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การศึกษาบทบาทของไทยในการส่งเสร ิมและคุ ้มครองสิทธ ิสตร ีและสิทธ ิ เด็กใน

คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด ้วยการส่งเสร ิมและคุ ้มครองสิทธ ิสตร ีและส ิทธ ิเด็ก  (ASEAN 
Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children) 
หรือเรียกช่ือย่อว่า ACWC มีความสำคัญเนื่องจาก ACWC ได้ก่อตั้งมากว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2553 จนถึง
ปัจจุบัน โดยได้คัดเลือกและส่งผู้แทนไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี 1 คน และสิทธิเด็ก 1 คน 
เพื่อไปทำหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศที่เรียกว่า ACWC ซึ่งเป็นองค์การระหว่างรัฐบาลในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน จนถึงปัจจุบันไทยมีผู้แทนไทยที่ทำหน้าที่ใน ACWC รวมถึงคนปัจจุบัน จำนวน 4 คน 
ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มข้ึนในหมู่ประชาชนและหน่วยราชการของไทยเกี่ยวกับบทบาท
ของไทยในการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กใน ACWC และทำให้เกิดความตระหนักรู้และความตื่นตัว
เกี่ยวกับความสำคัญของ ACWC ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กและใช้ประโยชน์
จากผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้แทนไทยเพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกผู้แทนที่จะทำหน้าที่ต่อไป
ในอนาคต จึงได้มีการศึกษาในเรื ่องนี ้ เพื ่อมุ่ งตอบสองคำถาม คือ ท่าที นโยบาย บทบาท และ 
ข้อท้าทายของไทยในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กใน ACWC มีอย่างไร และ
คุณลักษณะของผู้แทนไทยที่จะไปทำหน้าที่ใน ACWC ควรเป็นอย่างไร เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้
บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงสามารถทำหน้าที่ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ ACWC ได ้

ผลการศึกษาพบว่าผู้แทนไทยสามารถดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง
บทบาทของไทยในเวทีโลก รวมถึงในภูมิภาคอาเซียน โดยมีบทบาทสำคัญสรุปได้ 3 ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์ และเผยแพร่ ACWC ในองค์การระหว่างประเทศและในภูมิภาคอาเซียน 
ไทยมีบทบาทสำคัญในการก่อตั ้ง ACWC โดยเป็นผู ้ยกร่างขอบเขตอำนาจและหน้าที ่ (Terms of 
Reference: TOR) ในการจัดตั้ง ACWC การติดต่อองค์กรต่าง ๆ  และหาทุนให้ผู้แทน ACWC ได้รับ
เชิญให้ไปศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการและกลไกนอกภูมิภาค 
องค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับอนุสญัญาว่าด้วยการขจัดการเลอืกปฏิบัติต่อสตรใีน
ทุกร ูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: 
CEDAW) และ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) ทั้งที่
สหรัฐอเมริกา เจนีวา เบลเยี่ยม สวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงการเรียนเชิญผู้แทนพิเศษของเลขาธิการ
สหประชาชาติในเรื่องความรุนแรงต่อเด็กได้มาพบปะพูดคุยและร่วมงานกับผู้แทน ACWC ในอาเซียน 
ทำให้การขับเคลื่อนงานในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในภูมิภาคอาเซียนเป็น
ที่รู้จักขององค์การระหว่างประเทศและองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจจะทำงานร่วมกัน (2) การขับเคลื่อน 
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ACWC ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งอาเซียนและไทย โครงการส่วนใหญ่ของไทย เน้นหัวข้อเรื่อง
การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก และการค้าสตรีและเด็ก โดยไทยเป็นประธานในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนที่สำคัญต่าง ๆ  ทั้งในด้านการขจัดความรุนแรง การคุ้มครองเดก็จาก
การแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ การคุ้มครองเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐ าน รวมถึง
แนวทางและกระบวนการพหุสาขาในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 
รวมถึงประเด็นก้าวหน้าต่าง ๆ ทำให้สมาชิกรวมถึงไทยสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้ทุกประเทศทำงาน
ได้มาตรฐานอาเซียนและมีความก้าวหน้า (3) การปรับปรุงองค์กร ACWC โดยผู้แทนไทยมีบทบาทใน
การนำองค์กรทั้งในเรื ่องการจัดทำแผนงานฉบับที่หนึ่งของ ACWC การมีบทบาทนำในการจัดทำ
ระเบียบที ่ว ่าด้วยการทำงาน  (Rules of Procedures) การจัดทำเอกสารแนวคิดเพ ื ่อแจ้ง ให้
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights: AICHR) ทราบถึงสถานะและความสัมพันธ์ในการทำงานระหวา่ง 
ACWC และ AICHR เน้นความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียม เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้สองกลไกทำงานได้
อย่างสอดคล้องและเสริมซึ่งกันและกัน โดยในตอนท้ายของการศึกษาได้เสนอในเรื่องคุณลักษณะของ
ผู้แทนที่จะทำหน้าที่ใน ACWC ในอนาคต รวมถึงข้อเสนอแนะทั้งในด้านงบประมาณและด้านนโยบาย 
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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการอบรมนักบริหารการทูต 
ร ุ ่นท ี ่  13 ประจำปี 2564 ผ ู ้ เข ียนขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ท ี ่ปร ึกษาท ั ้ ง 3 ท่าน ได ้แก่  
เอกอัครราชทูต ดร.จิตริยา ปิ่นทอง รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล ที่ได้กรุณามีเมตตา ให้คำแนะนำทางวิชาการ และให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์
ต่อการจัดทำรายงานฉบับนี้ จนทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 

พร้อมนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (นางพัชรี อาระยะกุล) และผู้ตรวจราชการกระทรวง (นางจตุพร โรจนพานิช) ที่ได้กรุณา
สนับสนุนให้ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 นี้ ทำให้
ผู้เขียนได้รู้จักเพื่อน ๆ  นักบริหารจากกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ  ได้รับความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ผู้เขียนขอขอบคุณ นายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ ที่ได้ช่วยปฏิบัติหน้าที่แทนและดูแลงานต่าง ๆ ให้
เป ็นไปด้วยความเร ียบร้อย รวมถึงขอบคุณเพื ่อนร ่วมงาน กองการต่างประเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้ช่วยดำเนินงานอย่างขยันขันแข็งและ
เป็นกำลังใจให้ตลอดช่วงการฝึกอบรม  

นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงภูมิและทีมงานของสถาบันการต่างประเทศ  
เทวะวงศ์วโรปการทุกท่าน สำหรับความตั้งใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และขอขอบคุณ ดร.สายสุรี จุติกุล นายวันชัย รุจนวงศ์ ดร.สิตา สัมฤทธิ์ และ
นางสาวธนัชพร ชลนภากุล ที่ได้ช่วยเหลือ ให้ข้อมูลรวมทั้งเป็นกำลังใจในการจัดทำรายงานการศึกษา
ครั้งนี ้

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณครอบครัว และเพื่อนร่วมรุ่น สำหรับมิ ตรภาพ กำลังใจ  
การช่วยเหลือในกิจกรรมและการทำงานเป็นทีม ทำให้การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 
  
1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ในคราวประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ผู้นำอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศ ได้ให้การรับรองแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ 2547-2553 ซึ่งในแผนดังกล่าวเรียกร้องให้มี 
การจัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก นอกจากนี้  
ในกฎบัตรอาเซียนซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ได้ระบุในข้อ 14 ให้มีการจัดต้ังองค์กร
สิทธิมนุษยชนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพิทักษ์ 
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน และในปฏิญญาชะอำ-หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคม
อาเซียน 2552-2558 ซึ่งผู้นำอาเซียนได้ให้การรับรองในการประชุมสดุยอดอาเซียนครั้งที่ 14 เมื่อวันที ่
28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2552 ไดร้ะบุให้มีการจัดต้ังคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กเพื่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียมสำหรับสตรีและเด็ก ด้วยความสำคัญ
ดังกล่าว ผู้นำอาเซียนจึงได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธสิตรี
และสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women 
and Children: ACWC) ข้ึนมาอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2553 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม  

การก่อตั้ง ACWC ถือเป็นก้าวสำคัญของความพยายามที่จะผนวกรวมและสร้างสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนในวาระของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมและ
ปกป้องสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ACWC เป็นกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคอาเซียนที่สำคัญ 
เนื่องจาก ACWC ได้รับมอบหมายให้ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของ
สตรีและเด็กในอาเซียน ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูป (Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW) และอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) จึงเป็นเหมือนการย้ำเตือนถึง
ความจำเป็นของความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ใกล้ชิดยิ ่งขึ ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนใน  
การส่งเสริมและปกป้องสิทธิของสตรีและเด็กโดยเฉพาะผู ้ด้อยโอกาสและผู ้ที ่อยู ่ในสถานการณ์
เปราะบาง นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดช่องทางในการเสริมสร้างความสามารถของประเทศสมาชิก
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อาเซียนในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา CEDAW และ CRC และสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ  

การก่อตั้ง ACWC จึงมีความสำคัญต่อการจัดการช่องว่างระหว่างกฏหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ และการดำเนินการปฏิบัติในระดับชาติ เนื ่องจากเป็นการวางรากฐานสำหรับ
ยุทธศาสตร์และการดำเนินการที่สำคัญที่เป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างพลังของสตรีและเด็ก ตลอดจน
การทำให้สิทธิมนุษยชนมีความคืบหน้าในภูมิภาคอาเซียนโดยรวมอย่างเป็นจริง 

ว ิส ัยท ัศน ์ของ ACWC ในการบรรลุว ัตถ ุประสงค ์และหน้าท ี ่ ค ือการเป็นผ ู ้นำใน 
การดำเนินการที่สำคัญในระดับภูมิภาคโดยการขับเคลื่อนวาระและวาทกรรม ตลอดจนการกระตุ้นให้
เกิดการดำเนินนโยบายและการโน้มน้าวให้เกิดยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็กในอาเซียน 

ACWC มีสถานะเป็นกลไกที่ให้คำปรึกษา ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
ด้านละ 1 คน จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 20 คน ผู ้แทนอาจจะมาจากภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือภาคการศึกษา แล้วแต่นโยบายและกระบวนการคัดเลือกของ
ประเทศน้ัน ๆ โดยการทำงานจะเป็นไปตามระเบียบที่ว่าด้วยการทำงาน (rules of procedures)  

ตาม TOR ฉบับเดิมของ ACWC ได้กำหนดวาระของผู้แทนไว้คราวละ 3 ปี และอาจได้รับ
การแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกไม่เกิน 1 วาระ และเพื ่อให้การดำเนินงานของ ACWC มี 
ความต่อเนื่อง การดำรงตำแหน่งของผู้แทนหนึ่งในสองคนแรกจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาสี่ปคีรึ่ง สำหรบั
ประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ได้คัดเลือกผู้แทนไทยเพื่อทำหน้าที่ใน ACWC โดยเปิดกว้างให้ผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านสิทธิสตรี/สิทธิเด็ก 
ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครที่กำหนด ให้มาสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก โดยเน้นกระบวนการ
ที่โปร่งใส ยุติธรรม เปิดกว้าง และมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบดว้ย 
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสิทธิสตรี / 
สิทธิเด็กของไทย ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ์  

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมามีผู้แทนที่ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยใน ACWC จำนวน 4 คน 
ได้แก่ ดร. สายสุรี จุติกุล (ด้านสิทธิเด็ก ทำหน้าที่ 2 วาระ รวม 6 ปี ตั้งแต ่7 เมษายน 2553 ถึง 6 เมษายน 
2559) นางกานดา วัชราภัย (ด้านสิทธิสตรี ทำหน้าที่ 2 วาระ รวม 7.5 ปี ตั้งแต่ 7 เมษายน 2553 ถึง 
6 ตุลาคม 2560) โดยผู้แทนปัจจุบันที่ยังคงทำหน้าที่อยู่คือ นายวันชัย รุจนวงศ์ (ด้านสิทธิเด็ก ทำหน้าที่ 
2 วาระ รวม 6 ปี ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึง 6 เมษายน 2565) และ ดร.รัชดา ไชยคุปต์ (ด้านสิทธิสตรี 
ทำหน้าที่ 2 วาระ รวม 6 ปี ตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2560 ถึง 6 ตุลาคม 2566)  

แม้ว่า ACWC จะได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี แต่ยังไม่เคยมีการศึกษาบทบาท
ของผู้แทนไทยในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในอาเซียนใน ACWC และกลไก
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ดังกล่าวยังเป็นที่รู้จักในวงจำกัด ผู้ศึกษาในฐานะที่รับผิดชอบหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผู้ประสานงานหลัก
ของ ACWC ในไทย จึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรือ่งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงบุคคลที่สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทของผู้แทนไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี
และสิทธิเด็กในอาเซียนผ่านกลไก ACWC และใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายแนวทาง 
การทำงานของผู้แทนไทย รวมถึงการคัดเลือกผู้แทนที่จะไปทำหน้าที่ดังกล่าวในอนาคต 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงท่าที นโยบาย ข้อท้าทาย และบทบาทของไทยในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในกรอบ ACWC 

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะของผู้แทนที่ไทยจะส่งไปทำหน้าที่ในกรอบ ACWC เพื่อให้
สามารถทำหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงสามารถทำหน้าที่ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ 
ACWC ได ้

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดำเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาฉบับนี้มุ่งศึกษาเรื่องบทบาทของผู้แทนไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี
และสิทธิเด็กในกรอบ ACWC โดยครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2553 ถึงปี 2563 โดยเป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ ดำเนินการศึกษาโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร รายงาน บทความ หรือ
หนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้แทนไทยใน ACWC ตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงาน
ภายนอกโดยการเลือกกลุ ่มตัวอย่างเป็นการสุ ่มแบบเจาะจง เช่น ผู ้แทนไทยในคณะกรรมาธิการ
ระหว่างร ัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (ASEAN Intergovernmental Commission on 
Human Rights: AICHR) กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีการกำหนดขอบเขต
เนื ้อหาที ่จะสัมภาษณ์ จากนั ้นนำข้อมูลที ่เก็บรวบรวมมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเนื ้อหา  
จัดหมวดหมู่ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามกรอบและประเด็นที่ศึกษา แล้วจึงนำมาเรียบเรียงเป็น
ถ้อยคำพรรณนา (descriptive)  

 
1.4  คำถามการศึกษา 

1.4.1 ท่าที นโยบาย บทบาท และข้อท้าทาย ของไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี
และสิทธิเด็กใน ACWC มีอย่างไร  

1.4.2 คุณลักษณะของผู ้แทนไทยที่จะไปทำหน้าที่ใน ACWC ควรเป็นอย่างไร เพื่อให้
สามารถทำหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงสามารถทำหน้าที่ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ 
ACWC ได ้
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1.5 สมมติฐานการศึกษา 
1.5.1 ผู้แทนไทยมีการดำเนินงานในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กตาม

นโยบายของรัฐบาลในการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกรวมถึงภูมิภาคอาเซียนในดา้นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ การขับเคลื ่อนงานที่เป็นประโยชน์ต่ออาเซียนและไทยและช่วยนำองค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังตามแนวทางที่ระบุไว้ใน Terms of Reference (TOR) ของ ACWC 

1.5.2 ผู้แทนไทยมีความรู ้ความเชี่ยวชาญในเรื ่อง CEDAW/CRC มีประสบการณ์ทั้งใน
อาเซียนและองค์การระหว่างประเทศ เข้าใจกลไกการทำงานของอาเซียน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ
พัฒนานโยบายในระดับอาเซียนเพื ่อยกระดับมาตรฐานของสตรีและเด็กในอาเซียนให้ดีขึ ้น และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างดีเยี่ยม 

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1 ทำให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นในหมู่ประชาชนและหน่วยราชการของไทยเกี่ยวกับ
บทบาทของไทยในการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กใน ACWC 

1.6.2 ทำให้เกิดความตระหนักรู้และความตื ่นตัวเกี ่ยวกับความสำคัญของ ACWC ใน 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้แทนไทยเพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกผู้แทนที่จะทำหน้าที่ต่อไปในอนาคต 

 
1.7  นิยามศัพท์  

ACDM หมายถึง คณะกรรมการอาเซยีนด้านการจดัการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on 
Disaster Management) 

ACMW หมายถึง คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียน
ว่าด้วยการคุ ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว  (ASEAN Committee on the 
Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the 
Rights of Migrant Workers: ACMW) 

ACW หมายถึง คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women) 
ACWC หมายถึง คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรแีละ

สิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women 
and Children)  

AEC หมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 
AICHR หมายถึง คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN 

Intergovernmental Commission on Human Rights)  
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AIPA หมายถึง สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) 
APSC หมายถึง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security 

Community) 
ASCC หมายถึง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural 

Community) 
CEDAW หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) เป็น
อนุสัญญาที่จัดทำขึ ้นโดยสหประชาชาติ เพื ่อให้รัฐภาคีหรือประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางใน  
การกำหนดนโยบายและมาตรการการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ ตุลาการ การบริหาร หรือมาตรการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ รวมทั้งประกันว่าสตรีจะต้องได้รับสิทธิ 
โอกาส รวมถึงการปฏิบัติ และการดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกับบุรุษ 

CRC หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
เป็นข้อตกลงเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู ่ของเด็กในทุก  ๆ 
ประเทศ ให้มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่จะทำให้ได้รับสิทธิพื้นฐานครบถ้วน เพื่อจะสามารถนำไปสู่การ
พัฒนาตนเองต่อไปอย่างเต็มศักยภาพ  

RPA EVAC หมายถึง แผนปฏิบัติการภูมิภาคว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก (Regional 
Plan of Action on the Elimination of Violence against Children)  

RPA EVAW หมายถึง แผนปฏิบ ัติการภูม ิภาคว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี 
(Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women) 

SOMED หมายถึง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการศึกษา (ASEAN Senior 
Officials Meeting on Education) 

SOMRI หมายถึง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสารสนเทศ (ASEAN Senior 
Officials Meeting Responsible for Information) 

SOMTC หมายถึง การประชุมเจ้าหน้าที ่อาวุโสอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ  
(ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime) 

SOMSWD หมายถึง การประชุมเจ้าหน้าที ่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและ 
การพัฒนา (ASEAN Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development) 

WG-ACWC หมายถึง คณะทำงานในการดำเนินการจัดต้ัง ACWC (Working Group that 
will Work towards the Establishment of an ASEAN Commission on the Promotion and 
Protection of the Rights of Women and Children) 
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องค์การเฉพาะสาขา (sectoral bodies) หมายถึง การประชุมระดับเจา้หน้าที่ระดับอาวุโส
หรือระดับรัฐมนตรีที่รบัผดิชอบในประเด็นเฉพาะด้าน เช่น สาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สาขา
แรงงาน สาขาการศึกษา เป็นต้น 
 

 
 

 
 

 



 

 

  
บทที่ 2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  องค์การระหว่างประเทศ (International Organizations) 
 คำว่าองค์การระหว่างประเทศ โดยทั่วไปจะหมายถึงองค์การระหว่างรัฐบาล 

(intergovernmental organizations) ซึ่งต่างจากองค์การทั่ว ๆ ไปที่กิจกรรมต่าง ๆ อาจก้าวข้าม
พรมแดนประเทศ สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทกว้าง ๆ คือ องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล 
(international governmental organizations or intergovernmental organizations) หรือ
องค์การระหว่างประเทศที่มิใช่รัฐบาลหรือองค์การระหว่างประเทศเอกชน (international non-
governmental organizations) การจำแนกมีหลายวิธี เช่น ตามบทบาทหน้าที่หลัก หรือ อำนาจใน
การตัดสิน หรือองค์ประกอบของสมาชิก1 

Hague, R & Harrop M. (Hague, 2004) ได้ให้คำนิยามองค์การระหว่างรัฐบาลไว้ว่า 
คือองค์กรที่มีรัฐต่าง ๆ เป็นสมาชิก ตั้งโดยสนธิสัญญา และปกติจะดำเนินการโดยการให้ความยินยอม
และมีสำนักเลขาธิการถาวร ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่มีสถานะนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียว 
(single purpose entities) เช่น สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ องค์กรระดับภูม ิภาค 
(regional organizations) เช่น สหภาพยุโรป และองค์การสากล (universal bodies) เช่น องค์การ
สหประชาชาติ รัฐส่วนใหญ่เป็นสมาชิกขององค์การระหว่างรัฐบาล มากถึง 250 องค์กร ซึ่งในจำนวนน้ี
รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ  ในระบบสหประชาชาติ เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และองค์การ
อนามัยโลก การเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างรัฐบาล  ทำให้การทำงานมีความยุ ่งยากมากข้ึน 
เนื่องจากต้องจ่ายค่าสมาชิก เข้าร่วมประชุม กำหนดผลประโยชน์แห่งชาติ หารือกับกลุ่มผลประโยชน์
ต่าง ๆ ในประเทศ เสนอโครงการ ทำตามหรือยินดีที่จะทำตามข้อตกลงต่าง ๆ  สิ่งเหล่าน้ีทำให้การแยก
ระหว่างนโยบายในประเทศและต่างประเทศไม่ชัดเจน และบางครั้งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับมิติ
ต่างประเทศมากกว่า  

องค์การระหว่างรัฐบาลมีบทบาทในการออกแบบและกำหนดนโยบายของรัฐ  
แสดงผลประโยชน์และให้คุณค่ากับรัฐที่เข้มแข็งที่สุด และบางทีกลายเป็นนักการเมืองที่มีบทบาทและ

 
1 Rittbergeer et al. International Organizations (Palgrave Macmillan, 2012), p.7-11 
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มีอิทธิพลต่อรัฐสมาชิก รวมถึงในโลกพัฒนา แม้ว่าองค์การระหว่างรัฐบาล จะถูกตั้งโดยภาครัฐแต่ก็
อาจจะกลายสภาพเป็นโลก ในประเทศกำลังพัฒนา นโยบายขององค์การระหว่างรัฐบาล เช่น กองทุน
การเงินระหว่างประเทศมีผลต่อนโยบายในประเทศ หรือตัวอย่างเช่น ไวรัส SARS ที่เริ่มแพร่กระจาย
จากจีนในปี 2546 แต่ด้วยการแทรกแซงขององค์การอนามัยโลกทำให้จีนต้องปรับปรุง แก้ไข และ 
ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการรับมือกับความเจ็บป่วยดังเช่นในระยะแรก แม้จะเป็นรัฐบาลเผด็จการ  
แต่ก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่อประชาคมโลกเหมือนที่ปฏิบัติต่อประชาชนในประเทศ 

แม้ว่าองค์การระหว่างรัฐบาล ส่วนใหญ่จะไม่มีกลไกในการบังคับใช้ แต่รัฐส่วนใหญ่
ก็ปฏิบัติตามมติการตัดสินใจ โดยใช้กลไกการบริหาร เช่น การประชุม การอภิปราย สนธิสญัญาและ
คำวินิจฉัย ซึ่งเป็นลักษณะของการเมืองสมัยใหม่  

อย่างไรก ็ตาม ย ังม ีบางคนวิจารณ์ว ่า องค ์การระหว่างร ัฐบาล  เป ็นเพียง
เครื่องประดับที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดการแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจที่ยังเหลืออยู่ 
ยกตัวอย่างเช่น สมัยที่ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ไม่สามารถบรรลุในการขอรับมติครั้งที่สอง
จากสหประชาชาติในการส่งทหารเข้าไปแทรกแซงในอิรักในปี 2546 แต่ก็ตัดสินใจรุกรานอิรักอยู่ดี 
แม้ว่าหากดำเนินการในนามของสหประชาชาติจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ก็ถือว่าไม่มีความจำเป็น 
จะเห็นว่ารัฐที่เข้มแข็งมักเลือกปฏิบัติตามข้อเสนอแนะขององค์การระหว่างรัฐบาลก็ต่อเมื่อเปน็สิ่งที่ได้
ดำเนินการอยู่แล้ว 

ประเทศที่ทำหน้าที่นำก็คือประเทศที่มีอำนาจเหนือกว่า และจะตกลงเฉพาะในสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อประเทศ แต่อย่างน้อยองค์การระหว่างรัฐบาล ก็เป็นเวทีที่รัฐต่าง ๆ แสดงอิทธิพลต่อกัน 
รัฐที่เข้มแข็งกว่าจะใช้อำนาจเหนือชาติที่อ่อนแอ พยายามรักษาเอกราชแบบดั้งเดิมไว้ แต่ประโยชน์ที่
ประเทศสมาชิกได้รับจากการเป็นสมาชิกสามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายหลายประการ เช่น (1) การเป็น
สมาชิกองค์การสากล โดยเฉพาะขององค์การสหประชาชาติก็เป็นเครื่องยืนยันว่าผู้ปกครองประเทศ
ได้รับการรับรองสถานะและมีอำนาจอธิปไตย (2) องค์การระหว่างรัฐบาลช่วยสนับสนุนให้มีการรับรอง
นโยบายที่ไม่เป็นที่นิยม เช่น ในกรณีปิดเหมืองเหลก็ซึ่งจรงิ ๆ  แล้วไม่ได้อยากจะสั่งปิดแต่สหภาพยุโรป
ยืนยันให้ปิด (3) องค์การระหว่างรัฐบาลทำงานที่เป็นประโยชน์ เช่น ทุกคนได้รับประโยชน์จาก
เครือข่ายโทรศัพท์โลก การมีพลังงานนิวเคลียร์ที่ปลอดภัย เป็นต้น 

