รับผิดชอบ
โครงการในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิในการพัฒนา   

ส าหรับบทบาทน าของ กสม. ในปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) นั้น มีอยู่ใน ๒ เรื่อง ได้แก่       
ในปี ๒๕๖๒ ผู้แทน กสม. ได้ริเริ่มให้มีการยกประเด็น เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและช่องทางในการพัฒนาการ
ติดต่อสื่อสาร ขึ้นหารือในที่ประชุมของ SEANF ซึ่งต่อมาที่ประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ได้เห็นชอบ
ให้ กสม. ท าหน้าที่เป็นผู้ยกร่างเอกสารของ SEANF เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์และ
เว็บไซต์ของ SEANF และน าเสนอกิจกรรมว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ของ SEANF เพ่ือการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGPs)  
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการศึกษาดูงานในประเทศไทย” เนื่องจาก กสม. มีบทบาทน า 
ในประเด็นด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับความสนใจและการยอมรับสมาชิก SEANF รวมทั้งการมีส่วน
ส าคัญในการผลักดันให้รัฐบาลไทยประสบความส าเร็จในการประกาศใช้แผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) เป็นประเทศแรกในเอเชีย 
ซึ่งบทบาทของ กสม. ในด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดี (Good Practice) ที่ กสม. ได้มี 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความส าเร็จที่เกิดข้ึนนี้ในหลายโอกาส  

 

๕.๓ วิเคราะห์แนวโน้มความร่วมมือและประเด็นที่ SEANF มีความสนใจร่วมกันในอนาคต 
จากการด าเนินการที่ผ่านมา ประกอบกับการด าเนินการในปัจจุบันและแนวโน้มของสถานการณ์         

ในอนาคต แนวโน้มความร่วมมือและประเด็นที่ SEANF มีความสนใจร่วมกันในอนาคต น่าจะขึ้นอยู่กับบริบท
ใน ๓ ด้าน ดังนี้   

(๑) ความร่วมมือซึ่งเป็นประเด็นส าคัญ (priorities) ตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF 
ใน ๖ ด้าน ได้แก่ ประเด็นด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก บุคคลไร้รัฐ              
การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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(๒) สถานการณ์ปัจจุบันของโลกที่ ส่ งผลต่อด้านสิทธิมนุษยชน  เช่น ประเด็น 
ด้านสิทธิเกี่ยวกับสุขภาพ การจัดการในสถานการณ์โรคระบาด      

(๓) ความร่วมมือในประเด็นที่เป็นที่สนใจร่วมกันระหว่างสมาชิก SEANF เช่น ประเด็น        
ที่เกี่ยวกับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน บุคคลไร้รัฐ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน         
ที่ข้ามพรมแดน   

รูปแบบการท างานที่สมาชิก SEANF สนใจจะด าเนินการร่วมกันในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเป็นรูปแบบ
ของเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้ ร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชน 
ของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AICHR และ ACWC เนื่องจากหลายประเด็นปัญหาในปัจจุบันมีผลกระทบ 
ที่ข้ามพรมแดน (Extra-Territorial Obligations: ETOs) เช่น ปัญหาในบริบทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ปัญหาหมอกควัน มลพิษ ฝุ่นขนาดเล็ก ปัญหาแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์  เป็นต้น ทั้งนี้   
เพราะรัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยล าพัง ดังนั้น กลไกความร่วมมือ 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การแก้ไขปัญหาประสบความส าเร็จ  
ได้มากยิ่งขึ้น และยังรวมไปถึงความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมที่สามารถจะร่วมผลักดันในประเด็น 
ทีเ่ป็นที่สนใจร่วมกัน นอกจากนี้ ยังอาจขยายด าเนินการไปยังกลไกสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ ด้วย 

 

๕.๔ ข้อท้าทายและแนวทางการพัฒนาของ SEANF รวมทั้งบทบาทในอนาคตของ กสม. ไทย         
SEANF มีปัจจัยที่เป็นโอกาสและจุดแข็งร่วมกันหลายประการ อาทิ SEANF เกิดจากความร่วมมือ 

ของประเทศที่ใกล้ชิดกัน มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้กันซึ่งท าให้เดินทางติดต่อกนัและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกันท าได้ได้สะดวก อย่างไรก็ตาม SEANF ยังคงมีปัจจัยที่เป็นข้อท้าทายหลายประการด้วย  

