
National Human Rights Commission of Thailand 

 

i 

รายงานการศึกษาวิจัย  
เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน 

Human Rights Obligations of the ASEAN Community 
 
 
 
 
 

 
 

เสนอตอ่ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 

 
Institute of Research and Development for Public Enterprises 

 
มีนาคม 2559 

 
 



National Human Rights Commission of Thailand 

 

ii 

รายงานการศึกษาวิจัย 
เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธมินุษยชนของประชาคมอาเซียน 

สารบัญตารางและรูปภาพ 
 
ตาราง 1 รายช่ือปฏิญญาอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน (เรียงตามปีที่รับรองโดยที่ประชุมผู้น า 
         อาเซียน) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 40 
ตาราง 2 ปฏิญญาอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน (แยกเป็นประเภทตามตราสารสิทธิมนุษยชนหลัก 
         9 ฉบับ) …………………………………………………………………………………………………………………………. 41 
ตาราง 3 ปฏิญญาอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน (ด้านอื่น) …......................................................... 42 
ตาราง 4 อนุสัญญาอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ………………………………………………………………… 46 
ตาราง 5 อนุสัญญาอาเซียนที่จัดตั้งองค์กรที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน …………………… 47 
ตาราง 6 สถานะการให้สัตยาบันในตราสารหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิก 
           อาเซียน (STATUS OF RATIFICATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS 
           INSTRUMENTS BY ASEAN MEMBER STATES))…………………………………………………………… 49 
ตาราง 7 การให้สัตยาบันของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อตราสารหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 9 
           ฉบับ (ค านวณเป็นอัตราร้อยละ) …………………………………………………………………………………….. 50 
ตาราง 8 ข้อสงวนของประเทศสมาชิกต่ออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี 
           (CEDAW) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ……………………………………………………………….. 51 
 
รูปภาพ 1 ประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก ………………………………………………………………………….. 23 
รูปภาพ 2 โครงสร้างส านักเลขาธิการอาเซียน ……………………………………………………………………………….. 24 
รูปภาพ 3 โครงสร้างองค์กรหลักของประชาคมอาเซียน …………………………………………………………………. 26 
รูปภาพ 4 หลักการสิทธิในกฎบัตรอาเซียน …………………………………………………………………………………... 29 
รูปภาพ 5 โครงสร้างพิมพ์เขียวของประชาคมอาเซียน (ประชาคมการเมืองและความม่ันคง ประชาคม 
          เศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม) ………………………………………………………………….. 55 
รูปภาพ 6 โครงสร้างพิมพ์เขียวของประชาคมอาเซียน (ประชาคมการเมืองและความม่ันคง ประชาคม 
          เศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม) ใหม่ตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 …………………… 58 
 
 
 
 
 

 
 



National Human Rights Commission of Thailand 

 

iii 

รายงานการศึกษาวิจัย 
เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธมินุษยชนของประชาคมอาเซียน 

รายการค าย่อ  
(List of Abbreviations) 

 
AC ASEAN Community ประชาคมอาเซียน 
ACMW ASEAN Committee on the 

Implementation of the Declaration on 
the Protection and Promotion of the 
Rights of Migrant Workers 

คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการอนุวัติการตาม
ปฏิญญาการคุ้มครองและสง่เสริมสิทธิแรงงาน
ข้ามชาต ิ

ACTIP ASEAN Convention Against Trafficking 
in Persons, Especially Women and 
Children 

อนุสัญญาอาเซียนต่อต้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 

ACWC ASEAN Commission on the Promotion 
and Protection of the Rights of 
Women and Children 

คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและสทิธิเด็ก 

AEC ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
AICHR ASEAN Intergovernmental Commission 

on Human Rights  
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าดว้ย
สิทธิมนุษยชน 

AMM ASEAN Foreign Ministers Meeting การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศอาเซียน 

APSC ASEAN Political-Security Community ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 
ASCC ASEAN Socio-Cultural Community ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
AU African Union สหภาพอาฟริกา 
CEDAW The Convention on the Elimination of 

all Forms of Discrimination Against 
Women 

อนุสัญญาวา่ด้วยการขจัดการเลอืกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ 

COE Council of Europe สภาแห่งยุโรป 
CRC The Convention on the Rights of the 

Child 
อนุสัญญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก 

CRPD The Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities 

อนุสัญญาวา่ด้วยสิทธิคนพิการ 

CSO Civil Society Organization องค์กรประชาสังคม 
IACHR Inter-American Commission on 

Human Rights 
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐอเมริกาว่าด้วยสทิธิ
มนุษยชน 

ICCPR International Covenant on Civil and 
Political Rights 

กติการะหว่างประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง 

ICESCR International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights 

กติการะหว่างประเทศวา่ด้วยสทิธิทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรม 

OAU Organization of African Unity องค์การเอกภาพแห่งอาฟริกา 



National Human Rights Commission of Thailand 

 

iv 

รายงานการศึกษาวิจัย 
เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธมินุษยชนของประชาคมอาเซียน 

SOMSWD Senior Officials Meeting on Social 
Welfare and Development 

การประชุมเจ้าหนา้ที่ระดบัสงูดา้นการพฒันา
และสวัสดิการสังคม 

TOR Terms of Reference ขอบเขตอ านาจหน้าที ่
UDHR Universal Declaration of Human Rights  ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชน 
UN United Nations องค์การสหประชาชาต ิ
UPR Universal Periodic Review การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนษุยชน (ตามมติ

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง UN) 
VDPA Vienna Declaration and Program of 

Action 
ปฏิญญาและแผนงานแห่งกรุงเวียนนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



National Human Rights Commission of Thailand 

 

v 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการการศกึษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน 

สารบัญ 
 
สารบัญตารางและรูปภาพ …………………………………………………………………………………………………….. ii 
สารบัญ ………………………………………………………………………………………………………………………………. v 
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ........................................................................................ 1 
1 บทน า ............................................................................................................................................. 3 
2 แนวคิดและกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและภูมิภาค …………………………………………... 10 

    2.1 แนวความคิดสิทธิมนุษยชน ………………………………………………………………………………………………. 10 
    2.2 มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ .......................................................................................  12 
         2.2.1 กฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) ..................................................................................  12 
         2.2.2 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) …….... 14 
         2.2.3 ตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (International Instruments on Human 
         Rights) …………………………………………………………………………………………………………………………… 14 
    2.3 กลไกและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค ………………………………………………………………….. 15 
         2.3.1 สภาแห่งยุโรป (Council of Europe) ................................................................................. 16 
         2.3.2 องค์การรัฐอเมริกา (Organization of American States) ................................................ 18 
         2.3.3 สหภาพอาฟริกา (African Union) …………………………………………………………………………… 19 

3 ประชาคมอาเซียน ......................................................................................................................... 22 

    3.1 ประวัติความเป็นมา …………………………………………………………………………………………………………. 22 
    3.2 โครงสร้าง ………………………………………………………………………………………………………………………. 24 
    3.3 องค์กรหลักของประชาคมอาเซียน …………………………………………………………………………………….. 26 
         3.3.1 การประชุมสุดยอดผู้น าอาเวียน (ASEAN Summit) ............................................................  26 
         3.3.2 คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) …………………………….. 27 
         3.3.3 คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Communities Councils) ……………………………… 27 
         3.3.4 องค์กรระดับกระทรวงรายสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) ........................ 27 
         3.3.5 คณะกรรมาธิการผู้แทนถาวร (Committee of Permanent Representatives) …………. 28 

4 แนวคิดและกลไกสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ………………………………………………………………………….. 29 

    4.1 กฎบัตรอาเซียน ………………………………………………………………………………………………………………. 29 
    4.2 กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน …………………………………………………………………………………. 30 
 
 



National Human Rights Commission of Thailand 

 

vi 

รายงานการศึกษาวิจัย 
เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธมินุษยชนของประชาคมอาเซียน 

         4.2.1 คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental 
         Commission on Human Rights) …………………………………………………………………………………. 31 
         4.2.2 คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN 
         Commission on the Promotion of the Rights of Women and Children) ……………….. 34 
         4.2.3 คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการอนุวัติการตามปฏิญญาการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ 
         แรงงานข้ามชาติ (ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration 
         on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) ……………………. 35  

5 ตราสารสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ................................................................................................. 37  

    5.1 ตราสารทางการเมือง ……………………………………………………………………………………………………… 38 
         5.1.1 ข้อมูลตราสารทางเมืองที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน .......................................................... 38 
         5.1.2 ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเวียน (ASEAN Human Rights Declaration) …………………….. 43 
    5.2 ตราสารทางกฎหมาย ……………………………………………………………………………………………………… 45 
         5.2.1 อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน ………………………………………………………………. 45 
         5.2.2 อนุสัญญาจัดตั้งองค์กรที่มีความเก่ียวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษชน ………………………………. 46 
    5.3 ข้อจ ากัดในการจัดท าตราสารสิทธิมนุษยชนในอาเวียน ……………………………………………………….. 47 
         5.3.1 การเป็นภาคีตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน …………… 47 
         5.3.2 ขอบเขตพันธกรณีของประเทศสมาชิกอาเซียนที่แตกต่างกันใน CEDAW และ CRC ………. 51  

6 ทิศทางการพัฒนาและความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน …………………………………………. 54 

    6.1 วิสัยทัศน์และพิมพ์เขียวของประชาคมอาเซียน (ASEAN Vision and Community Blueprint) 54 
         6.1.1 วิสัยทัศน์อาเซียน 2015 …………………………………………………………………………………………. 54 
         6.1.2 วิสัยทัศน์อาเซียน 2025 …………………………………………………………………………………………. 57 
    6.2 การปรับปรุงโครงสร้างกลไกด้านสิทธิมนุษยชน ........................................................................... 61 
         6.2.1 ประเด็นปัญหา ……………………………………………………………………………………………………… 61 
         6.2.2 ความท้าทายในการปรับปรุงกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน …………………………………………… 65 
    6.3 การพัฒนาตราสารด้านสิทธิมนุษยชน ………………………………………………………………………………. 67 
         6.3.1 คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ……………………… 68 
         6.3.2 คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก (ACWC) ……. 69 

7 บทบาทของประเทศไทยในการผลักดันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ………………………… 70 

    7.1 มุมมองและข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ……………………………………. 71 
 
 
 



National Human Rights Commission of Thailand 

 

vii 

รายงานการศึกษาวิจัย 
เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธมินุษยชนของประชาคมอาเซียน 

         7.1.1 การเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนและการอนุวัติการตาม 
         พันธกรณีอย่างมีประสิทธิภาพ ……………………………………………………………………………………….. 71 
         7.1.2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศสมาชิกอ่ืนในด้านสิทธิมนุษยชน ………………….. 72 
         7.1.3 การให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในด้านสิทธิมนุษยชน ……………………………………… 73 
         7.1.4 การปรับโครงสร้างและสมรรถภาพองค์กรเพื่อรองรับภารกิจด้านประชาคมอาเซียน ……. 73 
    7.2 มุมมองและข้อเสนอแนะต่อบทบาทของประเทศไทยในการปฏิรูปสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ….. 74 
         7.2.1 การปฏิรูปกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน (Reform of ASEAN Human Rights Mechanism) 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 74 
         7.2.2 การผลักดันสิทธิมนุษยชนให้เป็นแนวนโยบายและเป้าหมายของประชาคมอาเซียน 
         (Mainstreaming of Human Rights in the ASEAN Community) ………………………………… 75 
         7.2.3 การพัฒนาตราสารสิทธิมนุษยชนส าหรับอาเซียน ……………………………………………………… 75 
    7.3 ข้อเสนอการวิจัย/ ค้นคว้าเพ่ิมเติมต่อส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ……………. 76 

บรรณานุกรม ……………………………………………………………………………………………………………………. 78 

รายช่ือบุคลากร IRDP ในโครงการ กสม. ………………………………………………………………………………. 80 

ภาคผนวก ………………………………………………………………………………………………………………………… 81 
 



National Human Rights Commission of Thailand 

 

1 

รายงานการศึกษาวิจัย 
เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธมินุษยชนของประชาคมอาเซียน 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

ในการจัดท างานวิจัยฉบับนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีวัตถุประสงค์
หลักในการศึกษาตราสารต่างๆ ในกรอบความร่วมมือของอาเซียน ทั้งในรูปแบบสนธิสัญญา ข้อตกลง 
ปฏิญญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนและ/หรือเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างสูงโดย
เฉพาะที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (Hard law) โดยใช้ฐานข้อมูลตราสารที่ส านักเลขาธิการอาเซียนรวบรวม
และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อาเซียน อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ข้อมูลตราสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ของอาเซียนดังกล่าวประกอบกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ข้อสรุปว่าอาเซียนได้จัดท าตราสารทาง 
กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรงเพียงฉบับเดียว ได้แก่อนุสัญญาอาเซียนต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก ซึ่งที่ประชุมผู้น าอาเซียนได้รับรองในการประชุมครั้งที่ 27 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และอนุสัญญาดังกล่าวยังไม่ได้รับการรวมรวมในฐานข้อมูลที่ใช้
เป็นหลักในการวิเคราะห์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามยังมีตราสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
อีกจ านวนหนึ่งซึ่งแยกออกได้เป็นสองประเภท กล่าวคือ กลุ่มที่ก าหนดเนื้อหามี 4 ฉบับได้แก่ อนุสัญญา
อาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการ
ตอบสนองต่อภัยพิบัติรวม 3 ฉบับ (ข้อตกลงว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ  2528  
ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับเนื่องจากยังมีจ านวนประเทศสมาชิกท่ีให้สัตยาบันไม่ครบ 6 ประเทศ ข้อตกลงอาเซียน
ว่าด้วยมลภาวะจากหมอกควันข้ามพรมแดน 2545 และข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและ 
การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 2548 ซ่ึง 2 ฉบับหลังมีผลใช้บังคับแล้ว) และในกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มตราสารที่
จัดตั้งองค์กรเพ่ือท าหน้าที่เฉพาะด้านที่มีผลกระทบต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงข้อตกลงเพ่ือจัดตั้ง
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน และข้อตกลงเพ่ือจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนเพ่ือการให้ 
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ 

 จากการวิจัยพบว่า ตราสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ที่อาเซียนได้จัดท าขึ้นอยู่ในรูปแบบตรา
สารทางการเมือง (Political instrument) ซึ่งแม้จะไม่มีผลผูกพันตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ  
แต่แสดงเจตจ านงร่วมกันของประเทศสมาชิกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในหลายประเด็น 
และหลายฉบับก าหนดขั้นตอนที่น าไปสู่การจัดท าตราสารทางกฎหมายด้วย โดยมีจ านวน 24 ฉบับ ทั้งนี้ 
ตราสารที่ส าคัญที่สุดในด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน คือปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human 
Rights Declaration) ซึ่งผู้น าอาเซียนประกาศใช้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และก าหนดรับรอง 
สิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งสิทธิใหม่ๆ อีกหลายประการ 
เช่น สิทธิในการพัฒนา สิทธิในสันติภาพ สิทธิในข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และสิทธิในสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน 
ปฏิญญานี้ถือเป็นตราสารหลักของอาเซียนในการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน 

ในการวิจัยยังชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการที่ส าคัญของอาเซียนในด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
  1. การตรากฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งถือเป็นธรรมนูญของอาเซียนที่มีผลใช้บังคับใน 
ปี พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้อาเซียนมีสถานะทางกฎหมายระหว่างประเทศ (Legal personality) แม้กฎบัตร
อาเซียนมิใช่ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง แต่เป็นเอกสารพ้ืนฐานที่ก าหนดโครงสร้างของประชาคม
อาเซียน โดยให้ประชาคมอาเซียนตั้งอยู่บนหลักการหลายประการ รวมถึงหลักนิติรัฐ ประชาธิปไตย และ
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพ้ืนฐานของประชาชนอาเซียน นอกจากนั้นยังก าหนด  
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รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการการศกึษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน 

ให้มีการจัดตั้งกลไกด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเป็นครั้ งแรก โดยให้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 
มีขอบเขตอ านาจหน้าที่เป็นไปตามที่ก าหนดโดยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (มาตรา 14)  
ซึ่งองค์กรดังกล่าวคือ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) 
 2. AICHR ถือเป็นกลไกและองค์กรหลักในด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนจัดตั้งขึ้นที่ประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. 2552 และมีภารกิจหลักตามที่ก าหนดในเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่รวม 14 ประการ  
ซึ่งประการที่ส าคัญที่สุดในระยะเริ่มแรกคือการจัดท าปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AHRD) โดยในการ
วิจัยได้เน้นความส าคัญต่อ AICHR ซึ่งถือเป็นกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคล่าสุดของโลก (นับจากการ
จัดตั้งกลไกระดับภูมิภาคในยุโรป อเมริกาและอาฟริกา) โดยได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายทั้งในเชิงโครงสร้าง
และการด าเนินงานที่เน้นภารกิจในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Promotion) แต่ยังขาดความชัดเจนใน
การด าเนินภารกิจการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protection) ทั้ งนี้ ได้รวมการวิ เคราะห์ เกี่ ยวกับ
คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) และคณะกรรมการ
อาเซียนว่าด้วยการอนุวัติการตามปฏิญญาการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ  (ACMW) ซึ่งเป็น
กลไกสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียนที่มีภารกิจเฉพาะด้านด้วย 

นอกจากประเด็นตราสารสิทธิมนุษยชนและกรอบกลไกสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ในปัจจุบันในอาเซียน
แล้ว รายงานฉบับนี้ยังวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาในระดับภูมิภาคของอาเซียนตลอดจนกลไกและ 
การจัดท าตราสารสิทธิมนุษยชนในอนาคตพร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะต่อ กสม. ในการเสริมสร้างบทบาท
ของประเทศไทยในเวทีสิทธิมนุษยชนอาเซียนด้วย และมีข้อสรุปที่ส าคัญดังนี้ 

1. การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 ถือเป็นก้าวส าคัญในประวัติศาสตร์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะสมาชิกของประชาคมอาเซียนทั้งสิบประเทศ (ซึ่งอาจเพิ่มจ านวนขึ้นในอนาคต) 
ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายเชิงโครงสร้างของ AC คือวิสัยทัศน์อาเซียนและพิมพ์เขียวประชาคมเสา
หลักทั้ งสามของอาเซี ยนจะ เ อ้ือ ให้การส่ ง เสริมและคุ้ มครองสิ ทธิ มนุษยชนซึ่ ง เป็ นประ เด็ น 
ที่เกี่ยวพัน (Crosscutting) กับทั้งสามเสาหลักสามารถด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่   
โดยประเด็นโครงสร้างดังกล่าวและการพัฒนาหรือปรับปรุงกลไกสิทธิมนุษยชนของ AC จะส่งผลโดยตรงต่อ
จ านวนและคุณภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึนของตราสารสิทธิมนุษยชนในอาเซียนต่อไป 

2. ส าหรับบทบาทของประเทศไทยโดยเฉพาะ กสม. ต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ผู้วิจัยได้
จัดท าข้อเสนอแบ่งออกเป็นสองระดับ คือระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยในระดับประเทศ  
ประเทศไทยสามารถเสริมสร้างบทบาทด้านสิทธิมนุษยชนได้โดยการเข้าเป็นภาคีในตราสารสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ พิจารณาถอนข้อสงวนต่อตราสารที่ได้เข้าเป็นภาคีแล้ว และเสริมสร้างประสิทธิภาพการ  
อนุวัติการตามพันธกรณีเพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ นอกจากนั้นยังสามารถด าเนินการ  
ให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความช่วยเหลือทางเทคนิคใน
ประเด็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนระดับประเทศ 
ส าหรับการด าเนินการในระดับภูมิภาค ประเทศไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนสามารถ
ผลักดันให้มีการปรับปรุงกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียนและการสร้างคุณภาพตราสารสิทธิมนุษยชนที่
อาเซียนจะพัฒนาขึ้นต่อไป 
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รายงานการศึกษาวิจัย 
เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธมินุษยชนของประชาคมอาเซียน 

1 บทน า 
 

สิทธิมนุษยชนนับเป็นหลักการส าคัญในการค านึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมโดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ และยังเป็นหลักประกันการแสดงออกทางความคิด สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ นอกจากนี้สิทธิ
มนุษยชนยังมีความส าคัญในการสร้างสังคมและการด าเนินนโยบายทางการเมืองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย ประชาคมโลกเริ่มให้ความสนใจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายหลังการเกิด
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ประกาศ “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)” ในปี พ.ศ. 2491 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์
ร่วมกันในการก าหนดมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งเอกสารฉบับดังกล่าวเป็นหลักการ
ส าคัญในการจัดท าพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในหลายภูมิภาคทั่วโลก  

 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็ได้ค านึงถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน จึงได้

มีการจัดท ากฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ในปี พ.ศ. 2551 และปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(ASEAN Human Rights Declaration) ในปี พ.ศ. 2555 ที่มีการระบุถึงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนอันเป็นไปตามหลักการของ UDHR เช่นกัน ตลอดจนการจัดให้มีกลไกที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริม 
สนับสนุนและประสานความร่วมมือประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เช่น คณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: 
AICHR) และคณะกรรมาธิการด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก (ASEAN Commission on 
the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC) เป็นต้น 
 

การจัดตั้งประชาคมภายในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในหลากหลายด้าน สิทธิมนุษยชนก็เป็นด้านหนึ่งที่อาเซียนและสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศจ าเป็นต้องมี
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับต่อสถานการณ์ต่างๆ ของโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม อันน าไปสู่ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ประเทศไทยควรต้องเตรียมความพร้อมโดย
การสร้างความเข้าใจต่อกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค เพ่ือรองรับผลกระทบจาก
ความหลากหลายของเชื้อชาติภายหลังการเปิดเสรีในด้านต่างๆ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐซึ่งมีภาระหน้าที่โดยตรงด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ส าคัญในการ

ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือกรณีที่  
ไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของประเด็นดังกล่าวประกอบกับความจ าเป็นที่ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิทธิ
มนุษยชนในระดับอาเซียนซึ่งประเทศไทยอยู่ในข่ายต้องปฏิบัติตามให้กับเจ้าหน้าที่ของทั้ง กสม. และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไป จึงได้มอบหมายให้ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร
ภาครัฐ (IRDP) ซึ่งตระหนักถึงภารกิจของ กสม. และความส าคัญของประเด็นดังกล่าวจัดท ารายงานขั้นต้น
เพ่ือศึกษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
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รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการการศกึษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน 

1. เพ่ือคัดเลือกและรวบรวมตราสารในกรอบความร่วมมือของอาเซียน ทั้งในรูปแบบของ
สนธิสัญญา ข้อตกลง ปฏิญญา ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนอย่างสูง โดยเฉพาะที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (hard law) จากรายการที่ส านักเลขาธิการอาเซียน 
(ASEAN Secretariat) ได้รวบรวมไว้ตั้งแค่ปี พ.ศ. 2510 – 2555 และที่ได้มีการจัดท าหรือรับรองขึ้น 
หลังจากนั้นจนถึงวันท าสัญญาจ้าง (พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

2. เพ่ือจัดหมวดหมู่และสรุปสาระ/ประเด็นส าคัญของตราสารตามที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 1 
เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจในภาพรวมของตราสารฉบับนั้นๆ 
 
ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เน้นการศึกษาเจาะลึกตราสารต่างๆ ในกรอบความร่วมมือของอาเซียนซึ่ง
เกี่ยวข้องและ/หรือเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างสูง โดยมีขอบเขตการศึกษาวิ จัยและการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ศึกษาตราสารต่างๆ ในกรอบความร่วมมือของอาเซียน ทั้งในรูปแบบสนธิสัญญา ข้อตกลง 
ปฏิญญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนและ/หรือเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างสูงโดย
เฉพาะที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (Hard law) จากรายการที่ส านักเลขาธิการอาเซียนได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2510 - 2555 ซึ่งปรากฏรายการเอกสารตามเว็บไซต์ http://www.asean.org/archive/document 
และที่ได้มีการจัดท าหรือรับรองขึ้นหลังจากนั้น จนถึงวันท าสัญญา (พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) ซึ่งต่อมามี 
การขยายขอบเขตระยะเวลาจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ครอบคลุมถึงระยะเวลาการประชุมสุด
ยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 27 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่ได้มีการรับรองเอกสารส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้หลายฉบับ เช่น วิสัยทัศน์อาเซียน 2025 และอนุสัญญาอาเซียนเพ่ือต่อต้าน
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เป็นต้น 

2. ศึกษาตราสารที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อมของอาเซียนที่
ส านักเลขาธิการอาเซียนได้ท าการรวบรวมไว้ตามเว็บไซต์ http://agreement.asean.org/ รวมทั้งศึกษา
ปฏิญญา (Declarations) ที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 

3. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในระหว่างการด าเนินการศึกษาวิจัย เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์จ านวน 2 ครั้ง (จากส านักงาน กสม./หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง) เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขรายงานการศึกษาวิจัยให้มีความสมบูรณ์ก่อนการน าส่ง
รายงานผลการศึกษาวิจัยในงวดสุดท้าย โดยกรอบการน าเสนอร่างรายงานต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาก่อน 

4. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษาที่ด าเนินการตามขอบเขตการศึกษารวมทั้ ง
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการศึกษาวิจัย เพ่ือการจัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

5 จัดเวทีร่วมกับส านักงาน กสม. ให้ความรู้ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประชาคมอาเซียน ให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง ภายหลังจากการ
ด าเนินการตามข้อ 4 เสร็จสิ้นแล้วจ านวน 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละ 30 คน 
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รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการการศกึษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน 

แนวคิดในการศึกษา 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารเป็นหลัก เพ่ือน ามาคัดเลือกและ

เปรียบเทียบ รวมทั้งน ามาจัดหมวดหมู่เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ส านักงาน กสม. ก าหนด ซึ่งเอกสาร 
ที่ใช้ประกอบการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
  1) พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  

2) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน และ  
3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

   
ตามขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ข้อ 4.1 กสม. มีความประสงค์ให้ที่ปรึกษาศึกษาตราสาร

ต่างๆ ในกรอบความร่วมมือของอาเซียน จากรายการที่ส านักเลขาธิการอา เซียนได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2510 – 2555 โดย IRDP ได้ตรวจสอบกับส านักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจากาตาร์ ประเทศ
อินโดนีเซียแล้วพบว่า ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงตราสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นหมวดหมู่ยิ่งขึ้น โดยมีการจัดกลุ่ม
สนธิสัญญา ข้อตกลง และปฏิญญา จากทั้งสิ้น 359 ฉบับ กลายเป็นชุดตราสารของอาเซียน (ASEAN Legal 
Instruments) จ านวน 81 กลุ่ม โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ในด้านที่เกี่ยวข้องตามแต่ละประชาคม กล่าวคือ 
ประชาคมการเมอืงและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) จ านวน 14 
กลุ่ม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จ านวน  59 กลุ่ม และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) จ านวน 8 กลุ่ม 
และ IRDP ได้ท าการศึกษาตราสารทั้ง 2 ส่วนเพ่ือให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาตามที่ได้ก าหนดไว้   
จากผลการตรวจสอบและวิจัยข้อมูลที่เก่ียวข้อง มีข้อสรุปที่ส าคัญของแต่ละบทที่ได้วางโครงสร้างไว้ ดังนี้ 

 
 บทที่ 2 แนวคิดและกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระดับระหว่างประเทศและภูมิภาค 

มาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญมีพัฒนาการจากองค์การสหประชาชาติที่ได้จัดตั้ง 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council) ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดตั้งกลไกเพ่ือส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR) การพิจารณาข้อ
ร้องเรียน (Communications procedure) และกระบวนการพิเศษ (Special procedure) เพ่ือพิจารณา
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเทศ หรือตามประเด็นสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่อง นอกจากนั้นในด้าน  
ตราสารสิทธิมนุษยชน นับตั้งแต่มีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในปี พ.ศ. 2491 องค์การ
สหประชาชาติก็ได้จัดท าอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นตราสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายถึง 9 ฉบับ 
ในประเด็นต่างๆ ซึ่งรวมถึงสตรี เด็ก คนพิการและการสูญหายโดยถูกบังคับ เป็นต้น นอกจากนั้น ในภูมิภาค
อ่ืนของโลกทั้งในยุโรป อเมริกาและอาฟริกา ก็ได้มีการจัดตั้งองค์กรและตราสารด้านสิทธิมนุษยชนเช่นกัน 
ซึ่งจากการเปรียบเทียบท าให้เห็นได้ว่าภูมิภาคอาเซียนถือเป็นภูมิภาคล่าสุดที่มีการสร้างกลไกสิทธิมนุษยชน
และจัดท าตราสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยถือเป็นขั้นเริ่มต้น  
 

บทที่ 3 ประชาคมอาเซียน 
ในบทที่ 3 น าเสนอภาพรวมความเป็นมาของประชาคมอาเซียนซึ่งก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพเมื่อปี 

พ.ศ. 2510 ที่ประเทศไทยโดยมีสมาชิกแรกเริ่ม 5 ประเทศ และได้เพ่ิมจ านวนสมาชิกเป็น 10 ประเทศในปี 
พ.ศ. 2542 ก้าวย่างส าคัญของอาเซียนเกิดขึ้นอีกครั้งในปลายปี พ.ศ. 2558 เมื่ออาเซียนเริ่มการเป็น
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รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการการศกึษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน 

ประชาคมอย่างเต็มรูปแบบโดยประกอบด้วยสามประชาคมย่อย คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง 
ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ก้าวส าคัญของอาเซียนที่ก าลังมาถึงคือปี  
พ.ศ. 2560 ซึ่งอาเซียนจะครบรอบ 50 ปีภายใต้การเป็นประธานของประเทศฟิลิปปินส์ การท างานของ
อาเซียนมีองค์กรหลัก เช่น ที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน (ASEAN Summit) คณะมนตรีประสานงาน
อาเซียน (ASEAN Coordinating Council) คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Communities 
Councils) องค์กรระดับกระทรวงรายสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) และคณะกรรมาธิการ
ผู้แทนถาวร (Committee of Permanent Representatives)  โดยมีส านักเลขาธิการอาเซียนเป็น
หน่วยงานเลขานุการสนับสนุนและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

บทที่ 4 แนวคิดและกลไกสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 
ข้อมูลในบทที่ 4 เชื่อมโยงกับบทที่ 3 ที่ว่า แม้ประชาคมอาเซียนจะมิได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

แรกเริ่มในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในลักษณะเดียวกับองค์กรในภูมิภาคอ่ืนโดยเฉพาะในยุโรป 
อเมริกาและอาฟริกาดังที่น าเสนอไว้ในบทที่ 2 แต่การที่กฎบัตรอาเซียนได้ก าหนดให้สิทธิมนุษยชนเป็น 
หนึ่งในหลักการพ้ืนฐานและวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียนท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ของประชาคมอาเซียนในด้านสิทธิมนุษยชน และนอกจากก าหนดให้สิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นเป้าหมาย
ของประชาคมแล้ว กฎบัตรอาเซียนยังก าหนดให้อาเซียนจัดตั้งองค์กรเพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนโดยตรง ซึ่ งน าไปสู่การจัดตั้ งกลไกสิทธิมนุษยชนในอาเซียนขึ้นในปี พ.ศ. 2552 ได้แก่
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ซึ่งเริ่มก่อตั้งที่ประเทศไทยในครั้งที่
ประเทศไทยท าหน้าที่ประธานอาเซียน นอกจาก AICHR แล้ว อาเซียนยังจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนเฉพาะ
ด้านอีกสองหน่วยงาน ได้แก่ คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
(ACWC) และคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการอนุวัติการตามปฏิญญาการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงาน
ข้ามชาติ (ACMW) โดยคณะกรรมการชุดหลังมีหน้าที่ในการจัดท าตราสารทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน  
 

