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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

วมกนัในสังคม
อยา่งเสมอภาคกนั และไม่มีผูใ้ด

ละเมิดได้
สาํหรับประเทศไทยเองก็ไดมี้ววิฒันาการทางการเมือง และทางดา้นสิทธิมนุษยชน

งการปกครอง
พ.ศ. 2475 “ประชาธิปไตยเบ่งบาน” ในยุคใด

นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

แลว้แต่เจตนารมณ์ของผูร่้างรัฐธรรมนูญ และผูป้กครองในแต่ละยุค

มนุษ
โดยตรง อาทิ สาํนกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner
for Human Rights) และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council)

มนุษยชนในประเทศต่าง

งคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจาํ
การ



จ

ของไทยและแกไ้ข/ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของไทย โดย ของการศึกษาไวร้ะหวา่ง
พ.ศ. 2549-2552 และใชแ้นวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยอาศยัการศึกษา

จะตอ้งวางกลยทุธ์

ทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบักรมองคก์ารระหวา่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ

ผูเ้ขียนเห็นวา่ ทยพึงกระทาํในฐานะ

ปฏิบติัตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศต่าง ๆ ก็จะช่วยผลกัดนัมาตรฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนในไทย

ของไทยในเวทีระหวา่งประเทศ ไม่วา่จะเป็นในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ

และการเตรียมการ สาํหรับภารกิ
Universal Periodic Review ในปี พ.ศ. 2554

สร้างความตระหนกัรู้
มนุษยชนในไทย
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กิตติกรรมประกาศ

ใหข้อ้มูล ขอ้เสนอแนะ

ไม่มากก็นอ้ย
ดา้นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ในขณะเดียวกนั ผูเ้ขียนก็ตระหนกัว่

จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้
รับความกรุณ
มา ณ

ขอขอบพระคุณ ท่านปลดักระทรวงการต่างประเทศ และผูบ้ริหารระดบัสูงของ
กระทรวงฯ บ 1 ใน
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เทวะวงศ์ ฯ เพียรพยายาม

1 หลกัสูตรลุล่วงไปดว้ยดี
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อผูเ้ขา้รับการอบรมทุกคน

ขอขอบคุณ นายสีหศั

1 งว่าเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  และเป็นการ
ส่งเสริมความกา้วหนา้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ถึงแมว้า่ภารกิ มาณมาก

3 ท่าน ได้แก่ ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา
ศาสตราจารย ์ ดร. มมณี และรองศาสตราจารย ์ ดร.พลภทัร กรุณาให้

รับการอบรม

จนสามารถสาํเร็จลุล่วงไปได้
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ทา้ย
อย่างอบอุ่น

ไดค้อยส่ง
ความรักและกาํลงัใจข้

“หนูนบัเวลาทุกวนั จนกวา่คุณพ่อจะกลบัมา และขอให้
ๆ นะคะ”
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

ถึง 360 ภาษา จนเกือบจะกลายเป็นอมตะไปแล้วว่า
“Recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members
of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world ” 1

(preamble) ของปฏิญญาสากล
วา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 10 ธนัวาคม
พ.ศ. 2491

48
60

ปทสัฐาน (norms)
อนัเป็นรากฐาน

ของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก

จะมากบา้งน้อยบา้งก็สุดแลว้แต่เจตนารมณ์ของผูร่้างรัฐธรรมนูญ และวิวฒันาการทางการเมือง
ของไทย ดงัเห็นไดจ้ากรัฐธรรมนูญฉบบัแรกของไทย ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม
พ.ศ. 2475 ไดใ้หก้ารคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพียง 9
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540

1 Universal Declaration of Human Rights, พ.ศ. 2491
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40 ประการ 2

สาํหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550
ไดมี้การกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของประชาชนชาวไทยในมาตรา 81(2) “รัฐตอ้ง
ดาํเนินการตามนโยบายดา้นกฎหมายและการยติุธรรมโดยการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ใหพ้น้จากการล่วงละเมิดและตอ้งอาํนวยความยติุธรรมแก่ประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนั” น
มาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญยงัระบุด้วยว่า “

ประเทศ” 3

ฉบบัต่าง ๆ แลว้ การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนยงัเป็นนโยบายสาํคญัของรัฐบาลปัจจุบนั
29 ธันวาคม

พ.ศ. 2551
ได้มีการระบุว่า “รัฐบาลจะพฒันากระบวนการยุติธรรมให้มีระบบการอาํนวย

4

“ งของอาเซียน...โดยใหอ้าเซียน
(และ) ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกร่วมกนัเคารพสิทธิ

มนุษยชน...” 5 “

...การส่งเสริมและคุม้ครองค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน (และ) มนุษยธรรม...” 6

นในแง่ของการเมืองภายใน
ประเทศ อยา่งไรก็ตาม นอกจากประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนจะมีความสาํคญัในมิติภายในประเทศแล้ว

2 Thanet Aphornsuvan, The Search for Order: Constitutions and Human Rights in Thai Political
History,: 2001 Symposium: Constitutions and Human Rights in a Global Age: An Asia Pacific
Perspective: 8
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550
4 คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, ขอ้ 8.2.2 หนา้ 33
5 คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, ขอ้ 7.2 หนา้ 30
6 คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, ขอ้ 7.5 หนา้ 31
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ทางด้

มา
คาดหวงัจากประชาคมระหว่างประเทศว่า ทุก
ตามมาตรฐานแ
ประชาคมระหว่างประเทศ

ศูนยก์ลางการดาํเนินงานด้

แห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights – OHCHR) และ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council – HRC) (Non-
Governmental Organizations – NGOs) ต่าง ๆ อาทิ World Organization against Torture และ
International Commission of Jurists (ICJ)

องคก์รต่าง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ

ทธิมนุษยชน และนบัวนับทบาทของ

สาํหรับคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจาํสาํนกังานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
คณะทูตถาวรฯ จึงมี

สิทธิมนุษยชน  ตลอดจนช่วยในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ผา่นการ
เขา้ร่วมประชุม การเจรจาระหวา่งประเทศ และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์รต่าง ๆ ขา้งตน้ ในนคร
เจนีวาด้วย

ปและหน่วยราชการของไทยจาํนวนไม่นอ้ยอาจยงั

มความเป็นอยู่และความอยู่ดีกินดีของ
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มควร โดยไม่จาํเป็นตอ้งเกรงกลวัการกดดนั
จากองค์การสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.2.1 รู้และควา กระบวนการดา้น

