รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
การส่ งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย:
บทบาทและภารกิจของคณะทูตถาวรแห่ งประเทศไทย
ประจําสํ านักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
จัดทําโดย นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี
รหัส 1005

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
การส่ งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย:
บทบาทและภารกิจของคณะทูตถาวรแห่ งประเทศไทย
ประจําสํานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

จัดทําโดย นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี
รหัส 1005

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร

วมกันในสังคม
อย่างเสมอภาคกัน และไม่มีผใู ้ ด
ละเมิดได้

พ.ศ. 2475

สําหรับประเทศไทยเองก็ได้มีววิ ฒั นาการทางการเมือง และทางด้านสิ ทธิ มนุษยชน
งการปกครอง
“ประชาธิ ปไตยเบ่งบาน”
ในยุคใด
นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

แล้วแต่เจตนารมณ์ ของผูร้ ่ างรัฐธรรมนู ญ และผูป้ กครองในแต่ละยุค

มนุษ
โดยตรง อาทิ สํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner
for Human Rights) และคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council)
มนุษยชนในประเทศต่าง

งคณะทูตถาวรแห่ งประเทศไทยประจํา
การ

จ
ของไทยและแก้ไข/ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของไทย โดย
ของการศึกษาไว้ระหว่าง
พ.ศ. 2549-2552 และใช้แนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยอาศัยการศึกษา
จะต้องวางกลยุทธ์

ทํางานอย่างใกล้ชิดกับกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ

ผูเ้ ขียนเห็นว่า

ทยพึงกระทําในฐานะ

ปฏิบตั ิตามพันธกรณี ระหว่างประเทศต่าง ๆ ก็จะช่วยผลักดันมาตรฐานการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนในไทย

ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นในคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรื อ

และการเตรี ยมการ สําหรับภารกิ
Universal Periodic Review ในปี พ.ศ. 2554
สร้างความตระหนักรู ้
มนุษยชนในไทย

ฉ

กิตติกรรมประกาศ

ให้ขอ้ มูล ข้อเสนอแนะ

ไม่มากก็นอ้ ย
ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนในประเทศไทย ในขณะเดี ยวกัน ผูเ้ ขียนก็ตระหนักว่
จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้
รั บความกรุ ณ
มา ณ
กระทรวงฯ

ขอขอบพระคุ ณ ท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
บ
1 ใน

ขอขอบคุ ณ นางสาวจันทร์ ทิพา ภู่ตระกูล ผูอ้ าํ นวยการสถาบันการต่า งประเทศ
เทวะวงศ์
ฯ
เพียรพยายาม
1
หลักสู ตรลุล่วงไปด้วยดี
ก่ อให้เกิ ดประโยชน์อย่างมากต่อผูเ้ ข้ารั บการอบรมทุกคน
ขอขอบคุณ นายสี หศั
1
งว่าเป็ นการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ และเป็ นการ
ส่ งเสริ มความก้าวหน้าของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ถึงแม้วา่ ภารกิ
มาณมาก

ศาสตราจารย์ ดร.

3 ท่าน ได้แก่ ดร.สมเกี ยรติ อริ ยปรั ชญา
มมณี และรองศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร
กรุ ณาให้
รั บการอบรม

จนสามารถสําเร็ จลุ ล่วงไปได้

ช
ท้าย
อย่างอบอุ่น
ได้คอยส่ ง
ความรั กและกําลังใจข้
“หนูนบั เวลาทุกวัน จนกว่าคุณพ่อจะกลับมา และขอให้
ๆ นะคะ”

ซ

สารบัญ
บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
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1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
ถึ ง 360 ภาษา จนเกื อบจะกลายเป็ นอมตะไปแล้ว ว่า
“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
ว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)

10 ธันวาคม

พ.ศ. 2491
48
60
ปทัสฐาน (norms)
อันเป็ นรากฐาน
ของเสรี ภาพ ความยุติธรรม และสันติ ภาพในโลก

จะมากบ้างน้อยบ้างก็สุดแล้วแต่เจตนารมณ์ ของผูร้ ่ างรั ฐธรรมนู ญ และวิวฒั นาการทางการเมื อง
ของไทย ดังเห็นได้จากรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. 2475 ได้ให้การคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนเพียง 9
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

1

Universal Declaration of Human Rights, พ.ศ. 2491

2
40 ประการ 2
สําหรั บรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ได้มีการกล่าวถึงสิ ทธิ เสรี ภาพส่ วนบุคคลของประชาชนชาวไทยในมาตรา 81(2)
“รัฐต้อง
ดําเนินการตามนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรมโดยการคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
ให้พน้ จากการล่วงละเมิดและต้องอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน”
น
มาตรา 82 ของรั ฐธรรมนู ญยังระบุ ด้วยว่า “
ประเทศ” 3
ฉบับต่าง ๆ แล้ว การส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนยังเป็ นนโยบายสําคัญของรัฐบาลปั จจุบนั
29 ธันวาคม
พ.ศ. 2551
ได้มีการระบุ ว่า “รั ฐบาลจะพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีระบบการอํานวย
4

“
มนุษยชน...” 5

งของอาเซี ยน...โดยให้อาเซี ยน
(และ) ส่ งเสริ มให้ประเทศสมาชิ กร่ วมกันเคารพสิ ทธิ
“

...การส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองค่านิ ยมประชาธิ ปไตย สิ ทธิ มนุ ษยชน (และ) มนุ ษยธรรม...” 6
นในแง่ของการเมืองภายใน
ประเทศ อย่างไรก็ตาม นอกจากประเด็นด้านสิ ทธิ มนุษยชนจะมีความสําคัญในมิติภายในประเทศแล้ว
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
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
4
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี , ข้อ 8.2.2 หน้า 33
5
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี , ข้อ 7.2 หน้า 30
6
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี , ข้อ 7.5 หน้า 31

3
ทางด้
มา
คาดหวังจากประชาคมระหว่างประเทศว่า ทุ ก
ตามมาตรฐานแ
ประชาคมระหว่างประเทศ
ศูนย์กลางการดํา เนิ นงานด้

แห่ งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights – OHCHR) และ
คณะมนตรี สิทธิ มนุ ษยชน (Human Rights Council – HRC)
(NonGovernmental Organizations – NGOs) ต่าง ๆ อาทิ World Organization against Torture และ
International Commission of Jurists (ICJ)
องค์กรต่าง
การละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนในประเทศต่าง ๆ
ทธิ มนุ ษยชน และนับวันบทบาทของ
สําหรับคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจําสํานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนี วา
คณะทูตถาวรฯ จึงมี
สิ ทธิ มนุษยชน ตลอดจนช่วยในการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนในประเทศไทย ผ่านการ
เข้าร่ วมประชุ ม การเจรจาระหว่างประเทศ และการมีปฏิสัมพันธ์กบั องค์กรต่าง ๆ ข้างต้น ในนคร
เจนีวาด้วย
ปและหน่วยราชการของไทยจํานวนไม่นอ้ ยอาจยัง