๕.๔.๑ ข้อท้าทายของ SEANF 
ปัญหาหรือข้อท้าทายของ SEANF อาจแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

(๑) ปัญหาเฉพาะของแต่ละประเทศสมาชิก  
แม้สมาชิก SEANF จะมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้กัน แต่ก็มีความแตกต่างของระบบ

การเมืองการปกครองและระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงมาก การขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมในบางประเด็น 
จึงประสบกับปัญหาความอ่อนไหวภายในประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงกับความเชื่อ ระบบการปกครอง หรือนโยบาย
ทางการเมือง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนหรือผลักดันฉันทามติให้เกิดขึ้นในนามของ SEANF  
ท าให้ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงซึ่งเป็นสถานการณ์ภายในประเทศ เช่น ปัญหาการก่อการร้ายและการ
นิยมความรุนแรงซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนา ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวโรฮิงจา ปัญหาแรงงงานข้ามชาติที่ผิด
กฎหมาย หรือกรณีการประหัตประหารชนกลุ่มน้อยภายในประเทศ ซึ่งแม้ปัญหาเหล่านี้จะเป็นปัญหา 
สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญในภูมิภาค และสมาชิกบางส่วนได้มีความพยายามในการหยิบยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นหารือ
ในที่ประชุม แต่ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ นอกจากนี้ สมาชิก SEANF บางสถาบันยังประสบปัญหา 
ที่รัฐบาลไม่ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถูกแทรกแซงโดยรัฐบาล 
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หรือถูกตัดลดงบประมาณ เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีข้อจ ากัด 
ในการใช้เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนที่สูงมาก  

(๒) ปัญหาด้านการบริหารจัดการของ SEANF  
การที่ SEANF ยังไม่มีส านักงานเลขาธิการถาวร ท าให้ SEANF ยังขาดความเข้มแข็ง

ในเชิงโครงสร้าง รวมทั้งขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ โดยเฉพาะข้อมูลการด าเนินการที่ผ่านมา  
ซึ่งที่ผ่านมา SEANF มีความพยายามในการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมา แต่ยังประสบกับปัญหาการขาดงบประมาณ 
ในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาชิกได้หารือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาชั่วคราว อาทิ การน าข้อมูล โดยเฉพาะ 
ในส่วนของการประชุมไปน าเสนอไว้ในเว็บไซต์ของสมาชิกตามบทบาทการเป็นประธาน SEANF ในแต่ละปี 
นอกจากนี้ SEANF ยังขาดความต่อเนื่องในการจัดท ากิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF  

๕.๔.๒ แนวทางการพัฒนา  
จากข้อท้าทายทั้ง ๒ ประการข้างต้น อาจยังไม่สามารถระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ

แนวทางพัฒนาที่ชัดเจนได้ ทั้งนี้ อาจต้องขึ้นอยู่กับบริบทในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม อาจเสนอแนวทางการ
พัฒนาได้ ดังนี ้

(๑) ปัญหาเฉพาะของแต่ละประเทศสมาชิก ยังคงเป็นข้อท้าทายที่ SEANF          
ไม่สามารถก้าวล่วงต่อการด าเนินการภายในประเทศของสมาชิกและประเทศสมาชิก SEANF ได้ อย่างไรก็ตาม 
สิ่งที่เป็นไปได้ คือ การขยายประเด็นความร่วมมืออย่างค่อยเป็นค่อยไป บนฐานของประเด็นความร่วมมือ           
ที่เป็นไปได้ (possibility) และเป็นประโยชน์ร่วมกัน (common benefit) ขณะเดียวกัน SEANF จะเป็นพ้ืนที่
ซึ่งสมาชิกได้ประสานความร่วมมือกัน และรวมทั้งการประสานความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชน               
ภายนอกอ่ืน ๆ อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับ SEANF แล้ว           
ยังเป็นการส่งเสริมให้ SEANF ได้รับการยอมรับจากสังคมวงกว้างที่มากยิ่งขึ้น 