และผลประโยชน์ของไทยโดยตรง
1.2.2 คุม้ครองสิทธิมนุษยชน

ในไทย
1.2.3 ระหวา่งประเทศ

ของไทยทางดา้นสิทธิมนุษยชน และความจาํเป็นในการร่วมมือกบัองค์การสหประชาชาติและ

1.3 ขอบเขตการศึกษา
องสิทธิมนุษยชนในกรอบขององคก์ารสหประชาชาติ

.ศ. 2549 – 2552
.ศ. 2549

ฯ
ณ นครเจนีวาด้วย

1.4
1.4.1

ต่อประเทศไทยและผลประโยชน์ของไทย
1.4.2 ทาํให้เกิดความตระหนัก

ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในไทย
1.4.3
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ทางด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนความจาํเป็นในการร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ และ
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แนวความคิด ทฤษฎี กลยุทธ์

ทฤษฎี กลยุทธ์ ได้

ในบริบทของการดาํเนินงานของคณะทูตถาวรฯ ณ นครเจนีวาในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนในไทย

2.1 นิยาม
2.1.1 ในพจนานุกรม American Heritage Dictionary of the English Language

ได้มีการให้นิยามคาํว่า “สิทธิมนุษยชน” (human rights) ว่าเป็นสิทธิและเสรี
(basic rights and freedoms) ษยทุ์กคนพึงได้รับ 7 หากจะกล่าวอย่างกวา้ง ๆ แลว้ สิทธิ
ดงักล่าวประกอบดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (civil and political rights) และสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม (economic, social and cultural rights) ตวัอย่างสิทธิ

อาทิ สิทธิในการมีชีวิตและเสรีภาพ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

2.1.2 ในหนังสือ Universal Human Rights in Theory and Practice นาย
Jack Donnellyให้คาํนิยามคาํว่าสิทธิมนุษยชนว่า  เป็น “ ษย”์

(equal) ไม่สามารถละเมิดได้ (inalienable)
และมีความเป็นสากล (universal) 8

(dignity) และอย่างคู่ควร (worthy) สาํหรับความเป็นมนุษย์ 9

2.2 ประวัติศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน
ประวติัศาสตร์ดา้นสิทธิมนุษยชนของโลกอาจกล่าวไดว้า่มีอายยุาวนานนบัหลายพนัปี

โดยมีเอกสารทางประวติัศาสตร์

7 The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition.
8 Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice 2003:  10.
9 อา้งแลว้:  14.
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อาทิ ศิลาจารึกของพระเจา้อโศกมหาราช (Edicts of Ashoka) ในช่วง พ.ศ. 271-312
รัฐธรรมนูญแห่งนครเมดินะ พ.ศ. 1165 (Constitution of Medina, 622 A.D.) และ มหากฎบตัร (Magna
Carta) พ.ศ. 1758 ดไดจ้ากเอกสารต่าง ๆ
เช่น ขอ้เรียกร้อง 12 ขอ้ แห่งป่าดาํ พ.ศ. 2068 (The Twelve Articles of the Black Forest of 1525)

ก็ยงัมี Bill of Rights
ขององักฤษ พ.ศ. 2232 คาํประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา (United States Declaration of
Independence) พ.ศ. 2319 และ คาํประกาศสิทธิของมนุษย์และพลเรือน (French
Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) พ.ศ. 2332 10

2.3 แนวคิดทฤษฎี
2.3.1 สาขา

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ และเวทีการเมืองระหว่างประเทศ โดยนกัวิชาการฝ่ายตะวนัตก

จะเป็นประเทศ ใด ในขณะเดียวกนั นกัวิชาการฝ่ายตะวนัออกหลายท่านก็เห็นวา่
หลกัคว

(neo
colonialism) 11

2.3.2 ในส่วนของนักวิชาการไทย ศาสตราจารยเ์สน่ห์ จามริก ไดส้ะทอ้น
ความคิดเห็นของนกัวิชาการประเทศกาํลงัพฒันาจาํนวนมาก “สากล”

ายว่า หลกัการด้านสิทธิมนุษยชนมีความเป็นสัจธรรมและ
ความชอบธรรม และจาํเป็นตอ้งยึดถือเป็นเกณฑ์

สรุปรวบยอดวา่ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน และสนธิสัญญาระหวา่งประเทศต่าง
สิทธิมนุษยชน  เป็นเกณฑ์คุณค่าและมาตรฐานสูงสุดและเป็น “คาํตอบสุดทา้ย” โดยปราศจาก

12

10 Wikepedia
11 Ajnesh Prasad 2004 : 1
12 เสน่ห์ จามริก “สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล : ฐานความคิดและวตัถุประสงค์ของการ
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เศรษฐกิจและสังคมของ
ตะวนัตก และ

อารยธรรมต่าง ๆ (inter civilizational approach) “สากลนิยม จาก
มุมมองของฝ่ายตะวนัตกเพียงอย่างเดียว 13

สิทธิการเมือง (civil and political rights) กบัสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม (economic,
social and cultural rights) โดยฝ่ายตะวนัตกมีความนิยมโน้มเอียงไปทางด้านสิทธิพลเมืองและ
การเมือง ส่วนฝ่ายตะวนัออกโนม้เอียงไปทางดา้นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม
จึงเห็นไดว้า่ประเทศตะวนัตกมกัจะใหค้วามสาํคญักบัสิทธิเสรีภาพส่วนปัจเจกบุคคล สิทธิในทรัพยสิ์น

สังคม เช่น
14

2.3.3 ในหนงัสือ Universal Human Rights in Theory and Practice
Jack Donnelly

โดยเฉพาะอย่ “ เกิดมาอย่าง
ศรีและสิทธิ” ประเทศอาจยงั

ย่อมทาํให้หลกัการด้านสิทธิมนุษยชนมี 15

วจิยั” 2544:  271-274
13 Onuma Yasuaki, 1997 : 4-6
14 เสน่ห์ จามริก : 2544 : 275-278
15 Donnelly อา้งแลว้
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2.4

2.4.1 Universal
Human Rights in Theory and Practice ของ นาย Jack Donnelly และ The First 365 Days of
the United Nations Human Rights Council ๆ

สาํคญั สาํหรับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ในระยะตน้

2.4.2 สิทธิมนุษยชน: เกณฑ์
คุณค่าและฐานความคิด ธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และ สิทธิมนุษยชนไทยในกระแสโลก