บทที่ 5 ตราสารสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 
เนื้อหาหลักของรายงานปรากฏในบทที่ 5 โดยจากการส ารวจตรวจสอบตราสารของอาเซียน

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับพัฒนาการขององค์กรระดับภูมิภาคอ่ืนๆ แล้วอาเซียน 
ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นในการพัฒนาตราสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยแยกพิจารณาเป็นประเด็นหลัก  
2 ประเด็นคือ ตราสารทางการเมือง และตราสารทางกฎหมาย  
 
 จากการตรวจสอบตราสารทางการเมืองเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของอาเซียนพบว่า อาเซียนมีตราสาร
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนจ านวน 24 ฉบับ โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 

1) การพัฒนาตราสารที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนของอาเซียนหลายฉบับเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการตรา
กฎบัตรอาเซียนในปี พ.ศ. 2550 (มีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. 2551) และตราสารต่างๆ ที่ได้ท าแสดงรายชื่อไว้
ได้รับการพัฒนาตามเหตุผลและความจ าเป็นเฉพาะด้านตามแต่ละกรณี เช่น เพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกัน
การก่อการร้าย หรือปัญหาการค้ามนุษย์โดยเป็นการพิจารณาแยกส่วนมิใช่ในองค์รวม เนื่องจากยังขาด
หลักการหรือตราสารในด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวมที่จะเป็นจุดเกาะเกี่ยวเพ่ือให้สามารถพิจารณาความ
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เชื่อมโยงของแต่ละประเด็นหรือเอ้ือให้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบได้ นอกจากนั้นตราสารต่างๆ ทั้ง 24 
ฉบับเป็นตราสารทางการเมืองที่มิได้พัฒนาบนหลักการสิทธิมนุษยชน (Human rights-based approach) 
แต่ตั้งอยู่บนหลักความมั่นคง (Security) ของภูมิภาค เช่นปัญหาการก่อการร้าย หรือหลักการทางสังคมและ
เศรษฐกิจ เช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมและแรงงานข้ามชาติ ซึ่งทิศทางนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหลังจาก
ที่กฎบัตรอาเซียนมีผลใช้บังคับแล้ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการตราปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนใน
ปี พ.ศ. 2552 แล้ว 

2) เมื่อแยกแยะหมวดหมู่ของตราสารทั้ง 24 ฉบับออกตามประเด็นที่ปรากฏในตราสารสิทธิ
มนุษยชนหลักระหว่างประเทศ 9 ฉบับ พบว่ามีหลายประเด็นที่อาเซียนยังมิได้พัฒนาตราสารร่วมกันใน
ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะประเด็นการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (Racial discrimination) สิทธิทาง
พลเมืองและทางการเมือง (Civil & political rights) การต่อต้านการทรมาน (Prevention of torture) 
และการป้องกันบุคคลจากการสูญหายโดยบังคับ (Enforced disappearance) ซึ่งน่าจะมีสาเหตุหลัก
นอกเหนือจากประเด็นที่ว่ากลไกอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ิงมีการพัฒนาในปี พ.ศ. 2552 อาจมาจาก
กรณีท่ีว่าประเทศสมาชิกยังไม่สามารถสร้างฉันทามติร่วมกันในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว 

3) ประเด็นที่มีการพัฒนาตราสารสิทธิมนุษยชน (ทางการเมือง) มากที่สุดคือประเด็นด้านเด็กและ
สตรี ซึ่งน่าจะเกิดจากสาเหตุสองประเด็นคือ ประเด็นด้านเด็กและสตรีถือเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวน้อย
กว่าประเด็นอ่ืน และประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศต่างได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาด้านสิทธิเด็ก (CRC) 
และสิทธิสตรี (CEDAW) และ 

4) ตราสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่ได้รวมรวมไว้ หลายฉบับได้มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงใน
ด้านสถานะหรือเนื้อหา โดยบางฉบับได้กลายเป็นตราสารที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย เช่นปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในสตรีและเด็ก (ASEAN Declaration against Trafficking in 
Persons Particularly Women and Children) ซึ่งได้มีการพัฒนามาเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ACTIP) ซึ่งมีสถานะเป็นสนธิสัญญาที่ผลผูกพันทางกฎหมาย1 หรือได้มี
การยกระดับจากการเป็นตราสารที่พัฒนาโดยองค์กรระดับรัฐมนตรีมาเป็นตราสารระดับภูมิภาคที่รับรอง
โดยที่ประชุมผู้น าอาเซียนเช่นกรณีปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในอาเซียน ซึ่งรับรอง
โดยที่ประชุมผู้น าอาเซียนที่กรุงบันดาร์เสรีเบการ์วัน ในปี พ.ศ. 2556 มีที่มาจากปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ
ขจัดความรุนแรงต่อสตรีในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Declaration on the Elimination of Violence 
Against Women in the ASEAN Region) ซึ่งรับรองโดยที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
อาเซียน (AMM) ในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น 
 
 ส าหรับตราสารทางกฎหมายหรือที่เรียกในทางกฎหมายระหว่างประเทศว่า “สนธิสัญญา” หรือ 
Hard law จากการตรวจสอบพบว่า อาเซียนได้มีการพัฒนาตราสารด้านสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคเพ่ือสร้าง
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกจ านวน 5 ฉบับ และหากจะชี้เฉพาะสนธิสัญญาที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนโดยแท้ (กล่าวคือตั้งอยู่บนหลักการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้
ทรงสิทธิและ/หรือก าหนดหน้าที่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการเยียวยา) จะมีเพียงฉบับเดียวที่เข้าข่าย
คือ อนุสัญญาต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ACTIP) ที่เพ่ิงมีการรับรองโดยที่ประชุมผู้น า
                                           
1 แต่ยังไม่มีผลใช้บังคับเนื่องจากยังต้องรอการให้สัตยาบันโดยสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศตาม ข้อ 29(a) แห่งอนุสัญญา
ดังกล่าว 
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อาเซียนครั้งที่ 27 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นตราสารที่ส านักเลขาธิการ
อาเซียนยังมิได้รวบรวมไว้ในรายชื่อตราสารที่ใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้ (เนื่องจากเพ่ิงมีการรับรอง) 
นอกจากอนุสัญญาต่อต้านการค้ามนุษย์ฯ แล้วตราสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่เหลือ
สามารถแยกออกได้เป็นสองประเภท กล่าวคือ กลุ่มที่ก าหนดเนื้อหามี 4 ฉบับได้แก่ อนุสัญญาอาเซียนว่า
ด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการตอบสนองต่อ
ภัยพิบัติรวม 3 ฉบับ (ข้อตกลงว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 2528 ซึ่งยังไม่มีผลใช้
บังคับเนื่องจากยังมีจ านวนประเทศสมาชิกท่ีให้สัตยาบันไม่ครบ 6 ประเทศ ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลภาวะ
จากหมอกควันข้ามพรมแดน 2545 และข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน 2548 ซึ่ง 2 ฉบับหลังมีผลใช้บังคับแล้ว) และในกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มตราสารที่จัดตั้งองค์กรเพ่ือ
ท าหน้าที่เฉพาะด้านที่มีผลกระทบต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงข้อตกลงเพ่ือจัดตั้งศูนย์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอาเซียน และข้อตกลงเพ่ือจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนเพ่ือการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ 
 

บทที่ 6 ทิศทางการพัฒนาและความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 
สิ่งที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียนที่ส าคัญคือวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 ซึ่ง

ผู้น าอาเซียนได้รับรองในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 27 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในเดือนพฤศจิกายน 
2558 เพ่ือใช้แทนที่วิสัยทัศน์อาเซียน 2015 โดยประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจากการวิเคราะห์
วิสัยทัศน์ฉบับใหม่ของอาเซียนได้แก่ 

1) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม หรือ ASCC ยังคงเป็นประชาคมที่ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ในด้านสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจนที่สุดในบรรดาสามประชาคม และในวิสัยทัศน์ 2025 ยังได้เพ่ิมเป้าหมาย
เพ่ิมขึ้นอีกหลายประการที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิมนุษยชน เช่น การน าหลักธรรมาภิบาลเป็น
หลักการก ากับการด าเนินการของประชาคมอาเซียนเพ่ือประโยชน์ของประชาชน การก าหนดให้หลักการ
ความยั่งยืนเป็นหลักการส าคัญของประชาคม และหลักการภูมิคุ้มกันหรือความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ปรากฏในวิสัยทัศน์ปี 2015  

2) ประชาคมเศรษฐกิจ หรือ AEC ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญส าหรับประเด็นสิทธิ
มนุษยชนสองประการคือธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้สามารถขยายผล
ในทางปฏิบัติในการสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมต่างๆ เพ่ือจัดท าโครงการหรือการด าเนินการที่จะ
เสริมสร้างความตระหนักรู้หรือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับอาเซียนและประเทศสมาชิกได้ เช่น
การจัดท าโครงการหรือการศึกษาผลกระทบจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเชื่อมต่อในอาเซียน 
(ASEAN Connectivity) ต่อความยั่งยืนของธรรมชาติ หรือการส่งเสริมธรรมาภิบาลซึ่งรวมถึงหลักการสิทธิ
มนุษยชนในภาคส่วนต่างๆ  

3) ส าหรับประชาคมความมั่นคงและการเมือง หรือ APSC ก าหนดวิสัยทัศน์ที่มีโครงสร้างคล้ายคลึง
กับท่ีปรากฏในวิสัยทัศน์ปี 2015 แต่ได้ก าหนดรายละเอียดส าหรับ AICHR เพ่ิมเติมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
 นอกจากนั้น ในบทที่ 6 ยังได้วิเคราะห์ถึงความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียนในประเด็น
ต่างๆ โดยเน้นความท้าทายของกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนโดยเฉพาะ AICHR เนื่องจากเป็นกลไกหลักซึ่ง
ความท้าทายหลักของประชาคมอาเซียนเกิดจากโครงสร้างที่แบ่งออกเป็นสาม “เสาหลัก” ในขณะที่ประเด็น
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รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการการศกึษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน 

สิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ส าคัญของอาเซียนและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง AICHR ในการประสานและเผยแพร่หลักสิทธิมนุษยชนให้แทรกซึมในการท างานของทุกภาคส่วน 
 

บทที่ 7 บทบาทของประเทศไทยในการผลักดันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 
ในบทสุดท้ายของการศึกษา ได้จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยในการผลักดัน

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน โดยมีข้อพิจารณาที่ส าคัญคือการที่ประเทศไทยจะท าหน้าที่เป็น
ประธานอาเซียนอีกครั้งในปี พ.ศ. 2562 และในปี พ.ศ. 2560 อาเซียนจะฉลองครบรอบการจัดตั้ง 50 ปี 
ค าถามคือประเทศไทยจะแสดงบทบาทอย่างไรในห้วงเวลาดังกล่าว ซึ่งในการศึกษานี้ได้เสนอแนวทาง
ด าเนินการ 2 แนวทาง ในแนวทางแรกเป็นบทบาทภายในประเทศ และกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยประเทศ
ไทยสามารถด าเนินการได้สี่ประเด็นคือ การเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
และการอนุวัติการตามพันธกรณีอย่างมีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศสมาชิกอ่ืนใน
ด้านสิทธิมนุษยชน การให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในด้านสิทธิมนุษยชน และการปรับโครงสร้างและ
เสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ควรพิจารณาให้ความส าคัญกับภารกิจ โดยอาจให้มี
กลไกด าเนินการเฉพาะ โดยเฉพาะกรณีของ กสม. ที่ควรพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะที่มีภารกิจในด้านที่
เกี่ยวกับอาเซียน เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดนและการกระท าที่มีผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ข้ามรัฐ เป็นต้น และแนวทางที่สอง เป็นการแสดงบทบาทในระดับอาเซียนซึ่งมีสามแนวทางย่อย 
กล่าวคือ การผลักดันให้มีการปฏิรูปกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน การผลักดันสิทธิมนุษยชนให้เป็น
แนวนโยบายและเป้าหมายของประชาคมอาเซียน (Mainstreaming of Human Rights in the ASEAN 
Community) และการพัฒนาตราสารสิทธิมนุษยชนส าหรับอาเซียน 
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รายงานการศึกษาวิจัย 
เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธมินุษยชนของประชาคมอาเซียน 

2 แนวคิดและกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระดับระหว่างประเทศและภูมภิาค 

บทที่ 2 มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์แนวคิดและพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนโดยแบ่งออกเป็นสอง
ระดับคือระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค โดยข้อมูลกลไกสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอ่ืนมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงในการเปรียบเทียบกับพัฒนาการกลไกสิทธิมนุษยชนในอาเซียนซึ่งจะวิเคราะห์ในบทต่อไป 
 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาของอาเซียน โดยเฉพาะการ
เพ่ิมพูนความมั่งคั่งของภูมิภาคผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมักถูก
สะท้อนในประเด็นเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ในขณะที่ประเด็นด้านอ่ืนๆ มักถูกให้ความส าคัญ
รองลงมา ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มักถูกมองข้ามทั้งที่ในความเป็นจริงประเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชนมีความส าคัญต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่น้อยกว่าประเด็นด้านเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน
เป็นเสมือนตัวประสานและเชื่อมโยงบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลายให้สามารถอยู่ร่วมกันภายใต้
ประชาคมเดียวกันโดยการอาศัยการเคารพสิทธิของกันและกัน ทั้งการเคารพสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคล 
และการเคารพสิทธิของบุคคลโดยรัฐซึ่งหมายรวมถึงรัฐที่เป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน และประชาคม
อาเซียนเอง ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าสิทธิมนุษยชนมีความส าคัญอย่างยิ่งในฐานะพ้ืนฐานของการก่อตั้งและ
การธ ารงอยู่ของประชาคม 
 

2.1 แนวความคิดสิทธิมนษุยชน 
 สิทธิมนุษยชน หรือสิทธิของความเป็นมนุษย์ เป็นแนวคิดที่ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายภายหลัง

การก่อตั้งองค์กรสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2488 กฎบัตรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Charter) 
เป็นเสมือนพ้ืนฐานแรกสุดของการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศ แม้ในกฎบัตร
สหประชาชาติ (United Nations Charter) มิได้กล่าวถึงความหมายของสิทธิมนุษยชนโดยตรง แต่ได้มีการ
รวมเอาประเด็นดังกล่าวไว้ในบทบัญญัติของกฎบัตรหลายแห่ง เช่น ในมาตรา 1.3 ก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การก่อตั้งองค์กรสหประชาชาติว่าเป็นไป “เพ่ือบรรลุความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมนุษยธรรม และเพ่ือส่งเสริมและผลักดันสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
โดยปราศจากการแบ่งแยกด้านเชื้อชาติ เพศ ภาษา และศาสนา” และในมาตรา 55 และ มาตรา 56 ซึ่ง
ก าหนดกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมโดยยึดความเคารพต่อหลักการแห่งสิทธิ
อันเท่าเทียมกันและการก าหนดเจตจ านงของตนเองของประชาชนเป็นมูลฐาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2491 
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนได้ถูกจ าแนกออกเป็นประเภทต่างๆ ซึ่งถูกระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งถือเป็นแม่บทของหลักการ
สิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน โดยประเภทของสิทธิมนุษยชนในปฏิญญาดังกล่าวได้แก่ สิทธิพลเมืองและทางการ
เมือง (Civil and Political Rights) และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic, Social and 
Cultural Rights) แม้ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
แก่ประเทศสมาชิก แต่ปฏิญญาดังกล่าวน าไปสู่การร่างอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
อีกหลายฉบับในเวลาต่อมา 
  แม้ว่านิยามของ “สิทธิมนุษยชน” จะไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนในตราสารทั้งสองดังที่กล่าวมา 
แต่ได้มกีารก าหนดนิยามของค าดังกล่าวไว้อย่างหลากหลาย เช่น 
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รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการการศกึษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน 

 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ระบุว่า “สิทธิ
มนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง
หรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศ
ไทยมีพันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตาม” (ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2542.) 

 ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights) ระบุว่า “สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิซึ่งถูก
ถ่ายทอดแก่มนุษย์ทุกคน โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างด้านสัญชาติ ที่พ านัก เพศ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว 
ศาสนา ภาษา หรือสถานะอ่ืนๆ มนุษย์ทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมในสิทธิของตนโดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติและแบ่งแยก โดยสิทธิเหล่านี้เป็นสิ่งที่เก่ียวข้อง พ่ึงพากัน และถ่ายโอนให้บุคคลอ่ืนมิได้”2  

 
 จากค าจ ากัดความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าสิทธิมนุษยชน คือ สิทธิขั้นพ้ืนฐานอันเกิดจาก

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ติดตัวบุคคลตลอดไปไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา หรือเขตปกครองใดๆ สิทธิ
มนุษยชนยังเป็นสิ่งที่บุคคลแต่ละคนมีอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายของแต่ละรัฐและในทางระหว่างประเทศด้วย  
 

 สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงได้อย่างเท่าเทียมกันและปราศจากการเลือกปฏิบัติ (Equality 
and Non-discrimination) หลักการไม่เลือกปฏิบัตินับเป็นหลักการพ้ืนฐานสุดของสิทธิมนุษยชน โดย
ตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น บุคคลจึงมีสิทธิพ้ืนฐานที่จะ 
ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว เพศสภาวะ อายุ ภาษา ศาสนา ความผิดปกติ
ทางกายภาพ พ้ืนหลังด้านสังคม หรือสภาพอ่ืนๆ ที่แตกต่างจากบุคคลอื่น ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
สากล 

 นอกจากนั้น หลักการสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปยังประกอบด้วยหลักการส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่  
 - สิทธิมนุษยชนมีความเป็นสากลและถ่ายโอนให้บุคคลอ่ืนมิ ได้  ( Universality and 

Inalienability) 
 หลักการข้อนี้หมายความว่า สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิพ้ืนฐานที่มนุษย์ทุกคนมี และเป็นสิ่งที่ได้รับ

ถ่ายทอดมาตั้งแก่เกิดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ สิทธิมนุษยชนยังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้ใดได้ และ  
ไม่มีผู้ใดสามารถพรากสิ่งดังกล่าวไปจากผู้ทรงสิทธิได้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายเท่าที่จ าเป็น เช่น 
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอาจถูกจ ากัดหากพบว่าบุคคลผู้นั้นกระท าความผิดทางอาญา เป็นต้น 

 - สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Indivisibility) 
 สิทธิมนุษยชนมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และยังครอบคลุมบุคคลทุกประเภท โดยเฉพาะคนที่มีความต้องการเป็นพิเศษกลุ่มต่างๆ เช่น คนพิการ เด็ก 
และผู้สูงอายุ เป็นต้น สิทธิมนุษยชนแต่ละประเภทล้วนมีความส าคัญและแบ่งแยกไม่ได้ สิทธิมนุษยชนใน
เรื่องหนึ่งย่อมมีความเชื่อมโยงและเป็นปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนด้านอ่ืน และการปฏิเสธ
สิทธิมนุษยชนด้านหนึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคในการใช้สิทธิเรื่องอ่ืนๆตามมา หลักการดังกล่าวได้สะท้อนใน
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 

                                           
2 <<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>>  
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Declaration of Human Rights) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights) และปฏิญญาและแผนปฏิบัติการกรุงเวียนนา
ปี พ.ศ. 2536 

 -  สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่ งที่ มี ความเกี่ ยวข้องและ พ่ึงพากัน ( Interdependence and 
Interrelatedness) 

 สิทธิมนุษยชนแต่ละประเภทมีความเกี่ยวข้องกันและต่างช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน เช่น สิทธิ
ในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ต้องพ่ึงพาการมีสิทธิประเภทอ่ืนๆ เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และสิทธิทาง
ศึกษา เป็นต้น  
 

2.2 มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
 มาตรฐานสิทธิมนุษยชน (Human rights standards) ในระดับระหว่างประเทศเป็นประเด็น

ส าคัญที่ท าให้มีการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศ และเป็นที่  
น่าสังเกตว่าพัฒนาการของมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศมีความคล้ายคลึงกับพัฒนาการ
ตราสารสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน กล่าวคือต่างมีที่มาจากตราสารทางการเมืองที่ได้รับการพัฒนา
ต่อมาเป็นพันธกรณีทางกฎหมายโดยมีการจัดท ามาตรฐานในแต่ละหัวข้อเป็นการเฉพาะ แต่ข้อแตกต่างที่
ส าคัญคือโครงสร้างกลไกและสถาบัน และจ านวนตราสารที่สามารถพัฒนาได้ โดยส าหรับอาเซียนยั งถือว่า
อยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้น ดังที่จะได้อธิบายต่อไป ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในระดับ
ระหว่างประเทศหรือระบบสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations human rights system) 
 

 2.2.1 กฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) 
 กฎบัตรสหประชาชาติเป็นตราสารก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ซึ่ง
ระบุถึงข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกในการสร้างเสถียรภาพและรักษาสันติภาพระหว่างประเทศต่างๆ 
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และประกาศเจตจ านงในการ “ยืนยันความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชน อันเป็น
หลักมูลในเกียรติศักดิ์ และคุณค่าของบุคคลผู้เป็นมนุษย์ ในสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี และของ
ประชาชาติทั้งใหญ่และเล็ก” ดังข้อความที่ปรากฏในหมวดที่ 1 ของกฎบัตรว่า “ความมุ่งประสงค์ของ
สหประชาชาติ คือ เพ่ือให้บรรลุถึงการร่วมมือระหว่างประเทศ ในอันที่จะแก้ปัญหาระหว่างประเทศทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือมนุษยธรรมและในการส่งเสริมและสนับสนุนการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 
และต่ออิสรภาพอันเป็นหลักมูลส าหรับทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา” 
ความส าคัญของกฎบัตรสหประชาชาติในบริบทสิทธิมนุษยชนคือการจัดตั้งองค์กรต่างๆ ที่ มีบทบาทในการ
พัฒนามาตรฐานและตราสารสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะคณะมนตรีความมั่นคง  (Security Council)  
สมัชชาใหญ่ (General Assembly) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council) 
และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice)  
 

 นอกจากนั้นองค์การสหประชาชาติยังได้จัดตั้ง คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights Council) เพ่ือเป็นองค์กรที่มีพันธกิจในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงด้วย โดย
สมัชชาใหญ่ได้มีมติจัดตั้งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพ่ือท าหน้าที่แทนคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน (Human Rights Commission) ที่ถูกจัดตั้งในปี พ.ศ. 2489  คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 
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มีสมาชิก 47 ประเทศที่ได้รับแต่งตั้งจากสมัชชาใหญ่ตามจ านวนประเทศสมาชิกในแต่ละภูมิภาคและมีวาระ  
3 ปี โดยอาจได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกได้ติดต่อกันไม่เกินสองวาระ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนได้สร้างกลไก 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหลายรูปแบบได้แก่  

 
 1. การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review) 

 สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้มีมติให้จัดท ากระบวนการทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนขึ้นในปี พ.ศ. 2549 โดยให้มีคณะท างานเพ่ือการทบทวนสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน (Working Group on the UPR) ซึ่งได้แก่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนที่มีสมาชิก 47 ประเทศ โดย
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (193 ประเทศ) จัดท ารายงานสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนของตนเสนอต่อคณะท างานและเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติอ่ืนๆ 
ซักถามและเสนอแนะต่อประเทศที่เสนอรายงานได้ ทั้งนี้รายงานดังกล่าวจัดท าขึ้นทุกระยะเวลา 4 ปี โดย
เริ่มมีการพิจารณารายงานเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2551 และส าหรับประเทศไทยได้จัดท ารายงานดังกล่าว
เสนอต่อคณะท างานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 และครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2559  
 

 2. กระบวนการร้องเรียน (Complaints Procedure) 
 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนยังจัดให้มีกระบวนการร้องเรียนกรณีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เพ่ือพิจารณารูปแบบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่ชัดแจ้ง
หรือที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในส่วนใดของโลกหรือไม่ว่าในสถานการณ์ใด โดยได้จัดตั้ง
คณะท างานขึ้นสองคณะ ได้แก่คณะท างานด้านค าร้อง (Working Group on Communications (WGC)) 
และคณะท างานด้านสถานการณ์ (Working Group on Situations (WGS)) ส าหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์
การเสนอค าร้องและการตรวจสอบข้อร้องเรียนและสถานการณ์สามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลของ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนโดยตรง3 
 

 3. กระบวนการพิเศษ (Special Procedures) 
  กระบวนการพิเศษเป็นชื่อเรียกโดยรวมของกลไกที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนจัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือพิจารณาปัญหาสิทธิมนุษยชนรายประเทศ (Country situations) หรือรายประเด็น (Thematic 
issues) โดยมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล ( Independent experts) หรือคณะท างาน (Working 
group) ซึ่งแต่ละคณะมักประกอบด้วยสมาชิก 5 คน จากแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้  คณะมนตรีได้แต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบและท าการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะในประเด็นสิทธิ
มนุษยชนเฉพาะด้านในหลายประเด็น เช่น การศึกษา เสรีภาพทางศาสนาหรือความเชื่อ การทรมาน และ
การค้ามนุษย์ เป็นต้น และส าหรับการตรวจสอบรายประเทศได้มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลเพ่ือ
รับผิดชอบการตรวจสอบประเด็นสิทธิมนุษยชนส าหรับกัมพูชา เมียนมาร์ ซีเรีย และเกาหลีเหนือ เป็นต้น 
 

                                           
3 ด ู
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx 
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 2.2.2 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights) 
 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) เป็นค าประกาศที่ประเทศสมาชิก UN 
แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการก าหนดมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน แม้ว่าจะไม่มีผลบังคับทาง
กฎหมายโดยตรง แต่ได้มีการน า UDHR ไปใช้ในการวางรากฐานสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศ และยังถูก
น าไปใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงในเวทีการเมืองระหว่างประเทศอีกด้วย ข้อประกาศใน UDHR มีทั้งหมด 30 ข้อ
ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้ 

 - ข้อ 1-2 กล่าวถึงหลักความเท่าเทียมในสิทธิและเสรีภาพ โดยไม่มีการแบ่งแยกความ
แตกต่างใดๆ 

 - ข้อ 3-11 กล่าวถึงสิทธิในการด ารงชีวิตของบุคคล พร้อมกับปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ  
ก็ตามที่ลิดรอนสิทธิและขอบเขตของอ านาจศาล 

 - ข้อ 12-17 กล่าวถึงสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สินของตนเอง รวมถึงการเคลื่อนย้ายถิ่น
พ านักอาศัย 

 - ข้อ 18-21 กล่าวถึงสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิดอันเป็นไปตามเจตจ านงของตนเอง 
และการแสดงออกอย่างสันติทั้งทางด้านสังคมและการเมือง 

 - ข้อ 22-27 กล่าวถึงสิทธิของบุคคลในการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 

 - ข้อ 28-30 เป็นการยืนยันถึงข้อประกาศข้างต้น และปฏิเสธแนวทางอ่ืนที่ไม่สอดคล้อง
กับข้อความในปฏิญญาฉบับนี้4 
 

 2.1.3 ตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (International Instruments 
on Human Rights) 
 องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้จัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศขึ้นเพ่ือ
ก าหนดพันธกรณีสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ให้ประเทศที่ให้สัตยาบัน โดยปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าเป็น
ภาคีสมาชิกสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนจ านวน 7 ฉบับ5 จากทั้งหมด 9 ฉบับ ซึ่งองค์การสหประชาชาติ 
ถือว่าสนธิสัญญาทั้ง 9 ฉบับนี้เป็นสนธิสัญญาหลักในด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 (1) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW) 
 (2) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) 
 (3) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (the International 
Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) 

                                           
4 ส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหาและความเป็นมาในการเจรจาและยกร่าง UDHR ดู Morsink, Johannes, THE UNIVERSAL 
DECLARATION OF HUMAN RIGHTS: ORIGINS, DRAFTING AND INTENT (1 9 9 9 , University of Pennsylvania 
Press) 
5 UN list of signatories and ratifications จากเว็บไซต์
<<https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&lang=en>> 
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 (4) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (The 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) 
 (5) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้ อชาติในทุกรูปแบบ (The 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: ICERD) 
 (6) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่ โหดร้ าย 
ไร้ มนุษยธรรมหรือย่ ายี ศั กดิ์ ศรี  (Convention against Torture and Other Cruel, Inhumane or 
Degrading Treatment or Punishment: CAT) 
 (7) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities: CRPD) 
 (8) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International 
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance: ICPPED)6 
 (9) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว 
( Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers and Member of their 
Families: MWC)7 

 ประเด็นที่ส าคัญที่สุดในแง่กลไกการบังคับใช้พันธกรณีที่เกิดจากสนธิสัญญาทั้ง 9 ฉบับ
ข้างต้นคือการจัดตั้งหน่วยงานโดยเฉพาะในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการก ากับดูแลการอนุวัติการและ
ความก้าวหน้าในการอนุวัติการตามพันธกรณีโดยประเทศสมาชิกมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานการอนุวัติการ
ตามอนุสัญญาที่ได้เข้าเป็นภาคีไปยังคณะกรรมการประจ าแต่ละอนุสัญญาตามระยะเวลาที่ก าหนด  
แต่ส าหรับการพิจารณาเรื่องราวร้องเรียนกรณีที่ประเทศสมาชิกไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีนั้น มักมีเงื่อนไขที่
ประเทศสมาชิกต้องเข้าเป็นภาคีในพิธีสารเลือกรับ (Optional protocol) ที่ก าหนดกระบวนการส่งเรื่องราว
ร้องเรียน เช่นกรณีอนุสัญญาสิทธิเด็กที่มี พิธีสารเลือกรับฉบับที่  3 ก าหนดเงื่อนไขและกระบวน 
การส่งเรื่องราวร้องเรียน หรือไม่ตั้งข้อสงวนต่อบทบัญญัติว่าด้วยการส่งเรื่องราวร้องเรียนที่ก าหนดไว้ใน
อนุสัญญานั้น เช่น กรณีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน เป็นต้น 

 
2.3 กลไกและมาตรฐานสทิธิมนุษยชนระดับภมูิภาค 

 กลไกระดับภูมิภาคถือเป็นประเด็นหลักในการศึกษาวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ เนื่องจาก
พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียนมีพัฒนาการหรือแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญจากกลไกสิทธิมนุษยชน  
ในอาเซียน ในหัวข้อนี้จึงจะวิเคราะห์ถึงโครงสร้างและรูปแบบกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอ่ืนเพ่ือเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบกับกลไกสิทธิมนุษยชนในอาเซียนที่จะกล่าวถึงในบทต่อไป  
 

 ปฏิญญาและแผนงานแห่งกรุงเวียนนา (VDPA) รับรองความส าคัญของกลไกสิทธิมนุษยชน
ระดับภูมิภาคว่า “มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยกลไกเหล่านี้ควรเสริมสร้าง
มาตรฐานสากลและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน”8 ซึ่งเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกว่า แม้กลไกระดับภูมิภาคจะ
ท าหน้าที่ในการเสริมสร้างมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล แต่ก็อาจเป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานที่
                                           
