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คำนำ

ปีพุทธศักราช 2553 ถือเป็นปีสำคัญของประเทศไทย  

ในด้านสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย  

ได้รับเลือกจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่   

13 พฤษภาคม 2553 ให้เป็นประเทศสมาชิกคณะมนตรี  

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี พ.ศ. 2553 - 2556 

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมคณะมนตรี  

สิทธิมนุษยชนฯ ได้รับรองให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว 

เอกอคัรราชทตู ผูแ้ทนถาวรแหง่ประเทศไทยประจำสหประชาชาต ิ

ณ นครเจนวีา ดำรงตำแหนง่ประธานคณะมนตรสีทิธมินษุยชนฯ 

โดยมวีาระหนึง่ป ีคอืตัง้แตเ่ดอืนมถินุายน 2553 - มถินุายน 2554 

การที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นทั้งประเทศสมาชิก

และประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ   

ในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกัน ได้สะท้อนให้เห็นถึงสถานะและบทบาท

ของไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งๆ ที่

ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเวลาของการเผชิญปัญหาท้าทายด้าน

สิทธิมนุษยชนภายในประเทศอยู่มาก ฉะนั้น เมื่อประเทศไทย  

ได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติให้ดำรง

ตำแหน่งที่สำคัญดังกล่าว ประเทศไทยก็ย่อมจะต้องมีบทบาท  

ที่สำคัญและภาระหน้าที่ที่ เพิ่มมากขึ้นในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งระดับภายในประเทศ ระดับภูมิภาค

และระดับระหว่างประเทศ เพื่อยืนยันให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า  

การเป็นทั้ งประเทศสมาชิกและประธานคณะมนตรีสิทธิ  

มนุษยชนฯ ของไทย ไม่ใช่เป็นเพียงสถานะเชิงสัญลักษณ์   

แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยรวม  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศ จึงเห็น

ความจำเป็นของการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประวตัคิวามเปน็มา บทบาทหนา้ทีข่องคณะมนตรสีทิธมินษุยชนฯ 

ประโยชน์ของการเป็นประเทศสมาชิกและประธานคณะมนตรี

สิทธิมนุษยชนฯ ของประเทศไทย รวมถึงการดำเนินการอย่าง

จริงจังตามคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ประกาศต่อ

ประชาคมโลกช่วงการสมัครรับเลือกตั้งและรณรงค์หาเสียง เพือ่

ให้บังเกิดผลสำเร็จด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

ของประชาชนในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการจะประสบ  



ผลสำเรจ็มากนอ้ยเพยีงใด จำตอ้งอาศยัความรว่มมอืของประชาชน

ทุกภาคส่วนเป็นสำคัญด้วย 

กระทรวงการต่างประเทศหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชน

ของสหประชาชาติมากขึ้น อีกทั้งสามารถมองเห็นความ  

เชื่อมโยงระหว่างกลไกสิทธิมนุษยชนระดับระหว่างประเทศกับ

การส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิก

และประธานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

เพื่อจะได้ร่วมกันช่วยสร้างความตื่นตัวและผลักดันให้เกิดความ

ก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอันจะเป็นประโยชน์

ต่อประชาชนต่อไป 
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ความเป็นมา

 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติหรือเรียกในภาษาอังกฤษ

ว่า United Nations Human Rights 

Council มีชื่อเรียกย่อๆ ว่า HRC เป็น

กลไกระหว่างรัฐ จัดตั้งขึ้นตามข้อมติ

สมัชชาแห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 15 

มีนาคม 2549 โดยมีหน้าที่สำคัญในการ

สอดส่องดูแลการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ที่เกิดขึ้นทั่วโลก หยุดยั้งการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนที่เกิดขึ้น สร้างบรรทัดฐานของ

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

และให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งส่งเสริมขีด

ความสามารถสำหรับการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ 
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 สิทธิมนุษยชนได้ทวีความสำคัญยิ่งขึ้น เมื่อ

สหประชาชาติได้ยกระดับประเด็นสิทธิมนุษยชน  

ให้เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของสหประชาชาติร่วมกับ

ประเด็นความมั่นคงและประเด็นการพัฒนา และให้

ผนวกมิติสิทธิมนุษยชนเข้าไว้ในการดำเนินงานของ

สหประชาชาติในทุกด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า

สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่สหประชาชาติให้ความสำคัญ

เป็นอย่างยิ่ง และได้มีการพัฒนากลไกเพื่อส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่ ว โลกโดยการยกระดับ  

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

(Commission on Human Rights - CHR) ขึ้นเป็น

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีสถานะเท่าเทียมกับ 

คณะมนตรีความมั่นคง และคณะมนตรีเศรษฐกิจและ

สังคมของสหประชาชาติ ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้  

 