ความเขา้ใจในสิทธิมนุษยชน: คู่มือการศึกษาสิทธิมนุษยชน
ฒนาสังคม

ของไทย  และหนงัสือ พฒันาการสิทธิมนุษยชน โดยนายกุลพล พลวนั
อดีตอยัการพิเศษ สาํนกัอยัการสูงสุด

2.4.3 านต่าง ๆ
ของกระทรวงการต่างประเทศ  และคณะทูตถาวรฯ ณ
และวิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นทางดา้นสิทธิ

2.5 กลยุทธ์

ร่วมมือระหวา่งประเทศ  โดยเคย (League of Nations)
พ.ศ. 2462 .ศ. 2488 ก็ได้

งค์การระหว่างประเทศจาํนวนมากมาย กว่า 20

เป็นตน้
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เจนีวาอาจถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางการดาํเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน
ของโลก  ไม่วา่จะเป็นในกรอบขององค์การสหประชาชาติ หรือในเวทีระหว่างประเทศโดยรวม

โดยนครเจนีวาเป็นศูนยร์วมขององค์การและกลไกหลกั ๆ ดา้นสิทธิมนุษยชน 3 ประเภท ได้แก่
1) สาํนักงานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations
High Commissioner for Human Rights – OHCHR) 2) คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(Human Rights Council – HRC) และ 3) องค์กรพฒันาเอกชนต่าง ๆ (Non-Governmental
Organizations – NGOs)
สิทธิมนุษยชน

ชาติ ณ นคร

กลยุทธ์
สามารถจะทาํได้

“ประจาน”
ความร่วมมือ โดยอาจกล่าวตาํหนิไทยใน งพิมพต่์าง ๆ ได้

ในการ ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่คณะทูตถาวรฯ ควรดาํเนินกลยุทธ์
ด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ เกิดความรู้สึกว่าไทยให้ความร่วมมือและตอบสนองต่อขอ้เรียกร้อง /
ขอ้สอบถามของตนเป็
สอบถามขอ้เท็จ และให้ขอ้มูล

ทาํ
ในการรวบรวมก็ตาม เอกอคัรราชทูต

ต่ การพบปะดงักล่าวก็อาจ
ายไทยเอง

ความจริงใจของฝ่ายไทย

2.6
จึง
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ลไกและกระบวนการต่าง ๆ ขององคก์รดา้นสิทธิ
ดงักล่าว ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร

หน่วยงานของไทย
2.6.1 สาํนกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

2.6.1.1 ภูมิหลงั
สาํนกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of

the United Nations High Commissioner for Human Rights - OHCHR) เป็นองค์กรของ

และต่อมาได้มีการยกระดบั
เป็นศูนยสิ์ทธิมนุษยชน (Center for Human Rights) มาใน พ.ศ. 2536
ในการประชุมโลกวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (World Conference on Human Rights) ประเทศสมาชิก

ทธิมนุษยชนและใหมี้
มีความ OHCHR

พ.ศ. 2536 16

2.6.1.2 อาณัติ
สาํนกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR)

บญัญติัไวใ้นกฎบตัรสหประชาชาติ (United Nations Charter) ในกฎหมาย

การป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน การผลกัดนัให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชน การส่งเสริม

ทางด้านสิทธิมนุษยชน เป็นตน้17

2.6.1.3 ผูน้าํองค์กร
OHCHR อยูภ่ายใตก้ารนาํของขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ตและความ

16 www.ohchr.org / EN / AboutUs/Pages / BriefHistory
17 www.ohchr.org /EN/AboutUs/Pages/ Mandate.astx
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ระหว่าง พ.ศ. 2537 – 2540 ได้แก่นาย Jose
Ayala-Lasso Mary Robinson อดีต

.ศ. 2540 – 2545
ผูด้าํรงตาํแหน่งข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนฯ คนปัจจุบนัได้แก่ นาง

Navanethem Pillay 28 กรกฎาคม 2551
1 กนัยายน 2551 5 ในประวติัศาสตร์

องค์การสหประชาชาติ  นาง Pillay

ในยคุของลทัธิการแยกผวิ (apartheid)
ของนาง Pillay ในฐานะสต Pillay

ประเทศว่าดว้ยประเทศรวนัดา (International Criminal Tribunal for Rwanda) ระหว่าง พ.ศ.
2538 – 2546 นอ Pillay ยงัได้ .ศ. 2546 ให้ดาํรงตาํแหน่งผูพิ้พากษา
ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศ (International Criminal Court)
สิงหาคม 2551 Pillay ฯ
นับเป็นสุภาพ 3 18

ในทางปฏิบติั

(country office) 11 สาํนกังาน
และสาํนกังานระดบัภูมิภาค (regional office) 7
1,000 คน

2.6.1.4 ภารกิจ
ภารกิจของ OHCHR อาจกล่าวโดยรวมได้ว่ามุ่งส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ในโลก โดยการร่วมมือและสนบัสนุนกลไกดา้นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ขององคก์ารสหประชาชาติ
เช่น คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) และกลไก

อนุวติัสนธิสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ (treaty bodies)
OHCHR ยงัช่วยส่งเสริมการศึกษาดา้นสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมสิทธิในการพฒันา (right to development)

18 www.ohchr.org / EB / AboutUs / Pages / HighCommissioner.aspx
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19

2.6.2 กลไกดา้นสิทธิมนุษยชน
(charter-based bodies)

กฎบตัร
สหประชาชาติไดแ้ก่ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council--HRC)
กลไก Universal Periodic Review (UPR) และกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ
(Special Procedures)

2.6.2.1 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights
Council)

2.6.2.1.1 ภูมิหลงั
ขอ้มติ

15 มีนาคม 2549
20

(Commission
on Human Rights – CHR) .ศ. 2489 และไดรั้บการวพิากษว์จิารณ์อยา่งมากในระยะ
หลงัว่า ได้นาํเอาสิทธิมนุษยชนมาเป็นประเด็นทางการเมือง (politicized) มีการเลือกปฏิบติักนั

CHR
2.6.2.1.2 โครงสร้าง
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวน 47 ประเทศ

ภูมิภาคและตามจาํนวนประชากรของแต่ละภูมิภาค คือ แอฟริกา 13 13
ยุโรปตะวนัออก 6 8 และ
7 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเป็นไปโดยคะแนนลบั และจะตอ้งไดรั้บ

19 www.ohchr.org / EN / AboutUs / Pages / WhoWeAre.aspx
20 60/251 มีสมาชิกใหค้วามเห็นชอบ 170 ประเทศในจาํนวนสมาชิก