องค์การระหว่างประเทศ2 ที่มีนักวิชาการหลายท่านได้สรุปไว้หมายถึงองค์การที่
ประเทศหรือรัฐตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ สนับสนุนความร่วมมือและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ

 
2 https://www.baanjomyut.com/library_4/global_society/02_3.html 
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รัฐสมาชิกและมวลมนุษยชาติ การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศเป็นไปโดยสมัครใจ 
องค์การระหว่างประเทศ สามารถจัดแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1)  ยึดถือตามภารกิจหรือหน้าที ่ในการปฏิบัติงาน เช่น มีการแบ่งเป็นองค์การ
ระหว่างประเทศทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แต่ก็มีบางองค์กรที่มีเป้าหมายการดำเ นินงาน
ครอบคลุมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เช่น องค์การสหประชาชาติ ซึ่งสมาชิกมาจากทุกภูมิภาค
ทั่วโลก และมีบทบาทสูงในสังคมโลกปัจจุบัน ลักษณะจะเป็นองค์กรที่เปิดกว้างไม่จำกัดการเขา้ร่วม
ของประเทศสมาชิกในเรื่องของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หรืออุดมการณ์ทางการเมือง  ตัวอย่างองค์การ
ระหว่างประเทศด้านสังคมที่สำคัญ ได้แก่ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) องค ์ ก ารอนาม ั ย โลก  (World Health 
Organization: WHO) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization: FAO) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (The United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ต ั วอย ่ า ง อ ง ค ์ ก า ร
ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ธนาคารเพื ่อการพัฒนา
เอเชีย (Asian Development Bank: ADB) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The 
Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) เขตการค้าเสรีอาเซียน (The ASEAN Free 
Trade Area: AFTA) องค์การของประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าส่งออก (The Organization of the 
Petroleum Exporting Countries: OPEC) และตัวอย่างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก (The Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ตัวอย่างขององค์การระหว่างประเทศ
ด้านการเมือง ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (The North 
Atlantic Treaty Organization: NATO) เป็นต้น 

2)  ยึดถือตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นการแบ่งตามลักษณะของการรวมกลุ่ม
โดยยึดตามเขตพื้นที่ของสมาชิก แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ (1) ระดับโลกหรือระดับสากล ซึ่งมีสมาชิก 
มาจากทั่วโลก เช่น องค์การสหประชาชาติ และ (2) องค์การระดับภูมิภาค ซึ่งยึดหลักการรวมกันตาม
ข้อผูกพันทางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม Rod Hague and Martin Harropp (Hague, 2004) 
ได้สรุปลักษณะขององค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคไว้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะแบบหนึ่งของ 
องค์การระหว่างรัฐบาล ที่รัฐบาลเพื่อนบ้านรวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์ร่วมกัน ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อ
การค้า ข้อตกลงเหล่าน้ีมีการเพิ่มจำนวนแบบทวีคูณและมีนัยสำคัญตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็น เนื่องจาก
ประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ภายใต้การปกครองของมหาอำนาจได้หันไปหาประเทศเพื่อนบา้นเพื่อหาทาง
ตอบสนองต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สมาคมระดับภูมิภาคส่วนใหญ่จะเป็น  
เขตการค้าเสรีแบบง่ายโดยแทบไม่มีโอกาสพัฒนาสถาบัน จุดประสงค์หลักคือเพื่อรักษาผลประโยชน์
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จากการค้าให้กับสมาชิกโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยทางการเมือง ด้วยเหตุดังกล่าว ผลกระทบทาง
การเมืองจึงมีลักษณะที่ไม่ได้วางแผนและเป็นไปโดยอ้อม ยกตัวอย่างเช่น สมาคมการค้าเสรีอเมริกาเหนือ 
(The North American Free Trade Agreement: NAFTA) ในช่วง 15 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง ในปี 2537 
มีความพยายามที่จะขจัดภาษีการค้าระหว่างสองประเทศที่พัฒนาแล้ว และเขตเศรษฐกิจกำลังพัฒนา
เม็กซิโก แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ยอมประนีประนอมกับแนวคิดอธิปไตยแบบดั้งเดิม แต่การจัดตั้งก็เป็นที่
ถกเถียงกัน เนื่องจากสหภาพอเมริกันกลัวว่าการทำการค้าเสรีกับเม็กซิโกจะทำให้เกิดการย้ายงานไปยัง
สถานประกอบการฝั่งชายแดนเม็กซิกัน ด้วยเหตุน้ีจะเห็นได้ว่าแม้เขตการค้าเสรีแบบง่าย ๆ ยังเกิดข้อ
ถกเถียงกัน ความพยายามในการรวมตัวทางการเมืองระหว่างประเทศเพื่อนบา้นจึงแทบจะเปน็ไปไมไ่ด้
ในทุกสถานการณ์ แม้แต่สหภาพยุโรปซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการรวมตัวกั นในระดับ
ภูมิภาคที่มีลักษณะเป็นองค์กรเหนือรัฐ ในโลกสมัยใหม่ก็ยังมีปัญหาในการบูรณาการกันอย่างลึกซึ้ง  
มีการกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติในเรื ่องต่าง  ๆ ซึ่งรัฐสมาชิกจะต้องยอมรับและ 
ถือปฏิบัติร่วมกัน เนื่องจากมีผลต่อการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายของรัฐสมาชิก มีการใช้มาตรการ
คว่ำบาตรหรือการลงโทษทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างอิทธิพลให้แผ่ขยายครอบคลุมไปยัง
ประเทศนอกกลุ่ม 

สุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง3 ได้สรุปลักษณะทั่วไปที่จะพิจารณาว่าองค์กรใดเป็น
องค์การระหว่างประเทศไว้ดังนี้ 

1) จัดตั้งโดยสนธิสัญญา โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
โครงสร้าง หน้าที่ และสมาชิกภาพ เช่น กฎบัตรอาเซียนทำให้อาเซียนมีสถานะตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศและเป็นองค์การระหว่างประเทศ แต่ก็มียกเว้นในบางกรณีที ่เอกสารที ่ก่อตั ้งมิได้เป็น
สนธิสัญญา เช่น องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and 
Cooperation in Europe: OSCE) ที่ก่อตั้งโดย Helsinki Final Act 1975 ซึ่งไม่ได้เป็นสนธิสัญญา 

2) สมาชิกจะประกอบด้วยรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศเป็นสมาชิก โดยอาจมี
องค์กรที่มิใช่รัฐ (non-state entities) หรือนิติบุคคลตามกฎหมายภายในเป็นสมาชิกสมทบ โดยทั่วไป
จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสมาชิกภาพจะให้กับรัฐใดบ้าง เช่น เฉพาะในภูมิภาค หรือเปิดกว้าง 

3) เป็นนิติบุคคลระหว่างประเทศ (international legal personality) ที่ถือว่า
เป็นบุคคลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ที่มีสิทธิและหน้าที่และสามารถเป็นภาคีในสนธิสัญญากับ
รัฐอื่นหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นได้ สนธิสัญญาในการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่

 
3 สุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง, (2558), การจัดทำกฎหมายแม่บทเพื่อคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย: กรณีศึกษา "เจนีวาแห่งเอเชีย", กรุงเทพฯ: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ. 
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ประสงค์ให้องค์การระหว่างประเทศนั้นมีนิติฐานะตามกฎหมายภายใน สามารถดำเนินภาระหน้าที่
โดยเฉพาะในประเทศที่ตั ้งในการทำนิติกรรมสัญญา การซื ้อขายอสังหาริมทรัพย์ และมีส่วนใน 
การดำเนินกระบวนการทางกฎหมายได้  

4) มีสำนักเลขาธิการถาวร และมีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน เช่น มีการประชุมรัฐ
สมาชิก มีคณะกรรมการบริหาร และสำนักเลขาธิการ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการจะทำงาน
อย่างอิสระจากประเทศและรัฐสมาชิกของตน และได้รับเอกสิทธิ ์และความคุ ้มกันเช่นเดียวกับ
เจ้าหน้าที่การทูต โดยรายละเอียดข้ึนอยู่กับเอกสารความตกลงกับประเทศเจ้าภาพและความตกลงกับ
แต่ละรัฐสมาชิก 

5) งบประมาณในการดำเนินภารกิจประจำ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบำรุงองค์กร 
มาจากรัฐสมาชิก โดยวิธีการเก็บค่าบำรุงของแต่ละองค์การระหว่างประเทศอาจแตกต่างกันไป 

2.1.2  นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1.2.1 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี4  

โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที ่แถลงต่อรัฐสภา  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายหลักด้านที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก รัฐบาลไทย
จะดำเนินการดังนี้ (1) สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก โดยเน้นย้ำความสำคัญ
ของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนการมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (2) เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นอาเซียน ทั้งใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และเป็นแกนกลางของอาเซียนใน
การสนับสนุนให้เกิดสันติสุขและความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนในภูมิภาค (3) ส่งเสริมความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ  เพื่อนำไปสู่การแสวงหาโอกาสทางการค้า 
การลงทุน องค์ความรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลก (4) ส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อรับมือกับภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่ อาทิ  
ความมั ่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั ่นคงปลอดภัยทางทะเล  
การโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ และปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนไทยและความมั่นคง
ของมนุษย์ (5) ขับเคลื ่อนงานการทูตเชิงรุกเพื ่อประชาชน เพื ่อคุ ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย 
แรงงานไทย และภาคเอกชนในต่างประเทศ  

 
4 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, (25 กรกฎาคม 2019), คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, กรุงเทพฯ. 
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2.1.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ปี 2561-25805  
ได้มีการระบุถึงการให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนษุย์ 
รวมถึงปัญหาใหม่ที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผัน ทำให้มีความจำเป็น
ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญกับ ภัยคุกคาม โดยการบูรณาการทั้งภายในประเทศ 
การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ เพื ่อเสริมสร้างความสงบ สันติสุข ความมั ่นคง และความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  
โดยเป้าหมายข้อ 2.4 กำหนดไว้ว่า ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที ่ชื ่นชมและได้รับ 
การยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์ข้อ 4.4 การบูรณาการความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ ประกอบด้วย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ (2) การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค  
(3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ 

2.1.2.3 กลไกด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 
กลไกด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน มี 3 กลไก โดยในเสาการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน มีกลไกด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวม ได้แก่ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน (AICHR) และในเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีกลไกที่ดูแลในเรื่อง
สิทธิ ได้แก่ คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) 
และคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN 
Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers: ACMW)  

1) คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน (AICHR) 
จัดต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 ที่อำเภอชะอำ-หัวหิน ประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552 ตามพันธกรณีในข้อ 14 ของกฎบัตรอาเซียน ขอบเขตอำนาจหน้าที่หลัก
ของ AICHR คือ การส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชนอาเซยีน 
เพิ่มพูนความร่วมมือระดับภูมิภาค ส่งเสริมความพยายามระดับประเทศและระหว่างประเทศด้าน  
การส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนการยึดถือมาตรฐานระหว่างประเทศด้าน  
สิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนา และตราสาร

 
5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ตุลาคม 2561). ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-
2580. กรุงเทพฯ. 
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ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศสมาชิกอาเซยีนเป็นภาคี ผู้แทนใน AICHR มีวาระดำรง
ตำแหน่งครั้งละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้อีกไม่เกิน 1 วาระ ผู้แทน 
AICHR ของไทยจนถึงปัจจุบัน มี 3 ท่าน ได้แก่ (1) ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี (2) ดร.เสรี นนทสูติ และ 
(3) ศาสตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ (คนปัจจุบัน) 

2)  คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี
และสิทธิเด็ก (ACWC) มีสถานะเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลและเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างองค์กรของ
อาเซียน โดยมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ คือ ส่งเสริมการดำเนินการตามตราสารระหว่างประเทศ  
ตราสารของอาเซียน และตราสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรแีละสทิธิเด็ก กำหนดนโยบาย แผนงาน 
และยุทธศาสตร์ในเชิงนวัตกรรม ส่งเสริมให้สาธารณชนมีความตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับสทิธิสตรี
และสิทธิเด็กในอาเซียน เป็นปากเป็นเสียงแทนสตรีและเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มด้อยโอกาสและ
กลุ ่มชายขอบ ตลอดจนกระตุ ้นให้ประเทศสมาชิกอาเซียนปรับปรุงสถานภาพของสตรีและเด็ก  
สร้างศักยภาพของผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกระดับ ช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอจากประเทศสมาชิกใน  
การเตรียมรายงานผลการดำเนินงานตาม CEDAW, CRC รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของประเทศตามข้อกำหนดของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights 
Councils’ Universal Periodic Review: UPR) และรายงานของสนธิสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ACWC ได้มีการเปิดตัวและจัดตั้งอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม ผู้แทนไทยใน ACWC จนถึงปัจจุบันมี
อยู่ 4 ท่าน ผู้แทนด้านสิทธิสตรี ได้แก่ นางกานดา วัชราภัย และ ดร.รัชดา ไชยคุปต์ (คนปัจจุบัน) 
ผู้แทนด้านสิทธิเด็ก ได้แก่ ดร.สายสุรี จุติกุล และนายวันชัย รุจนวงศ์ (คนปัจจุบัน) 

3)  คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว6 (ACMW) จัดตั้งขึ้นตามปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว โดยมียุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่  
(1) ผลักดันการคุ้มครองและส่งเสริมแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายเพื่อต่อต้านการแสวงประโยชน์และ
การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม (2) เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงาน 
ต่างด้าวโดยส่งเสริมการบริหารจัดการเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานด้านแรงงานในประเทศสมาชกิใน
อาเซียน (3) สร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียนโดยทำงานร่วมกับ
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Senior Officials' Meeting on 
Transnational Crime: SOMTC) (4) พัฒนาตราสารอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
ของแรงงานต่างด้าว 

 
6 ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://icb.mol.go.th/asean 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.1  FORUM-ASIA7 ได้ศึกษาการทำงานของ ACWC ที่มีต่อการคุ้มครองสิทธิสตรีและ

สิทธิเด็กในช่วง 10 ปี โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ และจากแบบสอบถาม 
เพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้ถึงประสบการณ์รวมทั้งบทเรียนที่ได้รับจากภาคประชาสังคมที่ทำงาน
ร่วมกับ ACWC ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ผลการศึกษาพบว่า ACWC เปิดรับ
และให้โอกาสภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานกับผู้แทน ACWC เริ่มตั้งแต่การผลักดัน
ให้มีการจัดตั้ง ACWC จนถึงการสนับสนุนงานของผู้แทน รวมทั้งชื่นชม TOR ของ ACWC ว่ามี
มิติการดำเนินงานแบบก้าวหน้า เมื่อเทียบกับกลไกอื่น ๆ ในอาเซียน การทำงานของ ACWC ยึด
หลักการทำงานแบบไม่ก้าวก่ายและใช้ระบบฉันทามติ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด คือ การขาดความทุ่มเทจากภาครัฐในการสนับสนุนเพื่อให้งาน ACWC เป็นไปอยา่ง
ยั ่งยืน ประเทศสมาชิกไม่มีการจัดสรรงบประมาณประจำปีและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนงานของ 
ACWC นอกจากนี้ การวางตำแหน่งเชิงโครงสร้างของ ACWC ภายในสถาปัตยกรรมอาเซียนกับ
กระบวนการที่หลากหลายในการคัดเลือกผู้แทน ACWC ของแต่ละประเทศ ทำให้เกิดคำถามถึงความ
รับผิดชอบของ ACWC ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีควรมีการหาแนวทางแก้ไขเพื่อ ACWC จะได้พัฒนาเป็นกลไกด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างสมบูรณ์และสามารถขับเคลื่อนสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในภูมิภาคได้ก้าวหน้าอย่างมี
ความหมาย  

รายงานการศึกษานี้ได้เสนอแนะให้ผู้มีส่วนได้เสียทำงานร่วมกันเพื ่อให้มั ่นใจ ว่า 
ACWC จะทำหน้าที่เป็นสะพานในการเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและ
การขับเคลื่อนทั้งในภูมิภาคและในระดับประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการผนวกเอาสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
เข้าไว้ในนโยบายระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ที่สำคัญที่สุดคือควรมีการพัฒนากระบวนการ
คัดเลือกผู้แทนให้เป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ทำงานเพื่อเพิ่มการสนับสนุนทางการเมืองโดยการ
ขอรับการสนับสนุนจากภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนา การนำไปขับเคลื่อน และ
ติดตามแผนงาน 
  

 
7 Report on the ACWC+10: Assessing the Commission’s Impact on Protecting Women and 
Children’s Rights in ASEAN, Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), 
September 2020. 
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2.2.2  ฐานา วิบูลย์ภาณุเวช8 ในบทความ “กลไกการปกป้องสิทธิสตรีในอาเซียน”  
ได้ศึกษาการทำงานของ ACWC และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1) CEDAW เป็นอนุสัญญาเดียวที่ประชาคมโลกใช้เป็นเครื่องมือหลักหากกล่าวถึง
เรื่องสตรี และมักจะถูกกล่าวถึงในอารัมภบทของปฏิญญาอื่น  ๆ  หรือใช้กระตุ้นกลไกในการปกป้อง
สิทธิสตรีของแต่ละประเทศ แสดงให้เห็นว่าอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมอนุสัญญา CEDAW ให้มี 
ความทันสมัยและตอบโจทย์สตรีในยุคสมัยปัจจุบันให้มากขึ้น 

2) ACWC เป็นกลไกที่รวมทั้งเรื่องสตรีและเด็กมาเกี ่ยวข้องโดยไม่แยกจากกัน  
แม้ความต้องการของสองกลุ่มนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างสิน้เชิง ดังนั้นกลไกอาเซียนในอนาคตอาจมี
การเปลี่ยนแปลงและเติบโตแยกกันเป็นกลไกที่ปกป้องสตรีและกลไกที่ปกป้องเรื่องเด็ก 

3) แม้กลไกอาเซียนจะมีโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ แต่การทำงานยังคงไว้ซึ่งวิถี
อาเซ ียน (ASEAN Way) ใช้วิธีประนีประนอม และพยายามหาทางออกด้วยสันติวิธ ีเป ็นหลัก  
การก่อตั้งกลไกอาเซียนจึงเป็นเพียงการทำงานเพื่อช่วยตรวจสอบการทำงานของอนุสัญญา CEDAW 
ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีกลไกการทำงานตามแนวทางที่สหประชาชาติวางไว้ จึงไม่มีการ
ทำงานในลักษณะกลไกใหม่ในเชิงรุก  

4) ปฏิญญาต่าง ๆ  ที่ออกมาภายหลังจากอนุสัญญา CEDAW เป็นเพียงกฎหมาย
อย่างอ่อน (soft law) ไม่ม ีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัต ิตาม จ ึงมักจะได้รับการสนับสนุนจากเวที  
การประชุมต่าง ๆ เนื่องจากจุดมุ่งหมายของการออกปฏิญญาคือเพื่อย้ำเตือนความสำคัญของสตรี 
และสร้างความตระหนักต่อปัญหาทางด้านสตรี จึงต่างจากอนุสัญญา CEDAW ที่มีการตั้งกรรมการ
ข้ึนมาเพื่อให้แต่ละประเทศรายงานผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

5) การทำงานของ ACWC อยู ่ในรูปการทำหน้าที ่ในการสนับสนุนการอนุวัติ 
การตราสารระหว่างประเทศ ตราสารอาเซียน และตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดนโยบาย 
แผนงาน และกลยุทธ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในอาเซียน เน้นเสริมสร้างการ
ทำงานของทีมเพื่อสตรี ผลงานจึงเป็นไปในลกัษณะการเขียนและการออกนโยบายมากกว่าการลงพืน้ที่ 
ไม่ได้มีการกล่าวถึงเมื่อมีการกระทำผิด หรือล่วงละเมิด การดำเนินการจึงเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางด้านกฎหมายมากกว่าการควบคุมลงโทษ ACWC ควรมีผลงานที่มีผลออกมาในรูปธรรมมากกว่า
การต่อยอดด้านนโยบายหรือดำเนินงานตามรอยสหประชาชาติแต่เพียงอย่างเดียว ควรเน้น 
ความแตกต่างทางด้านสตรีในพื้นที่อาเซียนด้วย (localization) 

 
8 ฐานา วิบูลย์ภาณุเวช. (ม.ป.ป.). กลไกการปกป้องสิทธิสตรีในอาเซียน. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, กรุงเทพฯ.  
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2.2.3  Alistair D.B. Cook and Priyanka Bhalla9 ในวารสาร Insight ได้เขียนบทความ
เกี่ยวกับการจัดตั้ง AICHR และ ACWC รวมถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของทั้งสองกลไก โดยระบุว่า 
AICHR ซึ่งอยู่ภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคงและรายงานตรงต่อรัฐมนตรีต่างประเทศ สามารถ
ทำงานข้ามสาขาและข้ามเสาได้เนื่องจากได้รับอำนาจหน้าที่ในการโน้มน้าวและทำงานร่วมกับสามเสาหลกั 
ในขณะที่ ACWC อยู่ภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและรายงานตรงต่อรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
สว ั สด ิ ก ารส ั งคมและการพ ัฒนา  (ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and 
Development: AMMSWD) ซึ่งในบทความดังกล่าวมีการสัมภาษณ์ Mr. Rafendi Djamin ผู้แทน 
AICHR ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมในเรื่องสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคว่า 
อำนาจหน้าที ่ของ AICHR คือการบริการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเรื ่อง 
สิทธิมนุษยชนแก่องค์กรความร่วมมือเฉพาะสาขาต่าง ๆ ของอาเซียน ฉะนั้น AICHR สามารถช่วย 
ACWC ในการบูรณาการประเด็นของสตรีและเด็กที่สำคัญให้เป็นประเด็นกระแสหลักในเสาการเมือง
และความมั่นคงและเสาเศรษฐกิจ โดยได้เสนอแนะ 2 ประเด็นที่ทั้งสองกลไกสามารถร่วมมือกันได้ คือ 
(1) การสร้างความตระหนักรู ้เกี่ยวกับข้อสงวนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศตั ้งไว้ต่อ
ประเด็นสาระบัญญัติในอนุสัญญา CEDAW และ CRC และ (2) ประเด็นความรุนแรงที่รากเหง้าของ
ปัญหาเกิดจากเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ความรุนแรงต่อสตรีอันเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกจิ ทั้งนี้ 
ACWC มีขอบเขตงานที่ชัดเจนกว่าเนื่องจากมีการระบุชัดในอำนาจหน้าที่ว่าเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็กเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองกลุ่มได้รับการพัฒนาที่เท่าเทียมกันในภูมิภาค นอกจากนี้ 
ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ ACWC ทำให้สามารถเช่ือมโยงระหว่างพันธะกรณีระหว่างประเทศกับ
ความเป็นจริงในพื้นที่ เนื่องจาก TOR ของ ACWC กำหนดให้ผู้แทนต้องมีความสามารถในด้านสิทธิสตรี
และสิทธิเด็ก การแต่งตั้งผู้แทนประเทศสมาชิกจึงต้องทำด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค โปร่งใส 
เปิดเผย และเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีสว่นร่วม มีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 
โดยผู้แทนภาคประชาสังคมก็สามารถที่จะช่วยให้ข้อมูลที่ไม่เป็นทางการเพื่อให้สถาบันระดับภมูิภาค
และกลไกเหล่าน้ีได้รับการปรับปรุงที่ดีข้ึน 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

การจัดทำรายงานการศึกษาฉบับนี้ใช้แนวคิดทฤษฎีองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งโดยทั่วไป
จะหมายถึง องค์การระหว่างรัฐบาล สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ องค์การระหว่างประเทศ
ระดับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศที่มิใช่ร ัฐบาลหรือองค์การระหว่างประเทศเอกชน  

 
9 Alistair D.B and Bhalla, Priyanka Cook. (June 2010). Regional Champions- Examining the 
Comparative Advantages of AICHR and ACWC. Insight (1), 7. 