(๒) ปัญหาด้านการบริหารจัดการของ SEANF น่าจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น         
เมื่อการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF ส าเร็จแล้ว ซึ่งน่าจะช่วยให้การด าเนินการต่าง ๆ ของ SEANF 
เป็นระบบมากขึ้น เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเป็นล าดับ ทั้งนี้ SEANF ยังต้องอาศัย
ระยะเวลาและความช านาญในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องต่อไป  
  ๔.๕.๓ บทบาทในอนาคตของ กสม. ไทยในเวทีของ SEANF   
  ดังได้กล่าวแล้วว่า แม้ SEANF จะเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในระดับอนุภูมิภาคที่มีขนาดเล็กมาก แต่กลับเป็นกลไกส าคัญที่ท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงความร่วมมือ
ของ กสม. เข้ากับกรอบความร่วมมือในระดับอ่ืน ๆ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในทุกระดับ ซึ่งความสัมพันธ์
ของ SEANF กับกลไกความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนในระดับโลกและระดับภูมิภาคล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องและ
ส่งผลต่อทิศทางการด าเนินการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของ กสม. และ SEANF ยังมีความเชื่อมโยงร่วมกับ
กลไกและความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ในภูมิภาคอย่างเข้มแข็ง ท าให้ในขณะที่ กสม. มีสถานะเป็น 
“บี” (B) และสามารถมีบทบาทในเวทีของ GANHRI  และ APF ได้อย่างจ ากัดนั้น ในเวทีของ SEANF  
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กสม. สามารถแสดงบทบาทและความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถมีบทบาทน าได้
ในหลายเรื่อง  ท า ให้  “ เสียง” และ “พลั ง” ในการขับเคลื่ อนประเด็นสิทธิมนุษยชนของ กสม.  
ในเวทีระหว่างประเทศไม่สะดุดหรือหยุดหายไป นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาสมาชิก SEANF รวมทั้ง กสม. ด้วย 
มักสลับสับเปลี่ยนกันเข้าไปมีบทบาทส าคัญในเวทีของ GANHRI และ APF ซึ่งรวมทั้ง SCA  ด้วยเสมอ ดังนั้น 
ความร่วมมือและภาพลักษณ์ที่ดีของ กสม. ในเวที SEANF จึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญต่อความส าเร็จ  
ความร่วมมือ และภาพลักษณ์ที่ดีของ กสม. ในเวทีของ GANHRI และ APF รวมทั้งเวทีความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ต่อไป      



 
 

บรรณานุกรม 
 
เสรี นนทสูติ และคณะ. (๒๕๕๙). รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคม

อาเซียน (Human Rights Obligations of the ASEAN Community). กรุงเทพฯ : ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ.   

อดิศัย กุญชร ณ อยุธยำ และคณะ. (๒๕๕๘). มาตรฐานและแนวทางการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ. กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ.    

 
Association of Southeast Asian Nations. (2010). ASEAN Publications. Retrieved from 

https://asean.org/resources_cat/asean-publications-3/ 
German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG). 

(2019). Human Rights in Southeast Asia and the ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights (AICHR). Retrieved from https://www.cpg-
online.de/2019/07/01/human-rights-in-southeast-asia-and-the-asean-
intergovernmental-commission-on-human-rights-aichr/ 

Hooi, K. Y. (2015). Southeast Asia National Human Rights Institutions: Extending ASEAN 
Norms. Retrieved from https://shapesea.com/what-we-do/research/research-
grants/khoo-ying-hooi/. 

Hooi, K. Y. (2019). National Human Rights Institutions in Southeast Asia: Potential and 
Challenges. Retrieved from https://shapesea.com/publication/national-human-rights-
institutions-in-southeast-asia-potential-and-challenges/. 

OHCHR South-East Asia Regional Office. (2012). OHCHR Collaboration with AICHR: the ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Retrieved from 
https://bangkok.ohchr.org/support-to-asean-aichr/. 

OHCHR. (2012). UN official welcomes ASEAN commitment to human rights, but concerned 
over declaration wording. Retrieved from https://news.un.org/en/story/2012/11/ 
426012#.UPgVKGckSOI. 

Rosser, A., Macdonald, K., and Setiawan, K.  ( 2 0 2 0 ) .  Pandemics, Politics, and Principles: 
Business and Human Rights in Southeast Asia in a Time of Crisis: Despite obstacles, 
the business and human rights agenda has gained some traction in the region. 
Retrieved from https://thediplomat.com/2020/08/pandemics-politics-and-principles-
business-and-human-rights-in-southeast-asia-in-a-time-of-crisis/. 