มความเป็ นอยู่และความอยู่ดีกินดี ของ

4

มควร โดยไม่จาํ เป็ นต้องเกรงกลัวการกดดัน
จากองค์การสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ
1.2

วัตถุ ประสงค์ ของการศึ กษา

1.2.1

รู ้และควา

กระบวนการด้าน

และผลประโยชน์ของไทยโดยตรง
1.2.2
คุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน
ในไทย
1.2.3
ระหว่างประเทศ
ของไทยทางด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน และความจําเป็ นในการร่ วมมื อกับองค์การสหประชาชาติ และ

1.3

ขอบเขตการศึ กษา

องสิ ทธิ มนุษยชนในกรอบขององค์การสหประชาชาติ
.ศ. 2549 – 2552
.ศ. 2549
ฯ

ณ นครเจนี วาด้วย
1.4

1.4.1

ต่อประเทศไทยและผลประโยชน์ของไทย
1.4.2 ทําให้เกิ ดความตระหนัก
ส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนในไทย
1.4.3

5
ทางด้า นสิ ทธิ ม นุ ษยชน ตลอดจนความจํา เป็ นในการร่ วมมื อกับองค์ก ารสหประชาชาติ และ

แนวความคิด ทฤษฎี กลยุทธ์

2

ทฤษฎี กลยุทธ์

ได้

ในบริ บทของการดําเนิ นงานของคณะทูตถาวรฯ ณ นครเจนี ว าในการส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองสิ ทธิ
มนุ ษยชนในไทย
2.1 นิ ยาม

2.1.1 ในพจนานุ กรม American Heritage Dictionary of the English Language
ได้มีก ารให้นิยามคําว่า “สิ ทธิ มนุ ษ ยชน” (human rights) ว่าเป็ นสิ ทธิ และเสรี
(basic rights and freedoms)
ษย์ทุกคนพึงได้รับ 7 หากจะกล่าวอย่างกว้าง ๆ แล้ว สิ ทธิ
ดังกล่าวประกอบด้วยสิ ทธิ พลเมื องและสิ ทธิ ทางการเมือง (civil and political rights) และสิ ทธิ
ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม (economic, social and cultural rights) ตัวอย่างสิ ทธิ
อาทิ สิ ทธิ ในการมี ชีวิตและเสรี ภาพ สิ ทธิ ในการแสดงความคิ ดเห็ น
2.1.2 ในหนังสื อ Universal Human Rights in Theory and Practice นาย
Jack Donnellyให้คาํ นิ ยามคําว่าสิ ทธิ มนุ ษยชนว่า เป็ น “
ษย์”
(equal) ไม่สามารถละเมิดได้ (inalienable)
และมีความเป็ นสากล (universal) 8
(dignity) และอย่างคู่ควร (worthy) สําหรั บความเป็ นมนุ ษย์ 9
2.2

ประวัติศาสตร์ ด้านสิ ทธิมนุ ษยชน
ประวัติศาสตร์ ดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชนของโลกอาจกล่าวได้วา่ มีอายุยาวนานนับหลายพันปี
โดยมี เอกสารทางประวัติศาสตร์
7

The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition.
Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice 2003: 10.
9
อ้างแล้ว: 14.
8

7
อาทิ ศิลาจารึ กของพระเจ้าอโศกมหาราช (Edicts of Ashoka) ในช่วง พ.ศ. 271-312
รัฐธรรมนูญแห่งนครเมดินะ พ.ศ. 1165 (Constitution of Medina, 622 A.D.) และ มหากฎบัตร (Magna
Carta) พ.ศ. 1758
ดได้จากเอกสารต่าง ๆ
เช่น ข้อเรี ยกร้อง 12 ข้อ แห่งป่ าดํา พ.ศ. 2068 (The Twelve Articles of the Black Forest of 1525)
ก็ยงั มี Bill of Rights
ของอังกฤษ พ.ศ. 2232 คําประกาศอิ ส รภาพของสหรั ฐอเมริ กา (United States Declaration of
Independence) พ.ศ. 2319 และ คํา ประกาศสิ ท ธิ ข องมนุ ษ ย์และพลเรื อน
(French
10
Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) พ.ศ. 2332
2.3

แนวคิดทฤษฎี
2.3.1
สาขา
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ และเวทีการเมื องระหว่างประเทศ โดยนักวิชาการฝ่ ายตะวันตก
จะเป็ นประเทศ
หลักคว

ใด ในขณะเดียวกัน นักวิชาการฝ่ ายตะวันออกหลายท่านก็เห็นว่า
(neo

colonialism) 11

2.3.2 ในส่ วนของนักวิชาการไทย ศาสตราจารย์เสน่ ห์ จามริ ก ได้สะท้อน
ความคิดเห็นของนักวิชาการประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมาก
“สากล”
ายว่า หลักการด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนมี ความเป็ นสัจธรรมและ
ความชอบธรรม และจําเป็ นต้องยึดถื อเป็ นเกณฑ์

สรุ ปรวบยอดว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน และสนธิ สัญญาระหว่างประเทศต่าง
สิ ทธิ มนุ ษยชน เป็ นเกณฑ์คุณค่าและมาตรฐานสู งสุ ดและเป็ น “คําตอบสุ ดท้าย” โดยปราศจาก
12

10
11
12

Wikepedia
Ajnesh Prasad 2004 : 1
เสน่ห์ จามริ ก “สิ ทธิ มนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล : ฐานความคิดและวัตถุประสงค์ของการ

8

เศรษฐกิ จและสังคมของ
ตะวันตก และ
อารยธรรมต่ าง ๆ (inter civilizational approach)
มุ มมองของฝ่ ายตะวันตกเพียงอย่างเดี ยว 13

“สากลนิ ยม จาก

สิ ทธิ การเมือง (civil and political rights) กับสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (economic,
social and cultural rights) โดยฝ่ ายตะวันตกมี ความนิ ยมโน้มเอียงไปทางด้านสิ ทธิ พลเมืองและ
การเมือง ส่ วนฝ่ ายตะวันออกโน้มเอียงไปทางด้านสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
จึงเห็นได้วา่ ประเทศตะวันตกมักจะให้ความสําคัญกับสิ ทธิ เสรี ภาพส่ วนปั จเจกบุคคล สิ ทธิ ในทรัพย์สิน
สังคม เช่น
14

2.3.3 ในหนังสื อ Universal Human Rights in Theory and Practice
Jack Donnelly

โดยเฉพาะอย่

“

เกิ ดมาอย่าง
ประเทศอาจยัง

ศรี และสิ ทธิ ”
ย่อมทําให้หลัก การด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนมี
วิจยั ” 2544: 271-274
13
Onuma Yasuaki, 1997 : 4-6
14
เสน่ห์ จามริ ก : 2544 : 275-278
15
Donnelly อ้างแล้ว