องค์ประกอบ

 HRC ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 47 ประเทศ   

แบ่งตามสัดส่วนของแต่ละภูมิภาคดังนี้ ภูมิภาคแอฟริกา 13 

ประเทศ ภูมิภาคเอเชีย 13 ประเทศ ภูมิภาคยุโรปตะวันออก 

6 ประเทศ ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน   

8 ประเทศ และภูมิภาคยุโรปตะวันตกและอื่นๆ 7 ประเทศ 

การเลอืกตัง้สมาชกิ HRC จะกระทำโดยวธิกีารลงคะแนนเสยีง

แบบลับโดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 192 ประเทศ 

ทัง้นี ้ ประเทศทีจ่ะเขา้เปน็สมาชกิไดจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีง

อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 

โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี  



ประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้จะต้องได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อย
กึ่งหนึ่งของจำนวนประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
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สัดส่วนของประเทศสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแบ่งตามภูมิภาครวม47ประเทศ

ยุโรปตะวันตก
และอื่นๆ7ประเทศ

ลาตินอเมริกา
และแคริบเบียน
8ประเทศ

แอฟริกา
13ประเทศ

ยุโรปตะวันออก
6ประเทศ

เอเชีย
13ประเทศ
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กลไกการทำงาน
 HRC มีกลไกส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

หลักๆ 4 กลไกด้วยกัน คือ 

 1. การประชุมสมัยปกติและสมัยพิ เศษ HRC   

จะจัดการประชุมสมัยปกติปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 สัปดาห์ 

โดยจะมีการรับฟังรายงานสิทธิมนุษยชนของข้าหลวงใหญ่  

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การพิจารณาแนวทาง  

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ซึ่ง

ครอบคลุมทั้งด้านสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิของบุคคล  

กลุ่มต่างๆ และการพิจารณาสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  

ในพื้นที่ที่อยู่ในความห่วงกังวลของ HRC ผลการพิจารณา  

จะออกเป็นข้อมติเพื่อให้ประเทศต่างๆ พิจารณาใช้เป็น

แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้าน

นั้นๆ ต่อไป นอกจากนี้ HRC ยังสามารถเปิดการประชุม

สมัยพิเศษได้ หากมีสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน   ข้อมติ HRC เรื่องสิทธิด้านการศึกษา 
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(Country Situations) และสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  

รายประเด็น (Thematic Issues) โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  

ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย HRC ซึ่งอาจจะเป็นผู้เสนอรายงาน

พิเศษ (Special Rapporteur) หรือผู้ เชี่ยวชาญอิสระ 

(Independent Expert) หรือคณะทำงาน (Working 

Group) ซึ่งมีองค์ประกอบจำนวน 5 คน จากแต่ละภูมิภาค 

ปัจจุบันกระบวนการพิเศษเหล่านี้ มี 31 อาณัติสำหรับ

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเด็น อาทิ ผู้เสนอรายงาน

พิเศษว่าด้วยการค้ามนุษย์ ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิ

ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และจำเป็นต้องได้รับ

การแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างมาตรการกดดันให้ประเทศ

ในความห่วงกังวลยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้ งนี้   

การประชุมสมัยพิเศษจะเปิดขึ้นได้เมื่อได้รับการสนับสนุน

จากประเทศสมาชิก HRC จำนวน 1 ใน 3 ของสมาชิก

ทั้งหมด 

 2. กระบวนการพิเศษ(SpecialProcedures) เป็น

กลไกติดตามสอดส่องและรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ทั้ งในลักษณะสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเทศ 

ศาสตราจารย์วิทิตมันตาภรณ์
ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วย
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ในเกาหลีเหนือ 

Ms. Joy Ngozi Ezeilo 
ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะเด็กและสตรี 
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ด้านการศึกษา ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิด้านอาหาร 

และอีก 8 อาณัติสำหรับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  

รายประเทศ อาทิ ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนในพม่าและผู้ เสนอรายงานพิเศษว่าด้วย

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือ 

 กระบวนการพิเศษเหล่านี้จะศึกษาติดตามปัญหาหรือ

พัฒนาการการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาณัติ

ที่ตนได้รับ รวมทั้งทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อ 

HRC นอกจากนี้ ยังสามารถรับข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในประเด็นที่อยู่ในอาณัติได้ด้วย โดยกระบวนการ

พิเศษจะกลั่นกรองข้อมูลและข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับและ

หากเห็นว่ามีน้ำหนักก็จะส่งข้อร้องเรียนไปยังรัฐบาลของ

ประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับข้อมูลและคำชี้แจง ตลอดจน

สามารถขอเยือนประเทศต่างๆ เพื่อทำการศึกษานโยบาย

และแนวปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี และตรวจสอบ

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้อาณัติที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

ซึ่งจะเยือนได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอนุญาตของรัฐผู้รับเป็น