191 ประเทศ  โดยมีแค่ 4 ประเทศลงคะแนนเสียงคดัคา้น  ไดแ้ก่สหรัฐฯ อิสราเอล
หมู่เกาะมาร์แชล และปาเลา มี 3 ประเทศ งดออกเสียงและอีก 7 ประเทศไม่เขา้ร่วมประชุม
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สามารถดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 2 สมยัติดต่อกนั และสมชัชาสหประชาชาติสามารถระงบัสมาชิกภาพ
21

2.6.2.1.3 การสร้างสถาบนั (institutional building)

การประชุม HRC 19 มิถุนายน 2549 ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ได้ช่วยกนัยกร่าง

ต่อไปในอนาคต เวลา 24.00 น. 18 มิถุนายน 2550 คณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนได้ให้ความเห็นชอบต่อเอกสาร Presidential Text

“United Nations Human Rights Council: Institution Building”
โดย
ประกอบดว้ยกลไก Universal Periodic Review (UPR) กระบวนการพิเศษ (Special Procedures)

(Human Rights Advisory Committee) และกระบวนการ
ร้องเรียน (Complaint Procedure) Presidential Text ดงักล่าวยงัไดก้าํหนดวาระ

(Rules
of Procedure) ของ HRC ด้วย 22

2.6.2.1.4 วตัถุประสงค์
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนมีวตัถุประสงคห์ลกั 10 ประการ 23 ไดแ้ก่
ก. ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการเรียนรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน

ข.
ค.

จดัทาํมาตรฐานระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน
ง. ส่งเสริมการอนุวติัพนัธกรณีดา้นสิทธิมนุษยชนของรัฐต่าง ๆ

และติดตามการอนุวติัพนัธกรณีดงักล่าว

21 A / RES / 60 / 251 15 มีนาคม 2549
22 5/1 : Human Rights Council Institution – building package
23 ลดา ภู่มาศ 2551 : 127
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จ. จดัทาํการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยใ์นประเทศต่าง ๆ
ตลอดจนการอนุวติัพนัธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐต่าง ๆ ภายใตก้ลไก Universal Periodic
Review (UPR)

ฉ. ป้องกนัไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ

ช. ทดแทนคณะกรรมาธิ
ภารกิจของสาํนกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR)

ญ. ดาํเนินภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิด
กบัรัฐบาล องค์กรระดบัภูมิภาคต่าง ๆ  สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศต่าง ๆ และ
ภาคประชาสังคม

ฐ. ให้

ด.
โดย OHCHR

2.6.2.2 กลไก Universal Periodic Review (UPR)
2.6.2.2.1 ภูมิหลงั
กลไก Universal Periodic Review (UPR)

192 ประเทศ ทุก ๆ 4 ปี
(state-driven) และประเทศต่าง ๆ เป็นผูท้าํการทบทวนเอง

ทุกประเทศไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก
2.6.2.2.2 วตัถุประสงค์
หากมองในแง่ลบแลว้ UPR เปิดโอกาสให้ประเทศ

(best practices) จุดมุ่งหมาย
UPR ก็คือ การปรับปรุงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในทุกประเทศ
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UPR

2.6.2.2.3 กระบวนการ
ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศจะถูกทบทวนทางดา้น

สิทธิมนุษยชนทุก ๆ 4 ปีละ 48 ประเทศ และมีการจดั
ประชุมของคณะทาํงาน UPR 3 2 สัปดาห์  การทบทวนแต่ละ
ประเทศอ (national report)

ก็อาศยัขอ้มูลจ

(stakeholders) (non-governmental organizations) และสถาบนั
ด้านสิทธิมนุษยชนในระดบัชาติของประเทศต่าง ๆ การทบทวนใช้เวลาค 3
ในช่วงดงักล่าว

outcome report
ประเทศสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 3 ประเทศ (troika) ดยการจบัสลาก

(OHCHR)
2.6.2.2.4 ผลลพัท์ของการทบทวน

UPR ไดท้าํการทบทวนประวติัดา้น
สิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศ และไดมี้การจดัทาํรายงานผลลพัทข์องการทบทวน (outcome report)
แลว้

หรือจะปฏิเสธขอ้เสนอใดบา้ง ของประเทศต่าง ๆ ก็จะตอ้ง
ปราก
คณะทาํงาน UPR

ของสมาชิกได้อี

โดยทฤษฎีแลว้  ประเทศต่าง  ๆมีพนัธะ
2

ในเวลาอีก 4 ปีขา้งหนา้  ประเทศดงักล่าวก็จะตอ้งนาํเสนอขอ้มูลวา่ ตนไดด้าํเนินการอยา่งไรบา้ง
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ปฏิบติั
ษยชนก็จะตอ้งตดัสินใจวา่จะใชม้าตรการอยา่งไร

ต่อประเทศดงักล่าว 24

2.6.2.3 กลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Special Procedures)
2.6.2.3.1 ภูมิหลงั
กลไกพิเศษ (Special Procedures)

กล่าวถึง รรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Commission on Human
Rights) ในอดีต ติดตาม
และแกไ้ขปัญหาสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่วา่จะเป็นรายประเทศ (country specific)
หรือรายประเด็น (thematic issues)

2.6.2.3.2 ประเภทของกลไกพิเศษ
โดยประกอบ

จาํนวน 5 คน  อาทิ  คณะกรรมการวา่ดว้ยการหายสาบสูญโดยถูกบงัคบัหรือโดยความไม่สมคัรใจ
(Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances)
มีตาํแหน่งต่าง ๆ  อาทิ  ผูเ้สนอรายงานพิเศษ (Special Rapporteur) ผูแ้ทนพิเศษของเลขาธิการ
สหประชาชาติ (Special Representative of the United Nations Secretary -General) หรือ

(Independent Expert) 38 กลไก  โดยแบ่งเป็น
(thematic)

ผูพ้ิทกัษ์สิทธิมนุษยชน (situation on human rights defenders)
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (trafficking in persons, especially in women and children) และ
กล (country specific) เช่น สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในพม่า (situation of human rights  in Myanmar) และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ดินแดนปาเลสไตน์ .ศ. 2510 (situation of human rights in the
Palestinian territories occupied since 1967) 25

2.6.2.3.3 อาณัติ

24 www.ohchr.org / EN / HRBodies / UPR / Pages / BasicFacxts.aspx
25 www2.ohchr.org / english / bodies / chr / special / index.htm