15

9
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
สําคัญ
สําหรับคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ในระยะต้น
2.4.2
สิ ทธิ มนุ ษยชน: เกณฑ์
คุณค่าและฐานความคิด
ธานกรรมการ
สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ และ สิ ทธิ มนุ ษยชนไทยในกระแสโลก
ความเข้าใจในสิ ทธิ มนุ ษยชน: คู่มือการศึกษาสิ ทธิ มนุ ษยชน
ฒนาสังคม
ของไทย และหนังสื อ พัฒนาการสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยนายกุลพล พลวัน
อดี ตอัยการพิเศษ สํานักอัยการสู งสุ ด
2.4.3
านต่าง ๆ
ของกระทรวงการต่างประเทศ และคณะทูตถาวรฯ ณ
และวิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นทางด้านสิ ทธิ

2.5

กลยุทธ์

ร่ วมมือระหว่างประเทศ โดยเคย
พ.ศ. 2462
งค์การระหว่างประเทศจํานวนมากมาย กว่า 20

เป็ นต้น

(League of Nations)
.ศ. 2488 ก็ได้

10
เจนี วาอาจถือได้วา่ เป็ นศูนย์กลางการดําเนินงานด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน
ของโลก ไม่วา่ จะเป็ นในกรอบขององค์การสหประชาชาติ หรื อในเวทีระหว่างประเทศโดยรวม

โดยนครเจนี วาเป็ นศูนย์รวมขององค์การและกลไกหลัก ๆ ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน 3 ประเภท ได้แก่
1) สํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ (Office of the United Nations
High Commissioner for Human Rights – OHCHR) 2) คณะมนตรี สิทธิ มนุษยชนแห่ งสหประชาชาติ
(Human Rights Council – HRC) และ 3) องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ (Non-Governmental
Organizations – NGOs)
สิ ทธิ มนุ ษยชน
ชาติ ณ นคร
กลยุทธ์
สามารถจะทําได้
“ประจาน”
ความร่ วมมือ

โดยอาจกล่าวตําหนิไทยใน

งพิมพ์ต่าง ๆ ได้

ในการ ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าคณะทูตถาวรฯ ควรดําเนิ นกลยุทธ์
ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนต่าง ๆ เกิ ดความรู ้ สึกว่าไทยให้ความร่ วมมื อและตอบสนองต่อข้อเรี ยกร้ อง/
ข้อสอบถามของตนเป็
สอบถามข้อเท็จ
และให้ขอ้ มูล
ทํา
ในการรวบรวมก็ตาม
เอกอัครราชทูต
ต่

การพบปะดังกล่าวก็ อาจ

ายไทยเอง
ความจริ งใจของฝ่ ายไทย
2.6

จึ ง

11
ลไกและกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรด้านสิ ทธิ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร

ดังกล่าว
หน่ วยงานของไทย
2.6.1 สํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ
2.6.1.1 ภูมิหลัง
สํานักงานข้าหลวงใหญ่สิท ธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ (Office of
the United Nations High Commissioner for Human Rights - OHCHR) เป็ นองค์กรของ

และต่อมาได้มีการยกระดับ
เป็ นศูนย์สิทธิ มนุ ษยชน (Center for Human Rights)
มาใน พ.ศ. 2536
ในการประชุ มโลกว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (World Conference on Human Rights) ประเทศสมาชิ ก
ทธิ มนุษยชนและให้มี
มีความ
OHCHR
16
พ.ศ. 2536
2.6.1.2 อาณัติ
สํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ (OHCHR)
บัญญัติไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ (United Nations Charter)

ในกฎหมาย

การป้ องกันการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน การผลักดันให้มีการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน การส่ งเสริ ม
ทางด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน เป็ นต้น 17
2.6.1.3 ผูน้ าํ องค์กร
OHCHR อยูภ่ ายใต้การนําของข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ตและความ
16
17

www.ohchr.org / EN / AboutUs/Pages / BriefHistory
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12
ระหว่าง พ.ศ. 2537 – 2540 ได้แก่ นาย Jose
Ayala-Lasso
Mary Robinson อดี ต
.ศ. 2540 – 2545
ผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง ข้า หลวงใหญ่ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนฯ คนปั จ จุ บ นั ได้แก่ นาง
Navanethem Pillay
28 กรกฎาคม 2551
1 กันยายน 2551
5 ในประวัติศาสตร์
องค์การสหประชาชาติ นาง Pillay
ในยุคของลัทธิ การแยกผิว (apartheid)
ของนาง Pillay ในฐานะสต

Pillay

ประเทศว่าด้วยประเทศรวันดา (International Criminal Tribunal for Rwanda) ระหว่าง พ.ศ.
2538 – 2546 นอ
Pillay ยังได้
.ศ. 2546 ให้ดาํ รงตําแหน่ งผูพ้ ิพากษา
ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศ (International Criminal Court)
สิ งหาคม 2551
Pillay
ฯ
18
นับเป็ นสุ ภาพ
3
ในทางปฏิบตั ิ

(country office)

11 สํานักงาน

และสํานักงานระดับภูมิภาค (regional office) 7
1,000 คน
2.6.1.4 ภารกิ จ
ภารกิ จของ OHCHR อาจกล่ าวโดยรวมได้ว่ามุ่งส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชน
ในโลก โดยการร่ วมมือและสนับสนุนกลไกด้านสิ ทธิ มนุษยชนต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ
เช่ น คณะมนตรี สิทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) และกลไก
อนุ วตั ิสนธิ สัญญาด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนต่าง ๆ (treaty bodies)
OHCHR ยังช่วยส่ งเสริ มการศึกษาด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน ส่ งเสริ มสิ ทธิ ในการพัฒนา (right to development)
18

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

13
19

2.6.2 กลไกด้านสิ ทธิ มนุษยชน
(charter-based bodies)
กฎบัตร
สหประชาชาติได้แก่ คณะมนตรี สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council--HRC)
กลไก Universal Periodic Review (UPR) และกลไกพิ เศษของคณะมนตรี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนฯ
(Special Procedures)
2.6.2.1 คณะมนตรี สิทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ (Human Rights
Council)
2.6.2.1.1 ภูมิหลัง
ข้อมติ
15 มี นาคม 2549
20

(Commission
on Human Rights – CHR)
.ศ. 2489 และได้รับการวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างมากในระยะ
หลังว่า ได้นาํ เอาสิ ทธิ มนุ ษยชนมาเป็ นประเด็นทางการเมื อง (politicized) มีการเลื อกปฏิ บตั ิ กนั
CHR
2.6.2.1.2 โครงสร้ าง
คณะมนตรี สิทธิ มนุษยชนประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 47 ประเทศ
ภูมิภาคและตามจํา นวนประชากรของแต่ละภูมิ ภาค คื อ แอฟริ กา 13
13
ยุโรปตะวันออก 6
8
และ
7
คณะมนตรี สิทธิ มนุ ษยชนเป็ นไปโดยคะแนนลับ และจะต้องได้รับ

19

www.ohchr.org / EN / AboutUs / Pages / WhoWeAre.aspx
20
60/251 มีสมาชิกให้ความเห็นชอบ 170 ประเทศในจํานวนสมาชิก
191 ประเทศ โดยมีแค่ 4 ประเทศลงคะแนนเสี ยงคัดค้าน ได้แก่สหรัฐฯ อิสราเอล
หมู่เกาะมาร์ แชล และปาเลา มี 3 ประเทศ งดออกเสี ยงและอีก 7 ประเทศไม่เข้าร่ วมประชุม