17 

โดยสามารถจำแนกตามภารกิจหรือหน้าที่ในการปฏิบัติงาน หรือตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือตาม
ภูมิภาค องค์ประกอบหลัก ๆ ขององค์การระหว่างประเทศ มีดังนี้ (1) มีการจัดตั้งโดยสนธิสัญญา  
(2) สมาชิกประกอบด้วยรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ (3) มีสถานะเป็นนิติบุคคลระหว่างประเทศ 
(4) มีสำนักเลขาธิการ และ (5) มีงบประมาณในการดำเนินภารกิจประจำ นอกจากนี้กรอบการศึกษา
ยังได้ใช้นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 โดยระบุถึงการสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคง  
ปี 2561-2580 กลไกด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 3 กลไก ได้แก่ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน (AICHR) คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ ้มครอง 
สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) และคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่มี  
ผู้ศึกษาวิจัย หรือเขียนบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ACWC 
 

 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3  

ผลการศึกษา 
 
 

จากแนวคิดทฤษฎีในเรื ่ององค์การระหว่างประเทศ แม้ว่าองค์การระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะองค์การระหว่างรัฐบาลส่วนใหญ่จะไม่มีกลไกในการบังคับใช้ บางครั้งถูกวิพากย์วิจารณ์ว่า
เป็นเพียงฉากบังหน้าของประเทศมหาอำนาจในการแสวงหาผลประโยชน์ รัฐที่เข้มแข็งจะปฏิบัติตาม
เฉพาะสิ่งที่ได้มีการดำเนินการอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม องค์การระหว่างประเทศก็ยังถือว่ามีประโยชนอ์ยู่
มากไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มในระดับโลก หรือเป็นองค์การระดับภูมิภาค เนื่องจากมีจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันคือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม รวมถึงมีการ
จัดทำข้อตกลง วางมาตรฐานการปฏิบัติของรัฐ วางระเบียบกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
ความพยายามระดับประเทศและระหว่างประเทศในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ 
ฉะนั ้นการจัดตั ้ง ACWC จึงถือเป็นก้าวสำคัญของความพยายามที่จะผนวกรวมและสร้างกลไก 
สิทธิมนุษยชนที่สำคัญในระดับภูมิภาค ตลอดจนการดำเนินการที ่เป็นรูปธรรมตามหลักการด้าน
มนุษยชนในปฏิญญาและโครงการที่ดำเนินการโดยองค์การเฉพาะสาขาของอาเซียน  

นอกจากนี้ ACWC ยังได้รับมอบหมายให้ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
ข้ันพื้นฐานของสตรีและเด็กในอาเซียน ตามอนุสัญญา CEDAW และ CRC ขององค์การสหประชาชาติ
ที่สมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้ให้สัตยาบันและเป็นภาคี การก่อตั้ง ACWC จึงเปรียบเสมือนการ 
ย้ำเตือนถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันในระดับภูมิภาคอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเป็นการเปิด
ช่องทางในการเสริมสร้างความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียนในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้
อนุสัญญา CEDAW และ CRC รวมถึงสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ การจัดการ
ช่องว่างระหว่างกฏหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และการดำเนินการและการปฏิบัติใน
ระดับชาติ ทำให้สิทธิมนุษยชนมีความคืบหน้าโดยรวมอย่างแท้จริง 

การที่ประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนด้านสิทธิสตรี 1 คน 
และสิทธิเด็ก 1 คน เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนไทยใน ACWC มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน 
จึงเท่ากับการมองเห็นคุณค่าความสำคัญในการเป็นสมาชิก และส่งเสริมบทบาทของไทยในเวที
ระหว่างประเทศ เนื่องจาก ACWC เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลในระดับภูมิภาค จึงสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลไทย นโยบายหลักด้านที่ 4 ในเรื่องการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก การผลักดันให้
เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการสนับสนุนให้เกิดสันติสุขและ
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ความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนในภูมิภาค รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงของประเทศ ที่มุ่งเน้นให้
มีการส่งเสริมการบูรณาการทั้งภายในประเทศ การบูรณาการความร่วมมือกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองค์การภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ 
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งในบทที่ 3 นี้จะได้มีการศึกษาวิเคราะห์ถึงบทบาทของผู้แทนไทยใน ACWC  
 
3.1  พัฒนาการความเป็นมาของ ACWC ก่อนจะมีการจัดตั้ง 

กว่าจะมาเป็น ACWC น้อยคนนักที่จะทราบว่าผู้ที่ริเริ่มและมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้มี
การจัดต้ังกลไกด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในอาเซียนจนเป็นผลสำเร็จ คือ ดร.สายสุรี จุติกุล  

ดร.สายสุรี จุติกุล เคยดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ 
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (UN Committee on the 
Elimination of Discrimination against Women) กรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพของสตรี 3 วาระ 
รวม 12 ปี และคณะกรรมการบริหารกองทุนสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Board of Trustees of the United Nations Voluntary on Trust Fund 
for Victims of Trafficking in Persons, especially Women and Children) 2 วาระ รวม 6 ปี 
นอกจากนี้ ยังได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล ASEAN People’s Award ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่องาน
ด้านเด็กและสตรีในอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ปี 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 
นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก ได้เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้ ดร. สายสุรี จุติกุล เป็นปูชนียบุคคลด้านสิทธิเด็ก 

ดร.สายสุรี จุติกุล ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการก่อตั ้ง ACWC ให้ฟังว่าท่านได้ศึกษา
แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ 2547-2553 ที่ผู้นำอาเซียน 10 ประเทศรับรองในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 10 ในเดือนพฤศจิกายน 2547 ซึ่งในแผนดังกล่าวมีมาตรการที่เกี่ยวกับการสง่เสริม
สิทธิมนุษยชนข้อ 1.1.4.7 เรียกร้องให้มีการจัดตั ้งคณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก จึงมีความสนใจที่จะผลักดันให้เป็นจริง จึงได้จัดทำเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดต้ังกลไกดังกล่าว  

ในขณะนั้น Ms. Amarsanaa Darisuren ซึ ่งเป็นชาวมองโกเลียและทำงานกับกองทุน
สหประชาชาติเพื ่อการพัฒนาสตรี (United Nations Development Fund for Women: UNIFEM)  
ซึ ่งเป็นชื ่อในขณะนั้น ปัจจุบันคือ The United Nations Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women หรือชื ่อย่อว่า UN Women ได้แจ ้งให ้ ดร.สายสุรีฯ ทราบว่าตน 
ในฐานะผู้แทน UNIFEM ได้รับเชิญให้ไปประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคม
และการพัฒนา (SOMSWD) เกี ่ยวกับความร่วมมือด้านสิทธิสตรี ดร.สายสุรีจึงได้เล่าให้ฟังถึง  
ความประสงค์ที่จะผลักดันเรื่องการจัดตั้ง ACWC ซึ่ง Ms. Amarsanaa Darisuren เกิดความสนใจ
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และยินดีที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม SOMSWD ปรากฎว่าในการประชุมดังกล่าว Madam Alicia R. 
Bala ประธานการประชุมในฐานะหัวหน้าคณะ SOMSWD จากฟิลิปปินส์ มีความสนใจและเห็นว่า
แนวคิดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสร ิมส ิทธิสตร ีและสิทธิเด็กในภูม ิภาคอาเซ ียน  
จึงได้ตอบรับที่จะนำเอกสารแนวคิดดังกล่าวไปผลักดันต่อ Ms. Amarsanaa Darisuren จึงได้แนะนำ
ให้รู้จักกับ ดร. สายสุรีฯ เพื่อหารือในเรื่องนี้ต่อไป 

ในช่วงนั้น ฟิลิปปินส์ไดเ้ป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการอาเซียน
ด้านสตรี (ASEAN Committee on Women: ACW) และ SOMSWD ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 
ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ โดยมีวาระพิจารณาเอกสารแนวคิดเกี ่ยวกับการจัดตั ้ง ACWC ด้วย  
ผลปรากฎว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดตั้งคณะทำงานในการดำเนินการจัดตั้ง ACWC (Working 
Group that will Work towards the Establishment of an ASEAN Commission on the 
Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: WG-ACWC)  โ ดยมี
องค์ประกอบคณะทำงานตามแนวทางที่ ดร.สายสุรีฯ ยกร่างไว้ คือผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
ด้านสิทธิสตรี 1 คน และ ผู้แทนด้านสิทธิเด็ก 1 คน และให้ตัดผู้แทนจากองค์กรที่มิใช่ภาครัฐออก 

จากนั้น ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเสนอช่ือผู้แทนด้านสิทธิสตรีและด้านสิทธิเด็ก ด้านละ 1 คน 
เพื่อร่วมเป็นคณะทำงาน โดยในส่วนของผู้แทนไทย ได้แก่ นางกานดา วัชราภัย อดีตรองปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

เพื่อให้การทำงานมีความก้าวหน้า Interim WG-ACWC ได้จัดประชุมหารือร่วมกันต่อจาก
การประชุม ACW-SOMSWD ในวันที่ 30 เมษายน 2552 เพื่อวางแผนในการจัดทำ TOR ของ ACWC 
รวมถ ึ งการหาร ือก ับองค ์กรอาเซ ียนท ี ่ทำงานเก ี ่ ยวข ้องก ับส ิทธ ิมน ุษยชน และองค์กร 
ภาคประชาสังคม 

เพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ดร.สายสุรี จุติกุล ได้จัดตั้งคณะทำงานของไทย โดยได้เชิญ 
Ms. Melinda MacDonald ผู้เชี่ยวชาญจากรัฐบาลแคนาดา Mr. Michael Minder และ Mr. Phil 
Robertson จากองค์การสหประชาชาติซึ่งดูแลในเรื่อง Human Rights Watch ร่วมเป็นคณะทำงาน 
โดยมี Ms. Melinda MacDonald ทำหน้าที ่เลขานุการฯ คณะทำงานได้จัดประชุมหารือที ่บ้าน  
ดร.สายสุรีฯ หลายครั้ง และครั้งสุดท้ายจัดประชุมที่สำนักงานของ Ms. Melinda MacDonald ที่ 
ซอยสุขุมวิท 12 โดยนั่งทำงานตั้งแต่ 08.30 น. ถึง 18.00 น. เพื่อพิจารณาร่าง TOR ของ ACWC ฉบับ -1 
ให้แล้วเสร็จ เพื่อเสนอให้คณะทำงานอาเซียนพิจารณาต่อไป  

คณะทำงานอาเซียน WG-ACWC ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่าง TOR ของ ACWC ดังนี้  
ครั้งที่ 1 กลางเดือนมิถุนายน 2552 ที่เมือง Hai Long City เวียดนาม  
ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2552 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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ครั้งที่ 3 จัดประชุมสมัยพิเศษ ระหว่าง ACW, SOMSWD และ WG-ACWC ในวันที่  
2 ตุลาคม 2552 ที่กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณา first draft TOR ของ ACWC และความเป็นไปได้
ในการจัดทำให้แล้วเสร็จเพื่อเสนอต่อผู้นำอาเซียนให้พิจารณารับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ 15 ในเดือนตุลาคม 2552 ที่ไทยเป็นประธานอาเซียน 

คณะทำงาน WG-ACWC ได้พิจารณาร่าง -1 ที่ไทยยกร่าง และเนื่องจากหลายประเด็นเป็น
นวัตกรรมใหม่ ๆ  ดร.สายสุรีฯ จึงได้อธิบายให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจและยอมรับ ยกตัวอย่างเช่น 
แนวคิดเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งที่ให้เหลื่อมกัน โดยกำหนดให้ผู้แทนพิจารณากันเองว่าท่านใด
จะปฏิบัติหน้าที ่สี ่ปีครึ ่ง หรือสามปี เพื ่อไม่ให้หมดวาระพร้อมกันและเพื ่อความต่อเนื่องของงาน 
นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการหมุนเวียนประธานตามลำดับอักษรประเทศโดยหมุนตาม
เข็มนาฬิกา และการหมุนเวียนรองประธานตามลำดับอักษรประเทศโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา โดยมี
วาระ 3 ปี การกำหนดให้ประธานและรองประธานต้องไม่มาจากประเทศเดียวกันหรือสาขาเดียวกัน 
(ระหว่างสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก) เป็นต้น ซึ่ง ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี10 ได้กล่าวชื่นชมนวัตกรรมใน 
TOR ของ ACWC ว่าเป็นความก้าวหน้ามากกว่ากลไกอาเซียนทั่วไป  

ร่าง TOR ของ ACWC ได้ผ่านกระบวนการรับรองตามกลไกอาเซียน และเสนอให้ผู้นำ
อาเซียนรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ณ กรุงฮานอย 
เวียดนาม จากนั ้นมีการประกาศจัดตั ้งและเปิดตัว ACWC อย่างเป็นทางการในวันเดียวกัน 
รายละเอียด TOR ของ ACWC ปรากฎตามภาคผนวก ก  

ACWC ได้ดำเนินงานมาจนครบ 5 ปี และในปี 2558 ผู้แทนบางประเทศได้ล๊อบบี้ผู้แทน
ประเทศต่าง ๆ เพื่อเสนอขอแก้ไข TOR โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทในปัจจุบัน โดยขอแก้ไข ใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่  

1)  องค์ประกอบ (เพิ่มเติมในหมวดย่อยว่าด้วยข้ันตอนการคัดเลือกคณะผู้แทนเพื่อเข้าร่วม
เป็นกรรมาธิการ แก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของผู้แทน และแก้ไขวาระของประธานจาก 3 ปี เป็น 1 ปี 
โดยให้หมุนเวียนตามประธานอาเซียน)  

2)  แนวทางการดำเนินงาน (แก้ไขหมวดย่อยว่าด้วยลำดับข้ันการเสนอรายงานประจำปแีละ
รายงานอื่น ๆ)  

3)  บทบัญญัติทั ่วไปและบทบัญญัติสุดท้าย (แก้ไขหมวดย่อยว่าด้วยการทบทวนแผน 
การดำเนินงาน)  

 
10 ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี, ประธานโครงการ Strengthening Human Rights and Peace Research and 
Education in ASEAN/Southeast Asia (SHAPE-SEA) และเคยดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยคนแรกใน AICHR, 
สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2564. 
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ซึ่งการแก้ไขดำเนินไปเป็นรายข้อ และใช้เวลาถึง 5 ปใีนการต่อรองขอแก้ไขในประเด็นต่างๆ 
เริ่มตั้งแต่ปี 2558 และสิ้นสุดในปี 2563 สุดท้ายผู้แทนไทยยอมรับการแก้ไขในข้อต่าง ๆ  ยกเว้นการ
ปรับแก้ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของประธานหรือรองประธาน ที่ไทยเห็นว่าควรมีการปรับแก้
ภาระหน้าที่และบทบาทของประธานและรองประธานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวาระการดำรง
ตำแหน่ง ไม่ควรแก้เพียงตัวเลข และควรพิจารณาถึงกลไกที่จะเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เช่น การ
จัดตั้งคณะทำงานเป็นต้น สำหรับข้ออ้างที่ผู้แทนบางประเทศกล่าวว่าประธานสาขาต่าง ๆ  ส่วนใหญ่
หมุนเวียนตามประธานอาเซียนนั ้นไม่เป็นความจริง จากการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักเลขาธิการ
อาเซียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีลาวเป็นประธานอาเซียน พบว่าประธานสาขาต่าง ๆ มีดังนี้ 
(สารสนเทศ-เมียนมา วัฒนธรรมและศิลปะ-เวียดนาม การศึกษา-ลาว กีฬา-มาเลเซีย เยาวชน-กัมพชูา 
ภัยพิบัติ-อินโดนีเซีย สิ่งแวดล้อม-ลาว หมอกควัน-มาเลเซีย สาธารณสุข-เวียดนาม แรงงาน-เมียนมา 
ขจัดความยากจน-ลาว สวัสดิการสังคม-มาเลเซีย ACWC-บรูไน สตรี-ฟิลิปปินส์ ราชการพลเรือน-
ฟิลิปปินส์) ทำให้ท้ายที่สุดผู้แทน ACWC ทั้ง 9 ประเทศ ยินยอมแก้ไขภาระหน้าที่และบทบาทของ
ประธานและรองประธานตามข้อเสนอของไทย เพื่อให้สามารถรับรอง TOR ทั้งฉบับไดแ้ล้วเสร็จ ซึ่งใน
การประชุม ACWC ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมได้รับรองร่างสุดท้ายของการ
แก้ไข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักของไทย 
ได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการต่อการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 รายละเอียดการแก้ไข TOR ปรากฎในภาคผนวก ข  

ซึ่งเมื่อ ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ทราบจากผู้ทำการศึกษาในขณะทำการสัมภาษณ์ว่า TOR 
ของ ACWC มีการปรับปรุงแก้ไข โดยลดวาระของประธานจาก 3 ปี เหลือ 1 ปี และให้หมุนเวียนตาม
ประธานอาเซียน รวมถึงมีการตัดเงื่อนไขเรื่องการแต่งตั้งผู้แทนให้ดำรงตำแหน่งในวาระต่อไปได้อีกไม่
เกิน 1 วาระออก และเพิ่มข้อความว่าผู้แทนอาจได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลของรัฐสมาชิกนั้น  ๆ  ให้
ดำรงตำแหน่งในวาระต่อไปได้อีก ดร.ศรีประภาฯ ได้กล่าวว่า “เป็นการ set back อย่างให้อภัย
ไม่ได้”11  

จากเหตุการณ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าการทำงานใน ACWC เปรียบเหมือนเวทีที่รัฐต่าง ๆ  แสดง
อิทธิพลต่อกัน มีการล็อบบี้เพื่อหาแนวร่วมและกดดันประเทศที่ไม่เห็นด้วยซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
แนวคิดองค์การระหว่างประเทศในบทที่ 2 ประเทศที่มีอำนาจมากกว่าหรือเข้มแข็งกว่าจะใช้อำนาจ
เหนือชาติอ่อนแอเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตน การที่ประธานทำหน้าที่เป็นเวลา 3 ป ีและหมุนตาม

 
11 ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี, ประธานโครงการ Strengthening Human Rights and Peace Research and 
Education in ASEAN/Southeast Asia (SHAPE-SEA) และเคยดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยคนแรกใน AICHR, 
สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2564. 
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เข็มนาฬิกา หลังจากที่ประชุมมีมติคัดเลอืกผู้แทนไทยเปน็ประธานคนแรก ทำให้ประเทศที่อยู่ในลำดับ
อักษรก่อนไทย เช่นสิงคโปร์ ต้องรอไปอีก 27 ปี กว่าจะได้ทำหน้าที ่ประธาน นอกจากนี้การตัด
ข้อความเรื่องการดำรงตำแหน่งต่อไปได้ไม่เกิน 1 วาระ ทำให้ผู้แทนด้านสิทธิเด็กของสิงคโปร์ซึ่งทำ
หน้าที่ตั้งแต่ก่อตั้ง ACWC จนถึงปัจจุบัน อยู่ในวาระเกิน 10 ปี โดยการอ้างถึงมติของที่ประชุมที่ได้
เห็นชอบเป็นรายข้อแม้ว่าจะยังไม่มีการรับรอง TOR ทั้งฉบับ เนื่องจากประเทศต่าง ๆ  ไม่มีขั้นตอนที่
จะต้องเสนอ TOR ฉบับแก้ไข ต่อที ่ประชุมคณะรัฐมนตรีเหมือนไทย นอกจากนี้ อินโดนีเซียซึ่งเป็น
ประธาน ACWC และเป็นผู้แทนด้านสิทธิสตรี ในขณะนั้นต้องการทำหน้าที่ประธานให้ครบ 3 ปี ทำให้
เงื่อนไขใน TOR ข้อ 6.12 ซึ่งระบุว่าวาระของประธานและรองประธานคือ 1 ป ีต้องรอเริ่มในปี 2562 
ซึ่งก็ถึงรอบที่ไทยทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียน ทำให้สิงคโปร์พลาดโอกาสในการทำหน้าที่ประธาน 
ACWC นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนด้านสิทธิเด็กในช่วงนั้น จึงได้ทำหน้าที่ประธาน ACWC คนแรกตาม 
TOR ฉบับแก้ไขใหม่ในเดือนเมษายน 2562 เนื่องจาก TOR กำหนดว่าผู้แทนที่ดำรงตำแหน่งประธาน
และรองประธานจะต้องไม่มาจากประเทศเดียวกันและจะต้องไม่มาจากสาขาเดียวกัน (ระหว่างสิทธิ
สตรีและสิทธิเด็ก) โดยผู้แทนอินโดนีเซียซึ่งเป็นประธานในขณะนั้นมาจากสาขาสิทธิสตรี นายวันชัยฯ 
ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือนเมษายน 2562 เนื่องจากรอผู้แทนอินโดนีเซียสละตำแหน่ง เวียดนามใน
ฐานะประธานอาเซียนในปี 2563 จึงได้ประกาศมอบตำแหน่งประธาน ACWC ให้แก่สิงคโปร์ โดยอ้าง
ว่าเวียดนามเคยทำหน้าที่ประธานรักษาการในช่วงเริ่มก่อตั้ง ACWC12 มาแล้ว ทำให้ผู้แทนอินโดนีเซีย
ด้านสิทธิเด็กซึ่งมาจากภาคประชาสังคมไม่พอใจเนื่องจากไม่ได้เป็นไปตาม TOR ฉบับแก้ไขใหม่ แต่
เว ียดนามไม ่ใส ่ใจและถามว่าม ีป ัญหาก ับผู ้แทนสิงคโปร์ในการเป ็นประธานหรืออย ่างไร  
สร้างความอึดอัดและกดดันให้กับประเทศที่ทกัท้วงโดยไม่มีประเทศใดแสดงการสนับสนุน จะเห็นได้ว่า
มีการเล่นการเมืองภายใน ACWC และมีความพยายามในการหาพันธมิตร 

  
จากรายงานการศึกษาของ FORUM-ASIA13 ซึ่งสำรวจความเห็นของภาคประชาสังคมต่อ

การทำงานของ ACWC มีการกล่าวถึงประวัติศาสตร์การจัดตั้ง AICHR ในปี 2552 และ ACWC ในปี 
2553 ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของการแก้ไขช่องว่างระหว่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
และการขับเคลื่อนและการปฏิบัติในประเทศ รวมถึงการเน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของภาคประชาสังคม
ในการพยายามที่จะนำสิทธิมนุษยชนเข้าไปบรรจุในวาระของอาเซียนและทำให้เกิดกลไกทางด้าน  

 
12 เวียดนามทำหน้าที่ประธานรักษาการในช่วงที่รอประเทศต่างๆ แต่งตั้งผู้แทนเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนใน ACWC ซ่ึงบาง
ประเทศล่าช้าเพราะต้องรอรัฐบาลใหม่ การประชุม ACWC ครั้งที่ 1 จึงเกิดขึ้นในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2554 
13 FORUM-ASIA. (2020). Assessing on the ACWC+10: Assessing the Commission's Impact on 
Protecting Women's and Children's Rights in ASEAN. Bangkok: Asian Forum for Human Rights and 
Development (FORUM-ASIA). 
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สิทธิมนุษยชน ซึ่งกว่าจะจัดตั้งเป็นกลไกได้ก็ใช้เวลา แต่ด้วยความพยายามของภาคประชาสังคม
โดยเฉพาะคณะทำงานว่าด้วยกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน (Working Group for an ASEAN 
Human Rights Mechanism) ที ่จ ัดตั ้งขึ ้นในปี 2539 ความพยายามที่จะสนับสนุนและเข้าไปมี
บทบาทในการทำให้เกิดข้อตกลงอาเซียนในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ใน
ข้อ 1.1.4.7 ที่เรียกร้องให้มีการจัดต้ังคณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี
และสิทธิเด็ก จึงไม่เป็นที ่แปลกใจที ่ ACWC กับภาคประชาสังคม/องค์กรที ่มิใช่ภาครัฐ (Non-
governmental organizations: NGOs) มีการปรึกษาหารือและทำงานร่วมกันบ่อยครั ้ง  สำหรับ
ผ ู ้ แทนไทยน ั ้น  ม ีก ารทำงานร ่วมก ับ ECPAT International ม ีการจ ัดเวท ีพบปะหาร ือกับ 
ภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในไทยในเรื่องสิทธิในสัญชาติซึ่งเป็นโครงการของเวียดนาม 
เพื ่อแลกเปลี ่ยนแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ผ ู ้แทนไทยยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในเวที  
ภาคประชาสังคม เช่น Child Rights Coalition Asia (CRC Asia) สภาเพ ื ่อส ิทธ ิมน ุษยชนและ 
การพัฒนาแห่งเอเซ ีย (Asian Forum for Human Rights and Development: FORUM-ASIA) 
สมาคมผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาแห่งเอเซียแปซิฟิก (Asia Pacific Forum on Women, Law 
and Development: APWLD) และเครือข่ายสิทธิเด็กในประเทศต่าง ๆ (CRC Coalition) เป็นต้น 
ทำให้การศึกษาของ FORUM ASIA พบว่าผู้แทนภาคประชาสังคมรู้สึกว่า ACWC เปิดกว้างกว่า AICHR 

 
3.2 แผนงานและผลงานของ ACWC 

ตั้งแต่ปี 2553-2563 ACWC มีแผนงาน จำนวน 2 ฉบับ แผนงานฉบับที่ 1 (2555-2559) ได้รับ
การรับรองในการประชุม ACWC ครั ้งที ่ 5 ระหว่างวันที ่ 2-5 กรกฎาคม 2555 ณ กรุงจาการ์ตา 
อินโดนีเซีย แผนงานฉบับที่ 2 (2559-2563) ได้รับการรับรองในการประชุม ACWC ครั้งที่ 15 ระหว่าง
วันที่ 4-6 กันยายน 2560 ที่จังหวัดภูเก็ต  