6 ประเทศไทยร่วมเป็นภาคีสมาชิกแล้ว แต่ยังไมได้ให้สัตยาบัน 
7 ประเทศไทยยังไม่เป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาดังกล่าว 
8 VDPA ย่อหน้า 37 
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เบี่ยงเบนไปจากความเป็นสากลของหลักการสิทธิมนุษยชนได้เช่นเดียวกัน 9 (ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับ
กลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนโดยเฉพาะการตราปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน) โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า 
ภูมิภาคหลักต่างๆ ของโลกล้วนมีการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนขึ้น ซึ่งในกรณีภูมิภาคอเมริกาและยุโรป 
กลไกสิทธิมนุษยชนถือก าหนดขึ้นไม่นานหลังจากการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2488 
นอกจากนั้นกลไกระดับภูมิภาคมีความแตกต่างที่ส าคัญจากกลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติในแง่ที่ว่าไม่มีการ
ก าหนดรูปแบบหรือมาตรฐานในลักษณะเช่นเดียวกันที่องค์การสหประชาชาติได้ออกมติที่เรียกกันโดยทั่วไป
ว่า “หลักการปารีส” เพ่ือก าหนดมาตรฐานในประเด็นต่างๆ รวมถึงอ านาจหน้าที่ องค์ประกอบและความ
เป็นอิสระ วิธีการด าเนินการ และสถานะขององค์กรส าหรับกลไกหรือสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 10 ใน
หัวข้อนี้จะกล่าวถึงข้อมูลในภาพรวมของกลไกสิทธิมนุษยชนในสามภูมิภาคได้แก่ ยุโรป อเมริกาและอาฟริกา 

 2.3.1 สภาแห่งยุโรป (Council of Europe) 
 สภาแห่งยุโรปจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2492 โดยมีประเทศสมาชิกที่ก่อตั้ง 10 ประเทศ (ได้แก่ 
เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และสหราช
อาณาจักร) และมีการเพ่ิมจ านวนประเทศสมาชิกในหลายช่วงเวลา ในปัจจุบันมีสมาชิก 47 ประเทศ11  
 
 ในตราสารก่อตั้งสภาแห่งยุโรปก าหนดเงื่อนไขส าหรับสมาชิกภาพว่า  “สมาชิกของสภา
แห่งยุโรปต้องยอมรับหลักการนิติรัฐ และการมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลทุกคนภายใต้
เขตอ านาจของตน และต้องร่วมมืออย่างจริงใจและเห็นผลในการท าให้บรรลุเป้าหมายของสภา”12 ภารกิจ
หลักของสภาแห่งยุโรปเมื่อแรกจัดตั้งคือการเจรจายกร่างธรรมนูญสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้เริ่มการเจรจาในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2492 และแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2493 ซึ่งก่อให้เกิด “อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน” (European Convention on Human Rights) ที่มีผลใช้บังคับในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2493 
นอกจากจะใช้ระยะเวลาในการเจรจายกร่างที่สั้นแล้ว อนุสัญญายุโรปยังก่อตั้งศาลยุโรปว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (European Court of Human Rights) ซึ่งมีเขตอ านาจระหว่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกและ
สามารถรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลใดๆ ซึ่งส่งให้ศาลพิจารณาโดย
คณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (European Commission on Human Rights) ในชั้นแรกเริ่ม 

                                           
9 De Schutter, Olivier, INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW, (2nd edn, 2014, Cambridge) หน้า 35 และดูบท
วิเคราะห์และข้อเสนอเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานส าหรับกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคที่ Heyns, Christof and 
Killander, Magnus, Towards Minimum Standards for Regional Human Rights Systems (November 4, 2009). 
ESSAYS ON INTERNATIONAL LAW IN HONOR OF W. MICHAEL REISMAN, Mahnoush H. Arsanjani, Jacob Katz 
Cogan, Robert D. Sloane & Siegfried Wiessner, eds., 2010. 
10 ดูมติสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติที่ 48/134 วันท่ี 20 ธันวาคม 2536 ได้ที่ 
<<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx>> 
11 รายละเอียดของ COE ดูได้ที่ <<http://www.coe.int/en/>> และดูบทวิเคราะห์กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดย 
COE ได้ที่ De Schutter, เชิงอรรถที่ 6 หน้า 983-1005 และ Mantouvalou, Virginia and Voyatzis, Panayotis, The 
Council of Europe and the Protection of Human Rights: A System in Need of Reform (December 1 5 , 
2008 ) .  RESEARCH HANDBOOK ON INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW, Joseph, McBeth, eds., Edward 
Elgar Publishing, Forthcoming. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1360250 
12 ตราสารจัดตั้ง COE ม. 3 
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เขตอ านาจของศาลยุโรปถือเป็นเรื่องที่ไม่บังคับ (Optional) และปัจเจกบุคคลไม่สามารถเข้าถึงศาลได้
โดยตรงโดยต้องส่งเรื่องผ่านไปยังคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
 
 ในปัจจุบัน การให้สัตยาบันอนุสัญญายุโรปถือเป็นเงื่อนไขบังคับของการได้รับ 
สมาชิกภาพในสภาแห่งยุโรป อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาดังกล่าวมีข้อจ ากัดที่มิได้รองรับสิทธิทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ดังนั้นจึงมีความพยายามในการยกร่างตราสารที่รองรับสิทธิดังกล่าว ซึ่งใช้เวลาด าเนินการหกปี 
และน าไปสู่การใช้บังคับ “ธรรมนูญด้านสังคมแห่งยุโรป” (European Social Charter) ในปี พ.ศ. 2508 
นอกจากตราสารทั้งสองฉบับ (และพิธีสารเลือกรับซึ่งตราขึ้นเพ่ือแก้ไขหรือก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมให้กับ
ตราสารทั้งสองฉบับ) ซึ่งถือเป็นแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคยุโรปแล้ว สภาแห่งยุโรปยั งได้พัฒนา
ตราสารและกลไกสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้านเพ่ือคุ้มครองกลุ่มบุคคลที่อยู่ในข่ายสุ่มเสี่ยงการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น 
 - อนุสัญญายุโรปเพ่ือปราบปรามการก่อการร้าย (European Convention on the 
Suppression of Terrorism 1977) 
 - อนุสัญญายุโรปเพ่ือป้องกันการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่ไร้มนุษยธรรม 
(European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment 1987) เพ่ือปรับปรุงการเฝ้าระวังสภาพของบุคคลที่อยู่ในการกักขัง 
 - ธรรมนูญยุโรปส าหรับภาษาของภูมิภาคหรือชนกลุ่มน้อย (European Charter for 
Regional or Minority Languages 1992) และอนุสัญญาแม่บทเพ่ือการคุ้มครองสิทธิของชนกลุ่มน้อย 
(Framework Convention for the Protection of National Minorities 1995) เพ่ือคุ้มครองสิทธิของ
ชนกลุ่มน้อย 
 - อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการใช้สิทธิของเด็ก (European Convention on the Exercise 
of Children’s Rights 1996) 
 - อนุสัญญาเพ่ือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของมนุษย์ในการใช้ประโยชน์จาก
ชีววิทยาและแพทยศาสตร์: อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนและแพทยศาสตร์ชีวภาพ (Convention for the 
Protection of Human Rights and Dignity for the Human Being with regard to the Application 
of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine 1997) เพ่ือคุ้มครอง
ศักดิ์ศรีของบุคคลจากการใช้เทคโนโลยีทางชีววิทยาและการแพทย์ในทางที่ผิด 

 - อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสัญชาติ (European Convention on Nationality 1997) 
 - อนุสัญญาสภาแห่งยุโรปว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีและความ

รุนแรงในครอบครัว (Council of Europe Convention on preventing and combating violence 
against women and domestic violence 2011) หรืออนุสัญญาอิสตันบุล (Istanbul Convention)13 
ในการพัฒนามาตรฐานระดับภูมิภาค สภาแห่งยุโรปมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมแนวทางร่วมกัน 
(Common approach) ของภูมิภาคในด้านต่างๆ เช่นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยใช้กฎหมายอาญาเป็น

                                           
13 ดูรายละเอียดตราสารทางกฎหมายของ COE เพิ่มเติมได้ที่  
<<http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list>> 
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เครื่องมือ การต่อสู้การคอรัปชั่นหรือการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสัมพันธ์ในทางอ้อมกับประเด็น
สิทธิมนุษยชน14 
 

 2.3.2 องค์การรฐัอเมริกา (Organization of American States) 
 บทบาทขององค์การรัฐอเมริกาในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีความ
คล้ายคลึงกับบทบาทของสภาแห่งยุโรป โดยองค์การรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนแปลงชื่อจาก “สหภาพภาคพ้ืน
อเมริกา” (Pan American Union) ซึ่งมีสมาชิกแรกเริ่มจ านวน 21 ประเทศ เพ่ิมจ านวนสมาชิกเป็น 36 
ประเทศในภาคพ้ืนทวีปอเมริกาในปัจจุบัน15 
 
 มีตราสารที่ส าคัญในด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การรัฐอเมริกา ฉบับแรกคือปฏิญญา
อเมริกาว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของมนุษย์ (American Declaration on the Rights and Duties of Man) 
ซึ่งตราขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2491 (ก่อนการตราปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในเดือนธันวาคมปี
เดียวกัน) ปฏิญญาอเมริกาปี พ.ศ. 2491 นี้ในระยะเริ่มแรกไม่มีวัตถุประสงค์ให้มีสภาพเป็นตราสารที่มีผล
ผูกพันทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Inter-American Commission on Human Rights) ขึ้นในปี พ.ศ. 2503 (โดยมีที่ท าการ ณ กรุงวอชิงตัน 
ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา) ตราสารจัดตั้งคณะกรรมาธิการได้ก าหนดให้คณะกรรมาธิการคุ้มครองสิทธิที่
ปรากฏในปฏิญญาอเมริกา ซึ่งท าให้ปฏิญญาดังกล่าวมีสภาพบังคับโดยปริยาย ตราสารฉบับที่สองคือ 
อนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (American Convention on Human Rights) ซึ่งตราขึ้นในปี  
พ.ศ. 2512 และมีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. 2521 อนุสัญญานี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนุสัญญายุโรปว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและได้ก่อตั้งศาลระหว่างรัฐอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ( Inter-American Court of 
Human Rights) (โดยมีที่ท าการที่กรุงแซนโฮเซ่ คอสตาริกา) ในบรรดาสมาชิกองค์การรัฐอเมริกา 36 
ประเทศ มีสมาชิก 23 ประเทศเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ (ประเทศสมาชิก OAS ที่ไม่เข้าเป็นภาคีส่วน
ใหญ่เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา) สมาชิกท่ีเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสามารถเลือกที่
จะยอมรับเขตอ านาจของศาลระหว่างรัฐอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เมื่ออนุสัญญามีผลใช้บังคับในปี 
พ.ศ. 2521 แล้ว ได้มีการปรับปรุง ตราสารจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนใน
ปี พ.ศ. 2522 โดยก าหนดให้สิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นภารกิจหลักของคณะกรรมาธิการหมายถึง “สิทธิที่ปรากฏ
ในอนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนส าหรับรัฐภาคี” และ “สิทธิที่ปรากฏในปฏิญญาอเมริกาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนส าหรับรัฐสมาชิกอ่ืน”16 
 

                                           
14 De Schutter, เชิงอรรถที่ 8 หน้า 25 และอ่านบทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (และประเด็นความทับซ้อนของขอบเขต
อ านาจหน้าที่ ) ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างสภาแห่งยุโรปและสหภาพยุโรป ( European Union) ได้ที่   
De Schutter, อ้างแล้ว หน้า 26-29 
15 รายละเอียดของ OAS ดูได้ที่ <<http://www.oas.org/en/default.asp>> และดูบทวิเคราะห์เกี่ยวกับกลไกการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ OAS และ IACHR ได้ที่ De Schutter, อ้างแล้ว หน้า 1006-1031 และ Grossman, Claudio, 
The Inter-American System of Human Rights: Challenges for the Future (Fall 2008). Indiana Law Journal, 
Vol. 83, p. 1267, 2008; American University, WCL Research Paper No. 09-14. 
16 ตราสารจัดตั้ง IACHR ม. 2 a. และ b. 
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 นอกจากตราสารหลักสองฉบับข้างต้นแล้ว องค์การรัฐอเมริกายังจัดท าตราสารสิทธิ
มนุษยชนระดับภูมิภาคท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ เพ่ิมเติมขึ้นอีก เช่น 
 - พิธีสารเลือกรับเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (Additional 
Protocol in the Area of Economic, Social and Cultural Rights 1988)  หรือที่ เ รี ยกโดยทั่ ว ไปว่ า  
พิธีสารซานซัลวาดอร์ (San Salvador Protocol) ซึ่งก าหนดระบบการรายงานเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมส าหรับประเทศสมาชิก ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก OAS เข้าเป็นภาคี 
พิธีสารจ านวน 16 ประเทศ 
 - พิธีสารเลือกรับเพ่ือยกเลิกโทษประหารชีวิต (Optional ACHR Protocol to Abolish 
the Death Penalty 1990) ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก OAS เข้าเป็นภาคีจ านวน 13 ประเทศ 
 - อนุสัญญาระหว่างรัฐอเมริกาเพ่ือป้องกันและลงโทษการทรมาน ( Inter-American 
Convention to Prevent and Punish Torture 1985) ซึ่งสะท้อนหลักการที่ปรากฏในอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมานขององค์การสหประชาชาติ (ดูในหัวข้อ 2.1.3)  
 - อนุสัญญาระหว่างรัฐอเมริกาว่าด้วยการป้องกัน การลงโทษและการขจัดความรุนแรง
ต่ อ ส ต รี  ( Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of 
Violence against Women 1994) หรืออนุสัญญาเบเลมโดพารา (Convention of Belem do Para)  
 - อนุสัญญาระหว่างรัฐอเมริกาว่าด้วยการสูญหายของบุคคลโดยถูกบังคับ ( Inter-
American Convention on the Forced Disappearance of Persons 1994) 
 - อนุสัญญาระหว่างรัฐอเมริกาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อคนพิการ 
(Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons 
with Disabilities 1999) ซึ่งตราขึ้นก่อนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้ พิการโดยองค์การสหประชาชาติ 
(CRPD 2006) 
 - อนุสัญญาระหว่างรัฐอเมริกาเพ่ือต่อต้านการคลั่งเชื้อชาติ การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 
และการไม่ยอมรับความแตกต่างในรูปแบบอ่ืน ( Inter-American Convention against Racism, Racial 
Discrimination, and Related Forms of Intolerance 2013) 
 - อนุสัญญาระหว่างรัฐอเมริกาเพ่ือต่อต้านการเลือกปฏิบัติและขันติธรรมในความ
แตกต่ าง ในทุ กรูปแบบ ( Inter-American Convention against All Forms of Discrimination and 
Intolerance 2013)17 
 

 2.3.3 สหภาพอาฟริกา (African Union) 
 ทิศทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของสหภาพอาฟริกา หรือชื่อเดิมคือองค์การเอกภาพ
แห่งอาฟริกา (Organization of African Unity: OAU) แตกต่างจากภูมิภาคยุโรปและอเมริกาโดยตราสาร
ก่อตั้ง OAU ที่จัดท าขึ้นในปี พ.ศ. 2506 ก าหนดวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของ OAU ในการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศโดยค านึงถึงกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อ
ประเทศในภูมิภาคอาฟริกาได้รับอิสรภาพมากขึ้นในทศวรรษดังกล่าวและในเวลาต่อมาไม่นาน หลักการ  
ไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Non-inteference) กลายเป็นหลักการส าคัญระหว่างประเทศสมาชิก OAU 
                                           
17 ดูรายละเอียดตราสารทางกฎหมายของ OAS เพิ่มเติมได้ที่  
<<http://www.oas.org/en/iachr/mandate/basic_documents.asp>> 
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เนื่องจากความอ่อนไหวในประเด็นอิสรภาพของประเทศที่เพ่ิงได้รับ ในเวลาเกือบสองทศวรรษนับตั้งแต่มี
การก่อตั้ง OAU จึงได้มีการตรากฎบัตรอาฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและประชาชน (African Charter on 
Human and Peoples’ Rights) หรือกฎบัตรบันจุล (Banjul Charter) ขึ้นในปี พ.ศ. 2524 โดยมีผลใช้
บังคับในปี พ.ศ. 2529 โดยมีสภาพเป็นตราสารสิทธิมนุษยชนที่มีผลบังคับทางกฎหมายและในปัจจุบันมี
สมาชิก 53 ประเทศ18 และในปี 2543 หรือ ค.ศ. 2000 ได้มีการตราบทบัญญัติธรรมนูญจัดตั้งสหภาพ 
อาฟริกา (Constitutive Act of the African Union) ขึ้น ซึ่งมีผลใช้บังคับในปีถัดมา19 โดยประเด็นที่ 
น่าสังเกตของธรรมนูญจัดตั้ง AU ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบกับกฎบัตรอาเซียนได้ต่อไปคือ การที่เอกสาร
ดังกล่าวก าหนดหลักการห้ามการแทรกแซงในกิจการภายในของประเทศสมาชิก 20 และการให้ความเคารพ
หลักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรัฐและธรรมาภิบาลเช่นเดียวกับกฎบัตรอาเซียน แต่ก็ได้ก าหนด
หลักการให้สิทธิ AU ในการเข้าแทรกแซงสมาชิกตามค าตัดสินของสมัชชา (Assembly) ในกรณีสถานการณ์
รุนแรงซึ่งได้แก่ อาชญากรรมสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ21 และยังให้สิทธิ
ประเทศสมาชิกในการร้องขอให้ AU เข้าแทรกแซงกิจการภายในเพื่อฟ้ืนฟูสันติภาพและความมั่นคง22 
 
 กฎบัตรอาฟริกามีข้อแตกต่างที่ส าคัญจากตราสารสิทธิมนุษยชนในอีกสองภูมิภาคที่ได้
กล่าวถึงข้างต้นคือ ได้ก าหนดสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจไว้หลายประการซึ่งมีความเท่าเทียมกันในแง่ที่
สามารถได้รับการพิจารณาโดยองค์กรตุลาการได้ (Justiciable) เช่นเดียวกันกับสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง23 และการรองรับสิทธิของกลุ่มประชาชน (Collective rights) เช่น สิทธิของประชาชนในการ
มีอยู่ (Right to existence) สิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเอง (Right to Self-Determination) สิทธิในการ
พัฒนา (Right to Development)  สิทธิ ในความมั่นคงและสันติภาพระหว่างประเทศ (Right to 
International Peace and Security) และสิทธิในสภาพความเป็นอยู่ที่เป็นที่น่าพอใจโดยทั่วไป (Right to 
Generally Satisfactory Environment) ซึ่งสิทธิของกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีสถานะเท่าเทียมกับสิทธิอ่ืนๆ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคล 
 

 ในระยะเริ่มแรกการก ากับดูแลการอนุวัติการตามกฎบัตรอาฟริกาเป็นภารกิจของ
คณะกรรมาธิการอาฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชน (African Commission on Human 
and Peoples’ Rights) แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ได้มีการตราพิธีสารเลือกรับตามกฎบัตรอาฟริกาเพ่ือ

                                           
18 จากประเทศในทวีปอาฟริกาทั้งหมดจ านวน 54 ประเทศ โดยมีข้อยกเว้นเพียงประเทศเดียวที่ยังไม่เป็นภาคีคือซูดานใต้ 
(South Sudan) ซึ่งเพ่ิงได้รับเอกราชแยกจากซูดานในปี 2554 
19 รายละเอียดของ AU ดูเพิ่มเติมที่ <<http://www.au.int/>> ส าหรับบทวิเคราะห์เกี่ยวกับกลไกการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของ AU ดูได้ที่ De Schutter, เชิงอรรถท่ี 8 หน้า 1033-1038 และ Sarkin, Jeremy, The African Commission 
on Human and People’s Rights and the Future African Court of Justice and Human Rights: Comparative 
Lessons from the European Court of Human Rights (August 3 , 2012 ) .  1 8 ( 3 )  South African Journal of 
International Affairs. (December 2011) 281-293. 
20 ธรรมนูญจัดตั้ง AU ม. 4(g) 
21 อ้างแล้ว ม. 4(h) 
22 อ้างแล้ว ม. 4(j) 
23 De Schutter, อ้ า ง แล้ ว  หน้ า  31 และดู ก ารวิ เ ค ร าะห์ เพิ่ ม เ ติ ม ได้ ที่  Alston, Philip and Goodman, Ryan, 
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS, (2012, Oxford) หน้า 1025 
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จัดตั้งศาลอาฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชน (African Court on Human and Peoples’ 
Rights) ซึ่งมีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. 2547 นอกเหนือจากกฎบัตรบันจุลและพิธีสารเลือกรับเพื่อจัดตั้งศาลอาฟ
ริกาแล้ว OAU หรือ AU ยังได้จัดท าตราสารด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อีก เช่น 
 - กฎบัตรอาฟริกาว่าด้วยสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก (African Charter on the Rights 
and Welfare of the Child 1990) ซึ่งตราขึ้นเพ่ือให้มีการอนุวัติการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของ
องค์การสหประชาชาติ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิเด็กแห่งอาฟริกาซึ่งมีอ านาจตรวจสอบรายงาน
ของประเทศสมาชิกและรับเรื่องราวร้องเรียนจากบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนด าเนินการ
สอบสวนกรณีดังกล่าว 
 - พิธีสารต่อกฎบัตรอาฟริกาด้านสิทธิสตรี (Protocol to the African Charter on the 
Rights of Women in Africa 2003) 
 - พิธีสารต่ออนุสัญญาองค์การเอกภาพอาฟริกาว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย 
(Protocol to the OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism 2004) 
 - กฎบัตรเยาวชนอาฟริกา (African Youth Charter 2006) 
 - กฎบัตรอาฟริกาว่าด้วยประชาธิปไตย การเลือกตั้งและธรรมาภิบาล (African Charter 
on Democracy, Election and Governance 2007) 
 - อนุสัญญาสหภาพอาฟริกาว่าด้วยการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือต่อผู้ พลัดถิ่นใน
ประเทศในภูมิภาคอาฟริกา (African Union Convention for the Protection and Assistance of 
Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Convention) 2009) 
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3 ประชาคมอาเซียน  
บทที่ 3 เป็นการน าเสนอข้อมูลของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งเป็นที่มาของ

การศึกษาประเด็นกลไกสิทธิมนุษยชน ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในส่วนนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น
เพ่ือน าไปสู่เนื้อหาหลักในเรื่องกลไกสิทธิมนุษยชนในบทต่อๆ ไป โดยแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการของ
ประชาคมอาเซียนคือเวปไซต์ของประชาคม ที่ www.asean.org24 ประเด็นที่ส าคัญคือ นับตั้งแต่วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา อาเซียนได้เข้าสู่การเป็นประชาคมอย่างเต็มรูปแบบ และสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนมีความผูกพันต้องด าเนินการตามพันธกรณีในด้านต่างๆ ของอาเซียนซึ่งมิได้มีเพียง
ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจผ่านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
เท่านั้น แต่ยังมีประเด็นความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคง และด้านสังคมและวัฒนธรรมผ่าน
ประชาคมการเมืองการความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community: APSC) และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) อีกด้วย 
 

3.1 ประวัติความเป็นมา 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ถือก าเนิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
พ.ศ. 2510 ที่กรุงเทพ โดยการลงนามร่วมกันของสมาชิกห้าประเทศคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์และประเทศไทย ในปฏิญญาอาเซียน หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปฏิญญากรุงเทพ หลังจากที่มีการ  
ลงนามในปฏิญญาดังกล่าว จ านวนสมาชิกของอาเซียนเพ่ิมจ านวนขึ้นตามระยะเวลาโดยบรูไน ดารุสซาลาม
เข้าเป็นสมาชิกในปี พ.ศ. 2527 เวียดนามในปี พ.ศ. 2538 ลาวในปี พ.ศ. 2540 และกัมพูชาเป็นสมาชิก
ประเทศล่าสุดได้เข้าร่วมเม่ือปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกจ านวน 10 ประเทศ และมีจ านวน
ประชากรรวมกว่า 622 ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558)25 ทั้งนี้ ในตราสารแรกเริ่มของ
อาเซียนคือปฏิญญากรุงเทพมิได้มีการกล่าวถึง “สิทธิมนุษยชน” ดังเช่นตราสารจัดตั้งองค์กรของภูมิภาคอ่ืน
ที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 2 แต่มีการก าหนดหลักการดังกล่าวเป็นครั้งแรกในกฎบัตรอาเซียนที่มีผลใช้บังคับในปี 
พ.ศ. 2551 
 

 จ านวนสมาชิกของอาเซียน 10 ประเทศท่ีมีในปัจจุบันสามารถเพ่ิมขึ้นได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎบัตรอาเซียนซึ่งมีหลักการที่ส าคัญ 2 ประการคือ ประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชิกต้องมีที่ตั้งอยู่ในเขต
ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการได้รับความเห็นชอบโดยฉันทามติของประเทศสมาชิกปัจจุบันทั้ง 
10 ประเทศ26 ทั้งนี้ ปัจจุบันมีประเทศที่ได้รับสถานะผู้สังเกตการณ์ (Observer) ของอาเซียนสองประเทศ
คือ ปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea) และติมอร์เลสเต (Timor-Leste)27 

                                           
24 และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับประเทศไทยและอาเซียนได้ที่เวปไซตข์องกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 
http://www.mfa.go.th/asean/th/home  
25 ดู http://www.asean.org/storage/2015/09/selected_key_indicators/table1_as_of_Aug_2015.pdf  
26 กฎบัตรอาเซียน ม. 6 
27 ดู https://en.wikipedia.org/wiki/Enlargement_of_the_Association_of_Southeast_Asian_Nations  
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รูปภาพ 1 ประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก 

 (ที่มา: http://gebrakdunia.hicam.net/asean-maps.html) 

 
 วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ได้แก่ 
 1) เพ่ือเพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาทางวัฒนธรรมใน

ภูมิภาคผ่านความพยายามร่วมกันบนพ้ืนฐานความเท่าเทียมและความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของพ้ืนฐานสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคส าหรับประชาคมที่มีความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขของ
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 2) เพ่ือส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคบนหลักการความเคารพต่อหลักความ
ยุติธรรมและหลักนิติธรรมในความสันพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคและการปฏิบัติตามหลักการของ  
กฎบัตรสหประชาชาติ 

 3) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและการช่วยเหลือต่อกันอย่างแข็งขันในประเด็นที่เป็นประโยชน์
ร่วมกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคนิค วิทยาศาสตร์และการบริหารราชการ 

 4) เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อกันในรูปแบบการอบรมและการวิจัยในด้านการศึกษา การวิชาชีพ 
การด าเนินการทางเทคนิคและการบริหารราชการ 

 5) เพ่ือร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากภาคอุตสาหกรรมและ
การเกษตร การขยายขอบเขตการค้าระหว่างกัน การศึกษาประเด็นปัญหาด้านการค้าสินค้าระหว่างประเทศ 
การปรับปรุงการขนส่งและการสื่อสารและการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 6) เพ่ือส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 
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 7) เพ่ือคงไว้ซึ่งการร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นประโยชน์กับองค์กรระหว่างประเทศและภูมิภาค
ต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายใกล้เคียงกัน และส ารวจช่องทางเพ่ือสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดต่อกัน
มากยิ่งขึ้น28 

 
3.2 โครงสร้าง 

 

 
รูปภาพ 2 โครงสร้างส านักเลขาธิการอาเซียน 

 (ที่มา: http://www.asean.org/asean/asean-structure/organisational-structure-2/) 

                                           
28 ดู http://www.asean.org/asean/about-asean/overview/   

http://www.asean.org/asean/about-asean/overview/
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 โครงสร้างของประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วยประชาคมย่อยจ านวน 3 ประชาคมคือ APSC 
AEC และ ASCC เกิดข้ึนเป็นครั้งแรกจากปฏิญญาที่เรียกชื่อกันว่า Bali Concord II ซึ่งที่ประชุมสุดยอดผู้น า
อาเซียนได้รับรองในการประชุมครั้งที่ 9 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย โดยได้ตกลงให้มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ถูกร่นก าหนดการให้เร็วขึ้นเป็นปี 
พ.ศ. 2558 ในการประชุมสุดยอดครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี พ.ศ. 2550 และได้มีการรับรอง
โครงสร้าง 3 ประชาคมดังกล่าวในกฎบัตรอาเซียนซึ่งมีการรับรองในการประชุมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ อาเซียน
มักถูกน าไปเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรป (European Union) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเข้าสู่ประชาคม
อย่างเป็นทางการในปลายปี พ.ศ. 2558 และอาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากประเทศ
สมาชิก อย่างไรก็ตามข้อแตกต่างที่ส าคัญขององค์กรทั้งสองคือ อาเซียนยังมีสถานะเป็นองค์กรระหว่าง
รัฐบาล (Intergovernmental) ที่อ านาจการตัดสินใจยังคงอยู่กับประเทศสมาชิก โดยอาเซียนท าหน้าที่ใน
การประสานงานเป็นหลัก ส่วนสหภาพยุโรปมีลักษณะเป็นองค์กรเหนือรัฐ (Supranational) ที่มีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายในหลายประเด็นเช่นการบังคับใช้และก ากับการด าเนินการตามพันธกรณีที่ก าหนดใน
สนธิสัญญาจัดตั้งสหภาพและการด าเนินนโยบายการต่างประเทศ เป็นต้น  
 

 ส านักเลขาธิการอาเซียนท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานหลักของอาเซียน มีที่ตั้งที่กรุงจาการ์ต้า 
ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีผู้บริหารสูงสุดคือ เลขาธิการอาเซียน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดผู้น า
อาเซียนจากบุคคลผู้มีสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกอาเซียน
เรียงล าดับตามตัวอักษร มีวาระการด ารงต าแหน่งห้าปี และไม่สามารถด ารงต าแหน่งเกินกว่าหนึ่งวาระ  
ในปัจจุบันเลขาธิการอาเซียนคือ นาย เลอ เลือง มินห์ (Le Luong Minh) จากประเทศเวียดนามซึ่งด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 

 
 ตามรูปภาพที่ 2 โครงสร้างหรือผังองค์กรของอาเซียนก าหนดตามประชาคมหลักทั้งสามของ

อาเซียนกล่าวคือ ได้จัดตั้งส านักงาน (Department ซึ่งถ้าเทียบกับชื่อเรียกหน่วยงานในประเทศไทยจะเรียก
เป็น “กรม”) เพ่ือรับผิดชอบการประสานงานของประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ 
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีส านักงานแยกต่างหากเพ่ือท าหน้าที่ในการอ านวยการภายใน
ส านักเลขาธิการ (Community and Corporate Affairs Department) โดยแต่ละ “ฝ่าย” จะมีผู้บริหาร
ต าแหน่งรองเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary-General) เป็นผู้ก ากับดูแล29 การก าหนดโครงสร้าง
องค์กรและการจัดอัตราก าลังถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการท างานของกลไกสิทธิ
มนุษยชนอาเซียนซึ่งจะได้วิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไปในบทที่ 6 ในที่นี้สมควรกล่าวว่า นับแต่มีการจัดตั้ง 
AICHR ขึ้นในปี พ.ศ. 2552 จนถึงปี  พ.ศ. 2558 ซึ่ งเป็นช่วงที่มีการจัดท าวิสัยทัศน์อาเซียน 2025  
ฝ่ายเลขานุการของ AICHR สังกัดฝ่ายอ านวยการ (ทั้งที่ AICHR มีหน้าที่ตามเอกสารก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ (TOR) ให้รายงานต่อที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศอาเซียน (AMM) ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ
ประชาคมความมั่นคงและการเมือง และเมื่อมีการก าหนดวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 ได้มีการปรับสังกัดของ
ฝ่ายเลขานุการ AICHR มาขึ้นกับฝ่ายการเมืองและความมั่นคงโดยมีแผนก “สิทธิมนุษยชน” ขึ้นเป็นการ