14
สามารถดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน และสมัชชาสหประชาชาติสามารถระงับสมาชิกภาพ
21

2.6.2.1.3 การสร้ างสถาบัน (institutional building)
การประชุ ม HRC

19 มิ ถุนายน 2549 ประเทศสมาชิ กต่าง ๆ ได้ช่วยกันยกร่ าง

ต่อไปในอนาคต
เวลา 24.00 น.
18 มิ ถุนายน 2550 คณะมนตรี สิทธิ
มนุ ษยชนได้ให้ความเห็ นชอบต่อเอกสาร Presidential Text
“United Nations Human Rights Council: Institution Building”
โดย
ประกอบด้วยกลไก Universal Periodic Review (UPR) กระบวนการพิเศษ (Special Procedures)
(Human Rights Advisory Committee) และกระบวนการ
ร้ องเรี ยน (Complaint Procedure)
Presidential Text ดังกล่าวยังได้กาํ หนดวาระ
(Rules
of Procedure) ของ HRC ด้วย 22
2.6.2.1.4 วัตถุ ประสงค์
คณะมนตรี สิทธิ มนุษยชนมีวตั ถุประสงค์หลัก 10 ประการ 23 ได้แก่
ก. ส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุษยชนศึกษาและการเรี ยนรู ้ดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชน
ข.
ค.
จัดทํามาตรฐานระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน
ง. ส่ งเสริ มการอนุวตั ิพนั ธกรณี ดา้ นสิ ทธิ มนุษยชนของรัฐต่าง ๆ
และติ ดตามการอนุ วตั ิ พนั ธกรณี ดงั กล่าว
21

A / RES / 60 / 251
15 มีนาคม 2549
5/1 : Human Rights Council Institution – building package

22
23

ลดา ภู่มาศ 2551 : 127
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จ. จัดทําการทบทวนสถานการณ์ สิทธิ มนุ ษย์ในประเทศต่าง ๆ
ตลอดจนการอนุ วตั ิ พนั ธกรณี ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนของรั ฐต่าง ๆ ภายใต้กลไก Universal Periodic
Review (UPR)
ฉ. ป้ องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนในประเทศต่าง ๆ
ช. ทดแทนคณะกรรมาธิ
ภารกิ จของสํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ (OHCHR)
ญ. ดําเนิ นภารกิ จด้า นสิ ทธิ มนุ ษยชนโดยร่ วมมื ออย่างใกล้ชิด
กับรั ฐบาล องค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ สถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติในประเทศต่าง ๆ และ
ภาคประชาสังคม
ฐ. ให้
ด.
โดย OHCHR

2.6.2.2 กลไก Universal Periodic Review (UPR)
2.6.2.2.1 ภูมิหลัง
กลไก Universal Periodic Review (UPR)
192 ประเทศ ทุ ก ๆ 4 ปี
(state-driven) และประเทศต่าง ๆ เป็ นผูท้ าํ การทบทวนเอง

ทุ กประเทศไม่ว่าจะใหญ่หรื อเล็ก
2.6.2.2.2 วัตถุ ประสงค์
หากมองในแง่ลบแล้ว UPR เปิ ดโอกาสให้ประเทศ

(best practices)
จุ ดมุ่งหมาย
UPR ก็คือ การปรั บปรุ งสถานการณ์ ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนในทุ กประเทศ

16

UPR

สิ ทธิ มนุ ษยชนทุก ๆ 4
ประชุ มของคณะทํางาน UPR
ประเทศอ

2.6.2.2.3 กระบวนการ
ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศจะถูกทบทวนทางด้าน
ปี ละ 48 ประเทศ และมีการจัด
3
2 สัปดาห์ การทบทวนแต่ละ
(national report)
ก็อาศัย ข้อมูลจ

(stakeholders)
(non-governmental organizations) และสถาบัน
ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนในระดับชาติ ของประเทศต่าง ๆ การทบทวนใช้เวลาค
3
ในช่ วงดังกล่าว
outcome report
ประเทศสมาชิ กคณะมนตรี สิทธิ มนุ ษยชน 3 ประเทศ (troika)
ดยการจับสลาก
(OHCHR)
2.6.2.2.4 ผลลัพท์ของการทบทวน
UPR ได้ทาํ การทบทวนประวัติดา้ น
สิ ทธิ มนุษยชนของแต่ละประเทศ และได้มีการจัดทํารายงานผลลัพท์ของการทบทวน (outcome report)
แล้ว
หรื อจะปฏิ เสธข้อเสนอใดบ้าง
ปราก
คณะทํางาน UPR

ของประเทศต่าง ๆ ก็จะต้อง

ของสมาชิ กได้อี
โดยทฤษฎีแล้ว ประเทศต่าง ๆ มีพนั ธะ
2
ในเวลาอีก 4 ปี ข้างหน้า ประเทศดังกล่าวก็จะต้องนําเสนอข้อมูลว่า ตนได้ดาํ เนิ นการอย่างไรบ้าง

17

ต่อประเทศดังกล่าว 24

ปฏิบตั ิ
ษยชนก็จะต้องตัดสิ นใจว่าจะใช้มาตรการอย่างไร

2.6.2.3 กลไกพิเศษของคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชน (Special Procedures)
2.6.2.3.1 ภูมิหลัง
กลไกพิเศษ (Special Procedures)
กล่ าวถึ ง
รรมาธิ การสิ ทธิ มนุ ษยชน (Commission on Human
Rights) ในอดี ต
ติ ดตาม
และแก้ไขปั ญหาสถานการณ์การละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน ไม่วา่ จะเป็ นรายประเทศ (country specific)
หรื อรายประเด็น (thematic issues)
2.6.2.3.2 ประเภทของกลไกพิเศษ
โดยประกอบ
จํานวน 5 คน อาทิ คณะกรรมการว่าด้วยการหายสาบสู ญโดยถูกบังคับหรื อโดยความไม่สมัครใจ
(Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances)
มี ตาํ แหน่ งต่าง ๆ อาทิ ผูเ้ สนอรายงานพิเศษ (Special Rapporteur) ผูแ้ ทนพิเศษของเลขาธิ การ
สหประชาชาติ (Special Representative of the United Nations Secretary-General) หรื อ
(Independent Expert)
38 กลไก โดยแบ่งเป็ น
(thematic)
ผูพ้ ิทกั ษ์สิ ทธิ มนุ ษยชน (situation on human rights defenders)
โดยเฉพาะสตรี และเด็ก (trafficking in persons, especially in women and children) และ
กล
(country specific) เช่ น สถานการณ์ สิทธิ
มนุ ษยชนในพม่า (situation of human rights in Myanmar) และสถานการณ์ สิทธิ มนุ ษยชนใน
ดิ นแดนปาเลสไตน์
.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
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กลไกพิเศษอาจได้รับข้อร้องเรี ยนจากปั จเจกบุคคลต่าง ๆ ว่ามีการละเมิด สิ ทธิ มนุษยชนในประเทศ
ต่าง
งกล่าวให้ความเห็นชอบ ก็จะทํา
หนังสื ออย่างเป็ นทางการเชิ ญให้กลไกพิเศษไปเยือนต่อไป
2552
64
ได้ออกคําเชิญอย่างถาวร (standing invitation) ให้กลไกพิเศษไปเยือนประเทศของตนได้ทุกเวลา26