แผนงานฉบับที่หนึ่ง มี 19 หัวข้อเรื่อง 17 โครงการ และแผนงานฉบับที่ 2 มี 16 หัวข้อเรื่อง 
48 โครงการ โดยในแผนงานฉบับที่ 2 ไม่มีหัวข้อเรื่อง “ส่งเสริมให้มีการปรกึษาหารือและเจรจากับผูม้ี
ส่วนได้เสียทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค” “สตรีและเด็กที่อาศัยอยู่ด้วยและได้รับผลกระทบจาก 
HIV/AIDS” และ “การสูงวัยอย่างมีพลังในสตรี” เนื่องจากไม่มีประเทศใดเสนอโครงการ รายละเอียด
ตามตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  หัวข้อเรื่องและสถานะการดำเนินโครงการ 
หัวข้อเรื่อง แผนงาน ACWC  

2555-2559 
แผนงาน ACWC  
2555-2559 

 สถานะของโครงการ สถานะของโครงการ 

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ACWC แล้วเสร็จ 1 
กำลังดำเนินการ 2 

แล้วเสร็จ 1 
กำลังดำเนินการ 3 

2. ส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือและเจรจากับ 
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค 

กำลังดำเนินการ 1 แล้วเสร็จ 1 

3. การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก แล้วเสร็จ 2 
กำลังดำเนินการ 1 
มีแผน 1 
ขอถอน 1 

แล้วเสร็จ 7 
กำลังดำเนินการ 2 
ขอถอน 1 

4. สิทธิเด็กในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหมด 
ที่มีผลต่อเด็ก 

กำลังดำเนินการ 1 แล้วเสร็จ 1 

5. การค้าสตรีและเด็ก แล้วเสร็จ 2 แล้วเสร็จ 2 
มีแผน 1 

6. การมีส่วนร่วมของสตรีในด้านการเมืองและ 
การตัดสินใจ การปกครองแบบมีธรรมาภิบาล  
และเป็นประชาธิปไตย 

มีแผน 1 แล้วเสร็จ 1 

7. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กพิการ มีแผน 1 มีแผน 1 
8. ระบบการคุ้มครองเด็ก (การทำงานแบบ 
บูรณาการและครอบคลุมสำหรับเด็กที่ต้องการ 
การคุ้มครองทางสังคม) 

กำลังดำเนินการ 1 แล้วเสร็จ 5 
มีแผน 2 
 

9. สิทธิในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพรวมถึง 
การดูแลพัฒนาการและการศึกษาตั้งแต่เยาว์วัย 

แล้วเสร็จ 1 
มีแผน 1 

แล้วเสร็จ 1 

10. การส่งเสริมการดำเนินการตามตราสารระหว่าง
ประเทศ อาเซียน และตราสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับ 
สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 

แล้วเสร็จ 2 
กำลังดำเนินการ 1 

แล้วเสร็จ 3 
มีแผน 3 
กำลังดำเนินการ 1 

11. ความเสมอภาคทางเพศในการศึกษา กำลังดำเนินการ 1 แล้วเสร็จ 1 
12. สตรีและเด็กที่อาศัยอยู่ด้วยและได้รับผลกระทบ 
จาก HIV/AIDS 

ไม่มีแผน  

13. ผลกระทบทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่มีต่อสตรีและเด็ก 

แล้วเสร็จ 1 แล้วเสร็จ 2 

14. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
ให้กับสตรี กับเรื่องความยากจนที่เกิดจาก 
ความเป็นสตรี สิทธิสตรีในที่ดินและทรัพย์สิน 

กำลังดำเนินการ 2 แล้วเสร็จ 2 
มีแผน 2 
กำลังดำเนินการ 1 
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หัวข้อเรื่อง แผนงาน ACWC  
2555-2559 

แผนงาน ACWC  
2555-2559 
ขอถอน 1 

15. สุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของวัยรุ่น มีแผน 1 ไม่มีแผน 
16. การสูงวัยอย่างมีพลังในสตรี ถอน 1  
17. มุมมองทางเพศในเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
โครงการสำหรับแรงงานต่างด้าว 

แล้วเสร็จ 1 แล้วเสร็จ 1 

18. การบูรณาการประเด็นเพศสภาวะเข้าสู่ประเด็น 
กระแสหลัก 

กำลังดำเนินการ 1  

19. การสมรสตั้งแต่อายุน้อย มีแผน 1 มีแผน 2 

 
จากตารางที่ 1 จะพบว่าในแผนงานปี 2555-2559 มี 3 หัวข้อเรื่องที่ ACWC ได้ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 100% ได้แก่หัวข้อเรื่องที่ 5 (การค้าสตรีและเด็ก) หัวข้อเรื่องที่ 13 (ผลกระทบทางสังคม
จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่มีต่อสตรีและเด็ก) และหัวข้อเรื่องที่ 17 (มุมมองทางเพศ
ในเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการสำหรับแรงงานต่างด้าว) โดยมีโครงการที่ขอถอน ได้แก่
หัวข้อเรื่องที่ 3 (การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก) และหัวข้อเรือ่งที่ 16 (การสูงวัยอย่างมีพลังในสตรี) 
สำหรับแผนงานในปี 2559-2563 มี 6 หัวข้อเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ได้แก่ หัวข้อเรื่องที่ 4 
(สิทธิเด็กในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหมดที่มีผลต่อเด็ก) หัวข้อเรื่องที่ 6 (การมีส่วนร่วมของสตรีใน
ด้านการเมืองและการตัดสินใจ การปกครองแบบมีธรรมาภิบาล และเป็นประชาธิปไตย) หัวข้อเรื่องที่ 9 
(สิทธิในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพรวมถึงการดูแลพัฒนาการและการศึกษาตั้งแต่เยาว์วัย) หัวข้อ
เรื่องที่ 11 (ความเสมอภาคทางเพศในการศึกษา) หัวข้อเรื่องที่ 13 (ผลกระทบทางสังคมจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่มีต่อสตรีและเด็ก) และหัวข้อเรื่องที่ 17 (มุมมองทางเพศในเรื่อง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการสำหรับแรงงานต่างด้าว) โดยมีโครงการที่ขอถอนในหัวข้อเรื่องที่ 3 
(การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก) และหัวข้อเรื ่องที ่ 14 (การเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจให้กับสตรี กับเรื่องความยากจนที่เกิดจากความเป็นสตรี สิทธิสตรีในที่ดินและทรัพย์สิน) 

 
ตารางท่ี 2  สถานะการดำเนินโครงการตามแผนงานของ ACWC 

แผนงาน จำนวน
โครงการ 

โครงการท่ีมีการวางแผน
หรือกำลังจะดำเนินการ 

โครงการท่ีกำลัง
ดำเนินการ 

โครงการท่ี
แล้วเสร็จ 

โครงการท่ี
ขอถอน 

2555-2559 29 6 11 10 2 
2559-2563 48 11 8 27 2 
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จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2559-2563 มี 56% โดยเป็น
โครงการที่กำลังดำเนินการ 17% มีแผนหรือกำลังจะดำเนินการ 23% และถอนโครงการ 4% เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงปี 2555-2559 มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 34% กำลังดำเนินการ 38% 
กำลังจะดำเนินการ 21% และ ขอถอนโครงการ 7%  

ผลงานของ ACWC ในระยะ 10 ป ีสามารถสรุปเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ ด้านการศึกษาวิจัย 7 
โครงการ ด้านนโยบาย 19 โครงการ การประชุมปรึกษาหารอืกับผูม้ีส่วนได้เสียภายนอกในประเด็นเฉพาะ 
จำนวน 17 ครั้ง ซึ่งไม่รวมถึงการประชุมสามัญประจำปีของ ACWC ที่จัดปีละ 2 ครั้ง ซึ่งถือว่าสามารถ
ขับเคลื่อนงานได้มาก แม้ว่าจะไม่มีงบประมาณในการดำเนินโครงการ และผู้แทนแต่ละประเทศตอ้ง
ขวนขวายไปหางบประมาณเอง แม้ ACWC จะมีกองทุน ACWC ที่ร ัฐบาลทุกประเทศสมาชิกได้ 
โอนเงินเข้ากองทุนประเทศละ 40,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 128,000 บาท) โดยเก็บรักษาไว้ที่
สำนักเลขาธิการอาเซียน แต่ก็ยังไม่สามารถใช้เงินจากกองทุนดังกล่าวได้เนื่องจาก TOR กำหนดให้
ผู้แทนทั้ง 20 คนเป็นกรรมการ ทุกประเทศก็ต้องการใช้เงินก้อนน้ันเช่นกัน  

นอกเหนือจากความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงาน ACWC ยังมีการทำงานใน
ประเด็นที่ข้ามสาขา และข้ามเสา อาทิ ประเด็นการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการขจัดความรุนแรง
ต่อเด็ก การค้ามนุษย์ การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ การรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ใน
เรื่องสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก การส่งเสริมศักยภาพของสตรีและเด็กหญิง โดยเฉพาะกับกลไกด้านสิทธิ
มนุษยชนอื่น ๆ ของอาเซียน ได้แก่ AICHR, ACMW, SOMTC, ACW รวมถึงการเป็นหุ ้นส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์กับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน องค์การเฉพาะสาขาต่าง ๆ  ของอาเซียนทั้งสามเสาหลัก 
รวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่ทำงานเกีย่วกับสตรีและเด็ก องค์กรภาคประชาสังคม โดยได้มีการจดั
ประชุมหารือในลักษณะการประชุมแบบเปิด (open session) กับผู้แทนองค์กรเหล่านี้เพื่อพบปะ 
พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสวงหาแนวทางในการทำงานร่วมกันเป็นประจำและต่อเนื่อง 
รายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก ค  

 
3.3  บทบาทของผู้แทนไทยใน ACWC 

ACWC ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิสตรี 1 คน และสิทธิเด็ก 1 คน จากแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวม 20 คน ซึ่งผู้แทนอาจมาจากภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือ
สถาบันการศึกษา แล้วแต่นโยบายของประเทศนั้น ๆ  โดยการทำงานจะเป็นไปตามระเบียบที่ว่าดว้ย
การทำงาน (rules of procedures) และ TOR ของ ACWC  

ใน TOR ฉบับที ่ 1 ได้กำหนดวาระของผู ้แทนแต่ละด้านไว้คราวละ 3 ปี และอาจได้รับ 
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกไม่เกิน 1 วาระ และเพื่อให้การดำเนินงานของ ACWC มี 
ความต่อเนื่อง การดำรงตำแหน่งของผู้แทนหนึ่งในสองคนแรกจะปฏิบัติหน้าที่เปน็เวลาสี่ปคีรึ่ง สำหรับ
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ประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ได้ดำเนินการคัดเลือกผู ้แทนไทยเพื ่อทำหน้าที ่ผู ้เชี ่ยวชาญด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็กใน ACWC  
โดยเปิดกว้างให้ผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านสิทธิสตรี/สิทธิเด็ก ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับ
สมัครสามารถมาสมัครได้  

ที่ผ่านมามีผู้แทนที่ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยใน ACWC จำนวน 2 ชุด รวม 4 คน 
รายละเอียดตามตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  วาระการทำหน้าที่ของผู้แทนไทยใน ACWC 

ด้านสิทธิสตร ี ระยะเวลา 
1. นางกานดา วัชราภัย วาระ 1: 7 เมษายน 2553 - 6 ตุลาคม 2557 

วาระ 2: 7 ตุลาคม 2557 - 6 ตุลาคม 2560 
ทำหน้าที่ประธาน ACWC คนแรก ระยะเวลา 3 ป ี

2. ดร.รัชดา ไชยคุปต์ วาระ 1: 7 ตุลาคม 2560 – 6 ตุลาคม 2563  
 วาระ 2: 19 มกราคม 2564 – 6 ตุลาคม 2566 

ด้านสิทธิเด็ก ระยะเวลา 
ดร. สายสุรี จุติกุล วาระ 1: 7 เมษายน 2553 - 6 เมษายน 2556 

วาระ 2: 26 สิงหาคม 2557 - 6 เมษายน 2559 
นายวันชัย รุจนวงศ์ วาระ 1: 16 พฤษภาคม 2559 – 6 เมษายน 2562  
 วาระ 2: 7 เมษายน 2562 – 7 เมษายน 2565 

ทำหน้าที่ประธาน ACWC (เมษายน–ธันวาคม 2562)  
 

ในการประชุมอย่างเป็นทางการของ ACWC ในครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2554 
ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ผู้แทนไทยได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประธาน 
ACWC คนที่หนึ่ง วาระ 3 ปี ดร.สายสุรี จุติกุล ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็ก จึงได้เสนอให้นางกานดา วัชราภัย 
ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี ทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้ในปี 2562 นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้าน
สิทธิเด็กยังได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประธาน ACWC คนใหม่ตามเงื่อนไขใน TOR ที่มีการปรับแก้ ซึ่ง
กำหนดให้ประธาน ACWC หมุนตามประธานอาเซียนโดยเริ ่มในปี 2562 ซึ ่งตรงกับปีที ่ไทยเป็น
ประธานอาเซียน และมีวาระเพียง 1 ปี ฉะนั้น ในรอบ 10 ปี ผู้แทนไทยได้ทำหน้าที่ประธาน ACWC ถึง
สองครั้ง  

สำหรับผลงานในช่วง 10 ปีที ่ผ ่านมา (2553-2563) ผ ู ้แทนไทยมีผลงานที่สำคัญและ
ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 17 โครงการ โดยสามารถจำแนกได้เป็น 3 บทบาทสำคัญ ๆ ดังนี้  
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(1) การส่งเสริมภาพลักษณ์ (เผยแพร่ ACWC ในวงการระหว่างประเทศ) (2) การขับเคลื่อน ACWC 
ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งอาเซียนและไทย และ (3) การปรับปรุงองค์กร โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้

3.3.1  การส่งเสริมภาพลักษณ์ (เผยแพร่ ACWC ในวงการระหว่างประเทศ)  
ในฐานะที่ ACWC เป็นกลไกใหม่ในด้านการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิสตรีและ 

สิทธิเด็กในอาเซียน การส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อเผยแพร่ ACWC ในวงการระหว่างประเทศถือว่ามี
ความสำคัญยิ่ง ผู้แทนไทยได้ดำเนินการในบทบาทต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ข้อ 4.4 (3) การร่วมมือ
ทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคและในโลกรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ ดังนี้ 

3.3.1.1  การส่งเสริมให้ ACWC เป็นที่รู้จักทั้งในอาเซียนและในระดับสากล โดยใช้
เครือข่ายที่ ดร.สายสุรีฯ รู้จัก และช่วยหาทุน ทำให้ผู้แทน ACWC ได้รับเชิญให้ไปศึกษาดูงาน และ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการและกลไกนอกภูมิภาค องค์การระหว่างประเทศ ที่มี
บทบาทสำคัญเกี่ยวกับ CEDAW และ CRC ต่าง ๆ ได้แก่ 

1)  การพบปะกับผู ้เชี ่ยวชาญของคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วย 
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
(CRC) ณ นครเจนีวา และเมืองสตราสบูรก์ สวิตเซอร์แลนด์ ในเดือนมกราคม 2555  

2)  การพบปะกับผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนสหประชาชาติ ผู้แทนภาคประชาชน 
และภาคเอกชน ของสหรัฐอเมริกา ตามคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ระหว่าง
วันที่ 18-25 เมษายน 2555  

3)  การเยือนสำนักงานใหญ่สหภาพยุโรป ณ กรุงบร ัสเซลล์ เพื่อ
แลกเปลี ่ยนประสบการณ์ในการป้องกันและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ในยุโรปและเอ เชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการเรียนรู้และเพิ่มพูนความเข้าใจในกลไกการทำงานของสหภาพยุโรป 
การพบปะกับผู ้แทนสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปด้านความเสมอภาคหญิงชาย 
คณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและสังคมประจำสหภาพยุโรป คณะกรรมการอาเซียนในสหภาพยุโรป 
เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการต่างประเทศ เบลเยี่ยม คณะกรรมาธิการแห่งชาติด้านสิทธิเด็ก สถาบัน
ความเสมอภาคหญิงชาย และองค์กรภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2556 

3.3.1.2  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ ACWC จัดเวทีในการพบปะหารือกับ 
ภาคประชาสังคมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนงานของ ACWC 
ตลอดจนแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก รวมทั้งการเชิญองค์การระหว่าง
ประเทศในประเทศไทยและองค์การพัฒนาเอกชนได้มาร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
อาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรง
ต่อเด็ก การจัดเวทีพบปะหารือในประเทศ เพื่อให้ผู้แทนภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ 
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รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ของไทย ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนงาน
เกี ่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกันต่อไป ซึ่งผลของการศึกษาของ FORUM-ASIA ได้ยืนยันเช่นกันว่า 
ACWC เปิดกว้างและทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมมากกว่า AICHR 

3.3.1.3  นางกานดา วัชราภัย ซึ่งทำหน้าทีป่ระธาน ACWC ในช่วง 3 ปีแรก ได้รับเชิญ
ให้ไปร่วมประชุม International Workshop on Enhancing Cooperation between Regional 
and International Mechanism for the Promotion and Protection of Human Rights ซึ่งจัดโดย
สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights: OHCHR) เมื ่อวันที่ 7-8 กันยายน 2555 ณ กรุงเจนีวา 
สวิตเซอร์แลนด์ 

3.3.1.4  การเชิญ Madam Marta Santos Pais ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการ
สหประชาชาติในเรื่องความรุนแรงต่อเด็ก (Special Representative to the Secretary General 
on Violence against Children - SRSG-VAC) เดินทางมาพบปะกับผู้แทน ACWC ในการประชุม
สามัญประจำปีหรือการจัดประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง ที่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย หรือในประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ
การทำงานในประเด็นการขจัดความรุนแรงต่อเด็กขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้เข้าใจถึงประเด็น
เรื่องความรุนแรงต่อเด็ก ต้นตอของปัญหา และผลที่เกิดขึ้น ตลอดจนกรอบแนวคิด บรรทัดฐานและ
มาตรฐานสากล รวมถึงการเข้าร่วม ASEAN Children’s Forum (ACF) ที่ประเทศสมาชิกอาเซียน
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุก 2 ปี มีการพูดคุยและรับฟังความคิดเห็น มุมมองของเด็กต่อประเด็นหรอื
นโยบายต่าง ๆ  ที่มีผลต่อเด็ก ทำให้ผู้แทน ACWC และผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้เกี่ยวกับนโยบายและ
ประเด็นที่องค์การสหประชาชาติให้ความสำคัญในปีนั ้น ๆ การเยือนของ SRSG-VAC ในภูมิภาค
อาเซียนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่การทำงานของ ACWC ให้ไปสู ่สากล และสามารถ
ขับเคลื่อนงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.3.1.5  นายวันชัย รุจนวงศ์ ได้รับเชิญให้ไปร่วมการประชุมผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิเดก็
และกฎหมายอุ้มบุญในการประชุม “Experts Consultation Meeting on Draft Principles for 
the Protection of Human Rights, especially the Rights of the Child in the Context of 
Surrogacy” ณ เมืองซูริค สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อจัดทำหลักการการคุ้มครองสิทธิเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญ
ให้มีสิทธิเช่นเดียวกับเด็กที ่เกิดด้วยวิธีปกติ ซึ่งหลักการที่ได้จากการประชุมจะใช้พิจารณาจัดทำ
อนุสัญญาระหว่างประเทศทางแพ่งในเรื่องการอุ้มบุญระหว่างประเทศ (The Hague Convention 
on International Surrogacy)  
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นอกจากนี้ ผู ้แทน ACWC ยังได้มีการหารือกับ กลไกการหารือระดับ
ภูมิภาคที่เพิ่มพูนระหว่างสหภาพยุโรป -อาเซียน (The Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue 
Instrument: E-READI) เอกอัครราชทูตออสเตรเลียด้านผู้หญิงและเด็กหญิง และนิวซีแลนด์ ทำให้ 
ACWC ได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลไกใหม่ ๆ ในระดับระหว่างประเทศ เป็นการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในประเด็นการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในรูปแบบเชิงสร้างสรรค์ และขยายเครือข่าย
การทำงานในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ ACWC ในวงการระหว่างประเทศ นอกจากนี้ผู้แทนไทยใน 
ACWC ทั้ง 4 คน ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมทั้งในประเทศ การฝึกอบรมเกี่ยวกับด้าน
สิทธิมนุษยชนของ Summer Institute ที่สิงคโปร์ และการประชุมระหว่างประเทศในหัวข้อต่าง ๆ 
อาทิ แนวคิดและบทบาทของ ACWC ในการประชุมคณะทำงานด้านสตรี การพัฒนาสตรีและ 
การพัฒนาเด็ก แนวคิดบางประการเกี ่ยวกับระบบการคุ ้มครองเด็ก ข้อท้าทายเกี ่ยวกับระบบ  
การคุ้มครองเด็ก สิทธิเด็กกับอาเซียน การย้ายถ่ินฐาน เป็นต้น มีการทำงานในประเด็นที่ข้ามสาขาและ
ข้ามเสา ได้แก่ การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก การค้าสตรีและเด็ก สปอตรณรงค์ในการยุติ  
ความรุนแรง สื่อเพื่อรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กที ่ตกเป็นเหยื ่อการค้ามนุษย์ตาม
อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก การคุ้มครองเดก็ในบริบท
เคลื่อนย้าย การริเริ่มจัดทำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ใน
สื่อออนไลน์ในอาเซียน (ซึ่งการกระทำผิดทางเพศต่อเด็กด้วยสื่อออนไลน์ในทุกรูปแบบโดยเฉพาะ
กฎหมายการลงโทษผู้ที่มีสื่อลามกเด็กไว้ในครอบครอง ในเอเซียมีเพียงประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
เท่านั้นที่มีกฎหมายลงโทษการมีสื่อลามกเด็กไว้ในครอบครอง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กใน
บริบทของการโยกย้ายถ่ินฐาน รวมถึงการจัดทำคู่มือ/แนวทาง แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนที่
สำคัญ ได้แก่ แผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก แผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วย
การขจัดความรุนแรงต่อสตรี แนวทางและกระบวนการพหุสาขาในระดับภูมิภาคในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก เพื ่อเรียกร้องให้ทุกประเทศในอาเซียนมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม  
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือหุ้นส่วนอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ที่ใช้
ชื่อว่า US PROGRESS (ASEAN-U.S. Partnership for Good Governance, Equitable and Sustainable 
Development and Security) และต่อมาเปลี ่ยนชื ่อโครงการใหม่ว่า US PROSPECT (ASEAN-U.S. 
Partnership for Regional Optimization within the Political-Security and Socio-Cultural 
Communities) เมื่อโครงการระยะแรกสิ้นสุดลง โดยได้แจ้งว่าแนวทางของอาเซียนนี้จะเป็นต้นแบบ
ในการยกร่างแนวทางของสหประชาชาติเพื่อเป็น UN Guidelines and Procedures to Address the 
Needs of Trafficking in Persons, Especially Women and Children ต่อไป  
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3.3.1.6  เป็นประธานดำเนินโครงการนำร่องเพื่อสร้างชื่อเสียงเชิงประจักษ์ของ 
ACWC (A Pilot Project on Facebook Page and Other Social Media Channels to Increase 
ACWC's Visibility) โดยการออกแบบโลโก้ เพื่อให้สามารถจดจำได้ และทำเป็นเข็มกลัด สติ๊กเกอร์ 
และเสื้อยืด รวมถึงเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ของ ACWC ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, 
YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp และ LinkedIn เป็นต้น โครงการดังกล่าวได้รับการชื่นชม
ในรายงานการศึกษาของ FORUM-ASIA14 ว่าเป ็นการใช้การรณรงค์และสื ่อในการสร ้ าง 
ความตระหนักรู้ เป็นโครงการในเชิงบวกที่ช่วยทำให้ ACWC เป็นที่รู้จักและเน้นย้ำถึงความสำคัญของ
สิทธิสตรีซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของ ACWC 

3.3.1.7 เป็นประธานจัดทำสปอตรณรงค์ในการยุติความรุนแรงต่อสตรี (Public 
Campaign to Stop VAW through Activities Commemorating the International Day on 
Anti-VAW) โดยจัดทำสปอตวีดิทัศน์ในการรณรงค์และสร้างความตระหนักในการยุติความรุนแรงต่อสตรี
ในภาพรวมและเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน และในวันที ่ 25 พฤศจิกายนซึ ่งเป็นวันรณรงค์ยุติ  
ความรุนแรงของทุกปี ภายใต้หัวข้อต่าง ๆ กัน  

ปี 2555  ห ัวข ้อ “ASEAN Without Violence is a Better Place for 
Everyone”  

ปี 2556  หัวข้อ “Domestic Violence is not a Private Issue but a 
Public One” และจัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์เพื่อเผยแพรใ่นอาเซียนผา่นกลไก ACWC และ SOMRI  