- ๔๘ - 
 
Service for Foreign Policy Instruments, European Commission. (2019). Action Document for 

Business and Human Rights in Asia. Retrieved from https://ec.europa.eu 
/fpi/sites/fpi/files/annexe__business_and_human_rights_in_asia_part1_v2.pdf. 

Sharom, A., Petcharamesree, S., and Sumarlan, Y. (2016). Breaking the Silence. Southeast 
Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN): Kampus UI Depok.   

The Working Group for an ASEAN Human Rights mechanism. (2020). Why We Need an 
Human Rights Mechanism. Retrieved from https://aseanhrmech.org/why-we-need-an-
hr-mechanism/. 

UNHRC. (2012). An Open Letter from the Coordination Committee of the Special Procedures 
of the Human Rights Council on the draft ASEAN Human Rights Declaration: ASEAN 
Human Rights Declaration should maintain international standards. Retrieved from 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14864. 

 
 
         

  



 
ก. สมาชิก SEANF และข้อมูลพื้นฐานของแต่ละสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมาชกิ SEANF และข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละสถาบัน 
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SEANF (พ.ศ.) 
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ผู้ตรวจการแผ่นดินชุดปัจจุบัน (๒๕๖๓) 

 

 
ที่ต้ังส านักงานและเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน 

(๑) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย (Indonesian National Commission on Human Rights หรือ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Komnas HAM)  

๒๕๓๖ 
(๗ มิถุนายน ๒๕๓๖) 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ (๑) Komnas HAM จัดตั้งข้ึนครั้งแรก 
ตามกฤษฎีกาของประธานาธิบดี 
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Presidential 
Decree) หมายเลข ๕๐ แห่งปี ๒๕๓๖ 
(๑๙๙๓)  
(๒) ในปี ๒๕๔๒ รัฐสภาแห่งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียได้ให้การรับรองกฎหมาย 
หมายเลข ๓๙ แห่งปี ๒๕๔๒ (๑๙๙๙)  
ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้ง Komnas HAM 
ฉบับใหม่ที่ได้ก าหนดภารกิจ หน้าที่และ
อ านาจ รวมทั้งการได้มาและองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการ ตลอดจนการรบัรอง
ด้านงบประมาณให้กับ Komnas HAM  
ที่สอดคล้องกับหลักการปารีส  
 
 

Komnas HAM มกีรรมการ จ านวน  
๗ คน มีวาระ ๗ ปี ซึ่งปัจจุบัน 
ประกอบด้วย  
๑. Mr. Ahmad Taufan Damanik   
(ประธานกรรมการ) 
๒. Mr. Amiruddin  
๓. Mr. Munafrizal Manan  
๔. Mr. Beka Ulung Hapsara 
๕. Mr. Hairansyah 
๖. Mrs. Sandra Moniaga 
๗. Mr. Mohammad Choirul Anam 

Komnas HAM มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  และมีส านักงานในภูมิภาค 
จ านวน ๖ แห่ง ได้แก่ 
๑. จังหวัดอาเจะฮ์ 
๒. จังหวัดสุมาตราตะวันตก 
๓. จังหวัดกาลีมันตันตะวันตก 
๔. จังหวัดซูลาเวซีกลาง 
๕. จังหวัดมาลุก ู
๖. จังหวัดปาปัว 
     
http://www.komnasham.go.id 
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ที่ต้ังส านักงานและเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน 

 

(๒) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย (Human Rights Commission of Malaysia หรือ Suruhanjaya Hak Asasi Manusia : SUHAKAM)  

จัดต้ังในปี ๒๕๔๒ 
(เร่ิมปฏิบัติหน้าท่ีจริงใน
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๓) 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หรือ กฎหมายเลขท่ี ๕๙๗ 
 
 
 
 