2.6.2.4 กระบวนการรับข้อร้ องเรี ยน (Complaint Procedure)
2.6.2.4.1 ภูมิหลัง
กระบวนการรับข้อร้องเรี ยนของคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชนในปั จจุบนั
“กระบวนการ 1503” (1503 Procedure) เดิ ม ของคณะกรรมาธิ การ
สิ ทธิ มนุษยชน (Commission on Human Rights)
ESOSOC 1503
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
ป็ นช่ องทางให้ปั จเจกบุ คคล หรื อ

มนุษยชนและมี

พ.ศ. 2549 ก็ได้มีการทบทวนอาณัติ
1503

26

ส่ วนใหญ่เป็ นประเทศพัฒนาแล้วในภูมิภาคยุโรปและประเทศลาตินอเมริ กา ส่ วนประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียและแอฟริ กามีนอ้ ย อาทิเกาหลีใต้ มองโกเลีย แอฟริ กาใต้ กานา และแซมเบีย รายนาม
ประเทศโดยละเอียดโปรดดูจากภาคผนวก ซ

19

อย่างทันการณ์ 27
2.6.2.4.2 อาณัติและรู ปแบบ
กระบวนการรับข้อร้องเรี ยน (complaint procedure) ของคณะมนตรี

ว่าทําการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนไม่สามารถทราบได้วา่ ใครเป็ นผูท้ าํ การร้องเรี ยนตน และสาธารณชน

ว่า

(consistent patterns of gross and reliably attested violations of human rights)
2 คณะ ได้แก่ คณะทํางานว่าด้วยข้อร้องเรี ยน
(Working Group on Communications – WGC) และ คณะทํางานว่าด้วยสถานการณ์ (Working
Group on Situations – WGS) โดยคณะทํางาน WGC
WGC
WGS

ปให้คณะทํางาน

WGS
ว่า

คณะมนตรี สิทธิ มนุ ษยชนควรจะดําเนิ นการอย่างไรต่อไป
งานว่าด้วยข้อร้องเรี ยน และคณะทํางาน
ว่าด้วยสถานการณ์ ประกอบด้วยสมาชิ กคณะละ 5 คน โดยกระจายตามหลักภู มิศาสตร์ ตาม
5
2.6.2.5 การเปรี ยบเทียบระหว่างกระบวนการรั บข้อร้ องเรี ยน กลไก
Universal Periodic Review และกลไกพิเศษ (Special Procedures)
(Complaint Procedure) กลไกพิเศษ
(Special Procedures) และกลไก Universal Periodic Review (UPR) ต่างเป็ นกลไกสําคัญของ
คณะมนตรี สิทธิ มนุ ษยชนในการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนในโลก แต่
UPR เป็ นกระบวนการของการทบทวน
27

www2.ohchr.org / english / bodies / chr / complaints.htm
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สถานการณ์ ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนและการอนุ วตั ิ พนั ธกรณี ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนของประเทศสมาชิ ก
Special Procedures และกระบวนการ
Special Procedures มาจากประเทศสมาชิ กแต่ละภูมิภาค และ
อนค่านิ ยมและหลักการของภูมิภาคตน
ไกพิเศษ และกลไกรับข้อร้องเรี ยน

อาทิ จะให้ความสนใจกับกรณี การหายสาบสู ญโดยถูกบังคับหรื อไม่สมัครใจ กรณี การทรมาน
(torture) กรณี การไม่นาํ ผูก้ ระทําความผิดมาลงโทษ (impunity) กรณี การสังหารนอกกระบวนการ
ยุติธรรม (extra judicial killings) กรณี การละเมิดสิ ทธิ ของผูพ้ ทิ กั ษ์สิทธิมนุษยชน (human rights defenders)
สถานการณ์ สิทธิ มนุ ษยชนในพม่า และ สถานการณ์ สิทธิ มนุ ษยชนในเกาหลี เหนื อ ถึ งแม้ว่าใน
การเลื อกประติ บตั ิ ทาง
ก่อการร้าย 28
องค์กรพัฒนาเอกชน
ส่ วนใหญ่
โดยเพ่งเล็ง
2.6.3

ง

เรี ยนส่ วนใหญ่เป็ น
จากตะวันตกเป็ น

สนธิ สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนและกลไกด้านสิ ทธิ
(treaty-based bodies)
2.6.3.1 สนธิ สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน
สนธิ สัญญาระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ มนุษยชนมีลกั ษณะเป็ นสนธิ สัญญา
พหุ ภาคี (multilateral) มิใช่ทวิภาคี (bilateral)
กับสนธิ สัญญาดังกล่าว
ในปั
9 สนธิ สัญญาด้วยกัน โดยแต่ละสนธิ สัญญามุ่งปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน

28

ลดา ภู่มาศ 2551 : 131

21
2.6.3.1.1
ทุกรู ปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination –
CERD)
2.6.3.1.2 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมื องและสิ ทธิ
ทางการเมื อง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) และพิธีสาร
เลื อกรั บ 2 ฉบับ
2.6.3.1.3 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights –
ICESCR) และพิธีสารเลื อกรั บ
2.6.3.1.4 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบตั ิทุกรู ปแบบ
ต่อสตรี (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women –
CEDAW) และพิธีสารเลื อกรั บ
2.6.3.1.5 อนุ สัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบตั ิ หรื อ
(Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT) และพิธีสารเลื อกรั บ
2.6.3.1.6 อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก (Convention on the Rights
of the Child – CRC) และพิธีสารเลื อกรั บ 2 ฉบับ
2.6.3.1.7 อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ ของผูพ้ ิการ (Convention on
the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) และพิธีสารเลื อกรับ
2.6.3.1.8 อนุ สัญญาว่าด้วยการคุ ม้ ครองบุคคลจากการสู ญหาย
โดยถู กบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance)
2.6.3.1.9 อนุสัญญาว่าด้วยการคุม้ ครองสิ ทธิ ของแรงงานโยกย้าย
(International Convention on the Protection of the Rights
of All Migrant Workers and Members of Their Families – CRMW)
2.6.3.2
สนธิ สัญญาด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน (treaty-based bodies)
การอนุ วตั ิและปฏิบตั ิตาม
8
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2.6.3.2.1 คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน (Human Rights
Committee – CCPR)
2.6.3.2.2 คณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และ
วัฒนธรรม (Committee on Economic, Social and Cultural Rights – CESCR)
2.6.3.2.3 คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลื อกปฏิ บตั ิ ทาง
(Committee on the Elimination of Racial Discrimination – CERD)
2.6.3.2.4 คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลื อกปฏิ บตั ิ ต่อ
สตรี (Committee on the Elimination of Discrimination against Women – CEDAW)
2.6.3.2.5 คณะกรรมการว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน
(Committee against Torture – CAT) และ คณะอนุ กรรมการว่าด้วยการป้ องกันการทรมาน
(Subcommittee on Prevention of Torture)
2.6.3.2.6 คณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก (Committee on the
Rights of the Child – CRC)
2.6.3.2.7
(Committee on Migrant Workers – CMW)
2.6.3.2.8 คณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิ ของคนพิการ
(Committee on the Rights of Persons with Disabilities –CRPD)