                                           
29 รองเลขาธิการอาเซียนท้ัง 4 คนจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติของประเทศสมาชิก โดยจะมีสัญชาติเดียวกับเลขาธิการไมได้ และ
จะมาจากประเทศเดียวกันไมได้ ดู http://www.asean.org/asean/asean-secretariat/deputy-secretaries-general-
of-asean/  
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เฉพาะ อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนของงานด้านสิทธิ
มนุษยชนที่ยังคงมีหน่วยงานในส านักเลขาธิการอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรงถึงสอง
หน่วยงานในเวลาเดียวกัน โดยนอกเหนือจากฝ่ายเลขานุการของ AICHR แล้ว ยังมีฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมาธิการด้านสิทธิเด็กและสตรี (ACWC) สังกัดฝ่ายสังคมและวัฒนธรรมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้
จะมีวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 แล้วก็ตาม 
 

3.3 องค์กรหลักของประชาคมอาเซียน 
 กฎบัตรอาเซียนได้รับรองสถานะขององค์กรที่ท าหน้าที่ตัดสินใจด้านนโยบายสูงสุดของอาเซียน 
และได้จัดตั้งองค์กรที่ท าหน้าที่ในการประสานงานด้านนโยบายต่างๆ ของอาเซียนเพ่ิมขึ้นหลายองค์กร  
โดยองค์กรหลักมีดังต่อไปนี้ 

 
รูปภาพ 3 โครงสร้างองค์กรหลักของประชาคมอาเซียน 
              (http://gdalaos.org/tag/asean/) 

 3.3.1 การประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน (ASEAN Summit) 
  การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนหรือ ASEAN Summit เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยผู้น า
รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยท าหน้าที่เป็นองค์กรที่ตัดสินใจด้านนโยบายในระดับสูงสุดของ
อาเซียน ท าการอภิปราย และให้ค าแนะน าด้านนโยบายตลอดจนตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการท า
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของอาเซียนหรือประเด็นที่มีความส าคัญต่อประเทศสมาชิก และประเด็นอ่ืนใดที่มีการ
น าเสนอเพ่ือให้ที่ประชุมตัดสินใจโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียน หรือ
องค์กรระดับกระทรวงรายสาขา ก าหนดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในคณะมนตรีต่างๆ จัดประชุมเฉพาะเรื่อง 
และพิจารณาประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนซึ่งกระทบต่อคณะมนตรีประชาคม พิจารณาสถานการณ์
ฉุกเฉินซึ่งกระทบต่ออาเซียนและด าเนินการที่เหมาะสม อนุมัติให้จัดตั้งองค์กรกระทรวงรายสาขาและ
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สถาบันเกี่ยวกับอาเซียนด้านต่างๆ และแต่งตั้งเลขาธิการอาเซียนซึ่งมีต าแห่นงและสถานะเทียบเท่ากับ
รัฐมนตรี30 
  การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2519 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย และ
จนถึงปี 2015 (2558) ซึ่งเป็นปีที่อาเซียนเข้าสู่การเป็นประชาคมเต็มรูปแบบ มีการประชุมทั้งสิ้นจ านวน 27 
ครั้ง  
 

 3.3.2 คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) 
  คณะมนตรีประสานงานอาเซียนประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
จากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง โดยท าหน้าที่หลักในการเตรียมการประชุม
สุดยอดผู้น าอาเซียน ประสานงานการอนุวัติการตามข้อตกลงและการตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดผู้น า
อาเซียน ประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนเพ่ือให้เกิดนโยบายที่สอดประสานกัน ประสิทธิภาพ
และความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งสอง ประสานงานเพ่ือการน าส่งรายงานต่างๆ จากคณะมนตรีประชาคม
อาเซียนต่อที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน พิจารณารายงานประจ าปีของเลขาธิการเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของอาเซียน พิจารณารายงานของเลขาธิการเกี่ยวกับหน้าที่และการด าเนินงานของส านักเลขาธิการและ
องค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและถอดถอนรองเลขาธิการอาเซียนด้วยค าแนะน า
ของเลขาธิการ และด าเนินการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียนหรือกิจกรรมอ่ืนที่อาจได้รับมอบหมาย
โดยที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน31  
 

 3.3.3 คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Communities Councils) 
  คณะมนตรีประชาคมอาเซียนเป็นองค์กรที่รวมประชาคมย่อยทั้งสามของอาเซียนคือ 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมไว้ด้วยกัน โดย
แต่ละประชาคมจะประกอบด้วยองค์กรระดับกระทรวงรายสาขาของอาเซียน ทั้งนี้สมาชิกอาเซียนแต่ละ
ประเทศจะก าหนดให้มีผู้แทนส าหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละครั้ง และเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของประชาคมต่างๆ ของอาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียนมีหน้าที่ ในการดูแล  
การอนุวัติการตามมติต่างๆ ของที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ประสานการด าเนินงานของสาขาต่างๆ 
ภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ และประเด็นต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคณะมนตรีของประชาคมอ่ืนๆ และส่งรายงาน
และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนในเรื่องที่อยู่ในขอบอ านาจหน้าที่32  
 

 3.3.4 องค์กรระดับกระทรวงรายสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) 
  องค์กรระดับกระทรวงรายสาขาของอาเซียนมีหน้าที่ด าเนินการตามขอบอ านาจหน้าที่
ของกระทรวงต่างๆ อนุวัติการตามข้อตกลงและมติของที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนที่อยู่ในขอบอ านาจ
หน้าที่ ประสานงานในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่เพ่ือสนับสนุนการรวมตัวและการสร้าง
ประชาคมอาเซียน และส่งรายงานและข้อเสนอแนะต่อคณะมนตรีประชาคมอาเซียนที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้องค์กร
ระดับกระทรวงรายสาขาอาจมีองค์กรเจ้าหน้าที่อาวุโสและองค์กรสนับสนุนที่อยู่ใต้ขอบอ านาจหน้าที่ของ
                                           
30 ASEAN Charter, ม. 7. 
31 อ้างแล้ว, ม. 8.  
32 อ้างแล้ว, ม. 9.  
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ตน33 โดยกฎบัตรอาเซียนได้ก าหนดรายชื่อองค์กรเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงต่างๆ เช่น ที่ประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers Meeting หรือ AMM)  
มีองค์กรเจ้าหน้าที่สนับสนุนหลักคือที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียน (ASEAN Senior Officials  
Meeting)  หรือที่ ประชุมรั ฐมนตรีด้ านกฎหมายอาเซี ยน ( ASEAN Law Ministers Meeting หรือ 
ALAWMM) มีองค์กรสนับสนุนคือ ที่ประชุมเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายระดับสูงของอาเซียน (ASEAN Senior 
Law Officials Meeting หรือ ASLOM) เป็นต้น34 
 

 3.3.5 คณะกรรมาธิการผู้แทนถาวร (Committee of Permanent Representatives) 
  กฎบัตรอา เซี ยนก าหนดให้ประเทศสมาชิกแต่ งตั้ งผู้ แทนถาวร  ( Permanent 
representative) ประจ าอาเซียนซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าเอกอัครราชทูตโดยมีถิ่นพ านักที่กรุงจาการ์ต้า และ
ผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกรวมกันเป็นคณะกรรมาธิการผู้แทนถาวรซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองค์กรระดับกระทรวงรายสาขาของอาเซียน ประสานงานกับส านัก
เลขานุการอาเซียนของประเทศสมาชิกและองค์กรระดับกระทรวงรายสาขาของประเทศสมาชิก ประสานกับ
เลขาธิการอาเซียนและส านักเลขาธิการอาเซียนในเรื่องต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
คณะกรรรมาธิการผู้แทนถาวร อ านวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างอาเซียนและหุ้นส่วน
ภายนอก และปฏิบัติการอื่นใดท่ีคณะมนตรีประสานงานอาเซียนอาจมอบหมาย35 
 

                                           
33 อ้างแล้ว, ม. 10. 
34 รายละเอียดดูในภาคผนวก (Annex) ที่ 1 ของกฎบัตรอาเซียน 
35 กฎบัตรอาเซียน, ม. 12. 
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4 แนวคิดและกลไกสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 
บทที่ 4 เป็นการวิเคราะห์แนวคิดและกลไกสิทธิมนุษยชนในอาเซียนซึ่งเป็นที่มาส าคัญในการพัฒนา

ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับอาเซียนซึ่งจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปในบทที่ 5 โดยเนื้อหาของ
บทที่ 4 นี้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ในส่วนแรกวิเคราะห์พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากกฎบัตร
อาเซียน และในส่วนที่สองว่าด้วยกลไกสิทธิมนุษยชนในอาเซียนซึ่งมีสองกลไกหลักคือคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมาธิการอาเซียนและคณะกรรมาธิการอาเซียน 
ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
 

4.1 กฎบัตรอาเซียน 
 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งเสมือนเป็นรัฐธรรมนูญที่วางโครงสร้างและกรอบแนว
ทางการท างานของอาเซียน โดยได้มีการบรรจุหลักการสิทธิมนุษยชนไว้เป็นหนึ่งในค่านิยมพ้ืนฐานหลักของ
การก่อตั้งประชาคมอาเซียน หลักการสิทธิมนุษยชนปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียน หมวดที่ 1 เรื่อง
วัตถุประสงค์และหลักการ มาตราที่ 1.7 ซึ่งระบุว่า “เพ่ือเสริมสร้างประชาธิปไตย เพ่ิมพูนธรรมาภิบาล และ
หลักนิติธรรม ตลอดจนส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานโดยค านึงถึงสิทธิและ
หน้าที่ของรัฐสมาชิกของอาเซียน” และหมวดที่ 2 เรื่องหลักการ มาตราที่ 2(i) “การเคารพเสรีภาพพ้ืนฐาน 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม” การรวมเอาหลักการสิทธิ
มนุษยชนไว้ในกฎบัตรอาเซียนสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนในฐานะ
องค์ประกอบส าคัญของการอยู่ร่วมกันภายใต้ประชาคมที่มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
สังคม วัฒนธรรม และการเมือง การเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยรัฐ หรือระหว่างบุคคลด้วยจึงเป็น
เงื่อนไขที่จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะผสานความแตกต่างหลากหลายของคนในประชาคมสามารถไว้ได้ด้วยกัน 
 

 
รูปภาพ 4 หลักการสิทธิมนุษยชนในกฎบัตรอาเซียน 

มาตรา 1.7 “เพ่ือเสริมสร้างประชาธิปไตย เพ่ิมพูนธรรมาภิบาล  
และหลักนิติธรรม ตลอดจนส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานโดยค านึงถึงสิทธิและหน้าที่ของรัฐสมาชิกของ

อาเซียน” 

มาตรา 14.1 “เพ่ือสอดคล้องกับความ 
มุ่งประสงค์และหลักการของกฎบัตร

อาเซียนเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐาน ให้อาเซียนจัดตั้งองค์กรสิทธิ

มนุษยชนอาเซียนขึ้น” 

มาตรา 2(i) “การเคารพเสรีภาพ
พ้ืนฐาน การส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมความ
ยุติธรรมทางสังคม” 
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 นอกจากหลักการสิทธิมนุษยชนจะปรากฏทั้งในเรื่องความมุ่งมั่นและหลักการของอาเซียน 
อาเซียนยังตระหนักถึงความจ าเป็นของการก่อตั้งกลไกด้านสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค ดังที่ปรากฏใน  
กฎบัตรอาเซียน หมวด 14 องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอาเซียน มาตรา 14.1 “เพ่ือสอดคล้องกับความมุ่ง
ประสงค์และหลักการของกฎบัตรอาเซียนเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐาน ให้อาเซียนจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนขึ้น” โดยองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนตามหมวด 14 ของ
กฎบัตรอาเซียนถูกระบุให้มีแนวทางการด าเนินงานภายใต้เอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดโดย  
ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน โดยบทบัญญัติดังกล่าวเป็นที่มาของการก่อตั้งกลไกสิทธิมนุษยชน
ของอาเซียน โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และหลักการสิทธิ
มนุษยชนยังน าไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก
ด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งสองของอาเซียนจะกล่าวถึงในบทถัดไป  
  

4.2 กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 
 อาเซียนถือเป็นองค์กรระดับภูมิภาคล่าสุดที่ได้จัดตั้งกลไกด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น และเมื่อ
เปรียบเทียบขอบเขตอ านาจหน้าที่ หรือศักยภาพในการด าเนินการกับกลไกสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอ่ืนๆ 
ดังที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 2 แล้ว ยังถือว่ากลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียนยังมีการพัฒนาในระดับที่เริ่มต้น
เท่านั้น โดยยังไม่มีการรับเรื่องราวร้องเรียนหรือมีการจัดตั้งองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาท
ด้านสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ควรกล่าวย้ าด้วยว่า ส าหรับกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคยังไม่มี
มาตรฐานในลักษณะเดียวกับการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับประเทศซึ่งสหประชาชาติได้ส่งเสริมให้
ประเทศต่างๆ จัดตั้งขึ้นตามแนวทางหลักการปารีส (Paris Principles) โดยก าหนดองค์ประกอบและ
หลักการด าเนินการพ้ืนฐานไว้36 เช่น หลักความเป็นอิสระ และการท าหน้าที่ในการตรวจสอบกรณีเกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ในประชาคมอาเซียน องค์กรที่ถือว่าเป็นกลไกหลักในด้านสิทธิมนุษยชนคือ
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และมีคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กท าหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีและเด็กโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังมี
คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการอนุวัติการตามปฏิญญาการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติซึ่ง
ท าหน้าที่หลักในการพัฒนาตราสารว่าด้วยการคุ้มครองแรงงามข้ามชาติโดยเฉพาะ ส่วนองค์กรที่ใช้ชื่อว่า 
คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women หรือ ACW) นั้นไม่รวมอยู่ในบริบท
ของการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ในการประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
บทบาทของสตรีระหว่างประเทศสมาชิกและไม่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการคุ้มครอง (Protect) สิทธิสตรี37 
 
 

                                           
36 ดูมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่รับรองหลักการปารีสได้ที่ 
 http://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx  
37 ACW จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 (2546) ขึ้นแทนที่โครงการสตรีอาเซียน (ASEAN Women’s Programme) ซึ่งตั้งขึ้นในปี 
1981 โดยสามารถดูแผนงานระหว่างปี 2011-2015 ของ ACW ได้ที่ 
 http://www.asean.org/storage/images/2012/publications/ACW%20Work%20Plan%202011-2015.pdf.  
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 4.2.1 คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights) 
  คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน ( ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เพ่ือท า
หน้าที่ในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในภูมิภาค
อาเซียนโดยในปฏิญญาชะอ า หัวหินจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก าหนดให้ 
AICHR เป็นองค์กรหลัก (Overarching institution) ในด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน38  
 

  AICHR ได้ด าเนินภารกิจในฐานะองค์กรหลักของอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็น
ระยะเวลากว่า 6 ปีจนถึงปัจจุบันและได้มีการพัฒนาบทบาทขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ความส าเร็จหลักของ
คณะกรรมาธิการในช่วงที่ผ่านมาคือการจัดท าปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human 
Rights Declaration: AHRD) ซึ่งเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของอาเซียนที่ได้มีเอกสารพ้ืนฐานที่แสดงเจตจ านง
ร่วมกันเพ่ือพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมและคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมาธิการยังประสบกับความท้าทายในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการขาดความเข้าใจร่วมกันของ
ประเทศสมาชิกเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กระบวนการตัดสินใจ และข้อจ ากัดในเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่
และการปฏิบัติหน้าที่ โดยในส่วนนี้จะวิเคราะห์ถึงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมาธิการซึ่งจะเชื่อมโยงกับ
ความท้าทายในการด าเนินการของ AICHR ที่จะกล่าวถึงในบทที่ 5 ต่อไป 
 

  การจัดตั้ง AICHR เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏในกฎบัตรอาเซียน (มาตรา 14) และ
แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ส่วน A.1.5) ซึ่งระบุถึงการจัดตั้งองค์กรด้าน
สิทธิมนุษยชนของอาเซียน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสูงขององค์กรอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
เพ่ือท าหน้าที่ยกร่างเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ (Terms of Reference) ของคณะกรรมาธิการ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบโดยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers Meeting: AMM) 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 และต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ที่ชะอ า หัวหิน ประเทศ
ไทย เดือนตุลาคมในปีเดียวกัน ผู้น าอาเซียนได้ให้การรับรองปฏิญญาชะอ า -หัวหิน (Cha-am Hua Hin 
Declaration) ว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนพ.ศ. 2552-2558 ซึ่งรวมถึงประชาคมการเมือง
และความมั่นคง คณะกรรมาธิการจึงได้ถูกก่อตั้งอย่างเป็นทางการในการประชุมครั้ งดังกล่าว ซึ่งถือเป็น
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่เป็นประเทศที่ “ให้ก าเนิด” ทั้งอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2510 และ AICHR ซึ่ง
เป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลักของอาเซียน โดยเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ก าหนดให้  AICHR 
ประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละหนึ่งคน รวมเป็นสิบคน ทั้งนี้ ส าหรับต าแหน่ง
ประธานของคณะกรรมาธิการ (Chairperson) คือผู้แทนประเทศในคณะกรรมาธิการที่ท าหน้าที่เป็น
ประธานอาเซียน โดยผู้แทนไทยคนแรกได้แก่ ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี ที่ได้ท าหน้าที่เป็นประธาน
คณะกรรมาธิการฯ ในช่วงปี  พ.ศ. 2552 ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนอีกด้วย 
คณะกรรมาธิการชุดแรกนอกจากจะสามารถเจรจาปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนแล้ว ยังได้จัดท าเวปไซต์
ของคณะกรรมาธิการขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมาธิการที่ www.aichr.org 

                                           
38 Cha-Am Hua Hin Declaration on the Intergovernmental Commission on Human Rights, para 8.  
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  AICHR เป็นองคาพยพส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อโครงสร้างประชาคมอาเซียน และถูก

ก าหนดสถานะให้เป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาล (Inter-governmental body) และเป็นหน่วยงานเพ่ือการ
ปรึกษาหารือ (Consultative body)  คณะกรรมาธิการมีส านักงานเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ต้า 
ประเทศอินโดนีเซียท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และกระทรวงต่างประเทศของแต่ละประเทศเป็น 
ผู้ประสานงานหลัก การสรรหาผู้แทนของคณะกรรมาธิการอาศัยกระบวนการภายในของแต่ละประเทศ
สมาชิกในการสรรหาหรือแต่งตั้ง โดยส าหรับประเทศไทยใช้วิธีการรับสมัครและพิจารณาวิสัยทัศน์ของ
ผู้สมัครที่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นแล้ว ผู้แทนของคณะกรรมาธิการมีระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่ง 3 ปี และสามารถถูกแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสมัยที่สองได้อีกเพียงหนึ่งครั้ง ผู้แทน  AICHR ใน
วาระแรกด ารงต าแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2552-2555 .ในวาระของผู้แทน AICHR รุ่นที่สองซึ่งด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2558 มีผู้แทน 5 คนที่ได้รับการต่อวาระจากเป็นผู้แทนในสมัยแรก ได้แก่ ประเทศบรูไน 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ และในปัจจุบันซึ่งเป็นวาระที่สามของ AICHR (พ.ศ. 2559-
2561) มีการเปลี่ยนแปลงผู้แทน AICHR ถึง 8 คน โดยมีเพียงผู้แทนประเทศลาวและไทยที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และเนื่องจากประเทศลาวเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2559 ผู้แทนลาว
จึงเป็นประธาน AICHR โดยต าแหน่ง ส าหรับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนเป็นประเด็นที่เอกสาร
ขอบเขตหน้าที่ไม่ก าหนดไว้ จึงเป็นดุลพินิจของแต่ละประเทศที่แต่งตั้ง โดยในส่วนของประเทศไทยรัฐบาล
ไทยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมประชุม แต่ผู้แทนกรรมาธิการไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติ
หน้าที่แต่อย่างใด  
 

  AICHR มีหลักการส าคัญในการด าเนินงานคือ การไม่แทรกแซงกิจการภายในของ
ประเทศสมาชิกอ่ืน (Principle of Non-Interference) โดยให้ความเคารพต่อเอกภาพ และอธิปไตยของ
ประเทศสมาชิก และใช้หลักการในการตัดสินใจโดยยึดหลักฉันทามติ (Principle of Consensus) ซึ่งต้อง
อาศัยความเห็นพ้องต้องกันของผู้แทนประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศในการผ่านวาระหนึ่งๆ AICHR  
มีหน้าที่จัดท ารายงานต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน รวมถึงการได้รับการอนุมัติด้านงบประมาณ
ในการใช้ท ากิจกรรมต่างๆและการแก้ไขเอกสารขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมาธิการด้วย ในปี  พ.ศ. 2558 
ประธานของ AICHR คือผู้แทนประเทศมาเลเซีย และจะเปลี่ยนประธานเป็นผู้แทนประเทศลาวในปี  
พ.ศ.  2559 ส่วนในปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงจะเป็นปีที่ครบรอบห้าสิบปีของการจัดตั้งอาเซียน ผู้แทนของประเทศ
ฟิลิปปินส์จะท าหน้าที่เป็นประธาน AICHR (ส าหรับประเทศไทย จะท าหน้าที่เป็นประธานอาเซียนและ
ประธาน AICHR อีกครั้งในปี พ.ศ. 2562 หลังประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2561) 
 
  ในรูปแบบองค์กรกลุ่ม การพิจารณาของ  AICHR จึงด าเนินการโดยการประชุม ซึ่ง
เอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ก าหนดให้มีการประชุมปกติ (Regular meeting) อย่างน้อยปีละสองครั้ง  
ครั้งละไม่เกินห้าวันโดยให้สลับสถานที่ประชุมระหว่างส านักเลขาธิการอาเซียน และประเทศที่เป็นประธาน
อาเซียน  และ AICHR อาจจัดการประชุมพิเศษ (Special meeting) ได้ตามที่จะมีมติเห็นชอบร่วมกันซึ่ง
อาจจัดการประชุมที่ส านักเลขาธิการอาเซียนหรือตามท่ีตกลงร่วมกันก็ได้ นอกจากนั้นรัฐมนตรีกระทรวงการ
ต่างประเทศอาเซียนอาจก าหนดให้มีการประชุม AICHR ได้  ลักษณะการท างานในรูปแบบการประชุมนี้ 
ท าให้มีข้อก าหนดให้ผู้แทนใน AICHR ของแต่ละประเทศมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุม โดยหากเกิดกรณีมี



National Human Rights Commission of Thailand 

 

33 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการการศกึษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน 

ความจ าเป็นท าให้ไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ รัฐบาลประเทศของผู้แทนจะต้องแต่งตั้งผู้แทนส ารองเพ่ือเข้าร่วม
การประชุมโดยผู้แทนส ารองจะมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้แทนทุกประการ  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหน้าที่
หลักของผู้แทนใน AICHR คือการเข้าร่วมประชุม และการเป็นผู้แทนไม่ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ประจ า (และ
ผู้แทนของแต่ละประเทศสามารถท างานประจ าของแต่ละบุคคลควบคู่กับการด ารงต าแหน่งผู้แทน—ซึ่งไม่มี
ค่าตอบแทน—ได้ โดยไม่ต้องประจ าการที่ส านักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ซึ่งแตกต่างจากความ
เข้าใจของหลายฝ่าย) แต่ก็มีภารกิจหลายประการที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมเช่นการประสานงานกับ
องค์กรภาคประชาสังคม การรับทราบปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค การเข้าร่วมประชุมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
นอกเหนือไปจากการเตรียมความพร้อมในการประชุมซึ่งในหลายกรณีท าให้ต้องมีการจัดประชุมเตรียมการ
และรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับว่า ผู้แทน AICHR แต่ละประเทศให้ความส าคัญ
ต่อภารกิจและการด าเนินการต่างๆ ข้างต้นมากน้อยเพียงใด 
 

  AICHR ถือเป็นองค์กรที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมด้านการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของอาเซียน (Overarching Human Rights Institution) ในที่นี้
เ พ่ือให้เกิดความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมาธิการอย่างชัดเจน เราสา มารถแบ่งภารกิจของ
คณะกรรมาธิการได้เป็น 2 ภารกิจหลักได้แก่ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 

 1. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
จากการพิจารณาเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ (TOR) ของ AICHR พบว่ามีภารกิจในหลายด้านที่สะท้อนให้
เห็นถึงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เช่น การพัฒนาปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ข้อ 4.2)  
การส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (ข้อ 4.3) การเสริมสร้างขีดความความสามารถ (ข้อ 4.4) 
การส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในเครื่องมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (ข้อ 4.5) และ
การจัดท างานวิจัยในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ (ข้อ 4.12)  บทบาทด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของ
คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคณะกรรมาธิการมีการด าเนินงานตามแผนงาน 5 ปี (Five - 
Year Work Plan) โดยแผนงานดังกล่าวได้ก าหนดภาระงานและกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมาธิการภายใน
ระยะเวลา 5 ปีระหว่าง พ.ศ. 2553-2558 ภาระงานและกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นหนักไปที่การส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน โดยในวาระของผู้แทนรุ่นที่สอง (พ.ศ. 2556-2558) ได้มีภาระงานส าคัญที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนตามแผนงาน 5 ปี เช่น  
  1) การเผยแพร่ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและแถลงการณ์พนมเปญว่า
ด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนซึ่งมีการรับรองในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 การเผยแพร่ตราสาร
ทางการเมืองทั้งสองเป็นไปเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนอาเซียน  
โดยคณะกรรมาธิการได้มีการแปลตราสารทางการเมืองดังกล่าวเป็นภาษาประจ าชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียนและจัดท าเป็นหนังสือเพ่ือการเผยแพร่ต่อไป  
  2) การจัดสัมมนาและฝึกอบรมต่างๆเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน  
ในส่วนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 จะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ที่ท างานด้านสิทธิมนุษยชน 
(Training of the Trainers) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
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  3) การจัดท างานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชน งานวิจัยแรกที่ได้
จัดท าคืองานวิจัยประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) โดย
ได้ท าการเผยแพร่ที่ประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2557 ในด้านประเทศไทยร่วมกับประเทศมาเลเซียได้เสนอ
การจัดท างานวิจัยในประเด็นเรื่องสิทธิในชีวิต (Right to Life) และประเทศลาวมีการจัดท างานวิจัยในเรื่อง
สิทธิในสันติภาพ (Right to Peace) 
  4) การจัดท าตราสารทางกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ที่ผ่านมาอาเซียน
ยังไม่มีเครื่องมือทางกฎหมายในลักษณะดังกล่าว หนึ่งในหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่คือการสร้างกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนผ่านอนุสัญญาอาเซียนและ
เครื่องมืออ่ืนๆในการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน  จากข้อก าหนดดังกล่าวคณะกรรมาธิการจึงมีแผนในการ
จัดท าอนุสัญญาอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อประเทศสมาชิก
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค โดยในการพิจารณาเบื้องต้นจะมีการจัดท า
อนุสัญญาในเรื่องที่ประเทศสมาชิกท้ังหมดมีจุดร่วมเดียวกันคือเรื่องเกี่ยวกับสตรีและเด็ก  
 

 2. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
  การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นอีกภารกิจหลักของคณะกรรมาธิการ อย่างไรก็ตาม  
ในเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการก าหนดเนื้อหาภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนไว้อย่างจ ากัด โดยมีข้อก าหนดที่ชัดเจนในข้อ 4.10 เกี่ยวกับการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิก อย่างไรก็ตามด าเนินการตามข้อก าหนดดังกล่าวยัง
เป็นไปอย่างจ ากัด เนื่องจากความเข้าใจที่แตกต่างกันของผู้แทนประเทศสมาชิกซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดใน
บทที่ 5 
 

 4.2.2 คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าดว้ยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเดก็ 
(ASEAN Commission on the Promotion of the Rights of Women and Children) 
 คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก หรือ ACWC 
ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 หรือหนึ่งปีหลังจากการจัดตั้ง AICHR ด้วยข้อพิจารณาหลักท่ีว่า สมาชิก
ของอาเซียนทั้งสิบประเทศได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี 
(CEDAW) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) จึงสร้างกลไกเพ่ือสร้างความร่วมมือและการวางนโยบาย
ร่วมกันในด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
 
 เอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ หรือ TOR ของ ACWC ได้รับการรับรองในปี พ.ศ. 2553 
และก าหนดให้ ACWC ประกอบด้วยสมาชิก 20 คนซึ่งแต่งตั้งจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละ 2 คน 
โดยคนหนึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี และอีกคนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก ผู้แทนแต่ละคนมี
วาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปีโดยสามารถได้รับการต่อวาระได้หนึ่งครั้ง ถึงแม้จะมีภารกิจในด้านสิทธิ
มนุษยชนเช่นเดียวกับ AICHR แต่ ACWC ถูกก าหนดให้รายงานต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการ
และการพัฒนาสังคม (ASEAN Ministers Meeting on Social Welfare and Development) ต่างจาก 
AICHR ที่รายงานต่อ AMM และข้อแตกต่างที่ส าคัญอีกประการคือ ACWC มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการ
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ยึดถือสิทธิมนุษยชนเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีและเด็ก39 แต่สิ่งที่เหมือนกับ AICHR และถือเป็นประเด็นที่ท า
ให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกลไกสิทธิมนุษยชนในอาเซียนยังขาดประสิทธิภาพหรือยังแตกต่างจาก
กระบวนการที่ใช้ในภูมิภาคหลักอ่ืนๆ ดังที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 2 คือ ทั้ง ACWC และ AICHR ไม่มีข้อก าหนด
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องเรียนกรณีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิก 
 
 และเนื่องจากท้ัง ACWC และ AICHR ต่างมีภารกิจในด้านสิทธิมนุษยชน ในเชิงโครงสร้าง
จึงมีประเด็นการประสานงานและการร่วมมือระหว่างกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อน (Duplication) และสร้าง
เครือข่ายการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่มีการจัดตั้ง
องค์กรทั้งสอง ยังขาดการประสานงานและสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากในการท าหน้าที่
ของ AICHR ในวาระแรก (พ.ศ. 2552-2555) AICHR ถือสถานะความเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
ที่เหนือกว่าองค์กรอ่ืน (Overarching) จึงท าให้เกิดอุปสรรคในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน อย่างไรก็ตาม
การสร้างความร่วมมือเริ่มมีทิศทางที่ดีข้ึนในวาระที่สอง เมื่อ AICHR ได้ริเริ่มการเชิญ ACWC หารือร่วมกัน 
 

 4.2.3 คณะกรรมการอาเซียนว่าดว้ยการอนุวตักิารตามปฏิญญาการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ (ASEAN Committee on the Implementation of the 
ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant 
Workers) 
 ตามที่บ่งบอกโดยชื่อทางการ คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการอนุวัติตามปฏิญญาการ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ หรือ ACMW ถูกจัดตั้งตามปฏิญญาในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งถือได้ว่า
เป็นกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนกลไกแรก อย่างไรก็ตามอ านาจหน้าที่ของ ACMW มีขอบเขต 
ที่จ ากัดกว่าของ AICHR และ ACWC โดยมีหน้าที่หลักในการอนุวัติการตามปฏิญญามากกว่าการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในความหมายโดยทั่วไป ACMW ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศละ 1 คน และรายงานต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านแรงงานของอาเซียน (Senior Labour 
Officials Meeting of ASEAN หรือ SLOM)  
 