สำคัญ 

 3. กระบวนการรับและพิจารณาข้อร้อง เรี ยน

(ComplaintProcedures) เป็นกลไกของ HRC ในการรับ

และพิจารณาข้อร้องเรียนแบบลับ โดยจะรับข้อร้องเรียน  

ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรง มีความต่อเนื่อง 

และเป็นระบบเท่ านั้ น กระบวนการนี้ ประกอบด้วย  

คณะทำงาน 2 คณะ คือคณะทำงานว่าด้วยข้อร้องเรียน 

(Working Group on Communications) ประกอบด้วย  

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคจำนวน 5 คน 

และคณะทำงานว่าด้วยสถานการณ์ (Working Group on 

Situations) ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิก HRC 

จำนวน 5 ประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มภูมิภาค

ต่างๆ คณะทำงานชุดแรกมีหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบ

ความน่าเชื่อถือของข้อร้องเรียนที่ได้รับ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ

ว่า ข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ผ่านกลไกการเยียวยาภายใน
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ประเทศจนถึงที่สุดแล้วหรือไม่ หากกลไกภายในประเทศ  

ไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาได ้ คณะทำงานฯ กจ็ะรบัขอ้รอ้งเรยีน

และส่งข้อร้องเรียนไปยังรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ขอรับข้อมูลหรือคำชี้แจงเพิ่มเติม จากนั้นจะจัดทำรายงาน

เสนอต่อคณะทำงานชุดที่ 2 ซึ่งจะพิจารณาข้อร้องเรียน

พร้อมคำชี้แจงของรัฐบาล ซึ่งหากข้อมูลทั้งหมดปรากฏให้

เห็นถึงความต่อเนื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างร้ายแรง ก็จะเสนอรายงานพร้อม

มาตรการต่างๆ ให้ HRC พิจารณาออกเป็นข้อมติ เพื่อ

กดดันให้รัฐบาลที่เกี่ยวข้องยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ที่รุนแรงและเป็นระบบต่อไป 

 4. กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ของประเทศ(UniversalPeriodicReview-UPR) กลไก 

UPR เป็นกระบวนการที่ดำเนินโดยรัฐ (State-Led)   

ที่ กำหนดให้ประ เทศสมาชิกสหประชาชาติทบทวน

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนระหว่างกันเอง (Peer Review) 

โดยสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศจะต้องถูกทบทวน

เหมือนกันทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ แต่ละประเทศ  

จะถูกทบทวนผ่านการจัดทำและนำเสนอรายงาน UPR ต่อที่

ประชมุ HRC ทกุๆ  4 ป ีกระบวนการ UPR ถอืเปน็กลไกใหม่

ของ HRC ในการติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าและ

ความทา้ทายดา้นสทิธมินษุยชนของแตล่ะประเทศบนพืน้ฐาน

ของความเท่าเทียมกัน  




กระบวนการUPR ถือเป็นกลไกใหม่ของHRC ในการติดตามและ
ตรวจสอบความก้าวหน้าและความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนของ
แต่ละประเทศบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน
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การเลือกตั้งHRC

 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553   

ณ นครนวิยอรก์ ประเทศไทยไดร้บัเลอืกตัง้

เป็นสมาชิก HRC วาระปี พ.ศ. 2553 - 

2556 เป็นครั้งแรก ด้วยคะแนนเสียง

สูงสุดเป็นอันดับ 2 จาก 14 ประเทศ คือ 

182 เสียง รองจากมัลดีฟส์ ที่ได้ 185 

เสียง ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 

ทีป่ระชมุ HRC กไ็ดร้บัรองใหน้ายสหีศกัดิ ์

พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวร

แห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ   

ณ นครเจนีวา ดำรงตำแหน่งประธาน 

HRC มีวาระหนึ่ งปี คือตั้ งแต่ เดือน

มิถุนายน 2553 - มิถุนายน 2554 การที่

ไทยได้ รั บ เลื อก เป็ นทั้ ง สมาชิ กและ

ประธานของ HRC สะท้อนให้เห็นถึง 
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ความเชื่อมั่นที่นานาประเทศมีต่อไทยในการดำเนินนโยบาย

ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ

ระดับระหว่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมั่นว่าไทยจะทำหน้าที่นี้  

ได้ดี เพราะไทยมีนโยบายที่เดินสายกลาง เน้นความร่วมมือ

และการหารืออย่างสร้างสรรค์ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

รวมทั้งการเชื่อมั่นในคุณสมบัติและความสามารถส่วนตัว

ของเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ ของไทยด้วย ทั้งนี้   

ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยไม่มีปัญหาสิทธิมนุษยชน 

ตรงกันข้ามไทยยังมีปัญหาท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนอยู่มาก   

แต่ความเชื่อมั่นที่ได้มานั้น เป็นความเชื่อมั่นที่อาศัยมุมมอง 

ระดับโลก  

 

ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกHRC วาระปี พ.ศ.2553-
2556เป็นครั้งแรกด้วยคะแนนเสียงสูงสุดเป็นอันดับ2

เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์พวงเกตุแก้ว
ประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติ 
(มิถุนายน 2553 - มิถุนายน 2554) 
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ไทยในฐานะสมาชิกและประธานHRC