ตามข้อกําหนดของสนธิ สัญญาดังกล่าวเอง โดยคณะกรรมการดังกล่าวทําการพิจารณารายงานของ
ปั จเจกบุคคล
มีผแู ้ ทนของไทย 2
อยู่ ในคณะกรรมการ
ข้างต้น ได้แก่ ดร. สายสุ รี จุ ติกุล สมาชิ กคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลื อกปฏิ บตั ิ ต่อสตรี
ณ นครนิ วยอร์ กได้

2.7

สรุ ปกรอบแนวคิดในการศึ กษา

มนุ ษยชน”

“สิ ทธิ
ทําความ
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เข้าใจและ
มี จุดกําเนิ ดอย่างใดบ้าง

ในแง่ ความคิ ดและการวิเคราะห์
ได้รั

การศึกษาและการ
ป้ องและส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชนในประเทศไทยจากแง่ มุมมอง
ภารกิ จของคณะทูตถาวรฯ ณ นครเจนี วา
สําหรั บการศึกษาให้บรรลุ

3
วิธีการศึ กษาวิจัย
3.1

วิธีการศึ กษา

3.2

การศึ กษาข้ อมู ลเอกสาร (documentary research)
การศึกษาข้อมูลเอกสารใช้วธิ ี การศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ
จากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร

(quantitative research)
การศึกษาข้อมูลเอกสาร (documentary research) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview)

การต่างประเ
คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจําสํานักงานสหประชาชาติ
ณ นครเจนี วา และกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ
3.3

การสั มภาษณ์ เจาะลึก (in-depth interview)

(open-ended)

วิจยั ได้ทาํ การตอบคําถามแบบเจาะลึกและได้แสดงความคิดเห็นในแง่มุมมองต่าง ๆ อย่างรอบด้าน
ประกอบด้วย 1) นายสี
องค์กรสิ ทธิ มนุ ษยชนอาเซี ยน (High Level Panel on an ASEAN Human Rights Body – HLP
on AHRB)
2) นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ ผูอ้ าํ นวยการกองการสังคม กรม
องค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ 3) น.ส.แคทรี ยา ปทุมรส เลขานุการเอก
คณะทูตถาวร
3.4

ใช้ ในการศึ กษา

ประกอบด้วยการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล
จากหนังสื อ เอกสารทางวิชาการและทางราชการ บทความ วารสาร และข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
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ด้แก่ การพูดคุ ย ซักถาม การสังเกตการณ์
การประชุ มและการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก เป็ นต้น
3.5

การวิเคราะห์ และประมวลข้ อมู ล

บทความ วารสาร เอกสารทางราชการ และข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต ตลอดจนการสัมภาษณ์เชิ งลึก
แล้วมาวิเคราะห์ ตามแนวท

4
การส่ งเสริ มและคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชน : ภารกิจของคณะทูตถาวรแห่ งประเทศไทย
ประจําสํานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
4.1

ภาพรวม
คณะทูตถาวรแห่ งประเทศไทยประจําสํานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนี วา
ในฐานะหน่ วยราชการของกระทรวงการต่างประเทศและของรั ฐบาลไทยในต่างประเทศ โดยมี
า มี ภาระหน้
ยมี
ความรับผิดชอบในการดู แล ปกป้ องผลประโยชน์ของไทยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านการเมื อง เศรษฐกิ จ หรื อสังคม

มูลให้รัฐบาลสามารถกําหนด
ถาวรฯ
“ด่ านหน้า”
การละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนในไทย

ของไทยในส่ วนรวม

ง
ในกรอบขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO)
(right to health) สิ ทธิ ของผูใ้ ช้แรงงาน ในกรอบองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labour Organization – ILO)
ในกรอบของ
ฐานระหว่างประเทศ (International Organization for Migration – IOM) และ
ภัย
(Office of the United
Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR) เป็ นต้น
โลกยุค โลกาภิ ว ตั
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มนุ ษยชนในประเทศต่าง ๆ ไม่ได้จาํ กัดอยูเ่ ฉพาะในกรอบองค์
และเทคโนโลยี
มนุ ษยชนได้กลายมามี ความสนใจและความสําคัญในระดับโลก
4.2

ภารกิจในกรอบสํานักงานข้ าหลวงใหญ่ สิทธิมนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ

สํานักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติกบั คณะทูตถาวรฯ ณ นครเจนี วา โดยมีการติดต่อ
ประสานงาน แลก
ผูแ้ ทน
ถาวรฯ ณ นครเจนี วา ก็ได้ทาํ ความรู ้ จกั คุ น้ เคยเป็ นอย่างดี กบั ข้าหลวงใหญ่สิทธิ มนุ ษยชนฯ
า
ก็
เป็ นตัวกลางประสานงานระหว่างสํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ มนุษยชนกับกระทรวงการต่างประเทศ
ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน
4.3

ภารกิจในกรอบคณะมนตรี สิทธิมนุษยชน

ในช่วง 4 ปี แรกของคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชน ไทยไม่ได้เป็ นสมาชิกและมีสถานะ
เป็ นแค่ประเทศผูส้ ังเกตการณ์ (observer)
ในปี 2549
ให้แพ้บงั ค
3 เสี ยง 29
แสดงให้เห็ นถึ ง

ในช่วง 3

อย่างไรก็ดี ถึ งแม้ว่าไทยจะไม่ได้เป็ นสมาชิ กคณะมนตรี สิทธิ มนุ ษยชนก็ตาม แต่
เข้มแข็ง และเข้าร่ วมในการประชุมของ HRC อย่างแข็งขัน
ไทยก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการหารื อ

29

www.un.org / News / Press / docs / 2006 / ga10459.doc.htm
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ของ HRC
ของไทยไปด้วย
จากการแสดงบทบาท
2553
จะทําการรณรงค์หาเสี ยงอย่างเพียงพอ
4.4

ภารกิจในกรอบ Universal Periodic Review (UPR)

Review
กระบวนการ UPR
ก็เป็ นการกล่าวโดยได้รับการร้องขอจากมิตรประเทศ

Universal Periodic
ไทยเอง หรื อใน

และต้องนําเสนอรายงานเอง
ว่าจะเป็ นสมาชิ กหรื อผูส้ ังเกตการณ์
ของคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชน ก็จะต้องเข้าสู่ และผ่านกระบวนการ UPR
2554
เข้าร่ วมประชุ มคณะทํางาน UPR
แล
เป็ นประโยชน์ต่อการเตรี ยมตัวและการเข้าร่ วมกระบวนการของไทยต่อไปในอนาคต
4.5