 หน้าที่ของ ACMW ตามท่ีก าหนดใน TOR คือการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี และการ
ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือให้เกิดตราสารระดับภูมิภาคในด้านแรงงานข้ามชาติ และในทางปฏิบัติ ACMW  
ท าหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมากกว่าที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
แรงงานในลักษณะเดียวกับ AICHR และ ACWC และส าหรับประเด็นภารกิจหลักของ ACMW ในการพัฒนา
ตราสารด้านแรงงานข้ามชาติของอาเซียน นับตั้งแต่จัดตั้ง ACMW ยังไม่สามารถจัดท าร่างตราสารได้ส าเร็จ
แม้ว่าจะใช้เวลาเกือบสิบปีในการด าเนินการแล้วก็ตาม โดยข้อท้าทายที่ส าคัญคือความแตกต่างของท่าทีของ
ประเทศสมาชิกที่แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ส่งแรงงาน (Sending states) กลุ่มที่รับแรงงาน (Receiving states) 
และกลุ่มที่เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับแรงงาน (เช่นประเทศไทย) อีกทั้งหลายประเทศในอาเซียนยังมีข้อสงวนใน
การรับรองสิทธิของแรงานข้ามชาติหลายประการ แม้แต่การใช้ค าว่า “แรงงานข้ามชาติ” หรือ  

                                           
39 ดังที่ก าหนดไว้ในปฏิญญาสิทธิมนุษยชนสากล ปฏิญญาเวียนนา CEDAW CRC แนวทางด าเนินการตาม Beijing 
Platform for Action World Fit for Children ดูข้อ 2.5 ของ ACWC TOR 
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“แรงงานย้ายถิ่น” ยังเป็นที่ถกเถียง และมีความพยายามจะให้ใช้ค าอ่ืนแทน เช่นค าว่า “แรงงานต่างชาติ” 
(foreign workers) เป็นต้น40 
 

                                           
40 European Parliament, DEVELOPMENT OF THE ASEAN HUMAN RIGHTS MECHANISM (Directorate-General 
for External Policies, 2012) หน้า 13-14. 
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เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธมินุษยชนของประชาคมอาเซียน 

5 ตราสารสิทธมินุษยชนในอาเซียน 
บทที่ 5 เป็นการวิเคราะห์ตราสารหรือพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์

หลักของรายงานฉบับนี้ โดยคณะผู้วิจัยใช้เอกสารที่ส านักเลขาธิการอาเซียนรวมรวมและเผยแพร่อย่างเป็น
ทางการบนเวปไซต์ของอาเซียน (www.asean.org)41 ซึ่งได้รวบรวมอยู่ในภาคผนวก 142 และเป็นเอกสารที่
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนดให้เป็นเอกสารหลักในการวิเคราะห์ โดยจากการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสารดังกล่าวประกอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องพบว่า พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน
ในอาเซียนที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally binding หรือ Hard law) มีอยู่อย่างจ ากัด (รายละเอียด
ปรากฏในหัวข้อ 5.2) ซึ่งน่าจะมีสาเหตุสองประการคือ ประการแรก การรวมตัวในอาเซียนในช่วงที่มีการ
จัดท าวิสัยทัศน์ฉบับแรก (ดูหัวข้อ 6.1) มีวัตถุประสงค์หลักในการขับเคลื่อนการรวมตัวด้านเศรษฐกิจมิใช่
ด้านสังคมหรือสิทธิมนุษยชน ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏขึ้นก่อนการประกาศใช้กฎบัตรอาเซียน 
มีลักษณะเป็นประเด็นที่เป็นผลลัพธ์หรือผลกระทบของการรวมตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าที่จะเป็นประเด็น
หลัก และประการที่สอง กฎบัตรอาเซียนเพ่ิงมีผลใช้บังคับเมื่อปี พ.ศ. 2551 ดังนั้นการพัฒนาตราสารด้าน 
สิทธิมนุษยชนที่มีผลผูกพันทางกฎหมายจึงยังมีอยู่อย่างจ ากัดแต่มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ซึ่งเป็น
ผลโดยตรงจากการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานสิทธิมนุษยชน 
นอกจากนั้นยังพบว่า ตราสารสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ของอาเซียนมีลักษณะเป็นตราสารทางการเมือง 
(Political instruments) ซึ่งแสดงออกถึงเจตจ านงทางการเมืองของประเทศสมาชิกในการให้ความร่วมมือ
ในประเด็นสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ และรวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดท าตราสารทาง  
กฎหมายต่อไปโดยตราสารสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญที่สุดคือปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AHRD) ซึ่งถูก
ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2555 ด้วยข้อเท็จจริงและข้อพิจารณาดังกล่าว การวิเคราะห์ในบทนี้ จึงแยกออกเป็น
สามส่วนหลัก โดยส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ตราสารสิทธิมนุษยชนที่มีลักษณะเป็นพันธกรณีทางการเมืองซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุด ในส่วนที่สองจะวิเคราะห์ตราสารที่สร้างพันธกรณีทางกฎหมาย และในส่วน
สุดท้ายจะวิเคราะห์ข้อจ ากัดในการจัดท าตราสารสิทธิมนุษยชนทั้งที่เป็นตราสารทางการเมืองและ  
ตราสารทางกฎหมาย 
 
 ก่อนเข้าสู่เนื้อหาการวิเคราะห์ จ าเป็นต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับนิยามของค าที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ได้แก่ค าว่า “พันธกรณี” และ “ตราสาร” โดยค าว่า “พันธกรณี” หรือ Obligation หรือ 
Commitment สื่อถึงข้อผูกมัดหรือหน้าที่ซึ่งอาจเป็นข้อผูกมัดที่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย (มีกลไกทาง
กฎหมายรองรับกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อผูกมัดหรือหน้าที่ดังกล่าว) หรือทางการเมือง (ไม่มี
กลไกหรือกระบวนการทางกฎหมายรองรับ แต่อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาหรือการตอบโต้ทางการเมืองกรณีมี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อผูกมัดหรือหน้าที่) ส่วนค าว่า “ตราสาร” หรือ Instrument เป็นเอกสารที่
แสดงออกถึงเจตนารมณ์ของคู่กรณีที่ร่วมจัดท าตราสาร ทั้งนี้ ตราสารอาจปรากฏได้ในหลายรูปแบบและใช้
ชื่อที่แตกต่างกันออกไปเช่น กฎบัตร อนุสัญญา ปฏิญญา ค าประกาศ บันทึก มติ เป็นต้น โดยตราสารที่มีผล
ผูกพันทางกฎหมายในทางระหว่างประเทศจะเรียกว่า “สนธิสัญญา” หรือ Treaty และมีหลักเกณฑ์ก ากับ

                                           
41 ปรากฏที่ <<http://agreement.asean.org/>> ซึ่งเข้าเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 
42 เอกสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ส านักเลขาธิการอาเซียนได้จัดท าขึ้นใหม่แทนที่ข้อมูลเดิมที่ได้เคยประกาศไว้และส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใช้ในการประกาศขอบเขตงาน (TOR) ซึ่งคณะผู้วิจัยได้รวมข้อมูลเดิมดังกล่าวใน
ภาคผนวก 2  
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ในการจัดท า แสดงเจตนาผูกพัน ตีความและบังคับใช้โดยเฉพาะซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้ อ 5.2 
ต่อไป  
 

5.1 ตราสารทางการเมือง 
 ดังที่ได้ระบุในตอนต้นของบทนี้แล้วว่า สาเหตุที่ต้องเริ่มการวิเคราะห์พันธกรณีของอาเซียนด้าน
สิทธิมนุษยชนจากกลุ่มตราสารที่แสดงเจตจ านงทางการเมือง (Political instruments) ที่ไม่ก่อให้เกิด
พันธกรณีทางกฎหมายเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า ตราสารในกลุ่มนี้มีจ านวนมากกว่าตราสารที่มีผลผูกพันทาง
กฎหมายมาก นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับข้อเท็จจริงว่า การพัฒนาตราสารด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียนมี
ที่มาจากการจัดท าตราสารทางการเมืองที่น าไปสู่การพัฒนาตราสารทางกฎหมายในแต่ละเรื่อง ทั้งนี้ ในการ
ค้นคว้าข้อมูลตราสารสิทธิมนุษยชนในรายงานฉบับนี้จ ากัดเฉพาะตราสารที่มีการประกาศหรือรับรอง 
(Adopt) โดยที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน (ASEAN Summit) เท่านั้น เนื่องจากมติของที่ประชุมผู้น าถือ
เป็นเครื่องบ่งชี้เจตจ านงทางการเมืองที่สามารถอ้างอิงได้ต่อประเทศสมาชิก โดยไม่รวมตราสารที่ประกาศ
หรือรับรองโดยองค์กรอ่ืนๆ เช่นที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (AMM)43  
 

 5.1.1 ข้อมูลตราสารทางการเมืองท่ีเกีย่วข้องกับสิทธมินุษยชน 
  จากการตรวจสอบข้อมูลตราสารสิทธิมนุษยชนอาเซียน โดยใช้ฐานข้อมูลการประชุมผู้น า
อาเซียน (ASEAN Summit) ในแต่ละปีซึ่งแสดงถึงมติของที่ประชุมผู้น าในการประชุม ผู้วิจัยได้รวมรวมและ
จัดท ารายละเอียดในตารางที่ 1-3 โดยในตารางที่ 1 เป็นข้อมูลหลักที่แสดงรายชื่อปฏิญญาอาเซียนที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนตามปีที่มีการรับรอง ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อปฏิญญาอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชนโดยแยกประเภทตามตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 9 ฉบับ (ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียด
ต่อไปในหัวข้อ 5.3) ซึ่งการแยกตราสารอาเซียนตามประเภทของตราสารระหว่างประเทศก็เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงพัฒนาการหรือการขาดพัฒนาการในแต่ละประเด็นหลักของตราสารระหว่างประเทศดังกล่าว และใน
ตารางที่ 3 แสดงตราสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเด็นอ่ืนๆ44 จากข้อมูลในตารางทั้งสามแสดงให้เห็นว่า 
  1. การพัฒนาตราสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของอาเซียนหลายฉบับเกิดขึ้นก่อนที่
จะมีการตรากฎบัตรอาเซียนในปี พ.ศ. 2550 (มีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. 2551) ซึ่งมีนัยที่ส าคัญสามประการ

                                           
43 ตราสารทางการเมืองในรูปแบบปฏิญญาที่ออกโดยองค์กรอื่นที่มิใช่ที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน โดยเฉพาะที่ประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหลายกรณีมผีลเป็นการสร้างกลไกและมาตรฐานท่ีน าไปสูก่ารพัฒนาสิทธิมนุษยชน
ด้านต่างๆ ในอาเซียนได้เช่นกัน เช่น ปฏิญญาว่าด้วยความก้าวหน้าของสตรีในภูมิภาคอาเซียน  (Declaration of the 
Advancement of Women in the ASEAN Region) ซึ่งได้รับการรับรองในปี 1988  
44 การแบ่งแยกตามรายงานนี้เป็นการจัดท าของผู้วิจัยเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาตราสาร  
สิทธิมนุษยชนในแต่ละด้าน แต่โดยที่การนิยามหรือจัดประเภทสิทธิมนุษยชนแต่ละประเด็นมีความเช่ือมโยงและเกี่ยว
เนื่องกัน (Interconnectedness) ดังนั้นแม้จะได้แบ่งแยกตราสารออกเป็นสองกลุ่มโดยในกลุ่มที่สองตั้งช่ือว่าเป็นกลุ่มสิทธิ
มนุษยชนในด้านอื่นๆ ก็ตาม แต่ก็อาจพิจารณาได้ว่า สามารถจัดประเภทตราสารในกลุ่มที่สองนี้อยู่ในหลายประเด็ นของ
กลุ่มที่หน่ึงได้เช่นกัน เช่น ตราสารในประเด็นเอดส์/HIV ก็อาจถือเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือ
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไดเ้ช่นกัน เนื่องจากมีสาระเป็นเรื่องการไม่เลือกปฏิบัต ิ(Non-discrimination) และ
การไม่ตีตรา (Non-stigmatization) นอกจากนั้น ในการพัฒนาตราสารสิทธิมนุษยชนของอาเซียน มิได้ด าเนินการจาก
มุมมองของประเด็นท่ีปรากฏในตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแต่อย่างใด หากแต่พิจารณาจากความจ าเป็นของแต่
ละประเด็นจากมุมมองร่วมกันและฉันทามติของประเทศสมาชิก  
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คือ ในประการแรก ตราสารต่างๆ ที่รวบรวมไว้เกิดขึ้นก่อนที่หลักการสิทธิมนุษยชนจะเป็นหลักการของ
อาเซียนดังที่ได้รับรองไว้ในกฎบัตรอาเซียนอย่างเป็นทางการ ประการที่สอง ตราสารต่างๆ ที่ปรากฏรายชื่อ
ในส่วนนี้ ได้รับการพัฒนาตามเหตุผลและความจ าเป็นเฉพาะด้านตามแต่ละกรณี เช่น เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ป้องกันการก่อการร้าย หรือปัญหาการค้ามนุษย์โดยเป็นการพิจารณาแยกส่วนมิใช่ในองค์รวม เนื่องจากยัง
ขาดหลักการหรือตราสารในด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวมที่จะเป็นจุดเกาะเกี่ยวเพ่ือให้สามารถพิจารณา
ความเชื่อมโยงของแต่ละประเด็นหรือเอ้ือให้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบได้ และในประการที่สามซึ่งเป็น
ประเด็นที่ส าคัญที่สุดคือการที่ตราสารต่างๆ เหล่านี้เป็นตราสารทางการเมืองที่มิได้พัฒนาบนหลักการสิทธิ
มนุษยชน (Human rights-based approach) แต่ตั้งอยู่บนหลักความมั่นคง (Security) ของภูมิภาค  
เช่น ปัญหาการก่อการร้าย หรือหลักการทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแรงงานข้ามชาติ 
ซึ่งทิศทางนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหลังจากที่กฎบัตรอาเซียนมีผลใช้บังคับแล้ว และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เมื่อมีการตราปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนในปี พ.ศ. 2552 แล้ว ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป 

  2. ในบรรดาประเด็นตามตราสารสิทธิมนุษยชนหลักระหว่างประเทศ 9 ฉบับ มีหลาย
ประเด็นที่อาเซียนยังมิได้พัฒนาตราสารร่วมกันในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะประเด็นการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้ อชาติ  (Racial discrimination)  สิทธิพลเมืองและทางการ เมือง (Civil & political rights)  
การต่อต้านการทรมาน (Prevention of torture) และการป้องกันบุคคลจากการสูญหายโดยบังคับ 
(Enforced disappearance) ซึ่งน่าจะมีสาเหตุหลักนอกเหนือจากประเด็นที่ว่ากลไกอาเซียนด้านสิ ทธิ
มนุษยชนเพ่ิงมีการพัฒนาในปี พ.ศ. 2552 อาจมาจากกรณีที่ว่าประเทศสมาชิกยังไม่สามารถสร้างฉันทามติ
ร่วมกันในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว (ซึ่งบางประเทศอาจพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่อ่อนไหว (Sensitive) และ
แม้แต่ในระดับประเทศก็ยังมิได้มีเจตจ านงที่ชัดเจนในการเข้าร่วมเป็นภาคี ตราสารระหว่างประเทศ 
ในประเด็นดังกล่าว—ประเด็นนี้จะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อ 5.3)  
  3. ประเด็นที่มีการพัฒนาตราสารสิทธิมนุษยชน (ทางการเมือง) มากที่สุดคือประเด็นด้าน
เด็กและสตรี ซึ่งน่าจะเกิดจากสองประเด็นคือ ประเด็นด้านเด็กและสตรีถือเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว
น้อยกว่าประเด็นอ่ืน และประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศต่างได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาด้านสิทธิเด็ก 
(CRC) และสิทธิสตรี (CEDAW) 
  4. ตราสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่ได้รวมรวมไว้นี้ หลายฉบับได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในด้านสถานะหรือเนื้อหา โดยบางฉบับได้กลายเป็นตราสารที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย เช่น
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในสตรีและเด็ก (ASEAN Declaration against 
Trafficking in Persons Particularly Women and Children) ซึ่งได้มีการพัฒนามาเป็นอนุสัญญาว่าด้วย
การต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ACTIP) ซึ่งมีสถานะเป็นสนธิสัญญาที่ผลผูกพันทาง
กฎหมาย45 หรือได้มีการยกระดับจากการเป็นตราสารที่พัฒนาโดยองค์กรระดับรัฐมนตรีมาเป็นตราสาร
ระดับภูมิภาคที่รับรองโดยที่ประชุมผู้น าอาเซียน เช่น กรณีปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กในอาเซียน ซึ่งรับรองโดยที่ประชุมผู้น าอาเซียนที่กรุงบันดาร์เสรีเบการ์วัน ในปี พ.ศ. 2556 มีที่มาจาก
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Declaration on the 
Elimination of Violence against Women in the ASEAN Region)  ซึ่ ง รั บ ร อ ง โ ด ย ที่ ป ร ะ ชุ ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน (AMM) ในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น 
                                           
45 แต่ยังไม่มีผลใช้บังคับเนื่องจากยังต้องรอการให้สัตยาบันโดยสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศตามม. 29(a) แห่งอนุสัญญา
ดังกล่าว 
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รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการการศกึษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน 

 
ตาราง 1 รายชื่อปฏิญญาอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน (เรียงตามปีที่รับรองโดยที่ประชุมผู้น า

อาเซียน)  

รายชื่อปฏิญญาอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน (เรียงตามปีที่รับรองโดยทีป่ระชุมผู้น าอาเซียน) 
ปี ปฏิญญา 

2543 1. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม (ASEAN Declaration on Cultural Heritage) 
2544 2. ปฏิญญาการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 7 ว่าด้วยเอดส์และเอชไอวี  

(7th ASEAN Summit Declaration on HIV/AIDS) 
3. ปฏิญญาอาเซียนด้านการด าเนินการร่วมกันเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย  
(ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism) 

2545 4. ปฏิญญาเก่ียวกับการก่อการร้าย (Declaration on Terrorism) 
2547 5. แผนการด าเนินงานกรุงเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme) 

6. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในสตรีและเด็ก  
(ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children) 

2550 7. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ  
( ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant 
Workers) 
8. ค ามั่นสัญญาอาเซียนว่าด้วยเอดส์และเอชไอวี (ASEAN Commitments on HIV and AIDS) 
9. ปฏิญญาสิงคโปร์ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
(Singapore Declaration on Climate Change, Energy and the Environment) 
10. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  
(ASEAN Declaration on Environmental Sustainability) 

2552 11. ปฏิญญาชะอ าหัวหินว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อให้บรรลุการเป็น
ป ระช าคมอา เ ซี ย นที่ มี ค ว า ม ห่ ว ง ใ ยและแบ่ ง ปั น  ( Cha-Am Hua-Hin Declaration on 
Strengthening Cooperation on Education to Achieve an ASEAN Caring and Sharing 
Community) 
12. ปฏิญญาร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษอาเซียน (Joint Declaration on the 
Attainment of the Millennium Development Goals in ASEAN) 

2553 13. ปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการสร้างเสริมสวัสดิการสังคมและการพัฒนาเพื่อสตรีและเด็ก  
( Ha Noi Declaration on the Enhancement of Welfare and Development of ASEAN 
Women and Children) 

2554 14. ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการสร้างเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้พิการในประชาคม
อาเซียน (Bali Declaration on The Enhancement of The Role and Participation of The 
Persons with Disabilities in ASEAN Community) 
15. ปฏิญญาค ามั่นอาเซียนว่าด้วยการไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เพิ่มข้ึน ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้
ติดเชื้อเอชไอวี และไม่มีการเสียชีวิตจากเอดส์ (ASEAN Declaration of Commitment: Getting 
to Zero New HIV Infections, Zero Discrimination, Zero AIDS-related Deaths) 

2555 16. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
2556 17. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองทางสังคม  
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รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการการศกึษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน 

รายชื่อปฏิญญาอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน (เรียงตามปีที่รับรองโดยทีป่ระชุมผู้น าอาเซียน) 
ปี ปฏิญญา 

(ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection) 
18. ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในอาเซียน (Declaration on the 
Elimination of Violence Against Women and Elimination of Violence Against Children 
in ASEAN) 
19. ปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันด้านการเป็นผู้ประกอบการและการจ้างแรงงานเยาวชน (Bandar 
Seri Begawan Declaration on Youth Entrepreneurship and Employment) 
20. ปฏิญญาบันดาร์ เสรี เบกาวันด้ านโรคไม่ติ ดต่อ ในอา เซียน ( Bandar Seri Begawan 
Declaration on Noncommunicable Diseases in ASEAN) 

2558 21. ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
(Kuala Lumpur Declaration on Ageing: Empowering Older Persons in ASEAN) 
22. ปฏิญญาเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและวาระการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอาเซียนหลัง
ปี 2015 (DECLARATION ON ASEAN POST-2015 ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND 
CLIMATE CHANGE AGENDA) 
23. ปฏิญญาเพื่อเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างและการปรับตัวของอาเซียนและประชาคมที่
เกี่ ยวข้องและประชาชนต่อภัยพิบัติและการเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศ ( Declaration on 
Institutionalising the Resilience of ASEAN and its Communities and Peoples to 
Disasters and Climate Change) 

 

ตาราง 2 ปฏิญญาอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน (แยกเป็นประเภทตามตราสารสิทธิมนุษยชน
หลัก 9 ฉบับ) 

ปฏิญญาอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน (ตามด้านของตราสารหลัก 9 ฉบับ) ปี 
1. ด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ - 
2. ด้านสิทธิการเมืองและพลเมือง - 
3. ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม (ASEAN Declaration on Cultural Heritage) 2543 
ปฏิญญาชะอ าหัวหินว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อให้บรรลุการเป็น
ประชาคมอาเซี ยนที่ มี ความห่วงใยและแบ่ งปัน  ( Cha-Am Hua-Hin Declaration on 
Strengthening Cooperation on Education to Achieve an ASEAN Caring and Sharing 
Community)  

2552 

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองทางสังคม  

(ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection) 
2556 

4. ด้านสิทธิสตรี 
ปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการสร้างเสริมสวัสดิการสังคมและการพัฒนาเพื่อสตรีและเด็ก (Ha Noi 
Declaration on the Enhancement of Welfare and Development of ASEAN Women 
and Children) 

2553 
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รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการการศกึษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน 

ปฏิญญาอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน (ตามด้านของตราสารหลัก 9 ฉบับ) ปี 
ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี และเด็กในอาเซียน  (Declaration on the 
Elimination of Violence Against Women and Elimination of Violence Against 
Children in ASEAN) 

2556 

5. ด้านการต่อต้านการทรมาน 
6. ด้านสิทธิเด็กและเยาวชน 
ปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการสร้างเสริมสวัสดิการสังคมและการพัฒนาเพื่อสตรีและเด็ก (Ha Noi 
Declaration on the Enhancement of Welfare and Development of ASEAN Women 
and Children) 

2553 

ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี และเด็กในอาเซียน  (Declaration on the 
Elimination of Violence Against Women and Elimination of Violence Against 
Children in ASEAN) 

2556 

ปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันด้านการเป็นผู้ประกอบการและการจ้างแรงงานเยาวชน (Bandar 
Seri Begawan Declaration on Youth Entrepreneurship and Employment) 

2556 

7. ด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน 
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในสตรีและเด็ก  (ASEAN 
Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children) 

2547 

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ (ASEAN Declaration 
on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) 

2550 

8. ด้านการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ - 
9. ด้านสิทธิผู้พิการ  
ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการสร้างเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้พิการในประชาคมอาเซียน 
(Bali Declaration on The Enhancement of The Role and Participation of The 
Persons with Disabilities in ASEAN Community) 

2554 

 
ตาราง 3 ปฏิญญาอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน (ด้านอ่ืน) 

ปฏิญญาอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน (ด้านอื่นๆ) ปี 
ด้านผู้สูงอายุ 
ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
(Kuala Lumpur Declaration on Ageing: Empowering Older Persons in ASEAN) 

2558 

ด้านโรคไม่ติดต่อ 
ปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันด้านโรคไม่ติดต่อในอาเซียน (Bandar Seri Begawan Declaration 
on Noncommunicable Diseases in ASEAN) 

2556 

ด้านเอชไอวีและเอดส์ 
ปฏิญญาการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 7 ว่าด้วยเอดส์และเอชไอวี  
(7th ASEAN Summit Declaration on HIV/AIDS) 

2544 

ค ามั่นสัญญาอาเซียนว่าด้วยเอดส์และเอชไอวี (ASEAN Commitments on HIV and AIDS) 2550 
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รายงานการศึกษาวิจัย 
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ปฏิญญาอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน (ด้านอื่นๆ) ปี 
ปฏิญญาค ามั่นอาเซียนว่าด้วยการไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เพิ่มขึ้น ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้
ติดเชื้อเอชไอวี และไม่มีการเสียชีวิตจากเอดส์  (ASEAN Declaration of Commitment: 
Getting to Zero New HIV Infections, Zero Discrimination, Zero AIDS-related Deaths)  

2554 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ปฏิญญาสงิคโปร์ดา้นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Singapore 
Declaration on Climate Change, Energy and the Environment) 

2550 

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Declaration on 
Environmental Sustainability) 

2550 

ปฏิญญาเก่ียวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและวาระการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศอาเซียนหลังปี 
2015 (DECLARATION ON ASEAN POST-2015 ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 
AND CLIMATE CHANGE AGENDA) 

2558 

ปฏิญญาเพื่อเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างและการปรับตัวของอาเซียนและประชาคมที่
เกี่ยวข้องและประชาชนต่อภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ( Declaration on 
Institutionalising the Resilience of ASEAN and its Communities and Peoples to 
Disasters and Climate Change) 

2558 

ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย  
ปฏิญญาอาเซียนด้านการด าเนินการร่วมกันเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย (ASEAN Declaration 
on Joint Action to Counter Terrorism) 

2544 

ปฏิญญาเก่ียวกับการก่อการร้าย (Declaration on Terrorism) 2545 
ด้านสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไป  
ปฏิญญาร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษอาเซียน (Joint Declaration on the 
Attainment of the Millennium Development Goals in ASEAN) 

2552 

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 2555 
ปฏิญญาบาหลี 1, 2, 3 (Bali Concord I, II, III) 2519, 

2546, 2554 
 

 5.1.2 ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Declaration) 
  ปฏิญญานี้จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) เพ่ือเป็นตราสารทางการเมือง
ที่ไม่มีข้อผูกพันตามกฎหมายที่แสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอัน
น าไปสู่ประโยชน์ในระยะยาวของประชาชนและภูมิภาคอาเซียน AHRD เป็นตราสารทางการเมืองด้าน 
สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญของประชาคมอาเซียน ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ใน
การประชุมผู้น าอาเซียนครั้งที่ 21 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ปฏิญญานี้จัดท าโดย AICHR โดย
ในการจัดท าได้มีการแต่งตั้งคณะท างานยกร่าง (Drafting group) เพ่ือจัดท าเอกสารที่ใช้ในการเจรจาของ 
AICHR ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึงมกราคม พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ AHRD ประกอบไปด้วย
หมวดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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  1) หลักการทั่วไป (General Principles) กล่าวถึงสภาพสิทธิและเสรีภาพพ้ืนฐานที่บุคคล
แต่ละคนพึงมีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปราศจากการแบ่งแยก 
  2) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political Rights) กล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับรัฐ และการคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานของบุคคลในแต่ละกรณี 
  3) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic, Social and Cultural Rights) 
กล่าวถึงข้อยืนยันให้รัฐสมาชิกอาเซียนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
เพ่ือให้เกิดสวัสดิภาพสูงสุดที่บุคคลพึงมี 
  4) สิทธิในการพัฒนา (Right to Development) กล่าวถึงความจ านงของรัฐสมาชิก
อาเซียนในการแสวงหาแนวทางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง พร้อมสิทธิ
ของบุคคลในการมีส่วนร่วม เกื้อหนุน ใช้สิทธิ และได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมจากการพัฒนาดังกล่าว 
  5) สิทธิในสันติภาพ (Right to Peace) กล่าวถึงสิทธิของบุคคลทุกคนที่จะมีสันติภาพใน
การใช้ชีวิต เพื่อให้บรรลุสิทธิต่างๆ ข้างต้นอย่างเต็มที่ โดยรัฐสมาชิกอาเซียนต้องส่งเสริมความร่วมมือใน 
การสร้างความมัน่คงและเสถียรภาพในภูมิภาค 

 
  ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนมีสถานะเป็นเอกสารทางการเมือง ซึ่งแสดงเจตจ านงของ

รัฐสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยได้รับรองสิทธิหลายประเภทเพ่ิมเติมจาก
ปฏิญญาส ากล ว่ า ด้ ว ย สิ ท ธิ มนุ ษยชน  (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่ ง อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติได้รับรองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 (value added) เช่น สิทธิในสิ่งแวดล้อม สิทธิในข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล สิทธิในสันติภาพ และสิทธิของผู้ติดเชื้อเอดส์และเอชไอวี (HIV/ AIDS) ที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
และสร้างตราบาป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีหลายภาคส่วนมีความกังวลว่าถ้อยค าของปฏิญญายังคง
ก าหนดให้รัฐสมาชิกสามารถจ ากัดสิทธิบางประการได้โดยกฎหมายภายในของรัฐนั้นๆ 46 ซึ่งท าให้เกิดข้อ
ห่วงใยที่ว่าสิทธิที่รัฐสมาชิกให้ความคุ้มครองจะมีมาตรฐานต่ ากว่าหลักการสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏใน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  และปฏิญญาเวียนนา (Vienna Declaration and Program of 
Action) ปี พ.ศ. 2536 ดังนั้น ในการรับรองปฏิญญาดังกล่าว ผู้น าของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศจึง
ออกแถลงการณ์ที่เรียกว่า แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Phnom Penh Statement on the Adoption of the ASEAN Human Rights Declaration โ ด ยมี
เนื้อหาส าคัญในย่อหน้าที่สามท่ีระบุยืนยันว่า ในการอนุวัติการหรือน าปฏิญญามาปฏิบัติและบังคับใช้ จะต้อง
สอดคล้องกับความรับผิดชอบที่รัฐสมาชิกมีอยู่ตามกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน และปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนาและกลไกระหว่างประเทศอ่ืนๆ  ว่าด้วยเรื่องสิทธิ
มนุษยชนที่รัฐสมาชิกอาเซียนเป็นภาคี และที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในการอ้างอิงข้อก าหนด
หรือบทบัญญัติของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนย่อมต้องอ้างถึงแถลงการณ์พนมเปญโดยเฉพาะค ายืนยัน
ของผู้น าอาเซียนดังกล่าวข้างต้นด้วย  

 
  ความส าคัญของ AHRD มาจากสถานะที่เป็นตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคที่

ผู้น าอาเซียนได้ลงมติรับรองโดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง และกลไกสิทธิมนุษยชน
                                           
46 เ ช่ น  International Commission of Jurists, THE ASEAN HUMAN RIGHTS DECLARATION: QUESTIONS AND 
ANSWERS (Bangkok, 2013) 
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อาเซียนรวมตลอดถึงทุกหน่วยงานของอาเซียนต่างใช้เอกสารนี้เป็นเอกสารอ้างอิงในการด าเนินการเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน โดยนับตั้งแต่มีการรับรอง AHRD ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการอ้างถึงตราสารดังกล่าวในการ
จัดท าตราสารสิทธิมนุษยชนทางกฎหมายฉบับแรกคือ อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และจากบทวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 5.1.1 ข้างต้น การพัฒนาตราสารที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนในช่วงเวลาก่อนที่จะมีกฎบัตรอาเซียนจะมีผลบังคับใช้ (ปี พ.ศ. 2551) เป็นการด าเนินการ
ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็นในรายกรณีโดยพิจารณาจากประเด็นด้านความมั่นคงหรือเศรษฐกิจและ
สังคมเป็นหลัก โดยอาจมิได้ ตั้ งอยู่บนหลักการสิทธิมนุษยชน (Human rights-based approach)  
ที่พิจารณาประเด็นปัญหาจากมุมมองของผู้ทรงสิทธิ (Rights holders) และรัฐหรือผู้มีหน้าที่ (Duty 
bearers) ในการคุ้มครอง เคารพ และด าเนินการตามสิทธิของประชาชน การที่อาเซียนรับรองปฏิญญาสิทธิ
มนุษยชนท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเนื่องจากจะเป็นหลักการที่ท าให้การด าเนินนโยบาย
หรือพัฒนาตราสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนต้องพิจารณาความสอดคล้องกับหลักการ 
สิทธิมนุษยชนข้างต้นด้วย 