  ประเทศไทยได้นำนโยบายสิทธิมนุษยชนมา

ผนวกเข้ากับนโยบายการต่างประเทศอย่างจริงจัง โดยมี  

จุดมุ่งหมายสำคัญ 2 ประการคือ (1) เพื่อนำประเด็นสิทธิ

มนุษยชนมาส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน  

ตา่งประเทศ ซึง่มศีกัยภาพทีจ่ะกระทำได ้ เพราะประเทศไทย

เปน็สงัคมประชาธปิไตยทีเ่ปน็พืน้ฐานสำคญัของสทิธมินษุยชน

อยูแ่ลว้ และ (2) เพือ่ใชน้โยบายตา่งประเทศมาเปน็ตวัผลกัดนั

ให้เกิดความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย   

ซึ่งจะกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ด้วยการเข้าไปเป็น

สมาชิก HRC 

 ในฐานะสมาชิกและประธาน HRC ไทยมุ่งที่จะเข้าไป

สร้างบทบาทในการร่วมมือและส่งเสริมให้กลไกต่างๆ ของ 

HRC ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ในขณะเดียวกัน ไทยก็ได้ประกาศตัวเป็นสะพานเชื่อม

ระหว่างกลุ่มภูมิภาคต่างๆ ให้มีท่าทีร่วมกัน เพื่อการบรรลุ

ฉันทามติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดย HRC ได้ รวมทั้ง

การช่วยชักชวนประเทศที่อยู่ในความห่วงกังวลเข้ามาร่วม

กระบวนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างสร้างสรรค์   

ซึ่งบทบาทนี้ของไทยได้รับการขานรับจากประเทศต่างๆ 

เป็นอย่างดี 

 เมื่อเป็นสมาชิกและประธาน HRC ประเทศไทยจึงมี

พันธะผูกพันที่จะต้องพยายามปฏิบัติตัวให้ได้มาตรฐาน

สูงสุดด้านสิทธิมนุษยชนเท่าที่จะทำได้ โดยคาดหวังว่าพันธะ

ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความตื่นตัวและความตระหนักรู้ด้าน

สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย และน่าจะส่งผลถึงการพัฒนา

สิทธิมนุษยชนภายในประเทศได้ไม่มากก็น้อย 

 

เมื่อเป็นสมาชิกและประธานHRC ประเทศไทยจึงมีพันธะผูกพัน
ที่จะต้องพยายามปฏิบัติตัวให้ได้มาตรฐานสูงสุดด้านสิทธิมนุษยชน
เท่าที่จะทำได้
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ที่สำคัญฉบับหนึ่งของประเทศ หากไทยสามารถปฏิบัติได้

อย่างจริงจังกับคำมั่นที่ให้ไว้ก็น่าจะทำให้ไทยบรรลุเป้าหมาย

ของการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศ เพื่อมาตรฐานชีวิต

ที่ดีขึ้นของประชาชนได้ ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัย  

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมช่วยกันทำให้  

เกิดผลอย่างแท้จริง  

 คำมั่นหลักๆ ของไทยประกอบด้วย (1) การส่งเสริม

การอนุวัติกฎหมายและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

มนุษยชน และเร่งทบทวนแก้ไขกฎหมายฉบับต่างๆ   

ที่ ยั งอาจมี เนื้ อหาบางส่ วน เป็นการ เลื อกปฏิบัติหรื อ  

ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย  

เปน็ภาคแีลว้ทัง้ 7 ฉบบั (2) การถอนขอ้สงวนภายใตอ้นสุญัญา

ต่างๆ และพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาทางด้านสิทธิ

มนุษยชน โดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล  

ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (3) การส่งเสริม

การตระหนักรู้ถึงสิทธิของประชาชนและการบังคับใช้

คำมั่นโดยสมัครใจ

 สหประชาชาติกำหนดไว้ว่าทุกประเทศที่สมัครเข้า

เป็นสมาชิก HRC จะต้องจัดทำคำมั่นโดยสมัครใจ เพื่อให้

ทุกประเทศทราบว่าเมื่อได้รับเลือกเป็นสมาชิกแล้ว แต่ละ

ประเทศจะดำเนินการอะไร

เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าใน

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ในประเทศของตน คำมั่น

ของไทยไดร้บัการประมวลขึน้

จากประเด็นสิทธิมนุษยชน  

ที่เป็นปัญหาท้าทายสำคัญ

ของไทย เพื่อให้ เกิดเป็น

สัญญาประชาคมหรือข้อ

ผูกพันที่ไทยจะต้องทำให้  

บงัเกดิผลสมัฤทธิ ์ จงึถอืเปน็

เอกสารด้านสิทธิมนุษยชน  



30 31

กฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนโดยอาศัย

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาให้กับผู้บังคับใช้กฎหมาย

และบุคลากรทางด้านความมั่นคง (4) การส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนศึกษาในทุกประเภทและทุกระดับของการศึกษา 