18

กลไกพิเศษอาจไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากปัจเจกบุคคลต่าง ๆ วา่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ต่าง

งกล่าวใหค้วามเห็นชอบ  ก็จะทาํ
หนังสืออย่างเป็นทางการเชิญให้กลไกพิเศษไปเยือนต่อไป

2552 64
ไดอ้อกคาํเชิญอยา่งถาวร (standing invitation) ใหก้ลไกพิเศษไปเยือนประเทศของตนไดทุ้กเวลา26

2.6.2.4 กระบวนการรับขอ้ร้องเรียน (Complaint Procedure)
2.6.2.4.1 ภูมิหลงั
กระบวนการรับขอ้ร้องเรียนของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในปัจจุบนั

“กระบวนการ 1503” (1503 Procedure) เดิม  ของคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน (Commission on Human Rights) ESOSOC 1503
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ป็นช่องทางให้ปัจเจกบุคคล  หรือ

มนุษยชนและมี พ.ศ. 2549 ก็ไดมี้การทบทวนอาณัติ
1503

26 ส่วนใหญ่เป็นประเทศพฒันาแลว้ในภูมิภาคยโุรปและประเทศลาตินอเมริกา ส่วนประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียและแอฟริกามีนอ้ย อาทิเกาหลีใต ้มองโกเลีย แอฟริกาใต ้กานา และแซมเบีย  รายนาม
ประเทศโดยละเอียดโปรดดูจากภาคผนวก ซ
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อย่างทนัการณ์ 27

2.6.2.4.2 อาณัติและรูปแบบ
กระบวนการรับขอ้ร้องเรียน (complaint procedure) ของคณะมนตรี

วา่ทาํการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่สามารถทราบไดว้า่ใครเป็นผูท้าํการร้องเรียนตน และสาธารณชน

ว่า (consistent patterns of gross and reliably attested violations of human rights)
2 คณะ  ไดแ้ก่  คณะทาํงานวา่ดว้ยขอ้ร้องเรียน

(Working Group on Communications – WGC) และ  คณะทาํงานวา่ดว้ยสถานการณ์ (Working
Group on Situations – WGS) โดยคณะทาํงาน WGC

WGC ปใหค้ณะทาํงาน
WGS WGS

ว่า
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนควรจะดาํเนินการอย่างไรต่อไป

งานวา่ดว้ยขอ้ร้องเรียน  และคณะทาํงาน
ว่าด้วยสถานการณ์  ประกอบด้วยสมาชิกคณะละ 5 คน  โดยกระจายตามหลักภูมิศาสตร์ ตาม

5
2.6.2.5 การเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการรับขอ้ร้องเรียน กลไก

Universal Periodic Review และกลไกพิเศษ (Special Procedures)
(Complaint Procedure) กลไกพิเศษ

(Special Procedures) และกลไก Universal Periodic Review (UPR) ต่างเป็นกลไกสาํคญัของ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในโลก แต่

UPR เป็นกระบวนการของการทบทวน

27 www2.ohchr.org / english / bodies / chr / complaints.htm



20

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและการอนุวติัพนัธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิก
Special Procedures และกระบวนการ

Special Procedures มาจากประเทศสมาชิกแต่ละภูมิภาค และ
อนค่านิยมและหลกัการของภูมิภาคตน

ไกพิเศษ และกลไกรับขอ้ร้องเรียน

อาทิ จะให้ความสนใจกบักรณีการหายสาบสูญโดยถูกบงัคบัหรือไม่สมคัรใจ  กรณีการทรมาน
(torture) กรณีการไม่นาํผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษ (impunity) กรณีการสังหารนอกกระบวนการ
ยติุธรรม (extra judicial killings) กรณีการละเมิดสิทธิของผูพ้ทิกัษสิ์ทธิมนุษยชน (human rights defenders)
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพม่า และ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือ ถึงแมว้่าใน

การเลือกประติบติัทาง

ก่อการร้าย 28 ง เรียนส่วนใหญ่เป็น
องคก์รพฒันาเอกชน จากตะวนัตกเป็น
ส่วนใหญ่
โดยเพง่เล็ง

2.6.3 สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและกลไกดา้นสิทธิ
(treaty-based bodies)

2.6.3.1 สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน
สนธิสัญญาระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนมีลกัษณะเป็นสนธิสัญญา

พหุภาคี (multilateral) มิใช่ทวภิาคี (bilateral)

กบัสนธิสัญญาดงักล่าว
ในปั

9 สนธิสัญญาดว้ยกนั  โดยแต่ละสนธิสัญญามุ่งปกป้องสิทธิมนุษยชน

28 ลดา  ภู่มาศ 2551 :  131
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2.6.3.1.1
ทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination –
CERD)

2.6.3.1.2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) และพิธีสาร
เลือกรับ 2 ฉบบั

2.6.3.1.3 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวฒันธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights –
ICESCR) และพิธีสารเลือกรับ

2.6.3.1.4 อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกประติบติัทุกรูปแบบ
ต่อสตรี (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women –
CEDAW) และพิธีสารเลือกรับ

2.6.3.1.5 อนุสัญญาต่อตา้นการทรมานและการประติบติัหรือ
(Convention against Torture and Other

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT) และพิธีสารเลือกรับ
2.6.3.1.6 อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights

of the Child – CRC) และพิธีสารเลือกรับ 2 ฉบบั
2.6.3.1.7 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผูพ้ิการ (Convention on

the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) และพิธีสารเลือกรับ
2.6.3.1.8 อนุสัญญาว่าดว้ยการคุม้ครองบุคคลจากการสูญหาย

โดยถูกบงัคบั (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance)

2.6.3.1.9 อนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิของแรงงานโยกยา้ย
(International Convention on the Protection of the Rights

of All Migrant Workers and Members of Their Families – CRMW)
2.6.3.2

สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน (treaty-based bodies)

การอนุวติัและปฏิบติัตาม
8
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2.6.3.2.1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights
Committee – CCPR)

2.6.3.2.2 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม (Committee on Economic, Social and Cultural Rights – CESCR)

2.6.3.2.3 คณะกรรมการว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบติัทาง
(Committee on the Elimination of Racial Discrimination – CERD)

2.6.3.2.4 คณะกรรมการว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อ
สตรี (Committee on the Elimination of Discrimination against Women – CEDAW)