ปี 2557  หัวข้อ “Eliminate Violence against the Elderly Starts with 
You”  

ปี 2558-2559 หัวข้อ “Eliminate All Forms of Violence against 
Women and Girls throughout Their Life Cycle”  

ปี 2560  หัวข้อ “Social Sanction: Solution of Violence” 
3.3.1.8  เป็นประธานการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กที่

ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรี  
และเด็ก และแผนการดำเนินงานโบฮอลว่าด้วยการค้ามนุษย์  (ASEAN Campaign in Support of 
the ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women and 
the Bohol Trafficking in Persons Work Plans) ดังนี ้

 
14 FORUM-ASIA. (2020). Assessing on the ACWC+10: Assessing the Commission's Impact on Protecting 
Women's and Children's Rights in ASEAN. Bangkok: Asian Forum for Human Rights and Development 
(FORUM-ASIA). 
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ปี 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค 3 วัน โดยเชิญผู้แทน 
ACWC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากอาเซียนทั้งสามเสาหลัก องค์การระหว่างประเทศ บริษัทเอกชน 
และภาคประชาสังคม เข้าร่วม 

ปี 2562 ผลิตสื ่อเพื ่อการรณรงค์ โดยการให้ความรู ้ผ ่านเสียงดนตรี 
กลุ่มเป้าหมายคือแรงงานสตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ทำงานในไทยและนายจ้าง โดยเปิดตัว 
สื่อต้นแบบ "Ending Gender-Based Workplan Exploitation through Knowledge and Music" 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเปิดตัวสื่อเพื่อรณรงค์ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ในวันผู้ย้ายถิ่นสากลในระหว่าง  
การประชุมนานาชาติว่าด้วยการโยกย้ายถ่ินฐาน  

ปี 2563 ทำงานร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศกึษา
และองค์การระหว่างประเทศในการรณรงค์การยุติการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยเหตุแห่งเพศใน
สถานที ่ทำงาน (Ending Gender-Based Exploitation in the Workplace) และส่งเสริมการใช้
หมายเลข 1300 (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม) เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเหตุและการร้องเรียน หมายเลข 
1506 (ศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน) และช่องทางสังคมออนไลน์อื่น ๆ เช่น M-HELP-ME Application 
และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โดยให้แรงงานข้ามชาติร่วมเต้นประกอบวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โดย  
นำร่อง 5 ภาษา  

3.3.2  การขับเคลื่อน ACWC ในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้ังอาเซียนและไทย  
โครงการที ่ผู้แทนไทยทั้ง 4 คน ดำเนินการอยู่ภายใต้หัวข้อเรื ่องที ่ 3 การขจัด 

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก และหัวข้อเรื่องที่ 5 เรื่องการค้าสตรีและเด็ก ของแผนงาน ACWC ทั้งสอง
ฉบับนั้น หัวข้อการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กเป็นหัวข้อที่ได้รับความสำคัญสูงสุดลำดับที่ 1 ใน
แผนงาน นอกจากนี้ยังเป็นประเด็นทีอ่ยู่ในเปา้หมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อ 5.2 “ขจัดความรุนแรง
ทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระทำ
ทางเพศ และการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น” รวมถึง ในอนุสัญญา CEDAW และ CRC โดย
โครงการที่ดำเนินการภายใต้บทบาทดังกล่าวมีดังนี ้

3.3.2.1  โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรง
ต ่ อ ส ตร ี  ( Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women: RPA 
EVAW) และโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก 
(Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Children: RPA EVAC) โดย 
ดร.สายสุรี จุติกุล ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม ACWC-ACW ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการจัดทำ 
RPA EVAW และ RPA EVAC ทั้งสองฉบับ มีการแต่งตั้งคณะทำงานสองระดับคือ คณะทำงานของไทย 
และคณะทำงานของอาเซียน การจัดทำ RPA EVAW ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก UN 
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Women ในขณะที ่ RPA EVAC ได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณจาก UNICEF EAPRO สำหรับ
คณะทำงานของไทย RPA EVAW ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว โดยมีรองประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรี
แห่งชาติ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน สำหรับ RPA EVAC ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรม
กิจการเด็กและเยาวชน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ยงยุทธ ยุทธวงศ์) ลงนามในคำสั่ง
แต่งตั้ง คณะทำงานสามารถดำเนินการจัดทำ RPA EVAW และ RPA EVAC ได้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 
และเสนอต่อผู ้นำอาเซียนเพื ่อรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร ั ้งที ่ 27 เมื ่อวันที ่ 21 
พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย มีการจัดพิมพ์แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคดังกล่าว
เพื่อเผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยแจกจ่ายให้กับหน่วยงาน ผู้แทน ACWC และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในไทยและในอาเซียน ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ แผนงานดังกล่าวได้รับการ
กล่าวถึง และมีการนำไปเป็นตัวอย่างให้กับภูมิภาคอื่น โดย Mdm. Marta Pais และผู ้แทนจาก 
UNICEF EAPRO, UN Women เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาเซียนมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้เมื่อ
เทียบกับภูมิภาคอื่น 

3.3.2.2  การจัดทำแนวแนะการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็ก โดยไม่ใช้ความรุนแรง
ในท ุกสภาพแวดล ้อมของอาเซ ียน (The ASEAN Guidelines for a Non-Violent Approach to 
Nurture, Care and Development of Children in All Settings) เพื่อคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง
ในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารแนวแนะฯ ให้เข้ากับบริบทของ
ประเทศไทย 

3.3.2.3  โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรม โดยการหันเหคดี
ออกจากกระบวนการยุติธรรมด้วยวิธีการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Project on 
Diversion through Restorative Justice) โดยร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก กระทรวงยุติธรรม 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการหันเหคดีออกจาก
กระบวนการยุติธรรมด้วยวิธีการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และนำไปเผยแพรแ่ละปรบัใช้
ในประเทศของตน 

3.3.2.4  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทาง
กฎหมายในการป้องกันและขจัดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในสื่อออนไลน์ที่ครอบคลุมและ
สอดคล ้องในภ ูม ิภาคอาเซ ียน (Regional Workshop for Promoting Comprehensive and 
Harmonized National Legislation Aimed at Preventing and Combating Online Sexual 
Exploitation (OCSE) in ASEAN Member States) จัดในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยร่วมมือกับ
มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT International) และองค์กร Terre des 
Hommes เนเธอร์แลนด์สนับสนุนค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื ่อเป็นเวทีหารือใน 
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การพัฒนามาตรการและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทางกฎหมายในการป้องกันและขจัดการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กในสื่อออนไลน์ที่ครอบคลุมและสอดคล้องในภูมิภาคอาเซียน 

3.3.2.5 โครงการศึกษาขอมูลเบื้องตนของประเด็นสำคัญภายใตแผนปฏิบัติการ
ภูมิภาคอาเซียนวาดวยการขจัดความรุนแรงตอเด็ก (Baseline Study of Priority Areas Under the 
ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Children Project) 
โดยการสนับสนุนจาก UNICEF EAPRO เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าอาเซียนได้ดำเนินการตามแผนการขจัด
ความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบก้าวหน้าไปในระดับใดหลงัจากที่ผ่านมาแล้วครึ่งทาง โดยในส่วนของไทย
ได้มีการจัดประชุมหารือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อมูลในการดำเนินการตาม RPA EVAC 
ของไทยไปเป็นส่วนหนึ่งของรายงานของอาเซียนดังกล่าว และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เผยแพร่ผลการศึกษา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561  

3.3.2.6  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
อาเซียนว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการศึกษาระดับโลกเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่
ถูกลิดรอนเสรีภาพ (2018 ASEAN Conference on Juvenile Justice Reform "ASEAN for Children 
in Conflict with the Law 2018, Implementation of Restorative Justice and Global Study 
on Children Deprived of Liberty) โดยร่วมมือกับผู้แทน ACWC ด้านสิทธิเด็กจากมาเลเซีย  
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก กระทรวงยุติธรรม และ UNICEF EAPRO จัดประชุมเมื่อ 2-4 พฤศจิกายน 
2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ผู้แทน ACWC ด้านสิทธิเด็ก ผู้ปฏิบัติงานและผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กในกระบวนการยุติธรรมจากอาเซียน และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

3.3.2.7  โครงการประชุมเพื่อพัฒนาหลักการสากลในการคุ้มครองเด็กที่เกิดจาก
เทคโนโลยีการเจรญิพนัธ์ุตามข้อตกลงการอุม้บุญ (Consultative Meeting on the Draft Principles 
for the Protection of the Rights of the Child in the Context of Surrogacy) ระหว่างว ันที่   
5-6 ธันวาคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ กัมพูชา โดยร่วมกับองค์การบริการทางสังคมนานาชาติ 
( International Social Service: ISS) สมาพันธร ัฐสว ิส และก ัมพ ูชา ในการจ ัดประชุม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนให้เห็นถึงปัญหาและความจำเป็นที่จะต้องมี
กฎหมายเฉพาะที่เหมาะสมในการกำกับ ควบคุมและดูแลการจัดการให้มีเด็กที่เกิดโดยเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธ์ุทางการแพทย์โดยให้ผู้อื่นตั้งท้องแทน (การอุ้มบุญ) เนื่องจากจะมีปัญหาทางกฎหมาย
ในเรื่องสิทธิของเด็กที่เกิดจากกระบวนการดังกล่าว และปัญหาในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของหญิงที่รับ  
ตั้งท้องแทนและบุคคลที่ขอให้ผู้อื่นต้ังท้องแทน รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ทกุประเทศสมาชิกอาเซียนจดัทำ
กฎหมายดังกล่าวเพื่อคุ้มครองสทิธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (ปัจจุบันมีไทยเพียงประเทศเดยีว
ที่มีกฎหมายเฉพาะนี้ และกัมพูชาอยู่ในระหว่างกระบวนการศึกษาและร่างกฎหมายอุ้มบุญ)  
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3.3.2.8  โครงการทบทวนและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วย
การขจ ัดความร ุนแรงต ่อสตร ี  (Mid-Term Review ASEAN Regional Plan of Action on the 
Elimination of Violence against Women: RPA EVAW) โดยดำเนินการร่วมกับกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวในฐานะ Focal Point ของ ACW และ UN Women เริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี 
2562 และให้ประเทศสมาชิกอาเซียนไปจัดการประชุมหารือในประเทศ จากนั้ นนำข้อมูลที่ได้มา
รวบรวมและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 

3.3.2.9  โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเดก็จาก
การแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน (Regional Plan of Action for Protection of 
Children from All Forms of Online Exploitation and Abuse) เพื่ออนุวัติการปฏิญญาว่าด้วย
การคุ้มครองเด็กจากการแสวงประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซยีน (Declaration on the Protection 
of Children from All Forms of Online Exploitation and Abuse in ASEAN) ซึ ่งผู ้นำอาเซียน
ได้รับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพฯ และ
นนทบุรี ในปีที ่ไทยเป็นประธานอาเซียน โดยได้รับความร่วมมือจาก UNICEF EAPRO, ECPAT 
International กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยคาดว่าจะเสนอต่อผู้นำ
อาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 38 ในปี 2564 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของบรูไน 
ดารุสซาลาม 

3.3.2.10 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบท
ของการโยกย้ายถิ ่นฐาน (ASEAN Regional Plan of Action on the Rights of Children in the 
Context of Migration) เพื่ออนุวัติการปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้าย
ถ่ินฐาน (ASEAN Declaration on the Rights of Children in the Context of Migration) ซึ่งผู้นำ
อาเซียนได้รับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพฯ 
และนนทบุรี ในปีที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการหารือร่างแผนปฏิบัติการฯ โดยมี
คณะทำงาน ได้แก่ UNICEF EAPRO กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองการต่างประเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยคาดว่าจะ
สามารถนำเสนอแผนปฏิบัติการฯ นี้ให้ผู้นำอาเซียนเพื่อรับทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั่งที่ 
38 ในปี 2564 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของบรูไน ดารุสซาลาม 

3.3.2.11 โครงการจัดทำแนวทางและกระบวนการพหุสาขาระดับภูมิภาคใน 
การตอบสนองต่อความต้องการของเหยื่อการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาอาเซียนว่ าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Regional Multi-Sectoral Guidelines and Procedures to 
Address the Needs of TIP Victims in Accordance with the ASEAN Convention against 
Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP) โดยเอกสารดังกล่าวได้รับ
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การรับรองจาก ACWC ในการประชุมครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 โดยการสนับสนุนจาก 
ASEAN-US PROGRESS โดยผู้นำอาเซียนไดร้ับทราบเอกสารดังกล่าวในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 
35 เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 ที่กรุงเทพฯ มีการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้เช่ียวชาญ
ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์จากอาเซียน และจัดงานเพื ่อแนะนำตัวอย่างชุดเครื่องมือสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน (Model Toolkit) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่กรุงเทพฯ โดยจัดแปลเป็น 6 ภาษา 
ได้แก่ เขมร อินโดนีเซีย ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางและ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานระดับภูมิภาค 

3.3.2.12 โครงการนำร่องในประเทศในการนำแนวปฏิบัติที่มีความละเอียดอ่อนเชิง
เพศภาวะสำหรับการดูแลสตรีที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สู่การปฏิบัติในประเทศไทย ( Pilot 
project on the Implementation of ASEAN-ACWC Gender Sensitive Guideline for Handling 
Women Victims of Trafficking in Persons) โดยจัดแปลเป็นภาษาไทยแล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ 
2562 โดยได้รับความร่วมมือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม และศูนย์วิจัยการย้ายถ่ิน
แห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3.3.2.13 การจัดการอบรมเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้กับทีมสหวิชาชีพใน  
สี่จังหวัดคือ เชียงราย สุราษฎร์ธานี ตราด และสระแก้ว ในช่วงไตรมาสที่สาม ปี 2563 โดยมีประเด็น
เรื่องความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะเป็นหัวข้อหนึ่งในการบรรยาย โดยยึดแนวปฏิบัติ จากเอกสาร 
แนวปฏิบัติที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะสำหรับการดูแลสตรีที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์
ของอาเซียนในการอบรม โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Development Programme: UNDP) โครงการความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งสหประชาชาต ิ
(United Nations Action for Cooperation against Trafficking in Persons: UN ACT) มูลนิธิศุภนิมิต 
(World Vision Foundation), Winrock International และ UN Women 

ทั้งนี้ โครงการของผู้แทนไทยทั้งหมดได้รับงบประมาณจากองค์การระหว่างประเทศ
และประเทศคู่เจรจาของอาเซยีน โดยรัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณในการจดัเวทีหารอืกับภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในประเทศ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการประสานงานและจัดประชุมหารือในประเทศ อำนวย
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ  ตลอดจนการมีหนังสือขอความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก  

สำหรับองค์การระหว่างประเทศที่สนับสนุนการดำเนินโครงการของไทย อาทิ 
UNICEF EAPRO, ECPAT International, US PROGRESS & US PROSPECT, องค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการโยกย้ายถ่ินฐาน (The International Organization for Migration: IOM / IOM-X) องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) องค์การแตร์เด ซอมม์  
เนเธอร์แลนด์ (Terre des Hommes of Netherland) โครงการความร่วมมืออาเซียน-ออสเตรเลีย 



38 

 

เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-Australia Counter Trafficking: ASEAN-ACT) รวมถึงองค์การ
ระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ร่วมกันสนับสนุนในการจัดประชุมหารือ ACWC Partnership Conference 
ได้แก่ Plan International, ECPAT International กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลยี 
(Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT) มูลนิธิศุภนิมิต (World Vision), US PROSPECT 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก กระทรวง
ยุติธรรม เป็นต้น โดยแต่ละหน่วยงานเลือกออกค่าใช้จ่ายเฉพาะรายการที่ยินดีจะสนับสนุน ซึ่งรูปแบบ
การสนับสนุนแบบนี้ทำให้แต่ละหน่วยงานไม่ต้องรับผิดชอบงบประมาณก้อนใหญ่และสามารถเลือก
รายการตามที่หน่วยงานถนัดและสามารถสนับสนุนได้ การจัดงานในครั้งแรกประสบความสำเร็จเป็น
อย่างดี และได้รับการเรียกร้องให้จัดในลักษณะนี้อีก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการสานต่อโดยผู้แทน 
ACWC เวียดนามและจัดเวทีในลักษณะเดียวกันในปีที่เวียดนามเป็นประธานอาเซียนในปี 2563 

3.3.3  การปรับปรุงองค์กร 
ผู้แทนไทยมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงองค์กร ACWC ดังนี้ 
3.3.3.1  การมีบทบาทนำและช่วยวางแผนและวางรากฐานการทำงานให้กับ 

ACWC เช่น ริเริ่มให้มีการดำเนินการศึกษาเตรียมการเพื่อจัดทำแผนงานของ ACWC ฉบับที่ 1 ระยะ 
5 ปี (2555-2559) โดยเสนอโครงการให้ UN Women (ช่ือเดิมคือ กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา
สตรี (United Nations Development Fund for Women: UNIFEM) และ SEARCH จัดทำเอกสาร 
8 ฉบับ ดังนี้ 

ด้านเด็ก 
1)  ว ิ เคราะห ์และส ั ง เคราะห ์ข ้อส ั ง เกตโดยสร ุป  (Concluding 

Observations) ของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยอนุสัญญาสิทธิเด็กของ 10 ประเทศใน
อาเซียน 

2)  รวบรวมหัวข้อหลักในเอกสารระดับชาติของ 10 ประเทศ ด้านนโยบาย
และแผนพัฒนาเด็กของแต่ละประเทศ 

3)  รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะจากองค์กรเอกชน (ถ้ามี) ด้าน  
การพัฒนาเด็กของ 10 ประเทศ 

4)  รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะจากองค์กรนานาชาติเกี่ยวกับ  
การพัฒนาเด็กของอาเซียน 10 ประเทศ 

ด้านสตรี 
1)  ว ิ เคราะห ์และส ั ง เคราะห์ข ้อส ั ง เกตโดยสรุป  (Concluding 

Observations) ของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีของ 10 
ประเทศ 
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2)  รวบรวมหัวข้อหลักในเอกสารระดับชาติด้านนโยบายและแผนพัฒนา
สตรีของแต่ละประเทศ 

3)  รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะจากองค์กรเอกชน (ถ้ามี) ด้าน  
การพัฒนาสตรีของ 10 ประเทศ 

4)  รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะจากองค์กรนานาชาติเก ี ่ยวกับ  
การพัฒนาสตรีของอาเซียน 10 ประเทศ 

จากนั้นร่วมพิจารณากับผู้วิเคราะห์จัดทำ Matrix สังเคราะห์จากเอกสาร 
8 ฉบับดังกล่าวเพื ่อนำเสนอ ACWC เพื ่อให้คัดเลือกหัวข้อหลักที่ ACWC ต้องการมุ ่งเน้นและให้
ความสำคัญโดยที่ประชุมได้คัดเลือกไว้ จำนวน 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก 
(2) การค้าสตรีและเด็ก (3) สตรีและเด็กที่อาศัยอยู่ด้วย/ได้รับผลกระทบจาก HIV/AIDS (4) ผลกระทบ
ทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่มีต่อสตรีและเด็ก (5) การส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและเด็กพิการ (6) เครื่องมือของอาเซียนและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีและสทิธิเด็ก (7) ระบบ
การคุ้มครองเด็ก: การทำงานแบบบูรณการและครอบคลุม สำหรับเด็กที่ต้องการการคุ้มครองทาง
สังคม (8) สิทธิในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งรวมถึงการดูแลพัฒนาการและการศึกษาตั้งแต่
เยาว์วัย (9) สิทธิเด็กในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหมดที่มีผลต่อเด็ก (10) การมีส่วนร่วมของสตรีใน
ด้านการเมืองและการตัดสนิใจ การปกครองแบบมีธรรมาภิบาลและเป็นประชาธิปไตย (11) การเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับสตรี กับเรื่องความยากจนที่เกิดจากความเป็นสตรี (Feminization 
of Poverty) สิทธิสตรีในที่ดินและทรัพย์สิน (12) ส่งเสริมการดำเนินงานทางการศึกษาให้เป็นสากลและ
มีความเสมอภาคทางเพศ (ทั้งในตำราเรียน หลักสูตร และการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม) (13) การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ ACWC และ (14) ส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือและเจรจากับผู้มีส่วนได้เสียทั้งใน
ระดับชาติและระดับภูมิภาค ซึ่งแผนงานดังกล่าวได้มีการนำเสนอต่อรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดกิาร
สังคมและการพัฒนาซึ่งดูแลและกำกับการทำงานของ ACWC เพื่อพิจารณาให้การรับรอง  

3.3.3.2  การมีบทบาทนำในการจัดทำระเบียบที่ว่าด้วยการทำงาน (Rules of 
Procedures: ROP) ของ ACWC จำนวน 19 บท ว่าด้วยเรื่อง การประชุม การตัดสินใจ วาระการประชุม 
การดำเนินงาน การร่วมงาน เอกสารรายงานการประชุม ความลับ การสื่อสาร ผู้แทน ACWC การตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะทำงาน ขั ้นตอนการรายงาน การปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลประเทศสมาชิก
อาเซียน ความสัมพันธ์กับองค์กรอาเซียนอื่น ๆ  การเป็นตัวแทน ACWC ไปร่วมงานในระดับภูมิภาค
และงานระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของ ACWC กับภายนอก การระดมเงินทุนและการใช้เงิน  
การสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน และเรื่องอื่น ๆ ทั่วไป เพื่อให้การทำงานของ ACWC ใน
ฐานะที่เป็นกลไกที่จัดต้ังข้ึนใหม่สามารถดำเนินงานไปได้อย่างเรียบร้อยตามระเบียบดังกล่าว 



40 

 

3.3.3.3  บทบาทในการนำองค์กร ACWC เพื่อยืนหยัดในหลักการทำงานร่วมกัน
กับ AICHR (alignment) ในฐานะหุ้นส่วนที ่เท่าเทียมกัน เคารพซึ่งกันและกันเพื่อให้ทั้งสองกลไก
สามารถทำงานให้สอดคล้องและเสริมซึ ่งกันและกันได้ โดยทั ้ง ACWC และ AICHR ต้องยอมรับ 
การทำงานตามแผนงานของแต่ละฝ่ายในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก เนื่องจากเป็น
ประเด็นข้ามสาขาและข้ามเสา มีความเกี่ยวข้องกับองค์การเฉพาะสาขาต่าง ๆ  ของอาเซียน นอกจากนี้ 
ยังต้องการให้รู้ถึงความมุ่งมั่นของ ACWC ที่จะปรึกษาหารือ ประสาน และทำงานร่วมกันกับ AICHR 
เพื่อประโยชน์ต่อสตรีและเด็กในภูมิภาคอาเซียน 

จะเห็นได้ว่าบทบาทของผู้แทนไทยโดยเฉพาะ ดร.สายสุรี จุติกุล ซึ่งเป็นผู้ ก่อตั้ง 
ACWC ให้เป็นจริงข้ึนมาจากที่เคยเป็นเพียงแต่เจตนารมณ์ในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ 2547-2553 
ที่มีการเรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรแีละ
สิทธิเด็ก และในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ 
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี กรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพ
ของสตรี ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศในระดับสากล เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี ด้วยคุณสมบัติ ความอาวุโส และความเชี ่ยวชาญ เครือข่ายที ่มีอยู ่ทั ่วโลก และ
ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานของ ดร.สายสุรีฯ ช่วยนำ ACWC ในฐานะกลไกใหม่ของอาเซียนในช่วง
ระยะก่อตั้ง ให้เป็นที่รู้จักขององค์การระหว่างประเทศและกลไกที่สำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ทั้งในระดับองค์การสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศนอกภูมิภาค 
ดร.สายสุรีฯ ยังกล้าที่จะยืนหยัดในหลักการ ความเป็นเหตุเป็นผล และสามารถโต้แย้งกับผู ้แทน 
AICHR ฟิลิปปินส์ ในประเด็นเรื ่องแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน (alignment) กับ AICHR และ
สามารถพา ACWC ดำเนินงานไปได้ในฐานะหุ้นส่วนที่เท่าเทยีมกัน เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์
ต่อสตรีและเด็กในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในปัจจุบันผู้แทน AICHR ก็สามารถทำงานร่วมกับผู้แทน ACWC 
ได้ดี และที่สำคัญผู้แทนไทยได้มีการส่งมอบนโยบายและท่าทีในประเด็นที่ยังคั่งค้าง เช่น การแก้ไข 
TOR รายข้อโดยไม่พิจารณาปรับเนื้อหาในภาพรวม ทำให้ ดร.สายสุรีฯ ในฐานะที่เป็นผู้ยกร่าง TOR 
และก่อตั้ง ACWC ต้องยืนหยัดถึงหลักการทำงานที่เน้นความรอบคอบ ความเป็นเหตุเป็นผล ฉะนั้น
เมื่อนายวันชัยฯ ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่ต่อก็ยังสามารถสานต่อนโยบายและยืนหยัดท่าทีไทย ทำให้
ในที่สุดทั้ง 9 ประเทศต้องยอมรับข้อเสนอของไทยและสามารถรับรอง TOR ได้ทั้งฉบับเนื่องจาก
อาเซียนดำเนินงานด้วยระบบฉันทามติ นอกจากนี้ยังมีกรณีการจัดทำ TOR ของ ACWC Fund ที่มี
ความรีบเร่งและขาดการพิจารณาให้รอบคอบเพียงเพื่อจะได้ใช้เงินกองทุนที่ทุกประเทศบริจาคเข้า
กองทุนประเทศละ 40,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,280,000 บาท เพียงครั ้งเดียวแม้ว่า      
ดร.สายสุรีฯ จะพ้นวาระไปแล้วถึง 5 ปี ACWC Fund ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ในปี 2564 เนื่องจากผู้แทน
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ทั้ง 20 คนไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะสนับสนุนโครงการไหน ทุกคนต่างต้องการงบประมาณไปดำเนนิ
โครงการของตน 