- กฎหมายเลขท่ี ๕๙๗ ก าหนดให้ 
SUHAKAM มีกรรมการจ านวนไม่เกิน  
๒๐ คน โดยไม่ได้ก าหนดจ านวนขั้นต่ า  
แต่ละคนมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี 
นับแต่วันที่ไดร้ับแต่งตั้ง และสามารถด ารง
ต าแหน่งไดต้่อเนื่องไมเ่กิน ๒ วาระ 
- ปัจจุบัน SUHAKAM มกีรรมการ 
จ านวน ๙ คน ได้แก ่
๑. Tan Sri Othman Bin Hashim 
(ประธานกรรมการ) 
๒. Datuk Lok Yim Pheng 
๓. Dato’ Mah Weng Kwai 
๔. Dato’ Seri Mohd Hishamudin Bin 
Md Yunus  
๕. Prof. Madya Dr. Nik Salida  
๖. Dr. Madeline Berma 
๗. Datuk Godfrey Gregory Joitol 

SUHAKAM มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย และมีส านักงานในภูมิภาค จ านวน  
๒ แห่ง ได้แก่ 
๑. รัฐซาบาห ์
๒. รัฐซาราวัก  
 
http://www.suhakam.org.my 
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๘. Mr. Jerald Joseph 
๙. Prof. Dato’ Dr. Noor Aziah Binti 
Mohd Awal 
 

(๓) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมา (Myanmar National Human Rights Commission : MNHRC)  

๒๕๕๕ 
(๕ กันยายน ๒๕๕๕) 

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ (๑) จัดตั้งขึ้นตามประกาศของ
ประธานาธิบดหีมายเลข ๓๔/๒๐๑๑  
เมื่อปี ๒๕๕๔ 
(๒) ในปี ๒๕๕๗ รัฐสภาแห่งสาธารณรัฐ
แห่ งสหภาพเมียนมาได้ ให้การรับรอง
ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
สิทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ของ เมี ยนมา  
ปี  ๒ ๕ ๕ ๗  ห รื อ ก ฎ ห ม า ย เ ล ขที่  ๒ ๑  
แห่งปี ๒๕๕๗ ที่ก าหนดวาระ องค์ประกอบ 
ก า ร ไ ด้ ม า  แ ล ะ ห น้ า ที่ แ ล ะ อ า น า จ 
ของ MHNRC 
 
 

- กฎหมายเลขท่ี ๒๑ แห่งปี ๒๕๕๗ 
ก าหนดให้ MNHRC มีจ านวนกรรมการ
ระหว่าง ๗ - ๑๕ คน โดยมีวาระ ๕ ปี  
นับแต่วันที่ไดร้ับแต่งตั้ง และสามารถด ารง
ต าแหน่งไดต้่อเนื่องไมเ่กิน ๒ วาระ 
- ปัจจุบัน MNHRC มีกรรมการ  
จ านวน ๑๑ คน ได้แก ่
๑. U Hla Myint 
(ประธานกรรมการ) 
๒. Dr. Nanda Hmun 
(รองประธานกรรมการ) 
๓. U Paw Lwin Sein 
๔. U Kyaw Soe 
๕. Dr. Than Myint 

MNHRC มีส านักงานเพียงแห่งเดยีวตั้งอยู่ ณ กรุงย่างกุ้ง 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 
http://www.mnhrc.org.mm/ 



ก. - ๔ 
 

 
ปีที่จัดต้ัง (พ.ศ.) 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/
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๖. Daw Nu Nu Yin 
๗. Dr. Tin Maung Maung Than 
๘. Dr. Myint Thu Myaing 
๙. U Tin Aung 
๑๐. Daw Tin Kyi Oo 
๑๑. U Kyaw Myint 
 

(๔) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (Commission on Human Rights of the Philippines : CHRP)  

๒๕๓๐ 
(๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐) 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ (๑) รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟลิิปปินส์ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ หมวด ๑๓ มาตรา ๑๗ และ 
๑๘ ก าหนดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนของฟิลิปปินส์ทีเ่ป็น 
องค์กรอิสระ พร้อมทั้งได้ก าหนดหลักการ
ความเป็นอิสระและหน้าที่และอ านาจ 
ของคณะกรรมการดังกล่าว 
(๒) ประธานาธิบดไีดม้ีค าสั่งฝ่ายบริหาร 
(Executive Order) เลขท่ี ๑๖๓ ลงวันท่ี ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๓๐ ให้มีการจัดตั้ง CHRP 
ขึ้นตามที่รัฐธรรมนญูก าหนด  