  
5.2 ตราสารทางกฎหมาย 

 จากการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตราสารทางกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนของ
อาเซียนมีจ านวนน้อยกว่าตราสารทางการเมืองซึ่งได้รวบรวมและวิเคราะห์ไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้อย่างมาก 
โดยมีเกณฑ์ในการแยกประเภทตราสารที่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายสองประการ คือ ประการแรก 
ตราสารประเภทนี้ถือเป็น “สนธิสัญญา” ประเภทหนึ่งจึงอยู่ภายใต้บังคับกฎเกณฑ์ของอนุสัญญาเวียนนาว่า
ด้วยกฎหมายสนธิสัญญา (Vienna Convention on the Law of Treaties) โดยอาจเรียกชื่อได้อย่าง
หลากหลาย เช่น อนุสัญญา (Convention) พิธีสาร (Protocol) ข้อตกลง (Agreement) กติกา (Covenant) 
ค าประกาศหรือปฏิญญา (Declaration) กฎบัตร (Charter) เป็นต้น หลักเกณฑ์ส าคัญในการพิจารณาอยู่ที่
เจตนาของคู่สัญญา47 และ ประการที่สอง เป็นตราสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
เป็นเกณฑ์เดียวกับท่ีใช้พิจารณาตราสารทางการเมืองในหัวข้อ 5.1  
 

 5.2.1 อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน 
  นอกจากตราสารหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนจ านวน 9 ฉบับที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้เลือกเข้าเป็นภาคี อาเซียนได้มีการพัฒนาตราสารด้านสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคเพ่ือสร้าง
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก โดยปัจจุบันอาเซียนได้มีการพัฒนาและรับรอง
อนุสัญญาอาเซียนจ านวน 5 ฉบับดังปรากฏรายชื่อตามที่ได้รวบรวมไว้ในตารางที่ 4 หากจะชี้เฉพาะ

                                           
47 อนุสัญญาเวียนนาก าหนดให้ “สนธิสัญญา” หมายถึง สัญญาระหว่างประเทศที่เจรจาระหว่างรัฐเป็นลายลักษณ์อักษร 
และอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ในตราสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับ และไม่ว่าจะก าหนดช่ือ
ประการใด (ม. 2 ย่อหน้า 1(b)) ทั้งนี้คณะกรรมธิการกฎหมายระหว่างประเทศในการยกร่างนิยามค าว่า “สนธิสัญญา” 
ก าหนดให้หมายถึง สัญญาระหว่างประเทศใดๆ ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะอยู่ในตราสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับและ
ไม่ว่าจะก าหนดชื่อเฉพาะประการใด (สนธิสัญญา อนุสัญญา พิธีสาร กติกา กฎบัตร กฎ ข้อบัญญัติ ปฏิญญา ข้อตกลง การ
แลกเปลี่ยนสาสน์ ข้อมติการประชุม บันทึกข้อตกลง การตกลงช่ัวคราว หรือช่ืออ่ืนใด) ซึ่งตกลงระหว่ารัฐสองรัฐ หรือผู้ทรง
สิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศสองคนขึ้นไปและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ ดู Crawford, James, 
BROWNLIE’S PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW, (8th edn, 2012, Oxford) หน้า 369 
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สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนโดยแท้ (กล่าวคือตั้งอยู่บนหลักการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของผู้ทรงสิทธิและ/หรือก าหนดหน้าที่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการเยียวยา) จะมีเพียงฉบับ
เดียวที่เข้าข่ายคือ อนุสัญญาต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ACTIP) ที่เพ่ิงมีการรับรองโดย 
ที่ประชุมผู้น าอาเซียนครั้งที่ 27 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นตราสารที่ส านัก
เลขาธิการอาเซียนยังมิได้รวบรวมไว้ในรายชื่อตราสารที่ใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้ (เนื่องจากเพ่ิงมีการ
รับรอง) นอกจากอนุสัญญาต่อต้านการค้ามนุษย์ฯ แล้วตราสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน  
ที่เหลือประกอบด้วย 4 ฉบับได้แก่ อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย และอนุสัญญา 
ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการตอบสนองต่อภัยพิบัติรวม 3 ฉบับ ได้แก่ ข้อตกลงว่าด้วยการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 2528 ซึ่งมีเนื้อหาที่ก้าวหน้ามากโดยรวมประเด็นพันธกรณี
การศึกษาผลกระทบของโครงการต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental impact assessment) แตย่ังไม่มีผลใช้
บังคับแม้ว่าจะได้มีการรับรองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เนื่องจากยังมีจ านวนประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันไม่ครบ 
6 ประเทศ ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลภาวะจากหมอกควันข้ามพรมแดน 2545 และข้อตกลงอาเซี ยน 
ว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 2548 ซึ่ง 2 ฉบับหลังมีผลใช้บังคับแล้ว)  
 
ตาราง 4 อนุสัญญาอาเซียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

อนุสัญญาอาเซียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

ชื่ออนุสัญญา 
ปีที่ตรา/(ปีที่มี
ผลบังคับใช)้ 

ข้อตกลงว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
(Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources) 

2528/ - 

ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลภาวะจากหมอกควันข้ามพรมแดน 
(ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) 

2545/ (2546) 

ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
(ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response)  

2548/ (2552) 

อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย  
(ASEAN Convention on Counter Terrorism) 

2550/ (2554) 

อนุสัญญาอาเซียนต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention 
against Trafficking in Persons, especially Women and Children) 

2558/ - 

 
 5.2.2 อนุสัญญาจัดตั้งองค์กรที่มีความเกี่ยวขอ้งกับประเด็นสิทธิมนุษยชน 

  นอกจากตราสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ยังมีอนุสัญญาหรือ
ข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมิได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิมนุษยชน แต่มีผล
ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภูมิภาคซึ่งจะเสริมสร้างกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรายชื่อปรากฏตามตารางที่ 5   
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ตาราง 5 อนุสัญญาอาเซียนที่จัดตั้งองค์กรที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน 

อนุสัญญาอาเซียนจัดตั้งองค์กรที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน 
ชื่ออนุสัญญา ปีที่ตรา 

ข้อตกลงจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน (Agreement on the 
Establishment of the ASEAN Centre for Biodiversity) 

2548 

ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (ASEAN 
Agreement on Disaster Management and Emergency Response) 

2548 

ข้อตกลงจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการ
จัดการภัยพิบัติ (Agreement on the Establishment of the ASEAN Co-ordinating 
Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management) 

2554 

 
5.3 ข้อจ ากัดในการจัดท าตราสารสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 

 หากเปรียบเทียบจ านวนตราสารสิทธิมนุษยชนที่จัดท าในอาเซียนกับที่ปรากฏในสามภูมิภาค
หลักคือ ยุโรป อเมริกาและอาฟริกาตามข้อมูลในบทที่ 2 จะเห็นว่าอาเซียนยังมีจ านวนตราสารด้านสิทธิ
มนุษยชนโดยเฉพาะตราสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายน้อยกว่าภูมิภาคอ่ืนมาก แน่นอนว่าในด้านระยะเวลา
การจัดตั้ง หากนับตั้งแต่เวลาที่อาเซียนประกาศใช้กฎบัตรในปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่าแปดปี
ก็ยังถือว่าอาเซียนอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ภูมิภาคอ่ืน (ยกเว้นอาฟริกา) ก็สามารถจัดท าตราสารสิทธิมนุษยชน
ในรูปแบบสนธิสัญญาหลายฉบับในระยะเวลาใกล้เคียงกัน สาเหตุหลักประการหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัดพ้ืนฐานที่
ส าคัญในการจัดท าตราสารสิทธิมนุษยชนในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นตราสารทางการเมืองหรือกฎหมาย 
นอกเหนือจากประเด็นข้อจ ากัดหรือความท้าทายของกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่จะกล่าวถึงในบทต่อไป
โดยละเอียด คือข้ออ้างหรือความเข้าใจของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนยังขาดจุด
ร่วมกัน (Commonality) ในด้านพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในหลายประเด็น โดยมีจุดร่วมกัน
เพียงสองประเด็นคือสตรีและเด็ก อันเนื่องมาจากการที่ทุกประเทศได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)48 ในหัวข้อนี้จึงจะ
วิเคราะห์ให้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพันธกรณีดังกล่าว ตลอดจนข้อพิจารณาที่ว่าจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องให้
ประเทศสมาชิกเข้าเป็นภาคีในตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศร่วมกันทั้งสิบประเทศเพ่ือให้เกิด  
จุดร่วมให้อาเซียนสามารถด าเนินการในประเด็นสิทธิมนุษยชนดังกล่าวได้ 
 

 5.3.1 การเป็นภาคีตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน 
นอกจากหลักการสิทธิมนุษยชนจะเป็นรากฐานของการก่อตั้งประชาคมอาเซียนดังที่ปรากฏในกฎบัตร
อาเซียนแล้ว หลักการสิทธิมนุษยชนยังถูกรับรองจากประเทศสมาชิกอาเซียนว่ามีความส าคัญโดยผ่านการ  
ลงนามและให้สัตยาบันในตราสารหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีจ านวน 9 ฉบับ อย่างไรก็ตาม 
มีเพียงตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนจ านวน 2 ฉบับซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศ
                                           
48 ประเทศบรูไนได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิผู้พิการ (CRPD) ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งอยู่นอกเหนือ
กรอบเวลาของการศึกษา การเข้าเป็นภาคีดังกล่าวจึงไม่ถูกน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ในเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ 
ดังนั้น จึงถือว่า อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิผู้พิการ ถือเป็น “จุดร่วมกัน (Commonality)” ประการที่ 3 ของสมาชิกอาเซียนทั้ง 
10 ประเทศ 
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ได้ให้สัตยาบันคือ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อสตรี  (CEDAW) และอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก (CRC) นอกจากอนุสัญญาทั้งสองฉบับ ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าเป็นภาคีตราสารหลักด้าน
สิทธิมนุษยชนอีก 7 ฉบับที่เหลือแตกต่างกัน ดังมีรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 3 ซึ่งการที่รัฐสมาชิก
อาเซียนเข้าเป็นภาคีในตราสารสิทธิมนุษยชนที่แตกต่างกัน โดยมีจุดร่วมกันเพียงสองเรื่องคือ สตรีและเด็ก 
ท าให้เป็นความท้าทายของอาเซียนในการก าหนดนโยบายในประเด็นที่ยังคงมีความแตกต่างกัน และใน
หลายกรณียังถูกใช้เป็นข้ออ้างของประเทศสมาชิกที่ยังไม่เข้าเป็นภาคีในตราสารบางฉบับในการร่วมจัดท า
ตราสารระดับภูมิภาคในอาเซียน เช่น คนพิการ สิทธิทางการเมือง และสิทธิทางสังคมและวัฒนธรรม  
เป็นต้น 
 

 จากข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 6 และ 7 กัมพูชา อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นประเทศสมาชิก
อาเซียนที่เข้าเป็นภาคีในตราสารหลัก 8 ฉบับ ในส่วนของประเทศไทยได้มีการให้สัตยาบันในอนุสัญญาหลัก
จ านวน 7 ฉบับ และล่าสุดได้มีการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ท าให้เหลือเพียงอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้าย
ถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัวที่ประเทศไทยยังไม่ได้ทั้งมีการลงนามและให้สัตยาบัน จากตารางที่ 7  
ในด้านอนุสัญญาที่ประเทศสมาชิกมีการให้สัตยาบันมากที่สุดนอกจากอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทุกรูปแบบต่อสตรีและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแล้วคือ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิผู้พิการ  (CRPD) ซ่ึงมี
ประเทศสมาชิกจ านวน 9 ประเทศที่ให้สัตยาบัน (คงเหลือแต่บรูไนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาการให้
สัตยาบัน) ส่วนตราสารที่มีประเทศสมาชิกเข้าเป็นภาคีน้อยที่สุด (คิดเป็นเพียงร้อยละ 10) คืออนุสัญญา 
ว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่งอาจมาจากสาเหตุที่เป็นอนุสัญญาที่เปิดให้มี 
การลงนามในปี พ.ศ. 2550 และเพ่ิงมีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. 2553 ส่วนฉบับที่มีการลงนามน้อยที่สุดเป็น
อันดับที่สองคืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว   
(ร้อยละ 20) แน่นอนว่า การที่ประเด็นที่ว่าการที่เข้าเป็นภาคีตราสารสิทธิมนุษยชนฉบับใดฉบับหนึ่ง มิได้
หมายความว่าการอนุวัติการตามพันธกรณีท่ีเกิดจากตราสารฉบับดังกล่าวจะสามารถด าเนินการได้อย่างเต็ม
รูปแบบ และประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้เข้าเป็นภาคีตราสารสิทธิมนุษยชนในจ านวนที่มากกว่าประเทศ
สมาชิกอ่ืนก็มิได้หมายความว่าจะให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าวให้กับบุคคลในเขต
อ านาจของตนได้ดีกว่าประเทศที่ยังไม่เข้าเป็นภาคีแต่ประการใด ซึ่งประเด็นการอนุวัติการให้เป็นไปตาม
พันธกรณีตามตราสารสิทธิมนุษยชนนี้จะได้หยิบยกขึ้นอีกครั้งในบทสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อบทบาท
ของประเทศไทย 
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ตาราง 6 สถานะการให้สัตยาบันในตราสารหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกอาเซียน (Status of Ratification of International 
Human Rights Instruments by ASEAN Member States)) 

ตราสารหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน บูรไน กัมพูชา อินโดนีเชีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส ์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม 
1 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติใน

ทุกรูปแบบ (ICERD) 1965 
       S   

2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR) 1966 

          

3 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม (ICESCR) 1966 

     S     

4 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อ
สตร ี(CEDAW) 1979 

          

5 อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ
หรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไรม้นุษยธรรม หรือย่ ายี
ศักดิ์ศร ี(CAT) 1984  

S          

6 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) 1989            

7 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่น
ฐานและสมาชิกในครอบครัว (ICRMW) 1990  

 S         

8 อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสญู
โดยถูกบังคับ (ICPPED) 2006 

  S S     S  

9 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิผู้พิการ (CRPD) 2006  S          

หมายเหตุ : S = การลงนาม (Signing) และเครื่องหมาย () คือการที่ประเทศสมาชิกให้สัตยาบันในอนุสัญญาเรียบร้อยแล้ว (จัดท าในเดือนธันวาคม 2558 โดยเรียบเรียงจากฐานข้อมูลการให้สัตยาบันใน
สนธิสัญญาขององค์การสหประชาชาติ: <<https://treaties.un.org/>>) 
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ตาราง 7 การให้สัตยาบันของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อตราสารหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 9 ฉบับ (ค านวณเป็นอัตราร้อยละ) 

 
หมายเหตุ : S = การลงนาม (Signing) A = การภาคยานวุัติ (Accession) R = การให้สัตยาบัน (Ratification) 

(*) ประเทศบรูไนได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิผู้พิการ (CRPD) ณ วันที่ 11เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งอยู่นอกเหนือกรอบเวลาของการศึกษา การเข้าเป็นภาคี 
    ดังกล่าวจึงไม่ถูกน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ในเนื้อหาของรายงานฉบับนี้

ตราสาร/
ประเทศ 

ICERD ICCPR ICESCR CEDAW CAT CRC ICRMW ICPPED CRPD 
S R/A S R/A S R/A S R/A S R/A S R/A S R/A S R/A S R/A 

บรูไน - - - - - - - 
24 พ.ค. 
2549 (a) 

22 ก.ย. 
2558 

- - 
27 ธ.ค. 
2559 (a) 

- - - - 
18 ธ.ค. 
2550 

(*) 

กัมพูชา 12 เม.ย. 
2509 

28 พ.ย. 
2526 

17 ต.ค. 
2523 

26 พ.ค. 
2535 

17 ต.ค. 
2523 

26 พ.ค. 
2535 

17 ต.ค. 
2523 

15 ต.ค. 
2535 

- 
15 ต.ค. 
2535 (a) 

- 
15 ต.ค. 
2535 (a) 

27 ก.ย. 
2547 

- - 
27 มิ.ย. 
2556 (a) 

1 ต.ค. 
2550 

20 ธ.ค. 
2555 

อินโดนีเซีย - 
25 มิ.ย. 
2542 (a) 

- 
23 ก.พ. 
2549 (a) 

- 
23 ก.พ. 
2549 (a) 

29 ก.ค. 
2523 

13 ก.ย. 
2527 

23 ต.ค. 
2528 

28 ต.ค. 
2541 

26 ม.ค. 
2533 

5 ก.ย. 
2533 

22 ก.ย. 
2547 

31 พ.ค. 
2555 

27 ก.ย. 
2553 

- 
30 มี.ค. 
2550 

30 พ.ย. 
2554 

ลาว - 
22 ก.พ. 
2517 

7 ธ.ค. 
2543 

25 ก.ย. 
2552 

7 ธ.ค. 
2543 

13 ก.พ. 
2550 

17 ก.ค. 
2523 

14 ส.ค. 
2524 

21 ก.ย. 
2553 

28 ก.ย. 
2555 

- 
8 พ.ค. 
2534 

- - 
29 ก.ย. 
2551 

- 
15 ม.ค. 
2551 

25 ก.ย. 
2552 

มาเลเซีย - - - - - - - 
5 ก.ค. 

2538 (a) 
- - - 

17 ก.พ. 
2538 (a) 

- - - - 
8 เม.ย. 
2551 

19 ก.ค. 
2553 

พม่า - - - - 
16 ก.ค. 
2558 

- - 
22 ก.ค. 
2540 

- - - 
15 ก.ค. 
2534 (a) 

- - - - - 
7 ธ.ค. 

2554 (a) 

ฟิลิปปินส ์ 7 มี.ค. 
2509 

15 ก.ย. 
2510 

19 ธ.ค. 
2509 

23 ต.ค. 
2529 

19 ธ.ค. 
2509 

7 มิ.ย. 
2517 

15 ก.ค. 
2523 

5 ส.ค. 
2524 

- 
18 มิ.ย. 
2529 (a) 

26 ม.ค. 
2533 

21 ส.ค. 
2533 

15 พ.ย. 
2536 

5 ก.ค. 
2538 

- - 
25 ก.ย. 
2550 

15 เม.ย. 
2551 

สิงคโปร ์ - - - - - - - 
5 ต.ค. 

2538 (a) 
- - - 

5 ต.ค. 
2538 (a) 

- - - - - 
18 ก.ค. 
2556 

ไทย - 
28 ม.ค. 
2546 (a) 

- 
29 ต.ค. 
2539 (a) 

- 
5 ก.ย. 

2542 (a) 
- 

9 ส.ค. 
2528 (a) 

- 
2 ต.ค. 

2550 (a) 
- 

27 มี.ค. 
2545 (a) 

- - 
9 ม.ค. 
2555 

- 
30 มี.ค. 
2550 

29 ก.ค. 
2551 

เวียตนาม - 
9 มิ.ย. 

2525 (a) 
- 

24 ก.ย. 
2525 (a) 

- 
24 ก.ย. 
2525 (a) 

29 ก.ค. 
2523 

17 ก.พ. 
2525 

7 ก.ย. 
2556 

5 ก.พ. 
2558 

26 ม.ค. 
2533 

28 ก.พ. 
2533 

- - - - 
22 ต.ค. 
2550 

5 ก.พ. 
2558 

% 60 60 60 100 60 100 20 10 100 
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5.3.2 ขอบเขตพันธกรณขีองประเทศสมาชิกอาเซยีนท่ีแตกต่างกันใน CEDAW และ CRC 
ประเด็นจุดร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อ CEDAW และ CRC ซึ่งน าไปสู่การจัดตั้งกลไกสิทธิ
มนุษยชนด้านสิทธิสตรีและเด็กในอาเซียน (ACWC) ขึ้นโดยเฉพาะมักถูกหยิบยกเพ่ืออ้างว่า การด าเนินการ
ในด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียนควรเริ่มจากประเด็นที่เป็นจุดร่วมกันของสมาชิก ซึ่งหมายถึงต้องเริ่มจาก
การที่สมาชิกทั้งสิบประเทศเข้าเป็นภาคีหรือให้สัตยาบันในตราสารอ่ืนๆ ก่อน ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องว่า การมีจุดร่วมกันใน CEDAW และ CRC ไม่ควรถูกหยิบยกขึ้นเป็นข้ออ้าง เนื่องจาก
แม้ทั้งสิบประเทศจะให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาทั้งสองฉบับแล้วก็ตาม แต่ขอบเขตของพันธกรณีต่ออนุสัญญา
ยังมีความแตกต่างกันอยู่ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 8 ซึ่งแสดงข้อสงวนของประเทศสมาชิกต่อ CEDAW และ 
CRC ที่ท าให้ขอบเขตพันธกรณีของแต่ละประเทศต่ออนุสัญญาทั้งสองฉบับแตกต่างกัน และแม้แต่  
ประเทศไทยก็ยังคงข้อสงวนต่ออนุสัญญาทั้งสองฉบับอยู่ สามารถดูได้เพ่ิมเติมในเอกสารภาคผนวก 8 และ 9 
 
ตาราง 8 ข้อสงวนของประเทศสมาชิกต่ออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี 

(CEDAW) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) 

ประเทศ CEDAW CRC 
บรูไน 1) มาตรา 9 ย่อหน้า 2  

2) มาตรา 29 ย่อหน้า 1  
1) มาตรา 14 
2) มาตรา 20 ย่อหน้า 3 
3) มาตรา 21 subparagraphs b, c, d and e 

กัมพูชา - - 
อินโดนีเซีย 1) มาตรา 29 ย่อหน้า 1 - 

ลาว - - 
มาเลเซีย 1) มาตรา 9 (2) 

2) มาตรา 16 (1) (a), (c), (f), (g) 
3) In relation to article 11 of the 
Convention, Malaysia interprets the 
provisions of this article as a reference to 
the prohibition of discrimination on the 
basis of equality between men and women 
only. 

1) มาตรา 2 
2) มาตรา 7 
3) มาตรา 14 
4) มาตรา 28 ย่อหน้า 1 (a) 
5) มาตรา 37 

เมียนมาร์ 1) มาตรา 29 - 
ฟิลิปปินส ์ - - 
สิงคโปร ์ 1) มาตรา 2 

2) มาตรา 11 
3) มาตรา 16 
4) มาตรา 29 ย่อหน้า 1 
5) The Republic of Singapore accordingly 
reserves the right to apply such laws and 
conditions governing the entry into, stay in, 
employment of and departure from its 
territory of those who do not have the right 

- 
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ประเทศ CEDAW CRC 
under the laws of Singapore to enter and 
remain indefinitely in Singapore and to the 
conferment, acquisitions and loss of 
citizenship of women who have acquired 
such citizenship by marriage and of children 
born outside Singapore. 

ไทย 1) มาตรา 7 
2) มาตรา 9 ย่อหน้า 2 
2) มาตรา 10 
4) มาตรา 16 
5) มาตรา 29 ย่อหน้า 1 

1) มาตรา 22 

เวียดนาม 1) มาตรา 29 ย่อหน้า 1 - 
 
 ในการพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในอาเซียน ประเด็น
ที่มักถูกละเลยคือข้อเท็จจริงที่ว่า ในบรรดาตราสารหลักทั้ง 9 ฉบับมี 6 ฉบับที่มีการตราพิธีสารเลือกรับ  
(3 ฉบับที่ยังไม่มีพิธีสารเลือกรับได้แก่ ICERD, ICRMW และ ICPPED) โดยมิได้หมายความว่า การที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนเข้าเป็นภาคีตราสารหลัก 9 ฉบับแล้วจะถือว่าผูกพันตามพันธกรณีตามพิธีสารเลือกรับของ
ตราสารหลักเหล่านั้น เนื่องจากสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าเป็นภาคีหรือไม่ และประเด็นการเป็นภาคีพิธีสาร
เลือกรับของตราสารแต่ละฉบับนี้เอง ในกรณีของ CEDAW และ CRC ที่มักถูกหยิบยกว่าเป็นจุดร่วมกันของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน จากข้อมูลในตารางที่ 9 ปรากฏว่า พิธีสารเลือกรับตาม CEDAW ซึ่งก าหนด
กระบวนการส่งเรื่องราวร้องเรียน หรือ Communications procedure ยังไม่ได้รับการให้สัตยาบันจากทั้ง
สิบประเทศ ซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับพิธีสารเลือกรับตาม CRC ทั้งสามฉบับโดยเฉพาะฉบับที่ 3 ซึ่งก าหนด
กระบวนการส่งเรื่องราวร้องเรียนหรือ Communications procedure (เช่นเดียวกับพิธีสารเลือกรับของ 
CEDAW) นั้นมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ให้สัตยาบัน  
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ตาราง 9 การให้สัตยาบันในพิธีสารตามตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดยประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : S = การลงนาม (Signing) R = การให้สัตยาบัน (Ratification) 
 
Opt ICESCE – Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
Opt ICCPR 1 – Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 
Opt ICCPR 2 – Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the Abolition of the Death Penalty 
Opt CEDAW – Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women 
Opt CRC 1 – Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict 
Opt CRC 2 – Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography 
Opt CRC 3 – Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure 
Opt CRPD – Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
 
 
 

Protocol Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam 
Opt ICCPR 1  S     R    
Opt ICCPR 2       R    
Opt ICESCR           
Opt CEDAW  R     R  R  
Opt CAT  R     R    
Opt CRC 1  R R R R S R R R R 
Opt CRC 2 R R R R R R R  R R 
Opt CRC 3         R  
Opt CRPD  S         
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6 ทิศทางการพัฒนาและความท้าทายด้านสทิธิมนุษยชนในอาเซียน 
บทที่ 6 เป็นการน าเสนอทิศทางการพัฒนาและความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน โดยมี

ประเด็นหลักในการวิเคราะห์สามประการคือ 1) วิสัยทัศน์และพิมพ์เขียวของประชาคมอาเซียน  
2) ความท้าทายของกลไกสิทธิมนุษยชนในอาเซียนโดยเน้นที่คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (AICHR) และ 3) แนวทางการพัฒนาตราสารด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน  
 

6.1 วิสัยทัศน์และพิมพ์เขียวของประชาคมอาเซียน (ASEAN Vision and 
Community Blueprints) 

 พัฒนาการที่ส าคัญที่สุดในแง่โครงสร้างของอาเซียนคือการตรากฎบัตรอาเซียนในปี พ.ศ. 2550 
ซึ่งมีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. 2551 โดยกฎบัตรอาเซียนถือเป็นธรรมนูญของอาเซียนที่มีสภาพนิติบุคคลแยก
ต่างหากจากประเทศสมาชิกที่ปัจจุบันมีจ านวน 10 ประเทศ ดังที่ ได้วิ เคราะห์ในบทที่  3 แล้วว่า  
กฎบัตรอาเซียนได้ก าหนดให้อาเซียนมีเป้าหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐาน49 และยังมีหลักการให้ความเคารพเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานและส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 50  
อีกท้ังยังก าหนดจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนส าหรับอาเซียนขึ้นเป็นครั้งแรกอีกด้วย51  
 

 6.1.1 วิสัยทัศน์อาเซยีน 2015  
  สมควรสร้างความชัดเจนในด้านประวัติศาสตร์ว่า วิสัยทัศน์อาเซียนเป็นเอกสารที่เกิดข้ึน
ก่อนการพัฒนากฎบัตรอาเซียน โดยวิสัยทัศน์ฉบับแรก จัดท าขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เมื่ออาเซียนครบรอบ 30 
ปี และใช้ชื่อเอกสารว่า “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) ซึ่งเอกสารดังกล่าวก าหนด
วิสัยทัศน์ให้อาเซียนเป็นการรวมตัวที่สอดประสานกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี  
การมองการณ์ไกล อยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีความมั่นคงและรุ่งเรือง ผูกพันกันด้วยความเป็นพันธมิตรใน  
การพัฒนาอย่างมีพลวัตและในประชาคมที่มีสังคมซึ่งห่วงใยกัน ต่อมาผู้น าอาเซียนในการประชุมครั้งที่ 9  
ในปี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นอย่างเป็นทางการ และในปี พ.ศ. 2550 ผู้น า
อาเซียนได้มีมติเร่งรัดให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 และก าหนดพิมพ์เขียวของแต่
ละประชาคมขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน 2015 และพิมพ์เขียวของประชาคมทั้งสามแห่ง
ในการวิเคราะห์ในส่วนนี้ 
 

  ด้วยข้อจ ากัดของกฎบัตรอาเซียนที่ก าหนดพันธกรณีที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศสมาชิก แต่ไม่มีการก าหนดรายละเอียดที่จ าเป็นในการอนุวัติการหรือน าไปสู่การปฏิบัติระหว่าง
ประเทศสมาชิก ดังนั้นผู้น าอาเซียนจึงได้จัดท าวิสัยทัศน์อาเซียน  (ASEAN Vision) และพิมพ์เขียว 
(Blueprint) ของประชาคมอาเซียนทั้งสามด้านโดยเอกสารฉบับแรกก าหนดระยะเวลาการด าเนินการจนถึง
ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งในแต่ละประชาคม หรือ “เสา” (Pillar) จะก าหนดเป้าหมายการด าเนินการของตนเอง 
ดังปรากฏในรูปที่ 4 โดยในเสาการเมืองและความมั่นคง (APSC) มีเป้าหมายสามประการคือ การเป็น
ประชาคมที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์ที่มีบรรทัดฐานและคุณค่าร่วมกัน การเป็นภูมิภาคที่มีความกลมกลืน 
                                           
49 กฎบัตรอาเซียน ม. 1(7)  
50 กฎบัตรอาเซียน ม. 2(i) 
51 กฎบัตรอาเซียน ม. 14  
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สันติภาพและยืดหยุ่น และการเป็นภูมิภาคที่มีพลวัต ในเสาเศรษฐกิจ (AEC) มีเป้าหมายสี่ประการคือ  
การเป็นฐานการผลิตและตลาดเดียวกัน การเป็นภูมิภาคท่ีมีเศรษฐกิจแข่งขันสูง มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
เท่าเทียม และมีการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก ส่วนเสาสังคมและวัฒนธรรม (ASCC) มีเป้าหมาย 
ห้าประการคือ การพัฒนามนุษย์ การคุ้มครองและสังคมสงเคราะห์ สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม  
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน  
 
  แม้ว่ากฎบัตรอาเซียนจะรับรองให้สิทธิมนุษยชนเป็นคุณค่า เป้าหมายและหลักการ
ร่วมกันของอาเซียนก็ตาม ความท้าทายและอุปสรรคที่ท าให้ประเด็นสิทธิมนุษยชนไม่อยู่ในความตระหนักรู้
ของประชาคมอาเซียนเท่าที่ควรเกิดจากสาเหตุหลักจากการที่ในภาคปฏิบัติและในเชิงโครงสร้างของ
อาเซียน มีการแยกส่วนภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละประชาคม (Compartmentalization) หรืออาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่ามีการแยกการด าเนินการของแต่ละ “เสา” ออกจากกันและขาดการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพท าให้สิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวพันกับทุกประชาคม (Crosscutting issue) 
ไม่ถูกน าไปเป็นนโยบายและเป้าหมายของแต่ละเสา คงปรากฏความชัดเจนเฉพาะในเสาประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมซึ่งท าให้ประเด็นสิทธิมนุษยชนกลายเป็นประเด็นสวัสดิการสังคมและขาดมุมมองพ้ืนฐานของ
สิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนและมิใช่เป็นเพียง “ผู้รับ” ประโยชน์จาก
สวัสดิการสังคมเท่านั้น 
 