(5) การส่งเสริมระบบยุติธรรมและหลักนิติรัฐเพื่อความ  

เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และป้องกันมิให้ผู้กระทำผิด

ลอยนวลรอดพ้นจากกระบวนการยุติธรรม (6) การส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของคนยากจน และกลุ่มเปราะบาง 

เดก็ สตร ีคนพกิาร และผูส้งูอาย ุรวมทัง้กลุม่บคุคลชายขอบ 

โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มชาติพันธุ์ และ   

(7) ขจัดการละเมิดสิทธิของบุคคลในรูปแบบการค้ามนุษย์ 

ซึ่งคำมั่นทั้งหมดดังกล่าวจะได้รับการถ่ายทอดเป็นแผน

ปฏิบัติการตามคำมั่นต่อไป ทั้งนี้ สามารถสืบค้นเอกสาร

คำมั่นฉบับเต็มของไทยได้ที่ www.mfa.go.th/humanrights 



กระบวนการUPR

 กระบวนการ UPR เป็นกลไกตรวจสอบที่สำคัญ  

ของ HRC โดยรัฐจะต้องจัดทำรายงาน UPR ความยาว  

ไม่เกิน 20 หน้า เสนอต่อ HRC ครอบคลุมสิทธิมนุษยชน  

ทุกด้านบนพื้นฐานของ (1) กฎบัตรสหประชาชาติ   

(2) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (3) ตราสารด้าน

สิทธิมนุษยชนที่ประเทศที่ถูกทบทวนเป็นภาคี (4) คำมั่น  

โดยความสมัครใจที่ประกาศไว้โดยประเทศที่ถูกทบทวน 

และ (5) กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 HRC กำหนดให้กระบวนการทบทวนสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ ในรอบแรกใช้เวลาทั้งหมด 

4 ปี (ปีละ 48 ประเทศ) โดยการทบทวนจะดำเนินการ  

โดยคณะทำงาน UPR (Working Group on UPR) ซึ่ง

ประกอบด้วยประเทศสมาชิก HRC ทั้งหมด 47 ประเทศ 

โดยคณะทำงาน UPR จะจัดประชุมเพื่อทบทวนสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ ปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ   
คำมั่นของไทยได้รับการประมวลขึ้นจากประเด็นสิทธิมนุษยชน
ที่เป็นปัญหาท้าทายสำคัญของไทย
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2 สัปดาห์ และในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการพิจารณา

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ จำนวน   

16 ประเทศ 

 เอกสารที่จะใช้ในการทบทวนสถานการณ์สิทธิ  

มนุษยชนของแต่ละประเทศจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ   

(1) รายงานที่จัดทำโดยรัฐบาล (2) รายงานที่จัดทำโดย

สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ   

ที่รวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับประเทศที่จะถูกทบทวน  

จากรายงานของคณะกรรมการประจำอนุสัญญาด้านสิทธิ

มนุษยชนต่างๆ รวมทั้ งกลไกพิ เศษที่ เกี่ยวข้อง และ   

(3) รายงานจากภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคประชา

สังคมและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งได้รับ

การรวบรวมโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนฯ  

 

ขั้นตอนการนำเสนอรายงานUPR

 ป ร ะ เทศที่ ถู ก ทบทวนจะต้ อ ง ส่ ง ร า ย ง านต่ อ  

ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงาน UPR เป็นเวลา 12 สัปดาห์

ล่วงหน้า เพื่อให้รายงานได้รับการแปลเป็นภาษาทางการ

ของสหประชาชาติ ทั้ง 6 ภาษา จากนั้นรายงานจะถูกส่งให้

ประเทศสมาชิก HRC ซึ่งเป็นคณะทำงาน UPR ได้พิจารณา

ล่วงหน้า ทั้งนี้ ก่อนกำหนดการเสนอรายงานต่อคณะทำงาน 

UPR ฝ่ายเลขานุการจะส่งคำถามที่ได้รับล่วงหน้าจาก

ประเทศต่างๆ ให้กับประเทศที่ถูกทบทวนผ่านกลไกที่เรียก

ว่า Troika (ประเทศสมาชิก HRC จากกลุ่มภูมิภาคต่างๆ 

จำนวน 3 คน ทำหน้าที่จัดทำรายงานของประเทศที่  

ถูกทบทวน คัดเลือกโดยการจับฉลาก) อย่างน้อยประมาณ 

10 วันทำการก่อนการนำเสนอรายงานของประเทศนั้นๆ 

สำหรับในช่วงการเสนอรายงานนั้น แต่ละประเทศจะมีเวลา 

3 ชั่วโมง โดยถูกแบ่งเป็นการนำเสนอรายงาน/ตอบคำถามที่

ได้รับล่วงหน้า/ให้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งกล่าวสรุป 1 ชั่วโมง 
HRC กำหนดให้กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศต่างๆในรอบแรกใช้เวลาทั้งหมด4ปี
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และเป็นการพูดคุยหารือ (Interactive Dialogue) กับ