ภารกิจในกรอบความร่ วมมือกับ กลไกพิเศษ

38 กลไก

กลไกพิเศษ (Special Procedures) ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนในปั จจุ บนั
ติ ดตามประเด็นด้า

หมด

ข้อเท็จจริ ง
มี ชาวไทยด้วย
1 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์วฑ
ิ ิต มันตาภรณ์ ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ผูเ้ สนอรายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์
สิ ทธิ มนุ ษยชนในสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนเกาหลี
ไทยได้รับการติดต่ออย่างเป็ น
10
4.5.1 ผูเ้ สนอรายงานพิเศษว่าด้วยการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม
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4.5.2 ผูเ้ สนอรายงานพิเศษว่าด้วยการค้าเด็ก การค้าประเวณี เด็ก และ
4.5.3 ผูเ้ สนอรายงานพิเศษว่าด้วยการค้ามนุ ษย์ โดยเฉพาะสตรี และเด็ก
4.5.4 ผูเ้ สนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิ ทธิ ทางสุ ขภาพ
4.5.5 ผู ้
4.5.6 คณะทํางานว่าด้วยการคุ มขังตามอําเภอใจ
4.5.7
4.5.8 ผูเ้ สนอรายงานพิเศษว่าด้วยการทรมาน
4.5.9 ผูเ้ สนอรายงานพิเศษว่าด้วยการส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน
ในระหว่างการต่อต้านการก่อการร้ าย
4.5.10
อยู่อาศัยอย่างเพียงพอฯ
รั ฐบาลจําเป็ นต้องพิจารณาคําร้ องขอแต่ละราย
ระมัดระวัง
การตอบรับหรื อปฏิเสธคําขอ
นของข้อดี คือการแสดง
พิเศษ
ได้มาเห็นแนวปฏิ
อาจเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้กลไกพิเศษได้มาเห็นและวิจารณ์
ระดับ
ไทยให้เกิ ดความ
เสี ยหายได้ อย่างเช่ นในกรณี ของนาง Hina Jilani ผูแ้ ทนพิเศษของเลขาธิ การสหประชาชาติ ว่าด้วย
ผูพ้ ิทกั ษ์สิทธิ มนุ ษยชน (Special Representative of the United Nations Secretary-General on
Human Rights Defenders) เคยเยือนไทยตามคําเชิ ญของรั ฐบาลไทยระหว่าง
19-27
พฤษภาคม 2546
ทําให้รัฐบาลไทยไม่พอใจ 30
รัฐบาลไทยได้ตอบรับในหลักการสําหรับการเยือนของผูเ้ สนอรายงาน
พิเศษบางราย เช่น ผูเ้ สนอรายงานพิเศษว่าด้วยการค้าเด็ก ผูเ้ สนอรายงานพิเศษว่าด้วยการค้ามนุษย์
และผูเ้ สนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิ ทธิ ทางสุ ขภาพ เป็ นต้น อย่างไรก็ดี ยังไม่สามารถหาช่ วงเวลา
สําหรับการ
สําหรับคําขอของผูเ้ สนอ
ยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาอยู่ โดยไทยยังไม่ได้ปฏิเสธคําขอของผูใ้ ด
30

การแถลงข่าวของผูแ้ ทนพิเศษของเลขาธิ การสหประชาชาติ ว่าด้วยผูพ้ ิทกั ษ์สิทธิ มนุ ษยชน
27 พฤษภาคม 2546 รายละเอียดโปรดดูภาคผนวก ฌ
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นอกจากการขอเยือนแล้ว บรรดากลไกพิเศษต่าง ๆ ได้ติดต่อขอข้อมูลและข้อเท็จจริ ง

จากหน่ วยราชการต่าง ๆ และต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งและรวบรวมข้อมูล

4.6

ภารกิจในกรอบกระบวนการรั บข้ อร้ องเรี ยน

ในกรอบของกระบวนการรับข้อร้ องเรี ยน (complaint procedure) มี กรณี ต่าง ๆ
ณ นครเจนี วา
ร่ วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ได้พยายามร่ วมมื อและให้ขอ้ มูล /
ๆ ยุติ
การพิจารณากรณี ของไทย
ยุติธรรม
“การฆ่าตัดตอน”
“สงครามปราบปรามยาเสพติ ด”
ของรั ฐบาล พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชิ นวัตร ใน พ.ศ. 2546 และต่อมาก็ได้มีการร้ องเรี ยน
เหตุก
ของความลอยนวล (climate of impunity)
ฝ่ ายไทยกําลั
จริ ง ผูก้ ระทําความผิดดังกล่าวก็จะต้องถู กลงโทษ
4.7

ข้อเท็จจริ ง และหากมีการกระทําความผิด

ภารกิจในกรอบสนธิสัญญาระหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิมนุษยชน
7 ฉบับ เหลือเพียง 2 ฉบับ

หมด 9

น
ต่าง ๆ
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สนธิ สัญญา 2 ฉบับ
เป็ นภาคีได้แก่ อนุ สัญญาว่าด้วย
การคุ ม้ ครองบุคคลจากการสู ญหายโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection
of All Persons from Enforced Disappearance) และอนุ สัญญาว่าด้วยการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของ
(International Convention on the Protection
of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families – CRMW) โดยการไม่
ลงนาม
นี ละไพจิ ตร ทนายความ/นักต่อ
ภาคใต้
หลายหน่วยงานยังคง
ติ ดขัดตรง

สามารถรั บได้หรื อไม่
สําหรั บในกรณี ของสนธิ สัญ ญาอี ก 7 ฉบับ
จะเห็ นได้ว่า
การเข้าเป็ นภาคีสนธิ สัญญาได้สร้ างพันธกรณี ต่าง ๆ ให้แก่ รัฐบาล ได้แก่ การจัดทําและนําเสนอ
รายงานการอนุวตั ิอนุสัญญาแต่ละฉบับต่อคณะกรรมการ
1 ปี หลังจากอนุสัญญามีผลบังคับใช้
และต้องส่ งรายงานฉบับต่อ ๆ ไปทุก 2 ปี เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี ไทยยังคงค้างส่ งรายงานการอนุวตั ิอนุสัญญาบางฉบับอยู่ อาทิ กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) อนุ สัญญาว่าด้วย
(CERD) และ อนุ สัญญาต่อต้านการทรมาน
(CAT)
น แต่ ก็อาจส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อไทยได้ ว่าไม่ ให้ความสนใจ และ

4.8

ภารกิจในกรอบองค์ กรสิ ทธิมนุษยชนอาเซี ยน

(ASEAN Human
Rights Body) มิได้เป็ นภารกิ จในความรับผิดชอบของคณะทูตถาวรฯ ณ นครเจนี วา โดยตรง
คณะทูตถาวรฯ ณ นครเจนี วา ได้เข้ามา
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ศั พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ผูแ้ ทนถาวรฯ ณ นครเจนี วา
งได้รับเลือกให้ดาํ รงตําแหน่ง ประธานคณะทํางานระดับสู งว่าด้วยองค์กรสิ ทธิ มนุษยชนอาเซี ยน
ฝ่ ฝั น
ล
ส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชนของประชาชนในภูมิภาค อย่างไรก็ดี ภายหลังจากมี การลงนาม
10
20 พฤศจิกายน 2550 ความฝั นดังกล่าว
14
น