CHRP มีกรรมการ จ านวน ๕ คน  
มีวาระ ๗ ปี ประกอบด้วย 
๑. Mr. Jose Luis Martin Gasco 
(ประธานกรรมการ) 
๒. นาง Karen Gomez-Dumpit 
๓. นาง Gwendolyn Pimentel-Gana 
๔. นาง Leah Tanodra-Armamento 
๕. นาย Roberto Eugenio Cadiz 
 

CHRP มสี านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เมืองเกซอน  
กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิิปปินส์ และมสี านักงาน 
ในภูมิภาค จ านวน ๑๔ แห่ง ได้แก ่
๑. ส านักงาน ณ เมืองบาเกียว 
๒. ส านักงานภมูิภาคที่ ๑ ณ เมืองเฟอนันโด้ ลา ยเูนี่ยน 
๓. ส านักงานภมูิภาคที่ ๒ ณ เมืองตูกัวกาเรา คากายัน 
๔. ส านักงานภมูิภาคที่ ๓ ณ เมืองปัมปังก้า 
๕. ส านักงานภมูิภาคที่ ๔ ณ เมืองซานพาโบล ลากูน่า 
๖. ส านักงานภมูิภาคที่ ๕ ณ เมืองเลกัซปี อัลเบย์ 
๗. ส านักงานภมูิภาคที่ ๖ ณ เมืองอิโลอิโล เกาะอิโลอิโล 
๘. ส านักงานภมูิภาคที่ ๗ ณ เมืองเซบู เกาะเซบ ู
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๙. ส านักงานภมูิภาคที่ ๘ ณ เมืองทาลโคบาน 
๑๐. ส านักงานภูมภิาคที่ ๙ ณ เมอืงซัมโบอังก้า 
๑๑. ส านักงานภูมภิาคที่ ๑๐ ณ เมืองคากายัน  
เดอ โอโร 
๑๒. ส านักงานภูมภิาคที่ ๑๑ ณ เมืองดาเวา 
๑๓. ส านักงานภูมภิาคที่ ๑๒ ณ เมืองโคโรนาดาล 
๑๔. ส านักงาน ณ เมืองปูตวน 
 
http://chr.gov.ph/ 

(๕) ผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์-เลสเต (Provedor for Human Rights and Justice หรือ Provedoria dos Direitos Humanos e Justica : PDHJ)  

๒๕๔๙ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ 

(๑) รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต มาตรา ๒๗ ได้
ก าหนดให้มีการจัดตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินที่มี
หน้าท่ีและอ านาจครอบคลุมทั้งประเด็น
สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล  
(๒) กฎหมายที่ ๗/๒๐๐๔ (๒๕๔๗) ลงวันท่ี 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
(๓) กฤษฎีกาท่ี ๒๕/๒๐๑๑ (๒๕๕๔)  

- PDHJ มีผู้ตรวจการแผ่นดิน ๑ คน และ
รองผู้ตรวจการแผ่นดิน ๒ คน มีวาระ ๔ 
ปี และสามารถด ารต าแหน่งได้ ๒ วาระ 
ปัจจุบัน คือ นาง Jesuina Maria 
Ferreira Gomes ผูต้รวจการแผ่นดิน 
ส่วนรองผู้ตรวจการแผ่นดิน ๒ คน ได้แก่  
๑. นาง Benicia Eriana Magno 
รองผู้ตรวจการแผ่นดินด้านสิทธิมนุษยชน  
๒. นาย Miguel Pereira de  

PDHJ มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และมีส านักงานในภูมิภาค 
จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ 
๑. เมืองโบเกา  
๒. เมืองเอคสุ  
๓. เมืองซาเม  
๔. เมืองมาเลียน่า  
 
https://pdhj.tl/ 
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ปีที่จัดต้ัง (พ.ศ.) 

 

 
ปีที่เข้าเป็นสมาชิก 

SEANF (พ.ศ.) 