ประเทศสมาชิก HRC ประเทศผู้สังเกตการณ์ และภาค

ประชาสังคม 2 ชั่วโมง  

 ขั้นตอนต่อไปภายหลังการนำเสนอรายงานคือ 

Troika ของแต่ละประเทศจะเป็นผู้จัดทำรายงานของ  

คณะทำงาน UPR สำหรับประเทศนั้นๆ ภายใน 2 วัน   

โดยรายงานจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือบทคัดย่อการหารือ

ในทีป่ระชมุคณะทำงาน UPR /ขอ้สรปุและ/หรอืขอ้เสนอแนะ/

คำมั่นโดยความสมัครใจของประเทศที่ถูกทบทวน ซึ่ง

ประเทศที่เสนอรายงานสามารถนำกลับมาพิจารณาเลือกรับ 

หรือไม่รับ หรือเพียงรับทราบข้อเสนอแนะได้ จากนั้น

ประเทศที่เสนอรายงานสามารถส่งความเห็นต่อข้อเสนอแนะ

ต่างๆ ที่ได้รับ (Addendum) ให้แก่ฝ่ายเลขานุการของ  

คณะทำงาน UPR ก่อนที่ที่ประชุม HRC จะพิจารณารายงาน 

ขั้นตอนการนำเสนอรายงานUPRต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

 
ประเทศที่ถูกทบทวนนำเสนอรายงานUPRต่อคณะทำงานUPR

ใช้เวลาทั้งสิ้น3ชั่วโมง



คณะทำงานUPRโดยTroikaจัดทำผลการนำเสนอรายงาน
พร้อมข้อเสนอแนะ




ประเทศที่ถูกทบทวนพิจารณารับหรือไม่รับข้อเสนอแนะ
และส่งความเห็นให้กับคณะทำงานUPR




คณะทำงานUPRเสนอรายงานผลการทบทวนต่อที่ประชุมHRC



ประเทศที่ถูกทบทวนนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อHRC
ใช้เวลาทั้งสิ้น1ชั่วโมง




ที่ประชุมHRCรับรองรายงานของคณะทำงานUPR



ประเทศที่ถูกทบทวนนำข้อเสนอแนะที่ยอมรับมาปฏิบัติต่อไป
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 เมื่ อ เสร็จสิ้นกระบวนการนำเสนอรายงานต่อ  

คณะทำงาน UPR คณะทำงาน UPR จะเสนอผลการ

พิจารณารายงานของประเทศที่ถูกทบทวนต่อที่ประชุม HRC 

โดยจะใช้เวลา 1 ชั่วโมง ประเทศที่ถูกทบทวนมีเวลา   

20 นาที ที่จะชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม HRC 

ประเทศต่างๆ มีเวลาในการให้ข้อคิดเห็นหรือถามคำถาม

เพิ่มเติม 20 นาที และภาคประชาสังคมมีเวลาแสดงความ

คิดเห็นหรือถามคำถามเพิ่มเติมอีก 20 นาที จากนั้น HRC 

จะรับรองรายงานซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการนำเสนอ

รายงานภายใต้กลไก UPR ในรอบแรก โดยประเทศ  

ที่ถูกทบทวนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่รับมา

ต่อไป  



รายงานUPRของไทย

 ประเทศไทยมีกำหนดนำเสนอรายงาน UPR ต่อ  

คณะทำงาน UPR ของ HRC ในเดือนตุลาคม 2554   

โดยกระทรวงการต่างประเทศ (กรมองค์การระหว่าง

ประเทศ) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม (กรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ) จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำรายงาน 

กระทรวงการต่างประเทศจะรับผิดชอบในการจัดทำร่าง

รายงานผ่านการหารือกลุ่มย่อย ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ

และภาคประชาสังคมช่วยกันให้ข้อคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ 

ในรา่งรายงาน สว่นกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพจะรบัผดิชอบ

ในส่วนของกระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชน 

 โครงร่างเนื้อหารายงาน UPR ของไทยประกอบด้วย 

(1) สิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง โดยมีหัวข้อย่อย 

ได้แก่ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และ

การชุมนุม การอำนวยความยุติธรรม และการห้ามการ

ทรมาน (2) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมี

HRC จะรับรองรายงานซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการนำเสนอ
รายงานภายใต้กลไกUPR ในรอบแรก โดยประเทศที่ถูกทบทวน
มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่รับมาต่อไป
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หัวข้อย่อยได้แก่ สิทธิด้านการพัฒนา และการขจัดความ

ยากจน สิทธิด้านการศึกษา สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิด้านการ

ทำงาน และ (3) สิทธิของกลุ่มบุคคล โดยมีหัวข้อย่อยได้แก่ 

สิทธิของกลุ่มเปราะบางและสิทธิของกลุ่มชายขอบ รวมทั้ง

เรื่องการค้ามนุษย์ 

 กระบวนการ UPR ไม่ใช่เป็นเพียงแต่กระบวนการ  

จัดทำรายงานเท่านั้น แต่เป็นโอกาสในการเสริมสร้าง

กระบวนการหารือเรื่องสิทธิมนุษยชนระหว่างทุกภาคส่วน  

ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและ

ประเด็นท้าทายที่ยังคงมีอยู่ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของระบบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศได้ด้วย 