2.6.3.2.5 คณะกรรมการว่าด้วยการต่อตา้นการทรมาน
(Committee against Torture – CAT) และ คณะอนุกรรมการว่าด้วยการป้องกนัการทรมาน
(Subcommittee on Prevention of Torture)

2.6.3.2.6 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก (Committee on the
Rights of the Child – CRC)

2.6.3.2.7
(Committee on Migrant Workers – CMW)

2.6.3.2.8 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิของคนพิการ
(Committee on the Rights of Persons with Disabilities –CRPD)

ตามขอ้กาํหนดของสนธิสัญญาดงักล่าวเอง โดยคณะกรรมการดงักล่าวทาํการพิจารณารายงานของ

ปัจเจกบุคคล มีผูแ้ทนของไทย 2 อยู ่ ในคณะกรรมการ
ขา้งตน้ ได้แก่ ดร. สายสุรี จุติกุล สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี

ณ นครนิวยอร์กได้

2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
“สิทธิ

มนุษยชน” ทาํความ
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เขา้ใจและ
มีจุดกาํเนิดอย่างใดบา้ง

ในแง่ความคิดและการวิเคราะห์

ไดรั้

การศึกษาและการ
ป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจากแง่มุมมอง

ภารกิจของคณะทูตถาวรฯ ณ นครเจนีวา สาํหรับการศึกษาให้บรรลุ



3
วิธีการศึกษาวิจัย

3.1 วิธีการศึกษา
(quantitative research)

การศึกษาขอ้มูลเอกสาร (documentary research) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview)

3.2 การศึกษาข้อมูลเอกสาร (documentary research)
การศึกษาขอ้มูลเอกสารใชว้ธีิการศึกษา คน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ

จากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร

การต่างประเ คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจาํสาํนกังานสหประชาชาติ
ณ นครเจนีวา และกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ

3.3 การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview)
(open-ended)

วิจยัไดท้าํการตอบคาํถามแบบเจาะลึกและไดแ้สดงความคิดเห็นในแง่มุมมองต่าง ๆ อยา่งรอบดา้น

ประกอบดว้ย 1) นายสี

องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน (High Level Panel on an ASEAN Human Rights Body – HLP
on AHRB) 2) นายณฐัวฒัน์ กฤษณามระ ผูอ้าํนวยการกองการสังคม  กรม
องคก์ารระหวา่งประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ  และ 3) น.ส.แคทรียา ปทุมรส เลขานุการเอก
คณะทูตถาวร

3.4 ใช้ในการศึกษา
ประกอบดว้ยการศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูล

จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการและทางราชการ  บทความ  วารสาร และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต
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ดแ้ก่ การพูดคุย ซกัถาม การสังเกตการณ์
การประชุมและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  เป็นตน้

3.5 การวิเคราะห์และประมวลข้อมูล

บทความ วารสาร เอกสารทางราชการ และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  ตลอดจนการสัมภาษณ์เชิงลึก
แล้วมาวิเคราะห์ตามแนวท



4
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : ภารกิจของคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย

ประจาํสํานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

4.1 ภาพรวม
คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจาํสาํนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

ในฐานะหน่วยราชการของกระทรวงการต่างประเทศและของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ โดยมี
า มีภาระหน้

ยมี
ความรับผิดชอบในการดูแล ปกป้องผลประโยชน์ของไทยในดา้นต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม

มูลใหรั้ฐบาลสามารถกาํหนด

ถาวรฯ “ด่านหน้า”
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย ของไทยในส่วนรวม

ง
ในกรอบขององค์การอนามยัโลก (World Health Organization – WHO)

(right to health) สิทธิของผูใ้ช้แรงงาน ในกรอบองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labour Organization – ILO) ในกรอบของ

ฐานระหวา่งประเทศ (International Organization for Migration – IOM) และ
ภยั (Office of the United

Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR) เป็นตน้
โลกยุคโลกาภิวตั
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มนุษยชนในประเทศต่าง ๆ  ไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะในกรอบองค์
และเทคโนโลยี

มนุษยชนได้กลายมามีความสนใจและความสาํคญัในระดบัโลก

4.2 ภารกิจในกรอบสํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
สาํนักงาน

ขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกบัคณะทูตถาวรฯ ณ นครเจนีวา  โดยมีการติดต่อ
ประสานงาน แลก ผูแ้ทน
ถาวรฯ ณ นครเจนีวา  ก็ไดท้าํความรู้จกัคุน้เคยเป็นอยา่งดีกบัขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนฯ

า ก็
เป็นตวักลางประสานงานระหวา่งสาํนกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนกบักระทรวงการต่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชน

4.3 ภารกิจในกรอบคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
ในช่วง 4 ปีแรกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน  ไทยไม่ไดเ้ป็นสมาชิกและมีสถานะ

เป็นแค่ประเทศผูสั้งเกตการณ์ (observer)
ในปี 2549
ใหแ้พบ้งัค 3 เสียง 29

แสดงให้เห็นถึง

อย่างไรก็ดี ถึงแมว้่าไทยจะไม่ได้เป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนก็ตาม  แต่
ในช่วง 3 เขม้แขง็ และเขา้ร่วมในการประชุมของ HRC อยา่งแขง็ขนั

ไทยก็ไดร่้วมแสดงความคิดเห็นในการหารือ

29 www.un.org / News / Press / docs / 2006 / ga10459.doc.htm
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ของ HRC
ของไทยไปด้วย

จากการแสดงบทบาท
2553

จะทาํการรณรงค์หาเสียงอย่างเพียงพอ

4.4 ภารกิจในกรอบ Universal Periodic Review (UPR)
Universal Periodic

Review
กระบวนการ UPR ไทยเอง หรือใน
ก็เป็นการกล่าวโดยไดรั้บการร้องขอจากมิตรประเทศ

และตอ้งนาํเสนอรายงานเอง
ว่าจะเป็นสมาชิกหรือผูส้ังเกตการณ์

ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน  ก็จะตอ้งเขา้สู่และผา่นกระบวนการ UPR
2554

เขา้ร่วมประชุมคณะทาํงาน UPR แล
เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตวัและการเขา้ร่วมกระบวนการของไทยต่อไปในอนาคต

4.5 ภารกิจในกรอบความร่วมมือกับกลไกพิเศษ
กลไกพิเศษ (Special Procedures) ด้านสิทธิมนุษยชนในปัจจุบนั หมด