 
กฎหมายที่จัดต้ัง 

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/
ผู้ตรวจการแผ่นดินชุดปัจจุบัน (๒๕๖๓) 

 

 
ที่ต้ังส านักงานและเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน 

Carvalho รองผูต้รวจการแผ่นดิน 
ด้านธรรมาภิบาล 
 

(๖) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. (National Human Rights Commission of Thailand : NHRCT)  

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ๒๕๔๗ (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญตัิคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
(๓) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
(๔) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
- พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

กสม. มีองค์ประกอบจ านวน ๗ คน  
และมีวาระ ๗ ปี ซึ่งปัจจบุัน  
(๒๐ กันยายน ๒๕๖๓) ประกอบดว้ย  
๑. นางประกายรัตน์ ต้นธีระวงศ์ 
๒. นางฉัตรสุดา จันทรด์ียิ่ง 
๓. นายสมณ์ พรหมรส 
๔. นาสาวอารีวรรณ จตุทอง 
๕. นางภิรมย ์ศรีประเสริฐ 
๖. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์  

ส านักงาน กสม. มทีีต่ั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร  
และยังไม่มกีารจัดตั้งส านักงานในภูมิภาค  
แต่มีศูนย์ศึกษาและประสานงานดา้นสิทธิมนุษยชน 
ในภูมิภาค จ านวน ๖ แห่ง ได้แก ่
๑. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ภาคเหนือ ณ คณะนติิศาสตรม์หาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ณ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๓. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ภาคตะวันออก ณ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 
๔. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ภาคตะวันตก ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี
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ปีที่จัดต้ัง (พ.ศ.) 

 

 
ปีที่เข้าเป็นสมาชิก 

SEANF (พ.ศ.) 

 
กฎหมายที่จัดต้ัง 

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/
ผู้ตรวจการแผ่นดินชุดปัจจุบัน (๒๕๖๓) 

 

 
ที่ต้ังส านักงานและเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน 

 
 
 
 
 

๕. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคใต้ ณ คณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธาน ี
๖. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
จังหวัดชายแดนภายใต้ ณ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
 
http://www.nhrc.or.th 

 

http://www.nhrc.or.th/


 
ข. สรุปสาระส าคัญของการประชุมประจ าปีของ SEANF 

ครั้งที่ ๑-๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คร้ังที่ ๑  
(SEA NHRI FORUM) 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
ณ กรุงเทพมหานคร 

 

เป็นการประชุมครั้งแรกอย่างเป็นทางการของกรอบความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ ๔ ประเทศ 
ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย โดยที่ประชุม
ตกลงที่จะด าเนินการในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน ๕ เรื่อง 
ได้แก่ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิในการ
พัฒนา สิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน และสิทธิมนุษยชน
ศึกษา 

คร้ังที่ ๒  
(SEA NHRI FORUM) 

๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย 

สมาชิกได้แสดงเจตนารมณ์ต่อกันที่จะขยายความร่วมมือใน
ประเด็นต่าง ๆ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

คร้ังที่ ๓ 
(SEA NHRI FORUM) 

๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
ณ เมืองบาหล ี

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การลงนามในปฏิญญาความร่ วมมื อ  (Declaration of 
Cooperation) ที่เป็นกรอบในการก าหนดกรอบการท างาน
ร่วมกัน

คร้ังที่ ๔ 
(ANF) 

๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ 
ณ กรุงมะนิลา  

สาธารณรัฐฟลิิปปินส ์

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้ง ๔ ประเทศเห็นชอบร่วมกัน
ที่จะใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า  “ASEAN NHRIs Forum” 
หรือ “ANF” และการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือตามหัวข้อที่
สมาชิกให้ความสนใจร่วมกัน ซึ่ง กสม. เสนอที่จะจัดท า
โครงการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิในการพัฒนา 

ครั้งที่ ๕   

(ANF) 
๑๙-๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ 

ณ กรุงเทพมหานคร 
 

การพิจารณาความก้าวหน้าในการด าเนินงานในแต่ละประเดน็ 
และการหารือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการท างาน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
สถานกาณ์ภายหลังการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตร
อาเซียน หรือต่อมา คือ AICHR รวมทั้งแนวทางในการร่วมมือ
กับกลไกดังกล่าว 
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คร้ังที่ ๖ 
(SEANF) 

๑๐-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
ณ เมืองยอร์กจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

เห็นชอบให้มีการจัดท าข้อบังคับการด าเนินงาน (Rules of 
Procedure: RoP) เ พื่ อ ก า หนดรู ปแบบหรื อ วิ ธี ใ นกา ร
ด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเห็นชอบให้มี
การเปลี่ยนชื่อกรอบความร่วมมือจาก “ANF” เป็น “South 
East Asia National Human Rights Institutions Forum” 
หรือ “SEANF” เพื่อสะท้อนถึงการเป็นกลไกสิทธิมนุษยชน
ของสถาบันอิสระตามหลักการปารีสในภูมิภาค 