สิ งหาคม 2551 จนถึงเดือนมิถุนายน 2552 ก็ได้มีการประชุมกันถึง 12
(Terms of Reference – TOR) ขององค์กรสิ ทธิ มนุ ษยชนอาเซี ยน จนเกิ ดผลคื บหน้าอย่างมาก
และสามารถเสนอร่ างแรกของ TOR
27
กุมภาพันธ์ 2552
กรอบเวลาว่าจะต้องเสนอร่ าง TOR
ประชุมรัฐมน
2552 โดยมีเป้ าหมาย
15 ในปี 2552
ในช่
จะเกิ ดประโยชน์
อาเซี ยนก็ คือ องค์กรดังกล่าวจะช่ วยให้การส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนในประเทศไทย
ให้
ส่ งเสริ มความร่ วมมือ และการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี ยน
งสิ ทธิ มนุษยนชน
ตลอดจนช่วยพัฒนาบรรทัดฐานด้านสิ ทธิ มนุษยชนในภูมิภาค
เท่าเทียมกับระดับสากล

5
ข้ อสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1

ข้ อสรุ ป

5.1.1 สิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ นสิ ทธิ
บ
หรื อ มีสถานะใดในสังคม โดยขอบเขตของสิ ทธิ มนุ ษยชน
ครอบคลุ มด้านต่าง
เศรษฐกิ จ สังคม และ วัฒน
ละเมิ ดได้ และมี ความเป็ นสากล
5.1.2
หรื อชน
ความสําคัญ
ยา
ไม่ได้รั
หากแต่สามารถพัฒนาไปพร้ อม ๆ กันได้
5.1.3
สิ ทธิ มนุษ
ในประวัติศาสตร์ ไทย นับแต่ยุคสมบูรณาญาสิ ทธิ ราช แต่อาจทวีความ สําคัญ
.ศ. 2475
เป็ นต้นมา

มี
ยัง

อยูโ่ ดยตลอด

ๆ ไม่วา่ จะเป็ นยุคประชาธิ ปไตยหรื อยุคเผด็จการ
5.1.4

ไทยยังจะต้อง
ๆ
ไทยจึงมีพนั ธกรณี ต่าง ๆ
การรักษาความสมดุล
ระหว่างพันธกรณี ระหว่างประเทศและการรักษาอํานาจการตัดสิ นใจในฐานะรัฐอธิ ปไตย ก็เป็
กับสหประชาชาติและองค์กรต่
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กรณี
หรื อไม่เพียงไร
5.1.5
การดําเนิ นการต่าง ๆ ทางด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน โดย

รเจนีวาได้กลายเป็ นศูนย์กลาง
งขององค์กรและกลไกต่าง ๆ
จนี วา

ณ นครเจนี วา เป็ นหน่ วยงานหลักของไทยในการติ ดตาม วิเคราะห์ และจัดทําข้อเสนอแนะเชิ ง
5.1.6

าวรฯ จะต้องทํางานอย่างใกล้ชิด

ก็จะต้องมี การร่ วมมื อและสร้ างความเข้าใจกับภาคประชาสังคมและประช
5.1.7
แข็งในคณะมนตรี สิทธิ มนุ ษยชนแห่ ง
เอง
เตรี ยมพร้อมไว้ล่วงหน้าสําหรับการถูกทบทวนภายใต้กระบวนการ
Universal Periodic Review ในอีก 2 ปี ข้างหน้า
5.1.8 สําหรับในกรณี ของกลไกพิเศษด้านสิ ทธิ มนุษยชน
รัฐบาลไท
าไทยยังคงร่ วมมื อโดยดี กบั สหประชาชาติ
5.1.9
ไทยควรให้ความร่ วมมือตอบข้อซักถามต่าง ๆ
ของประเทศ
ย่อมเป็ นการดี
5.1.10

ไม่

ยได้
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มี

5.2

ตาม
ผลักดันมาตรฐานการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนในไทย
ษยชนในไทย

ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะในเชิ งนโยบาย
5.2.1.1

ต่าง
5.2.1.2
ในวาระต่อไป (พ.ศ. 2553–56)
สําคัญในองค์กรด้านสิ ทธิ
มนุ ษยชน ไม่ว่าจะเป็ นในสํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ หรื อ กลไก
พิเศษต่าง ๆ
5.2.1.3
(กรกฏาคม 2551 –
ธันวาคม 2552)
ความรู ้ความสามารถอย่างสู งให้เป็ นผูแ้ ทนไทยในองค์กรฯ ดังกล่าว
มีความตระหนักรู ้ และมีความ
5.2.1.4 ในแง่ของพันธกรณี ระหว่างประเทศของไทย
2 ฉบับ
ไทยยังไม่ได้ลงนามว่ามี อุปสรรคอย่างไร และควรจะต้องทําการ
9 ฉบับ
ได้
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการดําเนิ นการ
5.2.2.1 ในการผลักดันการเข้าเป็ นสมาชิ กคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชน (HRC)
สอดคล้อง
ระหว่างหน่วยงาน
มีการเตรี ยมแผนการหาเสี ยงและแลกเสี ยง
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ความสามารถ
ประเทศ ด้วย
5.2.2.2

ใน

ภายหลังหาก
และส่ งเสริ ม
สิ ทธิ มนุ ษยชนในประเทศต่าง ๆ

HRC
หยิบยกประเด็น
ไทย

สมาชิ กคณะ
มนตรี สิทธิ มนุษยชนจะช่วยให้ไทยได้รับทราบพัฒนาการด้านสิ ทธิ มนุษยชนในระดับระหว่างประเทศ
กับองค์การ
อช่วยเสริ มสร้างขีดความสามารถด้านสิ ทธิ มนุษยชนของไทยในระดับ ประเทศ
ต่อไป
5.2.2.3 หน่วยราชการของไทยจะต้องเตรี ยมความ
ๆ สําหรับ
ถูกทบทวนภายใต้กลไก Universal Periodic Review ในปี 2554
จะดูเสมือน
ว่ามี เวลาเหลื ออีกมากพอสมควร
เช่นกัน
เตรี ยมพร้อมสําหรับการทบทวนดังกล่าว โดยการจัดเตรี ยมรายงานประจําชาติ
ของไทยจะต้องอาศัยการทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ให้ดีและสมบูรณ์
5.2.2.4
สหประชาชาติ และกล
เป็ นผูเ้ สนอรายงานพิเศษ หรื อ
ไทย

ความรับผิดชอบ
กกล่าวหาว่าไม่ยอม

ของ
ให้ความร่ วมมื อ จนพัฒนาไปสู่ ขอ้ กล่าวหาว่าไทย

ไทยจะต้อง “ทําความสะอาดบ้านตนเอง”
5.2.2.5 กระทรวงการต่างประเทศ
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ตลอดจนสถาบันการศึ กษา
ของการส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน ต่อไปด้วย
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