38 กลไก ติดตามประเด็นด้า

ขอ้เทจ็จริง มีชาวไทยด้วย
1 คน ไดแ้ก่ ศาสตราจารยว์ฑิิต มนัตาภรณ์ ผูด้าํรงตาํแหน่ง  ผูเ้สนอรายงานพิเศษวา่ดว้ยสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

ไทยไดรั้บการติดต่ออยา่งเป็น
10

4.5.1 ผูเ้สนอรายงานพิเศษว่าด้วยการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม
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4.5.2 ผูเ้สนอรายงานพิเศษว่าด้วยการคา้เด็ก การคา้ประเวณีเด็ก และ

4.5.3 ผูเ้สนอรายงานพิเศษว่าด้วยการคา้มนุษย ์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
4.5.4 ผูเ้สนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิทางสุขภาพ
4.5.5 ผู ้
4.5.6 คณะทาํงานว่าด้วยการคุมขงัตามอาํเภอใจ
4.5.7
4.5.8 ผูเ้สนอรายงานพิเศษว่าด้วยการทรมาน
4.5.9 ผูเ้สนอรายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน

ในระหว่างการต่อตา้นการก่อการร้าย
4.5.10 อยู่อาศยัอย่างเพียงพอฯ

รัฐบาลจาํเป็นตอ้งพิจารณาคาํร้องขอแต่ละราย
ระมดัระวงั การตอบรับหรือปฏิเสธคาํขอ นของขอ้ดี คือการแสดง

พิเศษ
ไดม้าเห็นแนวปฏิ อาจเป็น
การเปิดโอกาสให้กลไกพิเศษไดม้าเห็นและวิจารณ์ ระดบั

ไทยให้เกิดความ
เสียหายได ้อย่างเช่นในกรณีของนาง Hina Jilani ผูแ้ทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วย
ผูพ้ิทกัษ์สิทธิมนุษยชน (Special Representative of the United Nations Secretary-General on
Human Rights Defenders) เคยเยือนไทยตามคาํเชิญของรัฐบาลไทยระหว่าง 19-27
พฤษภาคม 2546
ทาํให้รัฐบาลไทยไม่พอใจ 30

รัฐบาลไทยไดต้อบรับในหลกัการสาํหรับการเยอืนของผูเ้สนอรายงาน
พิเศษบางราย  เช่น  ผูเ้สนอรายงานพิเศษวา่ดว้ยการคา้เด็ก  ผูเ้สนอรายงานพิเศษวา่ดว้ยการคา้มนุษย์
และผูเ้สนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิทางสุขภาพ เป็นตน้ อย่างไรก็ดี ยงัไม่สามารถหาช่วงเวลา
สาํหรับการ สาํหรับคาํขอของผูเ้สนอ

ยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาอยู ่โดยไทยยงัไม่ไดป้ฏิเสธคาํขอของผูใ้ด

30 การแถลงข่าวของผูแ้ทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยผูพิ้ทกัษ์สิทธิมนุษยชน
27 พฤษภาคม 2546 รายละเอียดโปรดดูภาคผนวก ฌ
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นอกจากการขอเยือนแลว้  บรรดากลไกพิเศษต่าง ๆ ไดติ้ดต่อขอขอ้มูลและขอ้เท็จจริง

จากหน่วยราชการต่าง ๆ  และต้องใช้เวลาในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและรวบรวมขอ้มูล

4.6 ภารกิจในกรอบกระบวนการรับข้อร้องเรียน
ในกรอบของกระบวนการรับขอ้ร้องเรียน (complaint procedure) มีกรณีต่าง ๆ

ณ นครเจนีวา
ร่วมกบักระทรวงการต่างประเทศ ได้พยายามร่วมมือและให้ขอ้มูล/

ๆ ยุติ
การพิจารณากรณีของไทย

ยติุธรรม “การฆ่าตดัตอน” “สงครามปราบปรามยาเสพติด”
ของรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ใน พ.ศ. 2546 และต่อมาก็ได้มีการร้องเรียน

เหตุก
ของความลอยนวล (climate of impunity)

ฝ่ายไทยกาํลั ขอ้เท็จจริง  และหากมีการกระทาํความผิด
จริง ผูก้ระทาํความผิดดงักล่าวก็จะตอ้งถูกลงโทษ

4.7 ภารกิจในกรอบสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
หมด 9 น

7 ฉบบั  เหลือเพียง 2 ฉบบั ต่าง ๆ
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สนธิสัญญา 2 ฉบบั เป็นภาคีไดแ้ก่  อนุสัญญาวา่ดว้ย
การคุม้ครองบุคคลจากการสูญหายโดยถูกบงัคบั (International Convention for the Protection
of All Persons from Enforced Disappearance) และอนุสัญญาว่าด้วยการคุม้ครองสิทธิของ

(International Convention on the Protection
of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families – CRMW) โดยการไม่
ลงนาม

นีละไพจิตร ทนายความ/นกัต่อ
ภาคใต้

หลายหน่วยงานยงัคง
ติดขดัตรง

สามารถรับได้หรือไม่
สาํหรับในกรณีของสนธิสัญญาอีก 7 ฉบบั จะเห็นได้ว่า

การเขา้เป็นภาคีสนธิสัญญาไดส้ร้างพนัธกรณีต่าง ๆ ให้แก่รัฐบาล ได้แก่ การจดัทาํและนาํเสนอ
รายงานการอนุวติัอนุสัญญาแต่ละฉบบัต่อคณะกรรมการ

1 ปี หลงัจากอนุสัญญามีผลบงัคบัใช้
และตอ้งส่งรายงานฉบบัต่อ ๆ ไปทุก 2 ปี  เป็นตน้

อยา่งไรก็ดี  ไทยยงัคงคา้งส่งรายงานการอนุวติัอนุสัญญาบางฉบบัอยู ่  อาทิ กติกา
ระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม (ICESCR) อนุสัญญาว่าดว้ย

(CERD) และ อนุสัญญาต่อตา้นการทรมาน
(CAT)

น  แต่ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อไทยได้  ว่าไม่ให้ความสนใจ และ

4.8 ภารกิจในกรอบองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน
(ASEAN Human

Rights Body) มิได้เป็นภารกิจในความรับผิดชอบของคณะทูตถาวรฯ ณ นครเจนีวา โดยตรง
คณะทูตถาวรฯ ณ นครเจนีวา ไดเ้ขา้มา
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ศั พวงเกตุแกว้ เอกอคัรราชทูต ผูแ้ทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา
งไดรั้บเลือกใหด้าํรงตาํแหน่ง ประธานคณะทาํงานระดบัสูงวา่ดว้ยองคก์รสิทธิมนุษยชนอาเซียน