เมื่อพิจารณาจากขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ ACWC การศึกษานี้พบว่าผู้แทนไทย
มีการทำหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน TOR ในด้านการส่งเสริมการดำเนินการตามตราสารระหวา่งประเทศ 
โดยเฉพาะ CEDAW, CRC รวมทั้งตราสารอาเซียนอื่น ๆ  เช่นอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก มีบทบาทเป็นประธานในการพัฒนาแนวทางและกระบวนในการที ่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การจัดทำ RPA EVAW และ RPA EVAC 
การนำปฏิญญาอาเซียนไปพัฒนาเป็นแผนงานในระดับภูมิภาค การผลักดันให้หน่วยงานในประเทศที่
เกี่ยวข้องนำแผนงานฯ ไปขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง การดำเนินโครงการเพื่อ
รณรงค์ในเรื่องการยุติความรุนแรงในกลุ่มเป้าหมายต่าง  ๆ ความสามารถในการทำโครงการที่เป็น
ประเด็นก้าวหน้าและอ่อนไหว เช่น การคุ ้มครองเด็กในบริบทเคลื ่อนย้าย การส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการทางกฎหมายในการป้องกันและขจัดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในสื่อ
ออนไลน์ที่ครอบคลุมและสอดคล้องในภูมิภาคอาเซียน การคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรมโดย
การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมด้วยวิธีการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
นอกจากนี้ผู้แทนไทยทั้ง 4 คน ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรในเวทีต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สามารถ
เป็นปากเสียงแทนสตรีและเด็ก สื่อสารถึงงานที่ ACWC ได้ดำเนินการ นอกจากนี้ ทั้ง ดร.สายสุรีฯ 
และนายวันชัยฯ อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Majestic Group ซึ่งเป็นอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็ก และ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิทธิเด็ก จัดต้ังโดยคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ กลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและยังมีการประชุม
กันอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทำให้กฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมีความก้าวหนา้และ
ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ผู้แทนไทยใน ACWC ยังได้ให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกบั
การดำเนินงานของ ACWC และงานด้านสิทธิสตรี สิทธิเด็ก การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
แก่ภาคีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีการจัดกิจกรรม/
โครงการ ให้เหมาะกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงาน
หลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว เพื่อช่วยเหลอื
และทำงานร่วมกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ มีการกระตุ้นให้ภาครัฐมีการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ส่งเสริมให้ภาครัฐมีการเก็บข้อมูลจำแนกตามเพศ 
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในประเด็นที่สำคัญต่าง  ๆ  มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในประเทศ
สมาชิกอย่างสม่ำเสมอตามโครงการ/กิจกรรมของ ACWC ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก มีการสนับสนุนการ
จัดเวทีให้เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเจรจา เช่น ASEAN Children’s Forum (ACF) 
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การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของเด็กในการจัดทำเอกสารที่มีผลต่อเด็ก และที่สำคัญผู้แทนไทย
ทุกคนผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำให้ไทยไดผู้้แทนที่มี passion ในเรื่องสตรีและเด็ก สนใจที่จะเข้า
มาทำงาน ทำให้มุ่งมั่น กระตือรือล้นในเรื่องการสร้างมาตรฐานของอาเซียน เพื่อทั้ง 10 ประเทศจะได้
นำไปพัฒนาในส่วนที่ขาดเพื่อให้ได้มาตรฐานของอาเซียน 
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3.4  อุปสรรคและข้อท้าทายในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้แทนไทย  
จากการศึกษาข้างต้น จะพบว่าการทำงานของผู้แทนไทยมีอุปสรรคและข้อท้าทาย ดังนี้  
3.4.1 แม้ว่า ACWC จะมีกองทุนที ่ให้ทุกประเทศบริจาคเข้ากองทุนของ ACWC เพียง 

ครั้งเดียวประเทศละ 40,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,280,000 บาท) แต่คณะกรรมการกองทุนคือ 
ผู้แทน ACWC ทั้ง 20 คน ทำให้การตกลงในเรื่องการใช้เงินเป็นไปได้ยาก ทุกประเทศมีโครงการที่รอ
งบประมาณสนับสนุน นอกจากนี้ ACWC ประชุมสามัญปีละ 2 ครั้ง มีวาระต่าง ๆ ที่ต้องปรึกษาหารือ
เป็นจำนวนมาก จึงต้องแต่งตั ้งคณะทำงานชุดเล็กเพื ่อปรึกษาหารือและเสนอแนวทางในการใช้
เงินกองทุน ขณะนี้จึงยังไม่มีความคืบหน้า กองทุนในลักษณะนี้อาจไม่ยั่งยืนเพราะผู้แทนแต่ละประเทศ
อาจไม่ยินยอมให้ผู้แทนประเทศอื่นนำเงินไปใช้มากกว่าที ่ประเทศของตนได้สนับสนุนเข้ากองทุน  
การแสวงหาแหล่งทุนเพื่อนำเงินมาสมทบในกองทุนเป็นไปได้ยากเนื่องจากกระบวนการขอใช้เงินที่
ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้เวลา และต้องปฏิบัติตามระเบียบทางการเงินของสำนักเลขาธิการอาเซียน 
การติดต่อและสนับสนุนงบประมาณกับผู้แทน ACWC โดยตรงจึงค่อนข้างสะดวกและรวดเร็วกว่า 
นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ผู้แทนบางประเทศไม่สามารถหางบประมาณมาสนับสนุนในการดำเนินโครงการ
ของตนได ้จึงขอร้องให้ผู้แทนไทยหยุดเสนอโครงการใหม่ เพื่อให้องค์กรที่สนับสนุนงบประมาณให้กับ
โครงการของไทยหันไปสนับสนุนโครงการของประเทศอื่นบ้าง 

3.4.2 หลักการฉันทามติของอาเซียน และการไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศ ทำให้
อาเซียนไม่ก้าวหน้า การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด ๆ เกิดได้ช้า ประเด็นที่มีความก้าวหน้ามาก ๆ 
ทำไม่ได้ บางประเด็นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีการขอแก้ไขข้อความจนไม่เหลือสาระที่ตอ้งการให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง บางประเทศขอเติมข้อความ “ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบริบทและเงื่อนไขในประเทศ” ใน
ทุกเอกสาร ผู้แทนมีแนวโน้มที่จะรับเฉพาะข้อเสนอที่มีการดำเนินการอยู่แล้วในประเทศ  

3.4.3 กระบวนการหารือตามกลไกอาเซียนใช้เวลาในการรับรองเอกสารนาน มีโครงสร้าง
หลายระดับทั้งในระดับสาขา ซึ่งจะมีทั้งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี และมีระดบัเสาซึ่ง
จะมีทั้งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับคณะมนตรีเช่นกัน มีกลไกการประชุมสามเสาเพื่อกลั่นกรอง
เอกสาร ก่อนที่จะเสนอต่อผู้นำอาเซียนเพื่อพิจารณาให้การรับรอง/รับทราบ/เห็นชอบ ทำให้บาง
ประเทศใช้กลไกเหล่าน้ีในการต่อรอง/ขอปรบัแก้เอกสารในทุกขั้นตอน ก่อความยุ่งยากเนื่องจากต้องมี
การนำเอกสารกลับไปให้หน่วยงานที่เคยรับรองแล้วทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อดูว่ารับได้หรือไม่ 
บางประเทศใช้เงื่อนไขภาษามาเป็นข้ออ้างว่าไม่มีเวลาพอเพียงที่จะแปลเอกสารสำหรับการจัดประชุม
หารือในประเทศ และต้องการฉบับที่ปรับแก้เรียบร้อยในขั้นตอนสุดท้าย จึงจะนำไปจัดแปลและจัด
ประชุมหารือ บางครั้งอ้างเหตุผลเรื่องขาดงบประมาณในการจัดแปล และใช้เหตุผลในลักษณะนี้ในทุก
ครั้งที่จะต้องมีการรับรองเอกสาร ก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน 
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3.4.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
มาตรา 4 (7) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มี
ผลผูกพันรัฐบาลไทย กำหนดให้เอกสารที่จะมีการเสนอให้รับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรี เช่น 
ร ่างรายงานสรุปผลการประชุมฯ (แม้จะยังไม่ได้ม ีการประชุม) ร ่างปฏิญญา ( declaration)  
ร่างแถลงการณ์ร่วม (joint statement) ร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) ฯลฯ ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่รัฐมนตรีฯ จะสามารถให้การรับรองเอกสารได้ ทำให้เกิดปัญหา
ในเรื่องการเสนอเอกสารต่อคณะรัฐมนตรีในระยะเวลากระชั้นชิด ระยะเวลาในการแปลเอกสารที่มี
จำกัดเนื ่องจากเอกสารโดยเฉพาะของอาเซียนส่งมาให้ช้าเนื ่องจากต้องมีการรับรองจากระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส ข้ึนมาถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบสาขาน้ัน ๆ ก่อนจะมาถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเสาหลัก 
นอกจากนี้เป็นการเพิ่มภาระให้กับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ในการให้
ความเห็นว่าเอกสารดังกล่าวเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เกี่ยวพันกับพันธกรณีของไทยหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งในทุกครั้งจะปรากฎผลว่าเอกสารต่าง ๆ เหล่าน้ันไม่เข้าข่ายมาโดยตลอด 

3.4.5 ACWC ไม่มีงบประมาณในการดำเนินโครงการ บางครั้งทำได้เพียงในลักษณะตั้งรับ 
ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ ต้องรอให้มีหน่วยงานที่มีความสนใจตรงกันจึงจะสามารถร่วมมือกันได้ 
การรอให้ภาครัฐตั้งงบประมาณมีความไม่แน่นอนและอาจถูกตัดเนื่องจากงบประมาณภาครัฐถูกตัดลด
ในทุกปี  

3.4.6 ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่าง ACWC และองค์การเฉพาะราย
สาขาภายในเสาสังคมและวัฒนธรรม เช่น ด้านการศึกษา สาธารณสุข เป็นต้น และในการพิจารณา
เอกสารอาเซียนเพื ่อให้ความเห็นนั ้นส่วนใหญ่จะมีเพียงกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ/หรือกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาให้ความเห็นเนื่องจากระยะเวลาที่ได้รับเอกสารกระช้ันชิด ทำให้
ไม่มีเวลาเหลือเพียงพอที่จะเสนอเอกสารใหห้น่วยงานภายนอกพิจารณา ผู้ประสานงานหลักของแต่ละ
สาขาต่างก็ไม่มีเวลาพิจารณาเอกสารทีส่่งมาในระยะเวลากระช้ันชิดและไม่สามารถสง่ความเหน็ได้หาก
ผู้บริหารยังไม่เห็นชอบ การขอความร่วมมือต้องทำหนังสืออย่างเป็นทางการส่งไปเพื่อจะได้ตอบกลับ
อย่างเป็นทางการ ทำให้กระบวนการปรึกษาหารือในประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก 

3.4.7 หน่วยงานส่วนใหญ่ของไทยยังไม่รู้จักผู้แทน ACWC และไม่ทราบบทบาท ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ ACWC เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  

3.4.8 ผู้แทนบางประเทศที่รัฐบาลส่งมาเป็นผู้แทน ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ มุมมองต่าง  ๆ จึง
ไม่ใช่ความเห็นจากผู้เช่ียวชาญ บางประเทศไม่ปฏิบัติตาม TOR และไม่เคารพมติที่ประชุม  
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3.5  คุณลักษณะของผู้แทนไทยใน ACWC  
ในการคัดเลือกผู้แทนของประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนใน ACWC นั้น กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของไทยใน  ACWC ได้
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยใน ACWC โดยกำหนดคุณสมบัติใน
เรื่องความรู้ความสามารถในประเด็นเรื่องสิทธิสตรี/สิทธิเด็ก มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน
การทำงานด้านสิทธิสตรี/สิทธิเด็ก ทั้งในต่างประเทศและในไทย มีผลงานด้านสิทธิสตรี/สิทธิเด็กเป็นที่
ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวาง รวมถึงเป ็นผู ้มีว ิสัยทัศน์กว้างไกลและเข้าใจในประเด็น 
สิทธิสตรี/สิทธิเด็ก ของไทยเป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของอาเซียน 
โดยเฉพาะประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีเ ยี่ยม  
ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ดำเนินการประชุม แสดงความเห็น 
ช้ีแจงรายละเอียด ให้คำปรึกษาแนะนำ เป็นวิทยากร ตลอดจนแสดงแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ รวมถึงไม่มีปัญหาสุขภาพที่จะเป็นอุ ปสรรคต่อ 
การปฏิบัติงาน โดยการคัดเลือกใช้วิธีสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกที่ได้รับ
การแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการมีทั ้งผู ้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอก ชน 
ผู ้ทรงคุณวุฒิ/ผู ้เชี ่ยวชาญในเรื ่องสิทธิสตรี/สิทธิเด็ก การคัดเลือกจะเน้นกระบวนการที ่โปร่งใส 
ยุติธรรม เปิดกว้าง มีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วน  

จากนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่กำหนดให้ผู้แทนไทย
ที่ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม TOR ของ ACWC คือ (1) เพื่อส่งเสริมการดำเนินการ
ตามตราสารระหว่างประเทศ ตราสารของอาเซียน และตราสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
(2) เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงานและยุทธศาสตร์เชิงนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิสตรแีละ
สิทธิเด็กที่จะเอื ้อประโยชน์ต่อการสร้างประชาคมอาเซียน (3) เพื ่อส่งเสริมให้สาธารณชนมี 
ความตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในอาเซียน (4) เพื่อเป็นปากเป็นเสียงแทน
สตรีและเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบุคคลด้อยโอกาสที่สุดและกลุ่มชนชายขอบ ตลอดจนกระตุ้นให้
ประเทศสมาชิกปรับปรุงสถานภาพสตรีและเด็กและกลุ่มบคุคลดังกล่าว (5) เพื่อสร้างศักยภาพของผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียที ่เกี ่ยวข้องในทุกระดับ อาทิ ระดับผู ้บริหาร ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตุลาการ /ศาล  
ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน กลไกด้านสตรีและเด็ก และ (6) เพื่อช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอจาก
ประเทศสมาชิกในการเตรียมรายงานผลการดำเนินงานตาม CEDAW และ CRC การทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน และรายงานสนธิสัญญาอื่น ๆ  เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในอาเซียน  
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จากการสัมภาษณ์ผู ้แทนไทยใน ACWC ผู ้แทน AICHR ผู ้แทนกรมอาเซียน กระทรวง 
การต่างประเทศ ผู้แทน ECPAT International และผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน ดังมีรายช่ือ
ปรากฎตามภาคผนวก ง ถึงคุณลักษณะของผู้แทนไทยที่จะมาทำหน้าที่ใน ACWC ได้รับทราบว่า
ผู้แทนไทยที่ผ่านมาทำหน้าที่ได้ดีมาก มีความเป็นผู้นำ มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมใน  
การทำหน้าที่ได้ดีมาก เป็นผู้นำในการดำเนินโครงการภายใต้หัวข้อการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก 
และการค้าสตรีและเด็ก ให้โอกาสผู้แทนจากภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม สำหรับข้อแนะนำใน
เรื่องคุณลักษณะของผู้แทนที่จะทำหน้าที่ใน ACWC ที่เสนอมามีดังนี้ 

1) มุ่งเน้นผู้ที่มีความรู้ในเรื่อง CEDAW/CRC เน้นการทำงานด้านส่งเสริมสิทธิ งานตาม
พันธกรณีทั้งอาเซียนและสากล 

2) รู ้ว่าประเทศไทยมีปัญหาอะไรบ้างในเรื่อง CEDAW/CRC จุดอ่อน/จุดแข็ง สามารถ
ทำงานตามอำนาจหน้าที่ และตาม TOR ของ ACWC และสามารถริเริ่ม/สานงานต่อจากผู้แทนก่อน
หน้านี้ได้ สามารถให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามพันธกรณีและการจัดทำรายงานประเทศได้ 

3) มีความสนใจในเรื ่องเด็กและสตรี มีความมุ ่งมั ่นและกระตือรือล้นในเรื่องการสร้าง
มาตรฐานของอาเซียนเพื่อทั้ง 10 ประเทศจะได้เอาไปพัฒนาในส่วนที่ขาดเพื่อให้ได้มาตรฐานของ
อาเซียน 

4) ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญ (expert) ในเรื่องสิทธิสตรี/สิทธิเด็ก เพื่อจะได้เสนอความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนในเชิงวิชาการในที่ประชุมในมุมมองของผู้เช่ียวชาญได้  

5) จำเป็นต้องมองประเด็นให้ทะลุ และต้องใช้คุณสมบัติส่วนตัวในเชิงวิชาการ ในการต่อสู้ 
ประนีประนอม หรือเป็นปากเสียงแทนรัฐ เมื่อมีกรณีเกิดข้ึนในอาเซียนจนกลายเป็นข้อพิพาทระหว่าง
รัฐในอาเซียน และสามารถยึดโยงประเด็นเรื่องสิทธิสตรีและสิทธิเด็กจากภายในประเทศสู่อาเซยีน 
และจากอาเซียนกลับมาในประเทศ 

6) มีทักษะในการเจรจาเป็นอย่างสูง สามารถโน้มน้าวประเทศต่าง ๆ ให้สนับสนุนข้อเสนอ
ของไทย  

7) สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายได้มากข้ึนและอย่างเข้มแข็ง 
 



 

 

 
บทที่ 4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

งานศึกษาช้ินน้ีได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาถึงบทบาทของไทยในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กใน ACWC รวมถึงคุณลักษณะของผู้แทนไทยที่จะไปทำหน้าที่ใน ACWC 
ว่าควรเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้บรรลวัุตถุประสงค์ รวมถึงสามารถทำหน้าที่ตามขอบเขต
และอำนาจหน้าที่ของ ACWC ได้ ผลการศึกษา พบว่า ผู้แทนไทยสามารถดำเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลในการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก รวมถึงในภูมิภาคอาเซียน โดยมีบทบาทสำคัญสรุปได้  
3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์ และเผยแพร่ ACWC ในองค์การระหว่างประเทศและ 
ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้ง ผู้แทนไทยมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้ง 
ACWC โดยเป็นผู้ยกร่าง TOR ในการจัดตั้ง ACWC การใช้เครือข่ายของผู้แทนไทยในการช่วยหาทุน
ทำให้ผู้แทน ACWC ได้รับเชิญให้ไปศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ
และกลไกนอกภูมิภาค องค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับอนุสัญญา CEDAW และ 
CRC ทั้งที่เมืองสตาร์สบูรก์ สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา กรุงบรัสเซลล์ สหภาพยุโรป นอกจากนี้
ประธาน ACWC ยังได้รับเชิญในฐานะผู้แทนภูมิภาคอาเซียน ให้เดินทางไปร่วมประชุมกับกลไกสทิธิ
มนุษยชนระดับภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็นองค์กรในระดับสากล ที่กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงการ
เรียนเชิญให้ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติในเรื่องความรุนแรงต่อเด็กได้มาพบปะพูดคุย
และร่วมงานกันกับผู้แทน ACWC ในอาเซียน ทำให้การขับเคลื่อนงานในด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็กในภูมิภาคอาเซียนเป็นที่รู้จักขององค์การระหว่างประเทศและองค์กรต่าง  ๆ 
สนใจที่จะทำงานร่วมกัน (2) การขับเคลื่อน ACWC ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งอาเซียนและ
ไทย โดยโครงการส่วนใหญ่ของไทย เน้นหัวข้อเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก การค้าสตรี
และเด็ก ในประเด็นที่เป็นเรื่องที่ก้าวหน้าซึ่งปกติจะค่อนข้างยากในการได้รับการสนับสนุน และผู้แทน
ไทยยังทำหน้าที่เป็นประธานในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคในเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อ
สตรี และแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคในเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก ก ารจัดทำมาตรฐาน 
แนวทางในเรื่องการคุ้มครองเด็กในด้านต่าง ๆ  ทำให้ประเทศสมาชิกรวมถึงไทยสามารถนำไปพัฒนา
เพื่อให้ทุกประเทศทำงานได้มาตรฐานอาเซียน และมีความก้าวหน้า (3) การปรับปรุงองค์กร ACWC 
ผู้แทนไทยมีบทบาทในการนำองค์กรทั้งในเรื่องการจดัทำแผนงานฉบับที่หนึ่งของ ACWC โดยให้มีการ
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วิเคราะห์สังเคราะห์ ข้อสังเกตสรุปต่อรายงานประเทศของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติทั้ง 
CEDAW และ CRC หัวข้อหลักในเอกสารระดับชาติของ 10 ประเทศด้านนโยบายและแผนการพัฒนา
สตรี/เด็ก รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะจากองค์กรเอกชน องค์กรนานาชาติด้านการพัฒนาสตรี/
เด็ก เพื่อคัดเลือกหัวข้อหลักที่ ACWC ต้องการมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในแผนงาน การมีบทบาทนำ
ในการจัดทำระเบียบที่ว่าด้วยการทำงานของ ACWC (Rules of Procedures) จัดทำเอกสารแนว
ทางการดำเนินงานร่วมกันของ ACWC และ AICHR เพื ่อแจ้งให ้ AICHR ทราบถึงสถานะและ
ความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างสองกลไก ที่เน้นความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียม เคารพซึ่งกันและกัน 
เพื่อให้สองกลไกทำงานได้อย่างสอดคล้องและเสริมซึ่งกันและกัน โดยในการศึกษานี้ได้สัมภาษณ์
ผู้แทนไทยใน ACWC ผู้แทนไทยใน AICHR ผู้แทนกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทน
องค์กรภาคประชาสังคม เพื่อให้เสนอแนะในเรื่องคุณลักษณะของผู้แทนที่จะทำหน้าที่ใน ACWC ใน
อนาคต เพื่อที่ผู้แทนไทยจะได้ทำหน้าที่ได้ตามบทบาท ความคาดหวัง สามารถรับมือกับข้อท้าทาย 
การเมืองในองค์การระหว่างประเทศ และสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลรวมถึง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะทางงบประมาณ 
1)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดตั้งงบประมาณโดยตรงเพื่อสนับสนุนโครงการที่

ผู้แทนไทยนำเสนอเพื่อให้มีการปฏิบัติในระดับอาเซียน และเป็นผลงานของไทย 
2)  ควรประสานกับมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำโครงการให้มีนักศึกษา/นิสิตที่สำเร็จ

การศึกษา และมีความประสงค์จะฝึกงานให้ได้มีโอกาสเข้าทำงานเป็นผู้ช่วยผู้แทนไทยใน ACWC  
โดยให้มหาวิทยาลัยสนุนค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา จะทำให้มีการสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของผู้แทน
โดยเฉพาะในด้านสารัตถะ งานด้านวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ
ผู้แทนไทยใน ACWC ได้รับความรู้ในการทำงานที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศและกลไกด้าน 
สิทธิมนุษยชน มีประสบการณ์ตรง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต และเป็นการแก้ปัญหา
ในเรื ่องที ่ผ ู ้แทนไทยบางท่านบอกว่าไม่มีผู ้ช่วยงานด้านวิชาการ เพราะเจ้าหน้าที ่ภาครัฐที ่ช่วย
ประสานงานมีภารกิจอื่น ๆ ทำให้ในบางครั้งอาจสนับสนุนผู้แทนไม่ได้เต็มที่ ผู้แทนบางคนจึงต้อง
เปิดรับสมัครให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานเอง 