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้โอกาสในการจัดทำรายงาน UPR 

เร่งแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อให้ เกิดพัฒนาการ  

เชิงสร้างสรรค์ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ รวมทั้งสามารถ  

ใช้เป็นเอกสารมาตรฐานที่ประเทศไทยจะใช้เป็นบรรทัดฐาน

ในการวัดความก้าวหน้าของสิทธิมนุษยชนในภาพรวม  

ของประเทศได้ในอนาคต 



การหารือกลุ่มย่อย UPR 
เรื่องสิทธิของคนพิการ 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 

การหารือกลุ่มย่อย UPR 
เรื่องสิทธิของแรงงาน 
โยกย้ายถิ่นฐาน  
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 
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 นอกจากกลไก HRC แล้ว 

สหประชาชาติยั งมีอีกหนึ่ งกลไก  

ในการส่ง เสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน คือตราสารระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกจัดทำขึ้น

เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลด้านสิทธิ

มนุษยชน การจะวัดว่าแต่ละประเทศ

มรีะดบัของการคุม้ครองสทิธมินษุยชน

มากน้อยเพียงใด ก็อาจเปรียบเทียบ

ได้จากมาตรฐานสากลด้ านสิทธิ  

มนุษยชนที่กำหนดอยู่ ในตราสาร  

เหลา่นี ้ซึง่มตีน้กำเนดิมาจากปฏญิญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

 

ตราสาร
ระหว่างประเทศ
ด้าน
สิทธิมนุษยชน
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน (Universal Declaration 

of Human Rights) ถอืกำเนดิมาจาก

เหตุการณ์ทำลายล้างชีวิตมนุษย์ใน

สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 โดย

ภายหลังการสิ้นสุดของสงครามโลก

ครั้งที่ 2 และได้มีการก่อตั้งองค์การ

สหประชาชาติ ประเทศสมาชิก

สหประชาชาติจึงได้ให้คำมั่นว่าจะร่วมกันป้องกันมิให้เกิด

โศกนาฏกรรมดังกล่าวขึ้นอีก และได้มีการจัดทำปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเพื่อประกันสิทธิและเสรีภาพ  

ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน ซึ่งมีทั้งหมด 30 ข้อ ครอบคลุม

ทั้งสิทธิทางการเมือง และสิทธิพลเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ 

สงัคม และวฒันธรรม ประเทศไทยเปน็หนึง่ใน 48 ประเทศแรก

ของโลกที่ร่วมรับรองปฏิญญาสากลฉบับนี้ เมื่อ พ.ศ. 2491 

ซึ่งถือเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ในการวางรากฐาน  

ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก 

ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับ  

ในปัจจุบันล้วนมีพื้นฐานและได้รับการพัฒนามาจาก

ปฏิญญาสากลฯ รัฐธรรมนูญของไทยก็ได้ประกันสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนบนพื้นฐานของปฏิญญาสากลฉบับนี้ 

โดยที่ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของปฏิญญา

สากลฯ ในฐานะเป็นเอกสารแม่บทของสิทธิมนุษยชน 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจึงได้รับการแปลเป็น

ภาษาตา่งๆ มากทีส่ดุในโลกถงึ 335 ภาษา รวมทัง้ภาษาไทย 

 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 48 ประเทศแรกของโลกที่ร่วมรับรอง
ปฏิญญาสากลฉบับนี้เมื่อพ.ศ.2491
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ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

 ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่พัฒนา
มาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหลักๆ มีทั้งสิ้น   
9 ฉบับ ได้แก่ 

 (1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง  

 (2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม  

 (3) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ 

 (4) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
 (5) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง  

เชื้อชาติในทุกรูปแบบ  
 (6) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและ  

กา รปฏิ บั ติ ห รื อ ก า รล ง โทษอื่ น ที่ โ หด ร้ า ย   
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี  

 (7) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ  
 (8) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจาก

การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
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พันธกรณีของรัฐภาคี

 เมื่อรัฐเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน  
ฉบับใดก็จะเกิดพันธกรณีตามมาใน 4 เรื่องหลัก คือ   
(1) การประกันให้เกิดสิทธิตามอนุสัญญาฉบับนั้นๆ (2) การ
ดำเนินการให้เกิดสิทธิและคุ้มครองสิทธิ (3) การเผยแพร่
เนื้ อหาของสิทธิที่ ร ะบุ อยู่ ในอนุสัญญาให้ประชาชน  
ได้รับทราบ และ (4) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาให้สหประชาชาติทราบ 