ฝ่ฝัน
ล

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชนในภูมิภาค  อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากมีการลงนาม
10 20 พฤศจิกายน 2550 ความฝันดงักล่าว

14
น

สิงหาคม 2551 จนถึงเดือนมิถุนายน 2552 ก็ไดมี้การประชุมกนัถึง 12
(Terms of Reference – TOR) ขององค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน จนเกิดผลคืบหน้าอย่างมาก
และสามารถเสนอร่างแรกของ TOR 27
กุมภาพนัธ์ 2552 กรอบเวลาว่าจะตอ้งเสนอร่าง TOR
ประชุมรัฐมน 2552 โดยมีเป้าหมาย

15 ในปี 2552

ในช่
จะเกิดประโยชน์

อาเซียนก็คือ องค์กรดงักล่าวจะช่วยให้การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ให้

ส่งเสริมความร่วมมือ และการใหค้วามช่วยเหลือระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน
งสิทธิมนุษยนชน

ตลอดจนช่วยพฒันาบรรทดัฐานดา้นสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เท่าเทียมกบัระดบัสากล



5
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 ข้อสรุป
5.1.1 สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิ บ

หรือ มีสถานะใดในสังคม โดยขอบเขตของสิทธิมนุษยชน
ครอบคลุมด้านต่าง เศรษฐกิจ สังคม และ วฒัน

ละเมิดได ้และมีความเป็นสากล
5.1.2

หรือชน
มี

ความสาํคญั ยงั
ยา
ไม่ไดรั้
หากแต่สามารถพฒันาไปพร้อม ๆ กนัได้

5.1.3 สิทธิมนุษ อยูโ่ดยตลอด
ในประวติัศาสตร์ไทย นับแต่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราช แต่อาจทวีความ สาํคญั

.ศ. 2475

เป็นตน้มา ๆ ไม่วา่จะเป็นยคุประชาธิปไตยหรือยคุเผด็จการ

5.1.4 ไทยยงัจะตอ้ง
ๆ

ไทยจึงมีพนัธกรณีต่าง ๆ การรักษาความสมดุล
ระหวา่งพนัธกรณีระหวา่งประเทศและการรักษาอาํนาจการตดัสินใจในฐานะรัฐอธิปไตย ก็เป็

กบัสหประชาชาติและองคก์รต่
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กรณี
หรือไม่เพียงไร

5.1.5 รเจนีวาไดก้ลายเป็นศูนยก์ลาง
การดาํเนินการต่าง ๆ ทางดา้นสิทธิมนุษยชน โดย งขององคก์รและกลไกต่าง ๆ

จนีวา

ณ นครเจนีวา  เป็นหน่วยงานหลกัของไทยในการติดตาม วิเคราะห์ และจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิง

5.1.6

าวรฯ จะตอ้งทาํงานอยา่งใกลชิ้ด

ก็จะตอ้งมีการร่วมมือและสร้างความเขา้ใจกบัภาคประชาสังคมและประช
5.1.7 แข็งในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง

เอง
เตรียมพร้อมไวล่้วงหนา้สาํหรับการถูกทบทวนภายใตก้ระบวนการ

Universal Periodic Review ในอีก 2 ปี ขา้งหนา้
5.1.8 สาํหรับในกรณีของกลไกพิเศษดา้นสิทธิมนุษยชน

รัฐบาลไท
าไทยยงัคงร่วมมือโดยดีกบัสหประชาชาติ

5.1.9
ไทยควรให้ความร่วมมือตอบขอ้ซกัถามต่าง ๆ ไม่

ของประเทศ
ย่อมเป็นการดี

5.1.10
ยได้
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มี ตาม
ผลกัดนัมาตรฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนในไทย

ษยชนในไทย

5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย

5.2.1.1

ต่าง
5.2.1.2

ในวาระต่อไป (พ.ศ. 2553–56) สาํคญัในองคก์รดา้นสิทธิ
มนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นในสาํนักงานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ กลไก
พิเศษต่าง ๆ

5.2.1.3
(กรกฏาคม 2551 –

ธนัวาคม 2552) ความรู้ความสามารถอยา่งสูงใหเ้ป็นผูแ้ทนไทยในองคก์รฯ ดงักล่าว
มีความตระหนกัรู้และมีความ

5.2.1.4 ในแง่ของพนัธกรณีระหว่างประเทศของไทย
2 ฉบบั

ไทยยงัไม่ไดล้งนามว่ามีอุปสรรคอย่างไร และควรจะตอ้งทาํการ
9 ฉบบั ได้

5.2.2 ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการ
5.2.2.1 ในการผลกัดนัการเขา้เป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (HRC)

สอดคลอ้ง
ระหวา่งหน่วยงาน มีการเตรียมแผนการหาเสียงและแลกเสียง
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ความสามารถ

ประเทศ ดว้ย
5.2.2.2 ใน

ภายหลงัหาก HRC
และส่งเสริม หยบิยกประเด็น
สิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ ไทย

สมาชิกคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนจะช่วยใหไ้ทยไดรั้บทราบพฒันาการดา้นสิทธิมนุษยชนในระดบัระหวา่งประเทศ

กบัองคก์าร
อช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถดา้นสิทธิมนุษยชนของไทยในระดบัประเทศ

ต่อไป
5.2.2.3 หน่วยราชการของไทยจะตอ้งเตรียมความ ๆ สาํหรับ

ถูกทบทวนภายใตก้ลไก Universal Periodic Review ในปี 2554 จะดูเสมือน
ว่ามีเวลาเหลืออีกมากพอสมควร
เช่นกนั เตรียมพร้อมสาํหรับการทบทวนดงักล่าว โดยการจดัเตรียมรายงานประจาํชาติ
ของไทยจะตอ้งอาศยัการทาํงานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน

ให้ดีและสมบูรณ์
5.2.2.4

สหประชาชาติ และกล เป็นผูเ้สนอรายงานพิเศษ หรือ

ไทย ความรับผดิชอบ
ของ กกล่าวหาวา่ไม่ยอม
ให้ความร่วมมือจนพฒันาไปสู่ขอ้กล่าวหาว่าไทย

ไทยจะตอ้ง “ทาํความสะอาดบา้นตนเอง”

5.2.2.5 กระทรวงการต่างประเทศ
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ตลอดจนสถาบนัการศึกษา
ของการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ต่อไปดว้ย
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