คร้ังที่ ๗ 
(SEANF) 

๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย 

SEANF ได้ตกลงจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF (พ.ศ.
2555-2559) และแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับ
ดังกล่าวขึ้นร่วมกันเป็นครั้งแรก และมีมติรับผู้ตรวจการ
แผ่นดินของติมอร์-เลสเต (PDHJ) เข้าเป็นสมาชิก SEANF 
ล าดับที่ ๕ 

คร้ังที่ ๘ 
(SEANF) 

๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
ณ กรุงมะนิลา 

สาธารณรัฐฟลิิปปินส ์

การหารือเก่ียวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF และ
บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการพัฒนากลไก
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอาเซียน รวมทั้งการจัดท าเอกสาร
ท่าทีของ SEANF ต่อสาระส าคัญในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนเสนอต่อ AICHR 

คร้ังที่ ๙ 
(SEANF) 

๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ 
ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

มีมติรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมียนมา 
(MNHRC) เข้าเป็นสมาชิก SEANF ล าดับที่ ๖ 

คร้ังที่ ๑๐ 
(SEANF) 

๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ 
ณ กรุงดิลี  

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเต 

การหารือเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน การ
ทบทวนร่างข้อบังคับการด าเนินงานของ SEANF และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสมาชิก SEANF  

คร้ังที่ ๑๑ 
(SEANF) 

๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ณ เมืองบาหลี  

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

การทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ SEANF 
การเสนอจัดตั้งส านักงานเลขานุการถาวร SEANF การหารือ
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 เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การ
หารือร่วมกันเก่ียวกับการท างานร่วมกับ AICHR  

คร้ังที่ ๑๒ 
(SEANF) 

๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ กรุงปุตราจายา 
ประเทศมาเลเซีย 

การหารือในประเด็นการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร 
SEANF ประเด็นเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต สิทธิ
ของผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง และเหยื่อของการค้ามนุษย์ 
และการออกถ้อยแถลงของ SEANF ต่อที่ประชุมสุดยอดผู้น า
อาเซียน คร้ังที่ ๒๗ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ์ในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ซึ่งมีข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
หลายประเด็น  

คร้ังที่ ๑๓ 
(SEANF) 

๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ 
ณ กรุงเนปิดอว์  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา 

การประชุมในหัวข้อหลักที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ การ
รับรองแถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ และ
การสัมมนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ
บัญญัติ และฝ่ายตุลาการต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน 

คร้ังที่ ๑๔ 
(SEANF) 

๘-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ กรุงมะนิลา 

สาธารณรัฐฟลิิปปินส ์

การประชุมในหัวข้อหลักที่เกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานและ
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยที่
ประชุมนี้มีการรับรองเอกสาร ได้แก่ ร่างข้อบังคับการ
ด า เน ิน งานของ  SEANF (RoP)  แผนย ุทธศาสตร ์ของ 
SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แถลงการณ์ของ SEANF ว่า
ด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว และแถลงการณ์
สนับสนุนการจัดท าฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ ่นฐาน  (ASEAN 
Consensus on the Protection and Promotion of 
the Rights of Migrant Workers)   

คร้ังที่ ๑๕ 
(SEANF) 

๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ กรุงเทพมหานคร 

 

การประชุมในหัวข้อหลักที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
การรับรองแถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และรายงานพื้นฐานของ 
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SEANF ว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ การรับรองแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
ครบรอบการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
๗๐ ปี   

คร้ังที่ ๑๖ 
(SEANF) 

๒๓-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ณ กรุงดิลี 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเต 

การประชุมในหัวข้อหลักที่เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ โดยมีการ
รับรองเอกสาร ได้แก่ รายงานพื้นฐานของ SEANF ว่าด้วย
สิทธิของคนพิการ และแถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยสิทธิ
ของคนพิการ 

คร้ังที่ ๑๗ 
(SEANF)

ก าหนดจัดขึ้นในเดือน
ตุลาคมหรือพฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ณ กรุงจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

การประชุมในหัวข้อหลักที่เกี่ยวกับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและกลไกการป้องกันการทรมาน 

 