 ดังนั้น เมื่อประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาด้านสิทธิ
มนุษยชน 7 ฉบับ ในหลักการหมายถึงสิทธิของประชาชน  
ในประเทศย่อมได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาเหล่านี้
แล้ว แต่จะมีผลในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับ
การดำเนินการของรัฐในการประกันและดำเนินการให้เกิด
สิทธิ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิตามอนุสัญญา ซึ่งจะกระทำโดย
ผ่านการออกหรือปรับแก้กฎหมายหรือนโยบายให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี รวมทั้งดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งยังเป็นประเด็นท้าทาย  
และเป็นหนึ่งในคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนของไทยที่ต้อง
ดำเนินการให้เกิดประสิทธิผล 

 

 (9) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว1 

 ปัจจุบันประเทศไทยเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่าง
ประเทศหลักเหล่านี้แล้วทั้งสิ้น 7 ฉบับ รวมทั้งเป็นภาคี
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาสิทธิเด็กอีก 2 ฉบับคือ พิธีสาร
เลือกรับเรื่องการค้าเด็ก การค้าประเวณีและสื่อลามก  
ที่เกี่ยวกับเด็ก และพิธีสารเลือกเรื่องความเกี่ยวพันของเด็ก
ในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ2 ส่วนอนุสัญญาอีกสองฉบับ  
ที่ไทยยังไม่ได้เป็นภาคีคือ อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกัน
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้าย
ถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว  
 
1 (1) International Covenant on Civil and Political Rights (2) International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights (3) Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women (4) Convention on the Rights of the Child (5) Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (6) Convention Against Torture 
and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (7) Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities (8) Convention on the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance (9) Convention on the Protection of the Rights of Migrants 
Workers and Members of their Families 

2 (1) Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of 
Children, Child Prostitution and Child Pornography (2) Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict 
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รายงานประเทศ

 พันธกรณีที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การยอมรับ  
ที่จะจัดทำและเสนอรายงานประเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาฉบับนั้นๆ ให้สหประชาชาติพิจารณาทุกๆ   
4 หรือ 5 ปี โดยจะมีคณะกรรมการประจำอนุสัญญา 
(Treaty Body) แต่ละฉบับ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเป็น  
ผู้พิจารณารายงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่ประเทศที่เป็น
ภาคี ในประเด็นที่ เห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่ง
รายงานประเทศภายใต้อนุสัญญาแต่ละฉบับจะแตกต่างจาก
รายงาน UPR กล่าวคือรายงานประเทศภายใต้อนุสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชน จะเป็นการรายงานการปฏิบัติตามสิทธิ
เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนั้นๆ มีคณะกรรมการ
ประจำอนุสัญญาเป็นผู้พิจารณารายงาน แต่รายงาน UPR 
จะ เป็นรายงานภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  
ของประเทศในทุกด้าน มีประเทศสมาชิก HRC เป็น  
ผูพ้จิารณารายงาน แตร่ายงานทัง้สองสว่นกเ็สรมิซึง่กนัและกนั 
โดยในการจัดทำรายงาน UPR ก็จะต้องนำเอาข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจำอนุสัญญาฉบับต่างๆ ที่รัฐเคย  

ได้รับมาพิจารณากำหนดเป็นประเด็นในรายงานเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่างๆ 
ด้วย เป็นต้น 
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ติดตาม สอดส่อง ดูแล มิให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ถดถอย แต่พยายามให้ก้าวหน้าตามกำลังที่รัฐจะสามารถ

กระทำได้ แต่หากเมื่อใดที่รัฐล้มเหลวในการคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน กลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็จะเข้ามา

กดดันเพื่อให้รัฐเร่งแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของความเป็น

สากลของสิทธิมนุษยชน ฉะนั้น เมื่อไทยเป็นสมาชิก HRC 

และเป็นประธาน HRC ก็เท่ากับไทยได้เข้าไปร่วมรับผิดชอบ

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วโลกแล้ว โดยไทยจะต้องเป็น

ตัวอย่างของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และควรปฏิบัติตาม

คำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนที่ ได้ ให้ ไว้กับประชาคมโลก  

อยา่งจรงิจงั ซึง่ตอ้งอาศยัความรว่มแรงรว่มใจจากทกุภาคสว่น

ในสังคม นี่คือความเชื่อมโยงระดับโลกกับประเทศไทย  

ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในฐานะ

สมาชิกที่มีความรับผิดชอบของสหประชาชาติ 

ความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน

 สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ถื อ เ ป็ น

ประเด็นสากลที่นานาประเทศ  

ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ โดยเป็น

เรื่องสิทธิและความรับผิดชอบของ

บคุคลทกุคน สง่ผลใหแ้ตล่ะประเทศ

ไม่สามารถละเลยเรื่องการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศของตนได้   

ทั้ง HRC และตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

เป็นกลไกด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของสหประชาชาติ   

ที่มีขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ 

อย่างไรก็ดี การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนยังถือเป็นความ  

รับผิดชอบหลักของรัฐ ตราบใดที่รัฐยังมีขีดความสามารถ  

ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนของตนเอง 

กลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็จะทำหน้าที่เป็นส่วน

สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ โดยการวางมาตรฐาน 



กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
โทร. 0 2643 5065-6 โทรสาร 0 2643 5064 
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