3)  สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมหารือเชิงปฏิบัติการเป็นประจำทุกปี 
ระหว่างผู้แทนหน่วยงานไทยที่ทำงานในเรื่องสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก หน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานหลัก 
ใน 15 สาขาภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งหน่วยงานจากอีกสองเสาหลักอาเซยีน 
ภาคประชาสังคม โดยให้พบกับผู้แทนไทยใน ACWC เพื่อที่จะได้ทราบถึงงานของผู้แทน วางแผนใน
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การขับเคลื่อนประเด็นที่สำคัญของไทยร่วมกัน เพื่อจะได้มีแผนงานที่บูรณาการการทำงานทั้งในเรื่อง
งบประมาณและบุคลากรอย่างแท้จริง เป็นการประหยัดงบประมาณ แก้ปัญหาการจัดประชุมที่ต่างคน
ต่างจัด และช่วยให้ผู้แทน ACWC มีบทบาทในการเสนอแนะ หรือแนวทาง ในการจัดทำรายงานต่อ 
CEDAW หรือ CRC  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
1)  ควรกำหนดให้มีวาระการประชุมถาวรที่เป็นการหารือร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ทั้ง

ภายในเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและอีกสองเสาหลักของอาเซียน เพื่อร่วมพิจารณาแผนงาน
และโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดการจัดทำโครงการ/ตั้งงบประมาณซ้ำซ้อน และเกิดการบูรณาการ
ในด้านสิทธิมนุษยชน 

2)  ผู้แทน ACWC ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและมีบทบาทในการวางแผน การกำหนด
นโยบาย และการผลักดันงานต่าง ๆ ในระดับชาติ เพื่อให้งานหรือข้อตกลง พันธะสัญญาต่าง ๆ ที่
ผู้แทนไทยรับมาจากอาเซียน มีการนำไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงาน
และผลักดันประเด็นต่าง ๆ  ที่ไทยต้องการนำเสนอในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก และเกิดกลไก
และเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ACWC ในประเทศไทย 

3)  มีการศึกษาวิเคราะห์ถึงความคาดหวังของภาคีเครือข่ายต่อการทำหน้าที่ของ
ผู้แทนไทย รวมถึงรูปแบบการสนับสนุนที่จะช่วยส่งเสริมใหผู้้แทนไทยทำหน้าที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพ
และเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก  
TOR ของ ACWC ฉบับเดิม 

 
ขอบเขตอำนาจหนา้ท่ีของ 

คณะกรรมาธิการอาเซยีนว่าด้วยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
 
1. ภูมิหลัง 

1.1  สมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้ให้สัตยาบันและเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) 

1.2  ในคราวประชุมสุดยอดอาเซียน ครั ้งที ่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ผู ้นำ
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้รับรองแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ พ.ศ. 2547-2553 ซึ่งในแผนดังกล่าว
เรียกร้องให้มีการจัดตั ้งคณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก 
(มาตรการที่ 1.1.4.7)  

1.3  กฎบัตรอาเซียนซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ได้ระบุไว้ในข้อ 14 ว่า 
ให้มีการจัดต้ังองค์กรสิทธิมนุษยชนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน 

1.4  ในคราวประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2552 
ผู้นำอาเซียนได้ให้การรับรองปฏิญญาชะอำ-หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน 2552-
2558 ที่รวมถึง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ที่ระบุให้มีการจัดต้ังคณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก ซึ่ง
เป็นมาตรการสำคัญเพื่อเป็นหลักประกันในการพัฒนาอย่างเท่าเทียมสำหรับสตรีและเด็ก  

2. จุดประสงค์ 
2.1  เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสตรีและเดก็ใน

อาเซียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางด้านประวัติศาสตร์ ทางด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง 
ทางด้านศาสนาและทางด้านเศรษฐกิจ ในภูมิภาค และคำนึงถึงความสมดุลระหว่างสิทธิและความ
รับผิดชอบ  

2.2  เพื่อยึดถือ ส่งเสริม คุ้มครอง เคารพ และให้สตรีและเด็กในอาเซียนได้ใช้สิทธิอยา่ง
สมบูรณ์ เพื่อได้ใช้ชีวิตอย่างสันติ เท่าเทียม ได้รับความยุติธรรม มีศักดิ์ศรีและมีความรุ่งเรือง 

2.3  เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสตรีและเด็ก โดยให้ได้รับการพัฒนา ได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพ และได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของอาเซียนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน  



53 

 

2.4  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อดำเนินการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กในระดับประเทศและระดับโลก  

2.5  เพื ่อยึดหลักสิทธิมนุษยชน ตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนา อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women- CEDAW) 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child-CRC) แผนปฏิบัติการปักกิ่ง 
(Beijing Platform for Action- BPFA) โลกท ี ่ เหมาะสมสำหร ับเด ็ก (World Fit for Children) 
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ( International Humanitarian Law) เคร ื ่องมือว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอื่น ๆ  และปฏิญญาระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีและสิทธเิด็ก
อื่น ๆ ที่ประเทศอาเซียนร่วมเป็นภาคี 

2.6  เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความสมานฉันท์ของภูมิภาค มิตรภาพ และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  

3. หลักการ 
3.1  เพื่อเคารพหลักการของอาเซียนที่ปรากฏอยู่ในข้อ 2 ของกฎบัตรอาเซียน 
3.2  เพื ่อเคารพหลักการของสิทธิมนุษยชน รวมถึงความเป็นสากล การไม่แบ่งแยก  

ความเป็นอิสระ และความเกี่ยวโยงกันระหว่างเสรีภาพข้ันพื้นฐานและสิทธิสตรีและเด็ก และหลักการ
ช้ีแนะของ CEDAW และ CRC  

3.3  เพื ่อเคารพหลักการของความเป็นกลาง การยึดถือวัตถุวิสัย การไม่แบ่งแยก  
การไม่เลือกปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงการใช้สองมาตรฐานและการทำให้เป็นประเด็นทางการเมือง  

3.4  เพื่อดำเนินการ โดยไม่ให้ซ้ำซ้อนกับภารกิจของคณะกรรมการ CEDAW และ CRC 
3.5  เพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบของประเทศสมาชิกที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม

และคุ้มครองเสรีภาพข้ันพื้นฐานของสตรีและเด็ก 
3.6  เพื ่อสานต่อแนวทางการดำเนินงานที่ใช้หลักความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ โดย 

ไม่เผชิญหน้ากัน ในสร้างเสริมภารกิจการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก  
3.7  เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างภารกจิในการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก 
3.8  เพื่อใช้มาตรการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นข้ันเป็นตอน เพื่อช่วยเสริมการตระหนัก

ในเรื่องสิทธิสตรีและเด็กในอาเซียน  
3.9  เพื ่อใช้มาตรการการให้ความร่วมมือและการปรึกษาหารือกับประเทศสมาชิก

อาเซียน นักวิชาการ และ ประชาสังคม ในประเด็นเรื่องสิทธิสตรีและเด็ก 
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4. สถานะของ ACWC  
ACWC มีสถานะเป็นองค์กรระหว่างรฐับาลและเปน็ส่วนหนึ่งของโครงสร้างองค์กรอาเซยีน 

และเป็นองค์กรเพื่อการปรึกษาหารือ 
5. ขอบเขตและอำนาจหน้าท่ี 

5.1 เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามตราสารระหว่างประเทศ ตราสารของอาเซียนและ  
ตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีและเด็ก 

5.2 เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงานและยุทธศาสตร์เชิงนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและเด็กที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างประชาคมอาเซียน  

5.3  เพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนมีความตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรีและเด็กใน
อาเซียน  

5.4  เพื่อเป็นปากเป็นเสียงแทนสตรีและเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบุคคลด้อยโอกาส
ที่สุดและกลุ่มชนชายขอบ ตลอดจนกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกปรับปรุงสถานภาพสตรีและเด็กและ
กลุ่มบุคคลดังกล่าว  

5.5  เพื่อสร้างศักยภาพของผู้ทีม่ีสว่นได้ส่วนเสียทีเ่กี่ยวข้องในทกุระดับ อาทิ ระดับบริหาร 
ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตุลาการ/ศาล ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน กลไกด้านสตรีและเด็ก  

5.6  เพื่อช่วยเหลือ เมื่อมีการร้องขอจากประเทศสมาชิก ในการเตรียมรายงานผลการ
ดำเนินงานตาม CEDAW และ CRC, the Human Rights Council’s Universal Periodic Review 
(UPR) และรายงานของสนธิสัญญาอื่น ๆ เฉพาะในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีและเด็กใน
อาเซียน  

5.7  เพื่อช่วยเหลือ เมื่อมีการร้องขอจากประเทศสมาชิก ในการดำเนินงานตามข้อสังเกต
สรุป (Concluding Observations) ของคณะกรรมการ CEDAW และ CRC รวมทั้งสนธิสัญญาอื่น ๆ 
ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีและเด็ก  

5.8  เพื่อกระตุ้นสมาชิกอาเซียนให้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกเพศ อายุ 
ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก 

5.9  เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวกับสถานการณ์และความเป็นอยู่ที่ดีของสตรี
และเด็ก จุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสิทธิสตรีและเด็กที่มีประสิทธิภาพ 

5.10 เพื่อกระตุ้นประเทศสมาชิกให้มีการประมวลเป็นระยะ เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ นโยบาย และการปฏิบัติเพื่อสิทธิสตรีและเด็ก 

5.11  เพื ่อสนับสนุนการแลกเปลี ่ยนระหว่างประเทศสมาชิก ในส่วนที ่เก ี ่ยวกับ
ประสบการณ์ และการปฏิบัติที่ดี รวมทั้งในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวพันกับสถานการณ์ และ  
ความเป็นอยู่ที่ดีของสตรีและเด็ก และเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อบัญญัติ
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ของ CEDAW และ CRC โดยการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน การจัดสัมมนา และ
การจัดประชุม  

5.12  เพื ่อนำเสนอและส่งเสริมมาตรการ กลไก และยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ในด้าน 
การป้องกันและขจัดการละเมิดสทิธิสตรีและเด็กในทกุรูปแบบ รวมถึงการคุ้มครองผู้ทีต่กเปน็เหยื่อการ
ละเมิด 

5.13  เพื่อกระตุ้นประเทศสมาชิกให้มีการพิจารณาเข้าเป็นภาคี และให้สัตยาบัน ตราสาร
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและสตรี 

5.14  เพื่อสนับสนุนการมีสว่นร่วมของสตรีและเด็กในอาเซียน ในกระบวนการเจรจา และ
หารือ ในอาเซียน ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี  

5.15  เพื่อให้บริการด้านคำปรึกษาให้แก่องค์กรอาเซียนในสาขาความร่วมมือด้านต่าง ๆ  
เมื่อมีการร้องขอ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี 

5.16  เพื่อดำเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้นำอาเซียนหรือรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและสตรี  

6. องค์ประกอบ 
สมาชิกภาพ 
6.1  ACWC ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน  
6.2  ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศจะแต่งตั้งผูแ้ทน จำนวน 2 คน โดยเป็นผู้แทน

ด้านสิทธิสตรี 1 คน และอีก 1 คน เป็นผู้แทนด้านสิทธิเด็ก เพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการใน ACWC 
คุณสมบัติ 
6.3  ในการแต่งตั้งผู้แทนเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการใน ACWC รัฐสมาชิกจะต้องคำนึงถึง

ระดับความรู้ความสามารถในเรื่องสิทธิสตรีและเด็ก ความซื่อตรง และความเท่าเทียมทางเพศ 
ขั้นตอนการเลือกต้ัง  
6.4  ในการแต่งตั ้งผ ู ้แทนเพื ่อเข้าร่วมเป็นกรรมการใน ACWC ร ัฐสมาชิกจ ักต้อง

ดำเนินการคัดเลือกผู้แทน อย่างโปร่งใส เปิดเผย มีส่วนร่วม และครอบคลุม โดยเป็นไปตามขั้นตอน
ของประเทศน้ัน ๆ 

วาระการดำรงตำแหน่ง 
6.5  ผู้แทนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อ

ได้อีกไม่เกิน 1 วาระ  
6.6  เพื่อให้การดำเนินงานของ ACWC เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดำรงตำแหน่งของผู้แทน

จะกำหนดให้เหลื่อมล้ำกัน โดยรัฐผู้แต่งตั้งจะแต่งตั้งผู้แทนหนึ่งในสองคนแรกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา
สี่ปีครึ่ง 
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6.7  หากมีตำแหน่งว่างเกิดขึ ้น อันเนื ่องมาจากผู้แทนถูกเรียกตัวกลับ ลาออก ไม่มี
ความสามารถ หรือเสียชีวิต รัฐผู้แต่งตั้งจะแต่งตั้ งผู้แทนคนใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เหลือของตำแหน่งที่ว่างนั้น  

6.8  โดยไม่คำนึงถึงข้อ 6.5 รัฐผู้แต่งตั้งอาจใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเปลี่ยนผู้แทนคนใหม่ได้ 
และเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม รัฐจะแจ้ง ACWC ให้ทราบถึงเหตุผลความจำเป็นในการเปลี่ยนผู้แทนของตน 

ความรับผิดชอบ 
6.9  ผู้แทนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเป็นกลาง สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎ

บัตรอาเซียน และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ ACWC 
6.10  ผู้แทนทุกคนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุม ACWC ทุกครั้ง  
ประธานและรองประธาน ACWC  
6.11  ประธานและรองประธานคนแรกของ ACWC จะเป็นผู้ที ่ได้รับเลือกตั้งระหว่าง 

คณะผู้แทน (ชุดแรก) ของ ACWC และประธานและรองประธานในคณะผู้แทน ACWC ชุดต่อไปจะมา
จากการหมุนเวียนตามลำดับอักษรรายช่ือประเทศของรฐัสมาชิก ทั้งนี้การหมุนเวียนรายช่ือประเทศจะ
นับเรียงอักษรแบบถอยหลัง หากรัฐสมาชิกใดที่อยู่ในลำดับที่จะต้องรับหน้าที่เป็นประธานหรือรอง
ประธาน ไม่พร้อมที่จะรับหน้าที่นั้น สามารถที่จะขอรับการยกเว้นได้ ทั้งนี้ ผู้แทนที่ดำรงตำแหน่ง
ประธานและรองประธานจะต้องไม่มาจากประเทศเดียวกัน และจะต้องไม่มาจากสาขาเดียวกัน 
(ระหว่างสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก)  

6.12  ประธานและรองประธานจะปฏิบัติหน้าที่คราวละ 3 ปี  
6.13  ประธาน ACWC จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ของ 

ACWC โดยรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
ก) จัดเตรียมวาระการประชุมและทำหน้าที่ประธานการประชุม ACWC 
ข) เป็นผู้นำการจัดเตรียมรายงานเสนอต่อองค์กรภายใต้อาเซียนตามที่ระบุไว้ใน

วรรคที่ 7.5 
ค) ประสานกับผู้แทนใน ACWC คนอื่น ๆ ในช่วงที่มีการจัดประชุม ACWC และ

ในการส่งเสริมบทบาทของ ACWC ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้อาเซียน 
ง) เป็นผู ้แทนของ ACWC ในงานหรือการประชุมระดับภูมิภาคและระหว่าง

ประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กตามที่ได้รับมอบหมายใน 
ACWC  

จ) ดำเนินภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ACWC ที่สอดคล้องกับขอบเขต
และอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ 
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7. แนวทางการดำเนินงาน  
การตัดสินใจ 
7.1  การตัดสินใจของ ACWC จะมาจากการหารือและการลงฉันทามติ ที่สอดคล้องกับ

ข้อบัญญัติของกฎบัตรอาเซียน 
การประชุม 
7.2  ACWC จะมีการประชุมกันปีละสองครัง้ และในแต่ละครั้งจะใช้เวลาประชุมไม่เกิน 5 วัน 
7.3  การประชุมประจำปีของ ACWC จะจัดประชุม ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน 

และ/หรือสลับกับประเทศของรัฐสมาชิก  
7.4  ในกรณีที่เห็นว่าเหมาะสม อาจมีการจัดประชุม ACWC สมัยพิเศษ โดยคณะผู้แทน

ใน ACWC จะเป็นผู้พิจารณาเลือกสถานที่สำหรับจัดประชุม  
ลำดับขั้นการเสนอรายงาน  
7.5  ACWC จะส่งรายงานประจำปี ที่ประกอบด้วย ผลความสำเร็จในการดำเนินงาน  

ข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก และรวมถึงรายงานอื่น ๆ 
ตามแต่จะเห็นเหมาะสม เช่น รายงานความก้าวหน้า นำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนา โดยทำสำเนาส่งคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี และองค์กรอาเซียน
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลสาธารณะ 
7.6 ACWC จะเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้เป็นระยะ ๆ  เกี่ยวกับการดำเนินงานและ

กิจกรรมของ ACWC โดยใช้สื่อข้อมูลสาธารณะที่เหมาะสมซึ่งผลิตโดย ACWC 
การประสานงานและความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน ๆ  
7.7  ACWC จะประสานงานกับคณะกรรมาธิการระหว่างร ัฐบาลอาเซียนว่าด ้วย  

สิทธิมนุษยชน (AICHR) และองค์กรด้านอื่น ๆ ของอาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวกับสตรีและเด็ก รวมทั้ง
หารือเพื่อที่ในท้ายสุดจะได้เกิดแนวทางประสานงานกัน ระหว่าง ACWC กับคณะกรรมาธิการฯ ใน
ฐานะที่เป็นสถาบันสูงสุดด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน  

7.8  ACWC จะมีส่วนร่วมในการเจรจาและหารือ เมื ่อพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับ
สถาบัน และองค์กร นิติบุคคล อื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก  
ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ  

8. แผนงานและงบประมาณ 
8.1  ACWC จะจัดทำแผนการดำเนินงานและกิจกรรม พร้อมทั้งงบประมาณที่จะตอ้งใช้

ในช่วงการดำเนินงานระยะ 5 ปี นำเสนอต่อรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา เพื่อ
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พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม ACWC จะหารือกับองค์กรอาเซียนด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงานดังกล่าว  

8.2  ACWC จะจัดทำแผนงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินงานตามแผนในแต่ละปี 
นำเสนอต่อรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ 
ในกรณีที่จำเป็น จะต้องให้มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้แทนถาวรอาเซียนสำหรับประกอบการ
พิจารณาด้วย (Committee of Permanent Representatives to ASEAN-CPR)  

8.3  แผนงานและกิจกรรมของ ACWC จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐสมาชิก 
ภายใต้พื้นฐานของการร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (cost-sharing) และภายใต้ความสมัครใจของรัฐ
สมาชิก 

8.4  ACWC อาจรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากแหล่งอื ่น ๆ โดยจะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาและได้รับการรับรองจาก CPR 
เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองประโยชน์ที่พ้องกันของกลุ่มสตรี
และเด็กในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน  

8.5  ACWC สามารถจัดตั้งกองทุนของตนเอง โดย ACWC จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข และให้รัฐมนตรีอาเซยีนด้านสวัสดิการสงัคมและการพฒันาพิจารณาให้ความเห็นชอบโดย
พิจารณาข้อเสนอแนะจาก CPR ด้วย 

8.6  เงินทั้งหมดที่ใช้จ่ายโดย ACWC จะมีการบริหารและจัดการตามกฎระเบียบการใช้
จ่ายเงินทั่วไปของอาเซียน 

8.7  งานสนับสนุนในด้านงานเลขานุการให้กับ ACWC จะใช้เงินค่าใช้จ่ายจากงบดำเนินการ
ของสำนักเลขาธิการอาเซียน  

9. บทบาทของเลขาธิการอาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียน 
9.1  เลขาธิการอาเซียนอาจนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อ ACWC 
9.2  สำนักเลขาธิการอาเซียนจะสนับสนุนงานเลขานุการที่จำเป็นต่อ ACWC 

 10. บทบัญญัติท่ัวไปและบทบัญญัติสุดท้าย  
  10.1 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่นี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
อาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา  
 การแก้ไข  

10.2 รัฐสมาชิกใด ๆ อาจเสนอคำร้องอย่างเป็นทางการ ต่อประธาน ACWC เพื่อให้ 
ACWC พิจารณาคำขอแก้ไขขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ ACWC 
 10.3 ACWC สามารถส่งคำร้องขอแก้ไขเพื่อให้รัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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10.4  การแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีด้าน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 

การทบทวน  
10.5 ให้ ACWC ดำเนินการทบทวนในระยะครึ ่งแผน และระยะสุดท้าย ของแผน 

การดำเนินงาน 5 ปี โดยให้ส่งผลการดำเนินงานนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวสัดกิาร
สังคมและการพัฒนา 

10.6  ให้ ACWC ดำเนินการทบทวนขอบเขตและอำนาจหน้าที่หลังจากที่มีผลบังคับใช้
ครบ 5 ปี โดยให้ส่งผลการทบทวนครั้งแรก และในทุก ๆ 5 ปี ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนา  

การตีความ 
10.7  หากมีการตีความแตกต่างกันในขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ ACWC ที่ไม่อาจ

ตกลงกันได้ ให้นำปัญหาน้ีเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
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ภาคผนวก ข  
ตารางเปรียบเทียบ TOR ของ ACWC ฉบบัเดิม และฉบับแก้ไข 

 
ตารางเปรียบเทียบการปรับแก้ขอบเขตและอำนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมาธิการอาเซยีน 

ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (TOR of ACWC) 
มาตรา 

ตามเอกสาร
ฉบับใหม่ 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข / เพิ่มใหม่ 

ขั้นตอนการ
เลือกตั้ง 

เพิ่มต่อจากข้อ 
6.4 

 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย 
ในการแต่งตั้งคณะผู้แทนเพื่อเข้าร่วมเป็น
กรรมาธิการใน ACWC รัฐสมาชิกจักต้องยืนยัน
ชื่อและรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของคณะ
ผู้แทนต่อเลขาธิการอาเซียน ก่อนหรือภายใน
วันที่วาระการดำรงตำแหน่งของผู้แทนจะสิ้นสุด 
(เห็นชอบให้เพิ่มในการประชุม ACWC ครั้งที่ 
11 ในปี 2558) 
 
ภาษาอังกฤษ 
Selection Process 
When appointing their representatives 
to the ACWC, ASEAN Member States 
shall endeavor to confirm the names 
and contact details to the Secretary-
General of ASEAN before or on the due 
date of the outgoing representative’s 
term. (agreed to add at the 11th ACWC 
Meeting in 2015) 

วาระการดำรง
ตำแหน่ง 

6.5 

ภาษาไทย 
ผู้แทนแต่ละคนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ 
ปีและอาจรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในวาระ
ต่อไปได้อีก ไม่เกิน 1 วาระ 
 
 
 
 

ภาษาไทย 
ผู้แทนแต่ละคนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ 
ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลของรัฐ
สมาชิกน้ัน ๆ ให้ดำรงตำแหน่งในวาระต่อไปได้
อีก (เห็นชอบให้แก้ไขในการประชุม ACWC 
ครั้งที่ 11 ในปี 2558) 
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มาตรา 
ตามเอกสาร
ฉบับใหม่ 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข / เพิ่มใหม่ 

ภาษาอังกฤษ 
Terms of Office 
Each representative serves a term of  
three years and may be consecutively  
re-appointed for only one additional 
term. 
 

ภาษาอังกฤษ 
Terms of Office 
Each representative serves a term of 
three years and may be consecutively 
re-appointed by his/her respective 
government. (Agreed to amend at the 
11th ACWC Meeting in 2015) 

6.11 ภาษาไทย 
ประธานและรองประธานคนแรกของ ACWC 
จะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งระหว่างคณะผู้แทน 
ACWC ที่ได้รับการแต่งตั้ง ประธานและรอง
ประธานคนต่อไปจะมาจากการหมุนเวียน
ตามลำดับอักษรรายชื่อประเทศของรัฐสมาชิก 
ทั้งน้ี การหมุนเวียนการดำรงตำแหน่งประธาน
และรองประธานจะมีลำดับที่ตรงกันข้ามกัน 
หากรัฐสมาชิกใดที่อยู่ในลำดับที่จะต้องรับหน้าที่
เป็นประธานหรือรองประธาน ไม่พร้อมที่จะรับ
หน้าที่น้ัน สามารถที่จะขอรับการยกเว้นได้ ทั้งน้ี 
ประธานและรองประธานจะต้องไม่เป็นผู้แทนที่ 
มาจากประเทศเดียวกัน และจะต้องไม่มาจาก
สาขา 
ความเชี่ยวชาญเดียวกัน (สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก) 
 
ภาษาอังกฤษ 
The first Chair and Vice-Chair of the 
ACWC shall be elected by the 
appointed representatives. The 
subsequent Chair and Vice-Chair shall be 
rotated among ASEAN Member States 
on an alphabetical basis. The rotation of 
Chairmanship and Vice-Chairmanship 
shall follow an opposite cycle.  