 
รูปภาพ 5 โครงสร้างพิมพ์เขียวของประชาคมอาเซียน (ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และ

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม) ตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2015 
(ที่มา: http://asean.org/resoruce/asean-resources-kit/) 
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  เมื่อพิจารณาเนื้อหาของพิมพ์เขียวของประชาคมทั้งสามของอาเซียนแล้ว มีประเด็นใน
ด้านสิทธิมนุษยชนดังนี้ 
  1. ประชาคมท่ีได้ก าหนดวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน
มากที่สุดคือประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC) ซึ่งมีเป้าหมายการด าเนินงานสี่ด้านแรก เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนโดยตรง อีกทั้งยังมีกลไกในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนในด้านสิทธิสตรีและเด็กภายใต้
ประชาคมโดยตรงคือ คณะกรรมาธิการ ACWC อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดของ ASCC คือการที่ 
ไม่สามารถก าหนดให้ประชาคมอ่ืนมีเป้าหมายด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกัน และส่วนงานใน
ระดับประเทศสมาชิกของ ASCC เป็นหน่วยงานในด้านสังคมสงเคราะห์ (Social welfare) ซึ่งด าเนิน
มาตรการด้านสังคมต่อกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากมุมมองสังคมสงเคราะห์หรือ
การให้ความช่วยเหลือ มากกว่าจากแนวความคิดด้านสิทธิมนุษยชนที่ถือว่าปัจเจกบุคคลทุกคนโดยเฉพาะ
กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงด้านต่างๆ เป็นผู้ทรงสิทธิ (Rights holder) ที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากภาคส่วน
ต่างๆ ที่เป็นผู้มีหน้าที่ (Duty bearer) โดยเฉพาะรัฐและองค์กรของรัฐ 
  2. ประชาคมเศรษฐกิจหรือ AEC เป็นองคาพยพที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประชาคม
อาเซียนและในหลายกรณีมักเกิดความสับสนว่าประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งครอบคลุม
สามประชาคมย่อยเป็นองค์กรเดียวกันกับ AEC ซึ่งเป็นเพียงประชาคมหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจถือเป็นก าลังขับเคลื่อนส าคัญในประชาคมอาเซียน โดยจะท าให้ปัจจัยการผลิตซึ่ง
รวมถึงสินค้า บริการแรงงานมีฝีมือและการจัดตั้งกิจการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี หรือเสรีมากขึ้นในกรณี
เงินทุนในเขตภูมิภาคอาเซียน แต่แม้ว่า AEC จะเป็นแรงขับเคลื่อนของประชาคมอาเซียนและอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งในด้านบวกและลบต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน แต่ในพิมพ์เขียว AEC 2015 หรือ 2558  
กลับไม่ปรากฏนโยบายหรือแผนงานในด้านสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจน มีเพียงตัวชี้วัดบางประการซึ่งมี  
ส่วนเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอยู่บ้าง เช่นในขณะที่ AEC ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง 
เป็นธรรม (Equitable economic development) แต่ในรายละเอียดกลับปรากฏเพียงประเด็นการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เท่านั้น หรือมีนโยบายในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแต่ก็มิได้
ก าหนดหน้าที่ให้กับผู้ผลิตแต่ประการใด ซึ่งการที่ AEC ไม่มีนโยบาย เป้าหมายหรือตัวชี้วัดด้านสิทธิ
มนุษยชนอย่างชัดเจนนี้เอง ท าให้การผลักดันให้เกิดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยหรือผ่าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยากล าบากในทางปฏิบัติ 
  3. ประชาคมการเมืองและความมั่นคง หรือ APSC มีความเกี่ยวพันกับสิทธิมนุษยชน
หลายประการโดยเฉพาะนโยบายการเข้าเมือง ( Immigration policy) การปราบปรามอาชญากรรมข้าม
ชาติ (Transnational crimes) และประเด็นความม่ันคงรูปแบบใหม่ เช่น ภัยพิบัติ เป็นต้น นอกจากนั้นการ
ที่ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers Meeting: AMM
) เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ APSC ท าให้กลไกหลักในด้านสิทธิมนุษยชนอาเซียนซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานการ
ด าเนินการต่อ AMM ถือเป็นส่วนหนึ่งของ APSC อย่างไรก็ตาม APSC ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้าน
สิทธิมนุษยชนที่ยังมีลักษณะนามธรรมกล่าวคือไม่แสดงรายละเอียดและก าหนดหน้าที่ให้เฉพาะกับ AICHR 
ซึ่งต้องท าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในประชาคมอ่ืนๆ เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญและ
ร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในข้อเท็จจริงจึงเกิดกรณีที่ว่า AICHR ยังไม่สามารถ
ประสานกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่สังกัดหรืออยู่ภายใต้ AEC และ ASCC อย่างเป็นระบบ 
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 6.1.2 วิสัยทัศน์อาเซยีน 2025 
  ในการประชุมผู้น าอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 27 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมได้มีมติรับรองวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 พร้อมกับพิมพ์เขียวของทั้งสาม
ประชาคม ซึ่งจะใช้แทนที่วิสัยทัศน์อาเซียน 2015 ที่ได้วิเคราะห์ข้างต้น ซึ่งครบระยะเวลาด าเนินการในวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยวิสัยทัศน์ฉบับใหม่มีระยะเวลาด าเนินการ 10 ปี และมีโครงสร้างดังปรากฏใน
รูปที่ 5 ทั้งนี้ สามารถแยกรายละเอียดหลักของวิสัยทัศน์ของแต่ละประชาคมได้ ดังนี้ 
 

1. วิสัยทัศน์และพิมพ์เขียวประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (APSC) 
เน้นการระบุสิ่งที่จะต้องปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เพ่ือให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ฯ 
โดยมีองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ได้แก่ 
 1) การเป็นประชาคมที่อยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ (Rules-based) มีค่านิยมร่วมกัน เช่น  
การส่งเสริมธรรมภิบาล และการเคารพความหลายหลาย และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-
centred) ซึ่งหมายความว่าประชาชนเป็นที่ตั้งของการพัฒนานโยบายอาเซียน และควรได้รับผลประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรมจากการมีประชาคมอาเซียน  
 2) การเป็นประชาคมที่มีความมั่นคง เสถียรภาพและสันติภาพ (Peaceful, secure and 
stable region) สามารถตอบสนองต่อความท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยยึด
หลักการของความมั่นคงอย่างครอบคลุม (comprehensive security) ในการนี้ ประชาคมอาเซียนควรมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ซึ่งรวมถึงปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ ปัญหาผลกระทบทางลบจากการมีความเชื่อมโยงมากขึ้นในภูมิภาค และปัญหาความมั่นคงทาง
ทะเล เป็นต้น ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดความม่ันคงและเสถียรภาพในภูมิภาค ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีพลวัต 

 3) การรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมของภูมิภาคและในการ
ด าเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก (ASEAN Centrality) เพ่ือให้อาเซียนมีบทบาทน าและมีท่าทีร่วมกัน
มากยิ่งขึ้นในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิกและ 
 4) การมีสถาบันและกลไกอาเซียน รวมถึงส านักงานเลขาธิการอาเซียนที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเ พ่ือรองรับภารกิจที่ เ พ่ิมขึ้น ซึ่ ง เป็นผลมาจากการรวมตัว เป็นประชาคม 
(Strengthened ASEAN institutional capacity) 
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รูปภาพ 6 โครงสร้างพิมพ์เขียวของประชาคมอาเซียน (ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม) ใหม่ตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 

(ที่มา: http://asean.org/resoruce/asean-resources-kit/)  
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 2. วิสัยทัศน์และพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 องค์ประกอบหลัก 5 ด้านของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 มีดังนี้ 
 1) มีการรวมตัวสูง (An Integrated and Highly Cohesive Economy) ประกอบด้วย 
การเปิดเสรีสินค้า โดยมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวกทางการค้า ยกเลิก/ลดมาตรการที่มิใช่ภาษีปรับปรุง
กระบวนการพิธีการศุลกากร ปรับประสานมาตรฐานให้สอดคล้องกัน การเปิดเสรีการค้าบริการและส่งเสริม
สภาพแวดล้อมด้านการลงทุน การเปิดเสรีบริการด้านการเงินและพัฒนาและรวมตัวตลาดทุน และการ
อ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและนักธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในห่วงโซ่มูลค่าโลก 
 2) ความสามารถการแข่งขัน นวัตกรรม และพลวัต (Competitive, Innovative and 
Dynamic ASEAN) มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรมและความพร้อมในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลง อาทิ นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค ทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริม
นวัตกรรมเทคโนยี ความร่วมมือด้านภาษี (taxation issues) การยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้มี
กฎระเบียบ และหลักปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและสามารถพร้อมตอบสนองได้
มากขึ้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก (global 
mega trends) และประเด็นการค้าใหม่ๆ 
 3) ขยายการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและการรวมตัวรายสาขา (Enhancing Economic 
Connectivity and Sectoral Integration) มุ่งเน้นการส่งเสริมและบูรณาการด้านการขนส่งในภูมิภาค
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ มีค่าขนส่งที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืนและปลอดภัย เพ่ือสนับสนุน
การเคลื่อนย้ายสินค้าและประชาชนอย่างไร้พรมแดน ส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศและด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการเชื่อมโยงด้านพลังงาน และมุ่งเน้นการรวมกลุ่มราย 
สาขาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การเงิน อาหาร เกษตรและป่าไม้ การท่องเที่ยว สุขภาพ เหมือง
แร่และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4) เป็นประชาคมที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ยืดหยุ่น และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและ
เน้นประชาชนเป็นหลัก (Resilient, Inclusive, People-Oriented and People Centered ASEAN)  
มุ่งสร้างความเข้มเข็งแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การเพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) การลดช่องว่างด้าน
การพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินอย่างทั่วถึง และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียในประเด็น/ข้อริเริ่ม
ด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ 
 5)  เ ป็ นส่ วนส า คัญของประชาคม โลก  (Global ASEAN) โ ดยจั ดท า แนวทา ง  
เชิงยุทธศาสตร์และมีความสอดคล้องกันในการด าเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภายนอกภูมิภาค  
การทบทวน/ปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทาง  
เศรษฐกิจกับประเทศคู่เจรจาที่มิได้มี FTA และการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรทั้งในระดับภูมิภาคและโลก 
สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเชิงรุกในเวทีระดับภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมกับสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 
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3. วิสัยทัศน์และพิมพ์เขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (APSC) 
 1) เป็นประชาคมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ (Engages and Benefits) มุ่งเสริมสร้าง
ความมุ่งมั่นการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบทางสังคมของประชาชนอาเซียน ผ่านกลไกที่สามารถ
ตรวจสอบได้และมีความครอบคลุมเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ส่งเสริมความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนอาเซียน ภายใต้หลักการของธรรมาภิบาล 
 2) มีความครอบคลุม (Inclusive) มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริม
และพิทักษ์สิทธิมนุษยชน มุ่งจัดการกับอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมส า หรับ
ประชาชนอาเซียน และมุ่งส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ 
แรงงานต่างด้าว กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มบุคคลชายขอบ ตลอดทุกช่วงวัย 
 3) มีความยั่งยืน (Sustainable) มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่สมดุลและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของประชาชนอาเซียน 
 4) มีภูมิคุ้มกัน (Resilient) มุ่งยกระดับความสามารถและศักยภาพในการปรับตัวและ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ เช่นเดียวกับภัยคุกคามท่ีอุบัติขึ้น และความท้าทายต่าง ๆ และ  
 5) มีพลวัต (Dynamic) มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นสมาชิกประชาคมโลกที่มีบทบาทสูง เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ า นวย
กล่าวคือ นโยบายและสถาบันที่เสริมสร้างให้คนและองค์กรเปิดกว้างและปรับตัวมากขึ้น มีความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม และมีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 จากเป้าหมายวิสัยทัศน์หลักของประชาคมทั้งสามข้างต้น สามารถวิเคราะห์ประเด็น
พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนได้ ดังนี้ 
 1. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม หรือ ASCC ยังคงเป็นประชาคมที่ก าหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดในด้านสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจนที่สุดในบรรดาสามประชาคม และในวิสัยทัศน์ 2025 ยังได้เพ่ิม
เป้าหมายเพิ่มขึ้นอีกหลายประการที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิมนุษยชน เช่น การน าหลักธรรมาภิบาล
เป็นหลักการก ากับการด าเนินการของประชาคมอาเซียนเพ่ือประโยชน์ของประชาชน การก าหนดให้
หลักการความยั่งยืนเป็นหลักการส าคัญของประชาคม และหลักการภูมิคุ้มกันหรือความยืดหยุ่นในการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ปรากฏในวิสัยทัศน์ปี 2015  
 2. ประชาคมเศรษฐกิจ หรือ AEC ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญส าหรับประเด็น 
สิทธิมนุษยชนสองประการคือธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้สามารถขยายผล
ในทางปฏิบัติในการสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมต่างๆ เพ่ือจัดท าโครงการหรือการด าเนินการที่จะ
เสริมสร้างความตระหนักรู้หรือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับอาเซียนและประเทศสมาชิกได้ เช่น
การจัดท าโครงการหรือการศึกษาผลกระทบจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเชื่อมต่อในอาเซียน 
(ASEAN Connectivity) ต่อความยั่งยืนของธรรมชาติ หรือการส่งเสริมธรรมาภิบาลซึ่งรวมถึงหลักการสิทธิ
มนุษยชนในภาคส่วนต่างๆ  
 3. ส าหรับประชาคมความมั่นคงและการเมือง หรือ APSC ก าหนดวิสัยทัศน์ที่มีโครงสร้าง
คล้ายคลึงกับที่ปรากฏในวิสัยทัศน์ปี 2015 แต่ได้ก าหนดรายละเอียดส าหรับ AICHR เพ่ิมเติมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญซึ่งสามารถดูได้เพ่ิมเติมในเอกสารภาคผนวก 10  



National Human Rights Commission of Thailand 

 

61 

รายงานการศึกษาวิจัย 
โครงการการศกึษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน 

 
 โดยสรุป ในภาพรวมวิสัยทัศน์อาเซียนและพิมพ์เขียวประชาคมฉบับใหม่ยังคงยึด
โครงสร้างวิสัยทัศน์ฉบับเดิมในการด าเนินการ และยังมีลักษณะขาดความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างเนื้อหาในแต่
ละเสา อย่างไรก็ตามเนื้อหาของเอกสารวิสัยทัศน์ฉบับใหม่ได้ก าหนดประเด็นและเนื้อหาเพ่ิมเติมขึ้นบาง
ประการที่น่าจะท าให้การแทรกซึม (Mainstream) หลักการสิทธิมนุษยชนสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งประเด็นนี้จะยังคงเป็นความท้าทายในการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนใน
ภาคปฏิบัติซึ่งมีความเก่ียวพันกับทุกเสาต่อไป  
 

6.2 การปรับปรุงโครงสร้างกลไกด้านสิทธิมนุษยชน 
 ประเด็นปัญหาและความท้าทายในการท างานเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน (AICHR) ซึ่งเป็นกลไกสิทธิมนุษยชนหลักของ
อาเซียนและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาตราสารสิทธิมนุษยชนส าหรับประชาคมอาเซียน ทั้งในระดับ
องค์กรและระดับปัจเจกบุคคลมีหลายประการ ในที่นี้จะสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นหลักบางประการ 
 

 6.2.1 ประเด็นปัญหา 
 1. การขาดความเข้าใจร่วมกันของประเทศสมาชิก 

   ความเข้าใจร่วมกันต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนนับเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการด าเนินการ
และสนับสนุนภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานของ  AICHR  
ยังประสบกับข้อจ ากัดในหลักการซึ่งเป็นผลจากการขาดความเข้าใจร่วมกันของทั้งประเทศสมาชิกและ
ผู้แทนประเทศสมาชิกใน AICHR เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน แม้ว่าเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่จะ
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกค านึงถึงความรู้ความสามารถด้านสิทธิมนุษยชนในการแต่งตั้งผู้แทนใน  AICHR  
ก็ตาม สาเหตุของอุปสรรคนี้คือการขาดความตระหนักถึงความส าคัญด้านประเด็นสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศสมาชิก แม้ว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนจะเป็นหนึ่งในหลักการส าคัญของการก่อตั้งประชาคม
อาเซียน แต่สิทธิมนุษยชนยังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ โดย เฉพาะประเด็น 
ด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพราะประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ประชาชนจึงมีแนวโน้มที่จะ
ละเลยกับความจริงที่ว่าประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องพ้ืนฐานซึ่งมีความเกี่ยวโยงแทบทุกด้านในชีวิตของ
มนุษย์ การตระหนักถึงความส าคัญของประเด็นดังกล่าวมักจะมีขึ้นต่อเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น  
 
    ในกรณีทั่วไป ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนถูกพิจารณาว่าเป็นกรณีการปฏิบัติต่อ
ประชาชนของประเทศสมาชิกและการหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นพิจารณาในระดับภูมิภาคอาจถือเป็นการ
แทรกแซงกิจการภายใน (Interference) ของประเทศดังกล่าว อย่างไรก็ตามในอีกหลายกรณีประเด็นด้าน 
สิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลในระดับภูมิภาค เนื่องจากผลของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งอาจส่งผลต่อประเทศอ่ืนๆในภูมิภาค เช่น กรณีการหนีภัยของชาวโรฮิงญา
จากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศหนึ่งไปยังอีกหลายประเทศสมาชิกซึ่งก่อให้เกิดประเด็นสถานะบุคคล
และการปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยในประเทศอ่ืน กรณีหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศในภูมิภาค กรณีการ
ละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ และกรณีการละเมิดสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนในประเทศซึ่งเป็นผู้รับ
การลงทุนของบริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะสองประเด็นหลังที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นภายหลังการก้าว
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ไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 การขาดความตระหนักถึงความส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศสมาชิกส่งผลต่อความร่วมมือด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค  
    ในข้อเท็จจริง ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความแตกต่างและหลากหลายทั้งในแง่
ระบอบการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นข้ออธิบายถึงการเน้นถึงลักษณะ
จ าเพาะ (Particularities) ของแต่ละประเทศที่ต้องค านึงถึงในการด าเนินการด้านต่างๆ ของประชาคม 
อย่างไรก็ตาม ประเทศเหล่านี้ก็มีลักษณะร่วมกันในหลายประการเช่นกัน เช่นการมีวิถีชีวิตที่ให้ความส าคัญ
กับชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนความเอ้ืออาทรระหว่างคนต่างกลุ่มชาติพันธุ์ การสร้างความตระหนักและ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคในฐานะหลักการพ้ืนฐานเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อ
การสร้างประชาคม การเป็นประชาคมเดียวกันของอาเซียนย่อมหมายความว่า ประชาชนในอาเซียนมี
หลักการพ้ืนฐานและมีเป้าหมายระยะยาวร่วมกันและการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ
สมาชิกหนึ่งย่อมเป็นประเด็นที่ประชาชนของประเทศสมาชิกอ่ืนๆ และประชาคมต้องให้ความสนใจและ
สามารถหยิบยกขึ้นพิจารณาเพ่ือให้มีการพัฒนาปรับปรุงได้ ในประเด็นนี้สหภาพยุโรป (European Union) 
เป็นตัวอย่างที่ดีต่ออาเซียนในแง่ที่ว่า ประเทศที่มีความแตกต่างกันในระดับที่มากกว่าภูมิภาคอาเซียน และ
เคยก่อสงครามระหว่างกันหลายครั้งในประวัติศาสตร์ ยังสามารถรวมตัวกันได้ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดถือหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานที่ส าคัญประการหนึ่ง (นอกเหนือจากหลัก
ประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ) จึงไม่มีเหตุผลใดที่ความแตกต่างในด้านต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนจะ
ถูกหยิบยกเป็นประเด็นต่อการพัฒนาประชาคมที่ยึดถือหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างสากล นอกจากนั้น 
ลักษณะจ าเพาะของประเทศสมาชิกที่พึงต้องค านึงถึง ต้องเป็นลักษณะจ าเพาะที่ส่งเสริมหลักการพ้ืนฐาน
ของประชาคม เช่น หลักการสิทธิมนุษยชน เท่านั้นโดยไม่อาจกล่าวอ้างถึงความจ าเพาะในด้านการใช้ความ
รุนแรงและการใช้สิทธิของคนหมู่มากเพ่ือละเมิดสิทธิของคนกลุ่มที่มีอ านาจต่อรองน้อยกว่า  
 

 2. กระบวนการสรรหาและสถานะของผู้แทน 
   นอกจากประเด็นความเข้าใจหลักการสิทธิมนุษยชนแล้ว กระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกผู้แทน AICHR เป็นอีกประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้  
 

   1) ส าหรับประเด็นกระบวนการสรรหาผู้แทน เอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกควรปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมในการแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมใน
คณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ หากเป็นข้อก าหนดตามกระบวนภายในของประเทศสมาชิก ในทางปฏิบัติ วิธีการ
สรรหาและคัดเลือกผู้แทนประเทศสมาชิกที่ใช้กันมีอยู่ 2 วิธี วิธีแรกคือการที่ประเทศสมาชิกจัดกระบวนการ
สรรหาผู้แทนแบบเปิด คือมีการเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ามาเป็นผู้แทน AICHR และวิธีที่สองคือการที่
รัฐบาลของประเทศสมาชิกแต่งตั้งผู้แทนเองตามความเหมาะสม มาตรฐานของกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกที่แตกต่างกันย่อมน ามาสู่ที่มาและสถานะตลอดจนระดับความเข้าใจและทัศนคติต่อประเด็นสิทธิ
มนุษยชนที่แตกต่างกันระหว่างผู้แทนของแต่ละประเทศ ส าหรับประเทศไทย ในการแต่งตั้งผู้แทนใน AICHR 
ที่ผ่านมาใช้วิธีการเปิดรับสมัครอย่างเปิดเผยและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ
และวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเป็นผู้แทน ในภาพรวมของ AICHR ผู้แทนของประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการหรืออดีตข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกที่แต่งตั้ง ส่วนน้อยจะมี
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ที่มาจากภาคส่วนอ่ืนเช่น นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน (ในกรณีอินโดนีเซีย) หรือนักกฎหมายที่มิได้มี
สถานะเป็นข้าราชการ (ในกรณีประเทศไทย) 
 

   2) มีข้อก าหนดหลายประการในเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ ที่น ามาสู่การตีความที่
แตกต่างกันเกี่ยวกับกรอบการท างานและสถานะของผู้แทน โดยในประการแรก ผู้แทนจะต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นกลาง (Impartially) ตามกฎบัตรอาเซียนและเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่  ในขณะที่ ยังมี
ข้อก าหนดอีกข้อหนึ่งที่ก าหนดให้ผู้แทนมีความรับผิดชอบ (Accountable) ต่อรัฐบาลที่แต่งตั้ง  และแม้ว่า
ผู้แทนจะมีวาระการด ารงต าแหน่งที่แน่นอนคือ 3 ปี แต่รัฐบาลประเทศที่แต่งตั้งอาจเปลี่ยนผู้แทนได้ตามที่
เห็นสมควร  ข้อก าหนดที่มีความแตกต่างกันดังกล่าวท าให้เกิดการตีความสองทาง ในทางหนึ่ง ผู้แทนใน  
AICHR ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางซึ่งหมายถึงความเป็นอิสระในการท างานและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นเอกเทศ ในอีกทางหนึ่ง มีการให้ความเห็นว่ า ผู้แทน AICHR มีความ
รับผิดชอบต่อรัฐบาลที่แต่งตั้งซึ่งหมายถึงการขอรับนโยบายและรายงานการท างานต่อรัฐบาล (ซึ่งมีอ านาจ
ถอดถอนผู้แทนก่อนครบวาระ) ซึ่งความแตกต่างนี้ประกอบกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะของผู้แทนที่ได้
กล่าวถึงข้างต้นที่ว่าผู้แทนส่วนใหญ่มีสถานะเป็นข้าราชการหรืออดีตข้าราชการของกระทรวงการ
ต่างประเทศของประเทศสมาชิก ท าให้ความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทางที่ว่า ผู้แทน AICHR มีสถานะเป็น
ผู้แทนรัฐบาลซึ่งท าให้การท างานเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีความอ่อนไหวหรือจะกระทบต่อชื่อเสียง
ของประเทศ จึงท าให้กระบวนการตัดสินใจและแนวทางการด าเนินงานของของผู้แทนทั้งสองกลุ่มมี 
ความแตกต่างกัน 
 

 3. กระบวนการตัดสินใจ  
   AICHR มีกระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยการปรึกษาหารือ (Consultation) และยึด
หลักฉันทามติ (Consensus) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ข้อ 6.1 อย่างไรก็ตาม 
กระบวนการตัดสินใจที่ใช้ในปัจจุบันได้กลายเป็นอุปสรรคหนึ่งของการด าเนินงานของ  AICHR โดยเฉพาะ
การยึดหลักฉันทามติที่ต้องอาศัยความเห็นพ้องต้องกันของผู้แทนคณะกรรมาธิการทั้ง 10 คนเพ่ือผ่านวาระ
หนึ่งๆ ปัญหาหลักของการยึดหลักการนี้คือการยากที่จะได้ความเห็นพ้องต้องกันจากผู้แทนทั้งหมดเนื่องจาก
ความแตกต่างทั้งมุมมองและทัศนคติด้านสิทธิมนุษยชนของผู้แทนแต่ละคน การปฏิบัติภารกิจบางอย่างจึง
เกิดความล้าช้าหรือไม่สามารถปฏิบัติได้หากผู้แทนคนใดคนหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ซึ่งท าให้การขับเคลื่อน
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยการหยิบยกขึ้นพิจารณาหรือการพัฒนามาตรฐานสิทธิมนุษยชนของภูมิภาค
ด าเนินการด้วยความยากล าบากและในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกประเทศหนึ่งประเทศใด 
การหารือในประเด็นดังกล่าวจะไม่สามารถกระท าได้หากประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องโต้แย้ง ซึ่งประชาคม
อาเซียนประสบกับมาตรฐานที่ต่ าสุดที่จะไม่มีประเทศสมาชิกใดโต้แย้ง เช่น การด าเนินภารกิจการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของคณะกรรมาธิการที่แม้ในเอกสารขอบเขตหน้าที่ข้อ 4.10 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเดียวเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจะระบุอย่างชัดเจนว่าคณะกรรมาธิการสามารถขอรับข้อมูลจากประเทศสมาชิก
ในเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แต่ผู้แทนบางคนตีความว่าเป็นการขัดกับหลักการแทรกแซง
กิจการภายในของประเทศสมาชิกซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ  การยึด
หลักฉันทามติในการตัดสินใจท าให้ AICHR ไม่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ซึ่งระบุไว้ในมาตราดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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 4. ความเชื่อมโยงและความร่วมมือกับองค์กรสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ในอาเซียน  
   ภายใต้ประชาคมอาเซียนมีประชาคมแยกย่อยอีกสามประชาคม ได้แก่ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง  แต่ละประชาคมมี 
“คณะมนตรีประชาคม” (Community Councils) ซึ่งมีหน่วยงานภายในประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้อง 
ท าหน้าที่เป็นฝ่ายประสานงาน  ส าหรับ AICHR กฎบัตรอาเซียนมิได้ก าหนดให้อยู่ภายใต้ “สังกัด” ของ
ประชาคมหนึ่งประชาคมใด ทั้งนี้ เนื่องจากประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับทุก
ประชาคมทั้งในด้านความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม เอกสารขอบเขต
อ านาจหน้าที่ได้ก าหนดให้คณะกรรมาธิการเสนอรายงานประจ าปีและเอกสารอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers Meeting)  และในการด าเนินงานตามข้อเท็จจริง 
คณะกรรมาธิการปฏิบัติภารกิจภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงเป็นหลัก เนื่องจากกระทรวงการ
ต่างประเทศของประเทศสมาชิกซึ่งเป็นหน่วยประสานงานหลักของประชาคมดังกล่าวท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานในด้านธุรการให้กับผู้แทนประเทศสมาชิกในคณะกรรมาธิการ นอกจากนี้ตามการจัดผังโครงสร้าง
องค์กรของส านักเลขาธิการอาเซียนใหม่ตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 ที่ผู้น าอาเซียนรับรองในปลายปี พ.ศ. 
2558 ซึ่งได้กล่าวถึงในบทที่ 3 ได้ก าหนดให้ฝ่ายเลขานุการของ AICHR เปลี่ยนสังกัดจากเดิมที่อยู่ภายใต้ 
ฝ่ายอ านวยการ (Corporate affairs) มาอยู่ภายใต้ฝ่ายการเมืองและความมั่นคงซึ่งเป็นเสาเดียวกันกับ 
AMM การจัดโครงสร้างลักษณะดังกล่าวท าให้เกิดประเด็นการขาดความเชื่อมโยง ความร่วมมือและการ
ประสานงานกับองค์กรในด้านสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
องค์กรคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และคณะกรรมการ
อาเซียนด้านแรงงานอพยพ ซึ่งยังขาดการประสานงานในด้านการวางแผนงานโครงการและการด าเนิน
ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกประชาคมเพ่ือป้องกันความซ้ าซ้อนและก าหนดแนวทางให้โครงการด้าน
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภาพ  
 

 5. การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการท างาน  
   องค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society Organisations) ด้านสิทธิมนุษยชนใน
อาเซียนมีความตื่นตัวในการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
อย่างมาก และเรียกร้องการมีส่วนร่วมในการท างานกับคณะกรรมาธิการอยู่เสมอ  ทั้งนี้กฎบัตรอาเซียน
ก าหนดว่าอาเซียนอาจติดต่อกับองค์กรที่สนับสนุนกฎบัตรอาเซียนได้และก าหนดให้คณะผู้แทนถาวร 
(Committee of Permanent Representatives) จัดท าหลักเกณฑ์การติดต่อโดยค าแนะน าของเลขาธิการ
อาเซียน  และต่อมาคณะผู้แทนถาวรได้จัดท าเอกสารแนวทางการรับรององค์กรภาคประชาสังคม 
(Guidelines on Accreditation of Civil Society Organisations)  ซึ่งองค์กรที่ได้รับการรับรองจะมีสิทธิ 
(Privileges) ตามท่ีก าหนดไว้ เช่น การใช้ค าว่า “อาเซียน” ในชื่อองค์กร การจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือรับ
การสนับสนุนด้านการเงินจากองค์กรภายนอกผ่านส านักเลขาธิการอาเซียน และการจัดท าข้อเสนอแนะ  
เชิงนโยบายต่อองค์กรในอาเซียน เป็นต้น ส าหรับคณะกรรมาธิการเองได้มีการหารือเกี่ยวกับความจ าเป็น
และกระบวนการจัดท าเอกสารแนวทางการมีส่วนร่วมหรือการติดต่อระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมและ
คณะกรรมาธิการตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2555 และได้พิจารณาปรับปรุงร่างแนวทางหลายครั้ง แต่เมื่อครบวาระ
การด ารงต าแหน่งของผู้แทนในคณะกรรมาธิการสมัยแรก ท าให้การพิจารณาร่างแนวทางสะดุดลง ประเด็น
ที่ส าคัญคือปัจจุบันองค์กรภาคประชาสังคมหลายแห่งต้องการติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมาธิการเพ่ือ
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แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับงานด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน แต่การขาดหลักเกณฑ์พิจารณา
คุณสมบัติขององค์กรเหล่านี้มักถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นที่ท าให้ไม่สามารถติดต่อประสานงานระหว่างทั้ง
สองฝ่าย นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาว่า แนวทางที่คณะผู้แทนถาวรจัดท าขึ้นเหมาะสมหรือสอดคล้องกับ
ลักษณะการติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมและคณะกรรมาธิการในด้านการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งอาจต้องเปิดโอกาสให้องค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางหรือไม่ เมื่อ
มีการแต่งตั้งผู้แทน AICHR ในรอบที่สอง ผู้แทนไทยใน AICHR ได้ริเริ่มการปรับปรุงร่างเอกสารแนวทาง
ความสัมพันธ์ระหว่าง AICHR และ CSO (Guidelines on AICHR’s Relations with CSOs) ซ่ึง AICHR ได้
ใช้เวลาตลอดปี พ.ศ. 2557 เจรจาและได้ลงมติรับรองแนวทางร่างเอกสารดังกล่าวในต้นปี  พ.ศ. 255852 
และในปลายปี พ.ศ. 2558 ได้มีการรับรอง CSO แล้วจ านวน 5 แห่ง 
 