ภาษาไทย 
ประธานและรองประธานคนแรกของ ACWC 
จะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งระหว่างคณะผู้แทน 
ACWC ที่ได้รับการแต่งตั้ง ประธานและรอง
ประธานคนต่อไปจะมาจากการหมุนเวียน
ตามลำดับของการดำรงตำแหน่งประธาน
อาเซียน หากรัฐสมาชิกใดที่อยู่ในลำดับที่จะต้อง
รับหน้าที่เป็นประธานหรือรองประธาน  
ไม่พร้อมที่จะรับหน้าที่น้ัน สามารถที่จะขอรับ 
การยกเว้นได้ ทั้งน้ี ประธานและรองประธาน
จะต้องไม่เป็นผู้แทนที่มาจากประเทศเดียวกัน 
และจะต้องไม่มาจากสาขาความเชี่ยวชาญ
เดียวกัน (สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก) (เห็นชอบให้
แก้ไขในการประชุม ACWC  
ครั้งที่ 20 ในปี 2563) 
 
ภาษาอังกฤษ 
The first Chair and Vice-Chair of the 
ACWC shall be elected by the 
appointed representatives.  
The subsequent Chair and Vice-Chair 
shall follow the alphabetical order of 
the rotation of ASEAN Chairmanship.  
Should a Member State next in line be 
not ready to assume the Chairmanship 
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มาตรา 
ตามเอกสาร
ฉบับใหม่ 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข / เพิ่มใหม่ 

Should a Member State next in line be 
not ready to assume the Chairmanship 
or  
Vice-Chairmanship, it may forgo its turn. 
The Chair and the Vice-Chair shall not 
be representatives from the same 
Member State and with the same area 
of competence (women’s or children’s 
rights) 

or Vice-Chairmanship, it may forgo its 
turn. The Chair and the Vice-Chair shall 
not be representatives from the same 
Member State and with the same area 
of competence (women’s or children’s 
rights) (agreed to amend at the 20th 
ACWC Meeting in 2020.) 

6.12 แก้ครั้งท่ี ๑ 
ภาษาไทย 
ประธานและรองประธานจะปฏิบัติหน้าที่คราว
ละ 3 ป ี
 
 
 
 
 
 
ภาษาอังกฤษ 
The Chair and the Vice-Chair shall serve 
a term of 3 years. 

แก้ครั้งท่ี 1  
ภาษาไทย 
ประธานและรองประธานจะปฏิบัติหน้าที่คราว
ละ 1 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
อย่างไรก็ตาม ประธานและรองประธานคน
ปัจจุบันสามารถสละตำแหน่งเพื่อให้การ
หมุนเวียนเป็นไปตามประธานอาเซียน 
(เห็นชอบให้แก้ไขในการประชุม ACWC ครั้งที่ 
15 ในปี 2560) 
 
ภาษาอังกฤษ 
The Chair and the Vice-Chair shall serve 
a term of one (1) year starting in 2019. 
However,  
the current Chair and Vice Chair can 
vacate as follow the ASEAN Chair 
rotation. (agreed to amend at the 15th 
ACWC Meeting in 2017.  
 
แก้ครั้งท่ี 2 
ภาษาไทย 
ประธานและรองประธานจะปฏิบัติหน้าที่คราว
ละ 1 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
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มาตรา 
ตามเอกสาร
ฉบับใหม่ 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข / เพิ่มใหม่ 

(เห็นชอบ) 
ตามข้อเสนอของสิงคโปร์ให้ตัดประโยคที่สองทิ้ง  
(ในการประชุม ACWC ครั้งที่ 18 ในปี 2562) 
 
ภาษาอังกฤษ 
The Chair and the Vice-Chair shall serve 
a term of one (1) year starting in 2019. 
(agreed with Singapore’s proposal to 
delete the 2nd sentence at the 18th 
ACWC Meeting in 2019) 

6.13 
 

ภาษาไทย 
ประธาน ACWC จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ของ ACWC 
ซ่ึงรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 
 
ก) จัดเตรียมวาระการประชุมและทำหน้าที่
ประธานการประชุม ACWC 
ข) เป็นผู้นำการจัดเตรียมรายงานเสนอต่อ
องค์กรภายใต้อาเซียนตามที่ระบุไว้ในวรรคที่ 
7.5 
ค) ประสานกับผู้แทนใน ACWC คนอ่ืน ๆ 
ในช่วงที่มีการจัดประชุม ACWC และในการ
ส่งเสริมบทบาทของ ACWC ร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องภายใต้อาเซียน  
 
ง) เป็นผู้แทนของ ACWC ในงานหรือการ
ประชุมระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ใน
ประเด็นที่เก่ียวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
สตรีและเด็กตามที่ได้รับมอบหมายใน ACWC 
 
 

ภาษาไทย 
ประธาน ACWC จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ของ ACWC 
โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการ
อาเซียน ซ่ึงรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
ก) จัดเตรียมวาระการประชุมและทำหน้าที่
ประธานการประชุม ACWC 
ข) เป็นผู้นำการจัดเตรียมรายงานเสนอต่อ
องค์กรภายใต้อาเซียนตามที่ระบุไว้ในวรรคที่ 
7.5  
ค) การประสานกับผู้แทนใน ACWC คนอ่ืน ๆ 
ในช่วงที่มีการจัดประชุมต่าง ๆ ของ ACWC 
 
 
 
ง) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความร่วมมือและ 
การประสานงานกับหุ้นส่วนความร่วมมือทั้ง
มวล เช่น องค์กรอาเซียนเฉพาะสาขา องค์กร
พัฒนาเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่าง
ประเทศ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ดำเนินการ
เก่ียวกับสิทธิเด็กและสิทธิสตรี 
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จ) ดำเนินภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก 
ACWC ที่สอดคล้องกับขอบเขตและอำนาจ
หน้าที่ 
ที่ระบุไว้ 
 
ภาษาอังกฤษ 
The Chair of the ACWC shall exercise 
his/her role in accordance with the TOR, 
which shall include:  
a) Preparing the agenda for and chairing 
the ACWC meetings; 
b) Leading in the preparation of reports 
to other ASEAN bodies specified in 
paragraph 7.5; 
 
c) Coordinating with the ACWC’s 
representatives during the times 
between meetings of the ACWC; and 
promoting the engagement of the ACWC 
with the relevant ASEAN bodies; 
 
d) Representing the ACWC at regional 
and international events pertaining to 
the promotion and protection of the 
rights of women and children as 
entrusted by the ACWC; and 
 
 
 
 
 

จ) เป็นผู้แทนของ ACWC ในงานหรือการ
ประชุมระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ใน
ประเด็นที่เก่ียวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
สตรีและเด็กตามที่ได้รับมอบหมายใน ACWC 
ทั้งน้ี ประธานอาจมอบหมายรองประธานหรือ
คณะผู้แทนอ่ืน ๆ  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน ในนามของ ACWC ใน
งานหรือการประชุมข้างต้น 
ฉ) ช่วยชี้แนะสมาชิก ACWC ในการกำหนด
แผนปฏิบัติการ การดำเนินงาน และการบรรลุ
ตามแผนดังกล่าว 
ช) การช่วยชี้แนะ ACWC ในการใช้เงินทุนและ
ทรัพยากรต่าง ๆ โดยยึดหลักการความโปร่งใส 
ในการใช้จ่ายงบประมาณ 
ซ) การเจรจาเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้
บริจาคและหุ้นส่วนความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่เป็นไป
ได้สำหรับ 
การสนับสนุนด้านงบประมาณต่อ ACWC 
ฌ) ช่วยจัดตั้งระบบตรวจสอบและการ
ดำเนินการและงานของ ACWC  
ญ) ช่วยเหลือด้านการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของสมาชิก ACWC และสำนัก
เลขาธิการอาเซียน; และ  
ฎ) ดำเนินภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก 
ACWC ที่สอดคล้องกับขอบเขตและอำนาจ
หน้าที่ที่ระบุไว้ 
(เห็นชอบให้แก้ไขในการประชุม ACWC ครั้งที่ 
13 เม่ือปี 2559) 
ภาษาอังกฤษ 
The Chair of the ACWC shall exercise 
his/her role in accordance with the 
TOR, with the support of the ASEAN 
Secretariat, which shall include: 
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e) Undertaking other specific functions 
entrusted by the ACWC in accordance 
with this TOR. 

a) Preparing the agenda for and chairing 
the ACWC meetings; 
b) Leading in the preparation of reports 
to other ASEAN bodies specified in 
paragraph 7.5; 
c) Coordinating with the ACWC’s 
representatives during the times 
between meetings of the ACWC; 
d) Promote engagement, cooperation 
and collaboration with all partners such 
as sectoral bodies of ASEAN, NGOs, 
INGOs, and relevant agencies dealing 
with the rights of children and the rights 
of women; 
e) Representing the ACWC at regional 
and international events pertaining to 
the promotion and protection of the 
rights of women and children as 
entrusted by the ACWC; The Chair may 
designate the Vice-Chair or other 
Representatives to represent the ACWC 
at the event; 
f) Help guiding ACWC members on 
establishing plan of action, its 
implementation and achievement; 
g) Guiding ACWC on the use of fund and 
resources with transparency in the 
utilization of the budget;  
h) Negotiation for assistance from the 
donors and other possible partners for 
financial support to ACWC;  
i) Help establish monitoring system and 
implementation and the work of ACWC;  
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j) Assist with the capacity building of 
ACWC members and ASEAN Secretariat; 
and 
k) Undertaking other specific functions 
entrusted by the ACWC in accordance 
with this TOR. 
(Agreed to amend at the 13th ACWC 
Meeting in 2016) 

6.14 ภาษาไทย 
ในกรณีที่ประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  
ให้รองประธานปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานแทน 
และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากประธาน 
 
 
 
ภาษาอังกฤษ 
The Vice-Chair will be responsible for 
the duties of the Chair in his/her 
absence, and/or as delegated by the 
Chair. 

ภาษาไทย 
รองประธาน จะช่วยเหลือประธานในการปฏิบัติ
หน้าที่ทั้งมวลดังที่ระบุไว้ในวรรค ๖.๑๓ รวมถึง 
การเป็นประธานการประชุมแทน ในกรณีที่
ประธานไม่อยู่ (เห็นชอบให้แก้ไขในการประชุม 
ACWC ครั้งที่ 13 เม่ือปี 2559) 
 
ภาษาอังกฤษ 
The Vice-Chair will assist the Chair on 
all of the functions as well as 
mentioned in 6.13 as well as chairing 
the meeting in his/her absence. (Agreed 
to amend at 13th ACWC Meeting in 
2016) 

7.5 ภาษาไทย 
ACWC จะส่งรายงานประจำปีที่ประกอบด้วย
ผลสำเร็จในการดำเนินงาน ข้อท้าทาย และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
สตรีและเด็ก และรวมถึงรายงานอ่ืน ๆ ตามแต่
จะเห็นเหมาะสม เช่น รายงานความก้าวหน้า
นำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนา โดยทำสำเนาส่ง
คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี และองค์กร
อาเซียนด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ภาษาไทย 
ACWC จะส่งรายงานประจำปีที่ประกอบด้วย
ผลสำเร็จในการดำเนินงาน ข้อท้าทาย และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
สตรีและเด็ก และรวมถึงรายงานอ่ืน ๆ ตามแต่
จะเห็นว่าเหมาะสม เช่น รายงานความก้าวหน้า
นำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนา โดยทำสำเนาส่ง
ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี 
(AMMW) และองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาอ่ืน ๆ 
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ภาษาอังกฤษ 
The ACWC shall submit an annual report 
including accomplishments, challenges 
and 
recommendations on the promotion 
and protection of the rights of women 
and children and other appropriate 
reports, e.g. progress report, to the 
ASEAN Ministers Meeting on Social 
Welfare and Development (AMMSWD) 
with copy to  
the ASEAN Committee on Women (ACW) 
and other relevant ASEAN sectoral 
bodies. 

ที่เก่ียวข้อง (เห็นชอบให้แก้ไขในการประชุม 
ACWC ครั้งที่ 11 เม่ือปี 2558) 
 
ภาษาอังกฤษ 
The ACWC shall submit an annual 
report including accomplishments, 
challenges and recommendations on 
the promotion and protection of the 
rights of women and  
children and other appropriate reports, 
e.g. progress report, to the ASEAN 
Ministers Meeting on Social Welfare and 
Development (AMMSWD) with copy to 
the ASEAN Ministerial Meeting on 
Women (AMMW) and other relevant 
ASEAN sectoral bodies. (agreed to 
amend at the 11th ACWC Meeting in 
2015) 

10.5 ภาษาไทย 
ให้ ACWC ดำเนินการทบทวนในระยะครึ่งแผน 
และระยะสุดท้าย ของแผนการดำเนินงาน 5 ปี 
โดยให้ส่งผลการดำเนินงานนำเสนอต่อที่ประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและ 
การพัฒนา 
 
 
ภาษาอังกฤษ 
The ACWC shall undertake mid-term 
and final-term reviews of its 5-year Work 
Plan. The outcomes of these reviews 
shall be submitted to the AMMSWD. 

ภาษาไทย 
ให้ ACWC ดำเนินการทบทวนในระยะสุดท้าย
ของแผนการดำเนินงาน 5 ปี โดยให้ส่งผลการ
ดำเนินงานนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
(เห็นชอบให้แก้ไขในการประชุม ACWC ครั้งที่ 
11 เม่ือปี 2558) 
 
ภาษาอังกฤษ 
The ACWC shall undertake final-term 
reviews of its 5-year Work Plan. The 
outcomes of the review shall be 
submitted the AMMSWD. (Agreed to 
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amend at the 11th ACWC Meeting  
in 2015) 
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ภาคผนวก ค  
โครงการตามแผนงาน ACWC ท่ีได้ดำเนินการไปแล้ว 

 
ด้านการศึกษาวิจัย 

1) การศึกษาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กในอาเซียน  
2) การศึกษามาตรการเร่งด่วนของแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัด

ความรุนแรงต่อเด็ก  
3) การประเมินผลครึ่งแผนของแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความ

รุนแรงต่อสตรี  
4) การประเมินผลครึ่งแผนของแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความ

รุนแรงต่อเด็ก  
5) การศึกษาว่าด้วยการรับรองอัตลักษณ์ทางกฎหมายของสตรีและเด็กทุกคนในอาเซียน 
6) การศึกษาแบบกำหนดขอบเขตว่าด้วยการเสริมสร้างการคุ ้มครองและการเพิ ่มขีด

ความสามารถของแรงงานข้ามชาติที่เป็นสตรีในสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติ 
7) การศึกษาสถานะของเด็กในอาเซียน: การเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าดว้ย

สิทธิเด็ก  
 
ด้านนโยบาย 

1) การจัดทำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในอาเซียน 
(2556) 

2) การจัดทำแนวปฏิบัติของประชาคมอาเซียนว่าด้วยเรื่องความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ
สำหรับการดูแลสตรีที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (2559) 

3) การทบทวนระดับภูมิภาคในเรื่องกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติในอาเซียนที่เกี่ยวกับ
การคัดแยก การจัดการ และการรักษาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (2559) 

4) การจัดทำรายงานความก้าวหน้าของอาเซียนว่าด้วยสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ 
(2559) 

5) การจัดทำแนวแนะการเลี ้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็ก โดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุก
สภาพแวดล้อมของอาเซียน เพื่อคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ (2559) 

6) การจัดทำแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก (2559) โดย
ร่วมกับ SOMSWD 
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7) การจัดทำแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี (2559) 
โดยร่วมกับ ACW 

8) การจัดทำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 
และเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน โดยพิจารณาถึงมิติหญิงชาย (2560) 

9) การจัดทำแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมสตรี สันติภาพ และความมั่นคงในอาเซียน 
(2560) โดยร่วมกับ ACW 

10) การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการดูแล การพัฒนาและการศึกษาของเด็กปฐมวัยของ
อาเซียน (2560) 

11) การพัฒนาแนวทางในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงตอ่สตรี 
(2560) 

12) การพัฒนาแผนแม่บทอาเซียน 2568: เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ (2561) โดยร่วมกับ 
AICHR และ SOMSWD 

13) การจัดทำปฏิญญาว่าด้วยการคุ ้มครองเด็กจากการแสวงประโยชน์ในสื ่อออนไลน์ใน
อาเซียน (2562) 

14) การจัดทำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบทของการโยกย้ายถ่ินฐาน (2562) โดย
ร่วมกับ SOMSWD 

15) การจัดทำแนวทางและกระบวนการของอาเซียนในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและ
เด็ก (2562) 

16) การจัดทำแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการยืนยันคำมั่นในความก้าวหน้าการดำเนินงานสิทธิ
เด็กในอาเซียน (2562) 

17) การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับการระบแุละคัดแยกผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ ตามมาตรา
ที่ 14 ของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก (2563) 

18) การกำหนดแนวความคิดเกี่ยวกับประเด็นสำคัญสำหรับการดำเนินการเพื่อนำวาระสตรี  
สันติภาพ และความมั่นคงไปปฏิบัติในอาเซียน (2563) 

19) การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การบูรณาการเรื่องเพศภาวะ  
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การประชุมปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย องค์กรอาเซียนเฉพาะสาขา ภาคประชาสังคม และ
องค์การระหว่างประเทศ  

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมกฎหมายระดับชาติเพื่อป้องกันและ
ต่อต้านการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กในสื่อออนไลน์ที ่ครอบคลุมและสอดคล้อ งกันใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

2) การประชุมหารือว่าด้วยร่างหลักการสากลในการคุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีการ
เจริญพันธ์ุตามข้อตกลงการอุ้มบุญ 

3) การประชุมอาเซียนว่าด้วยการปฏิรูประบบยุติธรรมในเด็กและเยาวชน 
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการหันเหคดีผ่านความยุติธรรมในเชิงสมานฉันท์ 
5) การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการยุติการบังคับให้สมรสในวัยเด็ก 
6) การประชุมหารือว่าด้วยวัฒนธรรมและการปฏิบัติทางศาสนาที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็ก 
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาดัชนีพัฒนาการเด็ก 
8) การประชุมหารือระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กมีส่วน

ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
9) การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนในการ

สร้างประชาคมอาเซียน ผ่านการรับรองอัตลักษณ์ทางกฎหมายของสตรีและเด็กทุกคนในอาเซียน 
10) การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยผลกระทบทางสังคมของการเปลี ่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศต่อสตรีและเด็กในอาเซียน 
11) การประชุมอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมการเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจของสตรี 
12) การประชุมว่าด้วยการเสริมสร้างพลังของสตรีในอาเซียน: การใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการสตรี 
13) การประชุมหารือเพือ่แลกเปลีย่นแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับทศันคติที่ไม่เหมารวมทางเพศใน

หลักสูตรการเรียนการสอนและการเขียนตำราสำหรับระดับอุดมศึกษา  
14) การประชุมว่าด้วยการอภิปรายนโยบายเกี่ยวกับประเด็นเพศสภาวะในการลดความเสี่ยง

จากภัยพิบัติและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 
15) การประชุมหารือระดับสูงว่าด้วยมุมมองทางเพศสภาวะในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ

โครงการต่าง ๆ สำหรับแรงงานข้ามชาติ 
16) การเข้าร่วมการประชุมกับ SOMTC เพื่อพัฒนาแผนงานของแผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อ

ป้องกันและต่อต้านการเพิ ่มขึ ้นของลัทธินิยมความรุนแรงและกลุ ่มคนหัวรุนแรง  2561 - 2568 
(แผนงานบาหลี) 
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17) การร่วมมือกับ AICHR ในการหารือระดับภูมิภาค 2562 ว่าด้วยการบูรณาการสิทธิของ
คนพิการในประชาคมอาเซียน (มุมมองทางเพศสภาวะในสิทธิของคนพิการ) เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและบทเรียนเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจทับซ้อนของความพิการและมุมมองทางเพศสภาวะ 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทอาเซียน 2568: เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ 
 
การทำงานกับองค์การระหว่างประเทศ และองค์การภาคประชาสังคม 

1) การจัดทำเว็บไซต์ของ ACWC เพื่อประชาสัมพันธ์งานของ ACWC รายงาน ข้อเสนอทาง
นโยบาย และข่าวสารต่าง ๆ โดยการสนับสนุนของ Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument 
Human Rights Facility (READI HRF) ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 
(UNICEF EAPRO) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และองค์การแพลน อินเตอร์เนช่ันแนล 
(Plan International)  

2) ส่งเสริมการประสานกันระหว่างคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
ทุกรูปแบบและคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก และ ACWC เพื่อการดำเนินงานตามข้อแนะนำจาก
ข้อสังเกตโดยสรุป CEDAW และ CRC ในระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3) ส่งเสริมความก้าวหน้าของวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคง 
4) ส่งเสริมวาระสิทธิสตรีและสิทธิเด็กของอาเซียนผ่านการมีส่วนร่วมในเวทีระดับภูมิภาค

และระดับโลก เช่น การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 63 ร่วมกับ ACW มี
ส่วนร่วมเหล่านี้ในพื้นที่และกลไกต่าง ๆ  ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือและการเจรจา
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 

5) หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ (องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) องค์การเพื ่อการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) 
สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO)) 

6) คู่เจรจาและหุ้นส่วนเพื ่อการพัฒนา (สหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศแคนาดา) 

7) องค์กรภาคประชาสังคม (เครือข่ายสิทธิเด็กแห่งเอเชีย (CRC Asia) และมูลนิธิเพื่อยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT) 
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เสริมสร้างการบูรณาการประเด็นสิทธิสตรีและสิทธิเด็กเข้าสู่ประเด็นกระแสหลัก 
ส่งเสริมการรณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ 

1) การรณรงค์ของอาเซียนเพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรี (EVAW) และความเชื่อมโยงกับ
การค้ามนุษย์ 

2) การรณรงค์สาธารณะเพื่อหยุดความรุนแรงต่อสตรีผ่านกิจกรรมที่ระลึกถึงวันสากลแห่ง
การขจัดความรุนแรงต่อสตรี รวมถึงการรณรงค์ผ่านสื่อร่วมกับ SOMRI ซึ่งข้อความสำคัญเกี่ยวกับ 
EVAW ได้รับการถ่ายทอดใน AMS ทั้งหมดพร้อมกัน 

3) การรณรงค์ของอาเซียนเพื่อสนับสนุน RPA EVAW และแผนงาน Bohol TIP ที่เน้นกลุ่ม
สตรีในที่ทำงาน (การแสวงหาผลประโยชน์ในสถานที่ทำงานบนฐานของเพศสภาพ) 

4) การรณรงค์สาธารณะประจำปี เนื่องในวันอาเซียน (8 สิงหาคม) โดยมีการส่งข้อความ
สำคัญตามหัวข้อเฉพาะต่าง ๆ เช่น สตรีสูงอายุ สตรีที่มีความพิการ และอื่น ๆ 

5) การรณรงค์สร ้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาผลกระทบทางสังคมจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศต่อสตรีและเด็กในอาเซียน 

6) สนับสนุนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของการรณรงค์ HeForShe ของอาเซียนและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับ 16 วันของการเคลื่อนไหวต่อต้านความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพ ที่
สร้างการตระหนักรู้ในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ชายและเด็กชายในการขจัดความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง สนับสนุนการดำเนินการเชิงรุกและสร้างสรรค์ ตลอดจนความเป็นน้ำหนึ่ง
ใจเดียวกันในฐานะพันธมิตรของสตรีและเด็กหญิงในความพยายามทั้งหมดเพื่อบรรลุความเท่าเทยีม
ทางเพศในอาเซียน 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล 

 
ผู้แทนไทยใน ACWC 

1) ดร.สายสุรี จุติกุล อดีตผู้แทนไทยใน ACWC ด้านสิทธิเด็ก 
2) นางกานดา วัชราภัย อดีตผู้แทนไทยใน ACWC ด้านสิทธิสตรี 
3) นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยใน ACWC ด้านสิทธิเด็ก คนปัจจุบัน 
4) ดร.รัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยใน ACWC ด้านสิทธิสตรี คนปัจจุบัน 
 

อดีตผู้แทนไทยใน AICHR 
1) ดร.ศร ีประภา เพชรมีศรี  ประธานโครงการ Strengthening Human Rights and 

Peace Research and Education in ASEAN/Southeast Asia (SHAPE-SEA) 
2) ดร.เสรี นนทสูติ สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(Committee on Economic, Social and Cultural Rights: CESCR) 
 

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 
1) นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ ผู้อำนวยการกองสังคมและวัฒนธรรม 
 

มูลนิธิเพ่ือยุติแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก  
1) นางสาวรังสิมา ดีสวัสดิ์ ผู้ประสานโครงการระดับภูมิภาค ECPAT International 
 

มูลนิธิศักยภาพชุมชน 
1) นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล 
 
ประวัติการศึกษา – ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 – ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 – ปริญญาโท ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

University of Tennessee, Knoxville, USA (ทุนรัฐบาล) 
ประวัติการทำงาน 

พ.ศ. 2531 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กองประสานงานเยาวชน 
 สำนักงานคณะกรรการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแหง่ชาติ 
พ.ศ. 2546  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
พ.ศ. 2551 นักวิเทศสมัพันธ์ชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
พ.ศ. 2558 นักวิเทศสมัพันธ์ชำนาญการพเิศษ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการกองอาเซียน  

สำนักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
พ.ศ. 2560 นักวิเทศสมัพันธ์ชำนาญการพเิศษ กองการต่างประเทศ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ (อำนวยการต้น) 
 สำนักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ  
 สำนักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 