 6. ขอบเขตอ านาจหน้าที่และทิศทางการท างาน  
   การเปิดประชาคมอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 จะน ามาสู่การเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ เงินทุนและประชากรในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ าโขงซึ่งรวมประเทศ
ไทย ลาว เวียดนาม เมียนมาร์และกัมพูชา ซึ่งย่อมน ามาสู่ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่จะมีประเภท
ของปัญหาที่มากขึ้นและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แม้ว่าการประกอบอาชีพของแรงงานในประชาคม
อาเซียนจะเปิดเสรีเฉพาะภาคแรงงานมีฝีมือเท่านั้น แต่การเปิดพรมแดนและการเดินทางติดต่อของ
ประชากรอาเซียนเพื่อการค้าขาย ท่องเที่ยวและท างานย่อมท าให้เกิดความเสี่ยงของประชากรที่จะถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ สภาพของปัญหาที่จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนี้ ท าให้ต้องพิจารณาว่า การ
ท างานของคณะกรรมาธิการภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตลอดหกปีที่ผ่านมาจะ
สามารถเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนให้เกิดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
ประชาคมอาเซียนได้อย่างแท้จริงหรือไม่  
 

 6.2.2 ความท้าทายในการปรับปรุงกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
  ความท้าทายประการส าคัญที่จะเกิดขึ้นในปี  พ.ศ. 2557 ต่อเนื่องกับปี พ.ศ. 2558  
ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ครบ 6 ปีนับตั้งแต่มีการประกาศใช้เอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่คือการทบทวนเอกสาร
ดังกล่าวซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า คณะผู้ยกร่างเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการตระหนักถึง
อุปสรรคในการเจรจาขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในระยะเริ่มแรก จึงได้ก าหนดกระบวนการ
ให้มีการทบทวน (Review) ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการเมื่อครบระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่มี
การประกาศใช้ซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนเป็นผู้มีอ านาจด าเนินการทบทวน  
โดยคณะกรรมาธิการจะท าการประเมินการด าเนินงานและจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการทบทวนขอบเขต
อ านาจหน้าที่ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ซึ่ งในแผนงาน 5 ปีของ
คณะกรรมาธิการ ได้ก าหนดให้คณะกรรมาธิการเริ่มการพิจารณากระบวนการทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่
เพ่ือเสริมภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมาธิการ  ในการนี้ประเทศสมาชิก
หลายประเทศได้เสนอแผนงานส าหรับปี พ.ศ. 2557 หลายประการเพื่อให้มีการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์และไทยจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

                                           
52 ดูแนวทางดังกล่าวได้ที่ http://aichr.org/documents/  
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จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาการทบทวนเอกสารดังกล่าว และประเทศไทยได้เสนอจัดประชุมในหัวข้อกลไก
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคซึ่งจะมีการเปรียบเทียบกลไกสิทธิมนุษยชนของ
ภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น อเมริกา ยุโรป อาฟริกา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเสนอแนะปรับปรุงกลไกของอาเซียนต่อไป  
 

 1. ความท้าทายในเนื้อหาของเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ฉบับใหม่  
   เอกสารขอบเขตหน้าที่ฉบับปัจจุบันถูกใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
คณะกรรมาธิการมาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปีนับแต่การจัดตั้งองค์กร อย่างไรก็ตาม เอกสารขอบเขตหน้าที่ยัง
ปรากฏข้อจ ากัดอยู่หลายประการ เช่น ความไม่สมดุลในภารกิจด้านการคุ้มครองและด้านส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน บทบัญญัติต่างๆในเอกสารขอบเขตหน้าที่ให้น้ าหนักไปที่ภารกิจด้านการส่งเสริมมากกว่าด้านการ
คุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนโดยมีเพียงข้อ 4.10 ที่ระบุให้คณะกรรมาธิการสามารถขอรับข้อมูลจากประเทศ
สมาชิกในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่แสดงถึงภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง  ส่วนกลไกการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญคือการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิยังไม่ปรากฏใน
เอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ กลไกในการรับเรื่องราวร้องทุกข์อาจถูกพัฒนาให้เกิดขึ้น
ได้จากการใช้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการตามมาตรา 4.10 แต่ในทางปฏิบัติคณะกรรมาธิการมัก
ประสบปัญหาในการใช้กลไกตามข้อก าหนดดังกล่าว อันเนื่องมาจากการต้องได้รับฉันทามติจากผู้แทนของ
ทุกประเทศและประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนมักถูกพิจารณาว่าเป็นกิจการ
ภายในของประเทศสมาชิก และการหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นพิจารณาเข้าข่ายเป็นการแทรกแซงกิจการ
ภายใน ดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น นอกจากนี้แม้จะมีบทบัญญัติบางมาตราในเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่  
ที่เปิดช่องทางให้ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนสามารถร้องขอให้
คณะกรรมาธิการปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ งได้ที่ เกี่ยวข้อง  ซึ่ งอาจน าไปสู่การร้องขอให้มี
คณะกรรมาธิการมีการสร้างกลไกรับเรื่องราวร้องทุกข์ แต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันทั้งสององค์กรยังไม่เคยมีการ
ใช้อ านาจตามมาตราดังกล่าว ความคลุมเครือและการขาดการบัญญัติถึงกลไกรับเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ประชาชนท าให้คณะกรรมาธิการไม่สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  หากพิจารณากระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการที่ ใช้ฉันทามติ เป็นหลัก  
ความคาดหวังของกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ต้องการให้มีการจัดตั้ง “ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน” ในลักษณะ
เดียวกับศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปหรือภูมิภาคอ่ืนๆ คงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากยิ่งในทศวรรษนี้ สิ่งที่มีความ
เป็นไปได้มากกว่าคือการปรับปรุงข้อก าหนดในเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เพ่ือให้คณะกรรมาธิการสามารถพิจารณาตรวจสอบประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิ ก
ตลอดจนการเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงที่เหมาะสม  
 

 2. ความท้าทายเกี่ยวกับการให้โอกาสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรในภาค
ประชาสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงกลไกสิทธิมนุษยชน  
   AICHR มีประสบการณ์โดยตรงมาแล้วจากกรณีการยกร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชน
อาเซียนที่ได้รับการวิจารณ์จากองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ที่ไม่ได้รับโอกาสให้
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเปิดเผยเอกสารเพ่ือการหารือเท่าที่ควร ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจ
เกิดขึ้นได้อีกในกระบวนการทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ คือการสร้างความเข้าใจ
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ร่วมกันระหว่างผู้แทนในคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนรับรู้ข้อมูล
และแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของ (Ownership) ในกระบวนการและผลผลิตที่จะเกิดขึ้น 
 
   โดยสรุป การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นเป็นล าดับ นับตั้งแต่มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน แต่ยังมีความท้าทายอีกหลายประการที่ต้องได้รับการจัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบและ
จริงจังจากประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี   
พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลาที่จะพิสูจน์ว่ากลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียนจะสามารถพัฒนาได้อย่างมี
มาตรฐานทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืนๆ หรือไม่ โดยจะเป็นระยะเวลาที่มีการปรับปรุงเอกสารขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการตลอดจนกฎบัตรของอาเซียนซึ่งเป็นความหวังของประชาชนอาเซียนว่าจะเป็น
เสาหลักท่ีจะท าให้สิทธิมนุษยชนของประชาชนอาเซียนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง 
 

6.3 การพัฒนาตราสารด้านสิทธิมนุษยชน 
 ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AHRD) เป็นตราสารระดับภูมิภาคที่แสดงให้เห็นถึงเจตจ านง
ทางการเมืองของรัฐสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่างๆ และจะถูกใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงในการพัฒนาตราสารสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ของอาเซียน ทั้งที่เป็นตราสารทางการเมือง  เช่น
ปฏิญญาหรือแผนงานระดับภูมิภาค (Regional Plan of Action) และที่เป็นตราสารทางกฎหมาย เช่น
อนุสัญญา โดยทิศทางเริ่มมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อผู้น าอาเซียนรับรองอนุสัญญาอาเซียนต่อต้าน
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention against Trafficking, Especially Women 
and Children) ซึ่งผ่านการเจรจาโดยที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Senior 
Official Meeting on Transnational Crimes: SOMTC) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ก่อนที่จะเริ่ม
เปิดประชาคมอาเซียนในปลายปีเดียวกัน 
 
 แนวทางการพัฒนาตราสารสิทธิมนุษยชนในด้านอ่ืนๆ จะอาศัยกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
ในการด าเนินการ โดยหัวข้อที่อยู่ระหว่างการด าเนินการมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2550 คือการพัฒนาอนุสัญญา
อาเซียนว่าด้วยแรงงานข้ามชาติที่อยู่ระหว่างการยกร่างและเจรจาโดยคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วย 
การอนุวัติการตามปฏิญญาการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ  (ACMW) ซึ่งปฏิญญาดังกล่าวได้
ก าหนดหลักการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในอาเซียนไว้แล้ว แต่โดยที่มีสถานะเป็นเพียงพันธกรณีทาง
การเมือง จึงขาดกลไกที่จะท าให้เกิดผลผูกพันในการอนุวัติการในระดับประเทศสมาชิก ทั้งนี้ ประเด็นที่ท า
ให้การเจรจาอนุสัญญาดังกล่าวมีความล่าช้าคือ ท่าทีของประเทศสมาชิกต่อการให้ความคุ้มครองแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศของตน ซึ่งแบ่งกลุ่มประเทศสมาชิกออกได้เป็นสามกลุ่ม คือ กลุ่มประเทศสมาชิกที่เป็น 
ผู้ส่งแรงงานข้ามชาติ (Sending countries) เช่น อินโดนีเซีย เมียนมาร์และฟิลิปปินส์ กลุ่มประเทศผู้รับ
แรงงานข้ามชาติ (Receiving countries) เช่น บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ และกลุ่มประเทศที่เป็นทั้งผู้รับ
และผู้ส่ง เช่น ประเทศไทย จึงท าให้เห็นว่า แม้จะมีการแสดงออกร่วมกันทางการเมืองในระดับภูมิภาคใน
ประเด็นสิทธิมนุษยชนใดๆ แล้ว การจะท าให้พันธกรณีดังกล่าวมีผลผูกพันทางกฎหมายยังต้องใช้เวลาและ
ความเข้าใจร่วมกันอีกมาก  
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 ส าหรับการพัฒนาตราสารสิทธิมนุษยชนโดยกลไกสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ของอาเซียน มีทิศทางของ
แต่ละองค์กรหลัก ดังนี้ 
 

 6.3.1 คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (AICHR) 
  ส าหรับ AICHR ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนหลักของอาเซียนที่จัดตั้งขึ้นตั้ งแต่ปี   
พ.ศ. 2552 ในการประชุมผู้น าที่หัวหิน เป็นองค์กรที่ยกร่างและเจรจาปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน  
และนับตั้งแต่มีการประกาศใช้ปฏิญญาดังกล่าวในปี พ.ศ. 2555 ในการประชุมผู้น าอาเซียนที่กรุงพนมเปญ  
มีแนวทางในการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาตราสารด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนที่ส าคัญสองประการ
คือ 
 

 1. การจัดท ารายงานสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่อง (Thematic Studies on Human 
Rights) 

   การจัดท ารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่องในอาเซียน (Thematic 
studies) เป็นอ านาจหน้าที่ประการหนึ่งของ AICHR53 โดยในวาระแรก (พ.ศ. 2553-2555) AICHR ได้มีมติ
ให้จัดท ารายงานสองเรื่องคือ ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Thematic studies on Corporate 
Social Responsibilities) และแรงงานข้ามชาติ (Migration) และในวาระท่ีสอง (พ.ศ 2556-2558) ได้มีมติ
ให้จัดท ารายงานเพ่ิมเติมอีกหลายเรื่อง ได้แก่ สิทธิในสันติภาพ (Rights to Peace) สิทธิในชีวิตเฉพาะใน
ประเด็นโทษประหารชีวิต (Right to Life: Death Penalty) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal 
Aid) การจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะต่อสตรีซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง (Disaster Management especially on 
women) ซึ่งรายงานทั้งหมดที่มีมติให้จัดท าในวาระที่สองนี้ จะเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2559 หรือปีที่
เริ่มต้นของวาระที่สามของ AICHR ทั้งนี้ การขาดความพร้อมของประเทศสมาชิกในการคัดเลือกผู้จัดท า
รายงานสถานการณ์ของแต่ละประเทศตลอดจนความซับซ้อนของประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
ท าให้การจัดท ารายงานมีความล่าช้ามาโดยตลอด ซึ่งนับถึงปี พ.ศ. 2558 มีการน าเสนอรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนเพียงฉบับเดียว คือฉบับที่ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) ส่วนฉบับที่สอง
คือรายงานว่าด้วยแรงงานข้ามชาติยังอยู่ระหว่างการจัดท าในขั้นตอนสุดท้าย 

 
   AICHR ได้มีการหารือถึงแนวทางที่จะจัดกิจกรรมต่อเนื่องเมื่อมีการสรุปผลรายงาน

เฉพาะเรื่องและมีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวแล้ว โดยแนวทางหนึ่งคือการพัฒนาตราสารในระดับภูมิภาค 
เช่น ในกรณีประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อาจมีการจัดท าแผนการระดับภูมิภาคว่าด้วย  
การน าหลักการของสหประชาชาติว่าด้วยแนวทางเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  (Guiding Principles 
on Business and Human Rights) อย่างไรก็ตามแนวทางนี้ก็ยังไม่ปรากฏความชัดเจนในการด าเนินการ 
เนื่องจากวิธีปฏิบัติของ AICHR ยังให้ประเทศที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท ารายงานเฉพาะเรื่องเป็น 
ผู้เสนอแนวทางการด าเนินการต่อเนื่อง  

 

                                           
53 เอกสารขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ข้อ 4.12  
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โครงการการศกึษาวิจัย เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน 

 2. การจัดท าแผนงานระดับภูมิภาค (Regional Plan of Action) 
   แนวทางของ AICHR ที่มีความชัดเจนมากกว่าทิศทางแรกคือ การจัดท าแผนปฏิบัติ

การระดับภูมิภาคในด้านสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน ซึ่งอาจน าไปสู่การจัดท าตราสารที่มีผลผู กพันในทาง
กฎหมายได้ต่อไป โดยแผนปฏิบัติการฉบับแรกท่ี AICHR ได้พิจารณาคือแผนปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมสิทธิของ
ผู้พิการในภูมิภาคอาเซียน (Regional Plan of Action on the Rights of Persons with Disabilities) ซ่ึง
ได้เริ่มด าเนินการโดยการจัดกิจกรรมการหารือในระดับภูมิภาคที่ประเทศไทยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 
ซึ่งถือเป็นกิจกรรมระดับภูมิภาคอาเซียน และ AICHR ยังมีแผนงานที่จะจัดการหารือเพ่ือพิจารณาแผนระดับ
ภูมิภาคดังกล่าวในครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตามความส าเร็จในการด าเนินการยังไม่แน่ชัด
เนื่องจากยังมีตัวแปรทั้งในแง่กระบวนการและความยินยอมพร้อมใจของฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้แทน
ของ AICHR  

 
 6.3.2 คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าดว้ยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเดก็ 

(ACWC) 
  ACWC มีผลงานส าคัญในการพัฒนาแผนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของสตรีและเด็ก
ในอาเซียน โดยได้จัดท าแผนระดับภูมิภาคสองฉบับ เพ่ือขจัดความรุนแรงต่อสตรี (ASEAN Regional Plan 
of Action on Elimination of Violence against Children (ASEAN RPA on EVAC)) และเด็ก (ASEAN 
Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women (ASEAN RPA on 
EVAW)) ซึ่งผู้น าอาเซียนได้รับรองในการประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  
ซึ่งแผนทั้งสองฉบับ ถือเป็นเอกสารที่จะน าไปสู่ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในอาเซียนตามหลักการ  
ที่ปรากฏในปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในอาเซียน  (Declaration on the 
Elimination of Violence Against Women and Elimination of Violence Against Children in 
ASEAN) ซึ่ง ACWC เป็นผู้ยกร่างและที่ประชุมผู้น าอาเซียนได้รับรองในปี พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาแผนงาน 5 ปีของ ACWC ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554-255954 แล้วยังไม่ปรากฏความชัดเจนว่า 
ACWC มีแผนที่จะพัฒนาตราสารอาเซียนด้านสตรีและเด็ก นอกเหนือจากประเด็นการขจัดความรุนแรง  
 
 

                                           
54 ดูได้ที่ <<http://www.asean.org/images/2013/resources/publication/ASEAN%20ACWC.pdf>> 
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เรื่อง พันธกรณีด้านสิทธมินุษยชนของประชาคมอาเซียน 

7 บทบาทของประเทศไทยในการผลักดันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 
ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในภูมิภาคอาเซียน นอกเหนือจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ

สองประการคือการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในห้าประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนและเป็นแหล่งก าเนิดของอาเซียนใน
ปี พ.ศ. 2510 และของ AICHR ในปี พ.ศ. 2552 แล้ว ประเทศไทยยังอยู่ในต าแหน่งที่เป็นศูนย์กลางทาง
ภูมิศาสตร์ของอาเซียนและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน55 ในทางตรงกันข้าม อาเซียนก็มี
ความส าคัญต่อประเทศไทยอย่างยิ่งทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในทางเศรษฐกิจ ในทาง
เศรษฐกิจ การค้าระหว่างกันระหว่างประเทศสมาชิกภายในอาเซียนมีปริมาณถึงร้อยละ 25.5 ของมูลค่าการ
ส่งออกทั้งหมดของประเทศสมาชิกรวมกัน56 นอกจากนั้น เมื่ออาเซียนเข้าสู่การเป็นประชาคมอย่าง 
เต็มรูปแบบในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 (หรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) แล้ว ความสัมพันธ์และ
การพ่ึงพิงระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนย่อมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตทั้งสินค้า บริการ 
เงินทุนและการจัดตั้งกิจการระหว่างรัฐสมาชิก และที่ส าคัญที่สุดคือประชากรอาเซียนที่จะมีการเดินทางไป
มาระหว่างรัฐสมาชิกทั้งเพ่ือการท่องเที่ยว ท างานหรือประกอบกิจการ 57 ซึ่งการรวมตัวที่เพ่ิมมากขึ้นนี้  
ย่อมน ามาทั้งโอกาสและความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองต่อประเทศสมาชิกซึ่ง
รวมถึงประเทศไทย และแน่นอนว่า โอกาสและความเสี่ยงดังกล่าวย่อมมีต่อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนด้วย
เช่นกัน ความเจริญและก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจจะท าให้ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไปดีขึ้นและใน
เวลาเดียวกันจะก่อให้เกิดประเด็นความอ่อนไหวต่อประชากรบางกลุ่มที่อาจถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมาก
ยิ่งขึ้นจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมความเข้มข้นยิ่งขึ้นนี้ นอกจากนั้น การที่อาเซียนตั้งเป้าหมายเป็น
ประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและที่เน้นความส าคัญต่อประชาชน (People-Centred and People 
Oriented Community) ย่อมท าให้เกิดความคาดหวังของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนที่จะเห็นการพัฒนา
สิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ และกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใน
อาเซียน โอกาสและความเสี่ยงตลอดจนความคาดหวังต่อการพัฒนาหลักการและกลไกสิทธิมนุษยชนใน
อาเซียนย่อมเพ่ิมมากขึ้นเมื่อจะครบรอบการจัดตั้งอาเซียน 50 ปี ในปี พ.ศ. 2560 (ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์จะ
เป็นประธานอาเซียน) และส าหรับประเทศไทยซึ่งจะเป็นประธานอาเซียนอีกครั้งในปี  พ.ศ. 2562 ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงมีบทบาทที่ส าคัญในการผลักดันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ ในอาเซียน และสมควร
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะแสดง
บทบาทการเป็นผู้น าในการผลักดันให้เกิดการยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและการสร้างเครือข่ายการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอาเซียน 

                                           
55 วัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) (เดือนสิงหาคม2558) มีมูลค่า 307,872 ล้าน 
ดอลล่าร์สหรัฐ เป็นรองจากอินโดนีเซีย ที่มี GDP อันดับหนึ่งในอาเซียนทีมูลค่า 983,571 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ข้อมูลจาก 
 <<http://www.asean.org/images/2015/september/selected-key-
indicators/table1_as%20of%20Aug%202015.pdf>> เข้าเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2558  
56 ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2558 จาก  
<<http://www.asean.org/images/2015/July/external_trade_statistic/table18_asof17June15.pdf>> เข้าเมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2558 
57 แม้ว่าพันธกรณีด้านเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนในด้านการเคลื่อนย้ายของบุคคลธรรมดา (Movement of Natural 
Persons) จะก าหนดให้สิทธิเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือหรือแรงงานวิชาชีพก็ตาม แต่แรงงานโดยทั่วไปก็มีก ารเคลื่อนย้าย
เช่นเดียวกันและมีจ านวนมากกว่าแรงงานวิชาชีพด้วย (เนื่องจากแรงงานวิชาชีพจะย้ายการประกอบวิชาชีพได้เฉพาะเมื่อ
เข้าเงื่อนไขและด าเนินการหลักเกณฑ์การรับรองคุณสมบัติ (Mutual Recognition) แล้ว) 
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 7.1 มุมมองและข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปสิทธิมนษุยชนในประเทศไทย  
 รัฐถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (นอกจากการ
ที่อาจเป็นผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างรุนแรงที่สุด) ในเอกสารขอบเขตหน้าที่ของ AICHR รับรอง
หลักการที่ว่า ความรับผิดชอบพ้ืนฐานในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน  
ตกอยู่กับรัฐสมาชิกอาเซียน58 ในระดับประเทศมีข้อเสนอที่ประเทศไทยควรด าเนินการเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ในด้านสิทธิมนุษยชนอย่างน้อยในสามประเด็นหลักต่อไปนี้ 
 

 7.1.1 การเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาระหวา่งประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนและการ 
อนุวัติการตามพันธกรณีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  การที่ประเทศไทยจะแสดงบทบาทผู้น าในด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับตัวอย่างที่ได้แสดงให้ประเทศสมาชิกอ่ืนได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นการ
ยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่ส าคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งคือการกระตุ้นให้ประเทศสมาชิก
เข้าร่วมเป็นภาคีในตราสารสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ในบรรดาตราสารสิทธิมนุษยชนหลักจ านวน 9 ฉบับ ยังมีสอง
ฉบับที่ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันได้แก่ 1) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่น
ฐานและสมาชิกในครอบครัว 2) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  
ซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยการปัองกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ประเทศไทยได้ลงนามแล้ว  (เมื่อ
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555) แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน หากประเทศไทยต้องการแสดงบทบาทในการยกระดับ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนในอาเซียนย่อมต้องริเริ่มโดยการแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง จากตารางที่ 8 ยังปรากฏ
ว่าจุดร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเป็นภาคีตราสารด้านสิทธิมนุษยชนยังมีเพียงสองฉบับคือ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) และการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) โดยสมาชิก
อาเซียนบางประเทศเข้าเป็นภาคีในตราสารด้านสิทธิมนุษยชนเพียง 3 ฉบับเท่านั้น นอกจากนั้น ยังต้อง
พิจารณาการเข้าเป็นภาคีในพิธีสารเลือกรับ (Optional protocol) ของตราสารแต่ละฉบับประกอบด้วย 
ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าแสดงความจริงจังและก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยได้เป็นประเทศ
แรก (และปัจจุบันยังเป็นประเทศเดียว) ในอาเซียนที่เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 3 ของอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งก าหนดกระบวนการร้องเรียนประเทศสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีจากอนุสัญญา
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็ยังมิได้เข้าเป็นภาคีในพิธีสารเลือกรับตามอนุสัญญาอ่ืนๆ เช่น
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ทั้งที่ก าหนดกระบวนการร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาของ
ประเทศสมาชิก เช่นเดียวกับพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 3 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเช่นเดียวกัน  
 
  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกันคือการถอนข้อสงวนหรือแถลงการณ์ที่มีผลเป็นการจ ากัดขอบเขต
พันธกรณีตามตราสารสิทธิมนุษยชน การที่ประเทศสมาชิกเข้าเป็นภาคีตราสารสิทธิมนุษยชนมิได้
หมายความว่า จะก่อให้เกิดพันธกรณีตามที่ก าหนดไว้ในตราสารนั้นอย่างเต็มรูปแบบหากประเทศดังกล่าว  
มีข้อสงวน (Reservation) หรือยื่นค าแถลงการณ์ซึ่งจะท าให้ขอบเขตการบังคับใช้ตราสารที่เข้าเป็นภาคี
จ ากัดลง โดยจากข้อมูลที่ปรากฏเป็นตัวอย่างในตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า แม้แต่ในอนุสัญญาด้านเด็กและ
สตรี ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศได้เข้าเป็นภาคีแล้ว ก็ยังมีขอบเขตการปฏิบัติการที่แตกต่าง

                                           
58 เอกสารขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ AICHR ข้อ 2.3 
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กัน สมควรที่ประเทศไทยจะแสดงความเป็นผู้น าโดยการพิจารณาถอนข้อสงวนหรือเพิกถอนค าแถลงการณ์
ต่างๆ ที่ได้ยื่นในการเข้าเป็นภาคีตราสารสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพ่ือแสดงให้ประเทศสมาชิกอ่ืนเห็นถึงแนวทาง
ที่สมควรด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 
  ประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ คือการเสริมสร้าง
มาตรการภายในประเทศที่ท าให้การอนุวัติการตามพันธกรณีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นประเด็นที่
ส าคัญที่สุด เนื่องจากการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพที่สุด ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงใน
เชิงประจักษ์ว่า นอกจากประเทศต่างๆ จะได้เข้าเป็นภาคีตราสารสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเงื่อนไขเชิง
กระบวนการแล้ว ประเทศท่ีเป็นภาคีดังกล่าว ได้อนุวัติการให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือไม่ อย่างไร มิเช่นนั้น
การเข้าเป็นภาคีย่อมมีคุณค่าเพียงในเชิงสัญลักษณ์และใช้เป็นผลงานทางการเมืองระหว่างประเทศที่ไม่ส่งผล
ดีอย่างแท้จริงต่อประชาชนในประเทศภาคี หากพิจารณาจากตารางที่ 9 ซึ่งแสดงการเข้าเป็นภาคีของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในตราสารสิทธิมนุษยชนทั้ง 9 ฉบับจะเห็นได้ว่า บางประเทศได้เข้าเป็นภาคีเกือบ
ทุกหรือทุกฉบับ แต่ในทางปฏิบัติยังปรากฏประเด็นปัญหาการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามตราสาร
ต่างๆ ที่ได้เข้าเป็นภาคีอยู่อีกมากมาย ส าหรับประเทศไทยซึ่งได้เป็นภาคีในตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศแล้ว 7 ฉบับจึงจ าต้องด าเนินการอนุวัติการตามพันธกรณีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ทั้งสามประเด็นที่ได้เสนอเป็นแนวทางข้างต้นนั้น ล้วนเป็นประเด็นที่ประเทศไทยได้แสดง
ท่าทีต่อนานาประเทศว่าสามารถด าเนินการได้ โดยในการพิจารณารายงานของประเทศไทยในกระบวนการ
ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review) ที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ (Human Rights Council)59 

 
 7.1.2 การแลกเปลี่ยนประสบการณก์ับประเทศสมาชกิอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน 

  ภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงานและกระทรวงการต่างประเทศ ควรแสดงบทบาทเชิงรุกในการ
สนับสนุนประเทศสมาชิกอ่ืนเพ่ือสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านสิทธิมนุษยชนใน
ประเด็นต่างๆ ที่ประเทศไทยมีประสบการณ์ด าเนินการอย่างยาวนาน เช่นกระบวนการการจัดตั้ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระดับชาติตามหลักการปารีส (Paris Principles) หรือกระบวนการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มที่มีความอ่อนไหวหรือกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็ก สตรี คนพิการเป็นต้น และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เช่นนี้ไม่จ ากัดเฉพาะองค์กรภาครัฐเท่านั้น ยังรวมไปถึงองค์กรภาคเอกชนหรือ  
ภาคประชาสังคมที่สามารถสร้างเครือข่ายกับภาคประชาสังคมในประเทศสมาชิกอ่ืนเพ่ือเพ่ิมความตระหนัก
รู้หรือประสบการณ์ในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

                                           
59 ดูรายงานการด าเนินการตามข้อแนะน าและค ามั่นโดยสมัครใจของประเทศไทยในรอบการพิจารณาสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนรอบแรก(Highlights of Thailand’s implementation of recommendations and voluntary pledges 
under the first cycle of the Universal Periodic Review 2012-2014 (Mid-term update)) ได้ที่ 
<<http://ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx>> เข้าเมื่อ 1 ธันวาคม 2558 
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 7.1.3 การให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชกิในด้านสทิธิมนุษยชน 
  เป็นการให้ความช่วยเหลือโดยตรงตามค าร้องขอของประเทศสมาชิกอ่ืนเช่นการให้ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคในเรื่องที่ประเทศสมาชิกอ่ืน ซึ่งในด้านสิทธิมนุษยชนมีประเด็นอย่างหลากหลายที่
ประเทศไทยสามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในทางเทคนิค (Technical assistance) 
ได้เช่นการแนะน ากระบวนการจัดตั้งสถาบันด้านสิทธิมนุษยชนระดับประเทศตามหลักการปารีส  
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับประเด็นการสืบสวนสอบสวนกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆ 
โดยเฉพาะประเด็นที่มีมิติด้านภูมิภาคเช่น การค้ามนุษย์และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

 7.1.4 การปรับโครงสร้างและสมรรถภาพองคก์รเพ่ือรองรับภารกิจด้านประชาคม
อาเซียน 
  กล่าวเฉพาะกรณีของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีความ
จ าเป็นต้องพิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนที่มีข้อเท็จจริงในด้าน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคหรืออย่างน้อยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน 
(Transboundary) ซึ่งท าให้ต้องมีการประสานความร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากรของส านักงาน กสม. ให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยประเด็นที่สามารถด าเนินการได้ในทันทีได้แก่ 
 

 1. การจัดตั้งหน่วยงานซึ่งมีภารกิจเฉพาะด้านอาเซียน (ASEAN Specific Unit)  
   นอกเหนือจากข้าราชการและพนักงานประจ าของ ส านักงาน กสม. ซึ่งท าหน้าที่เป็น
บุคลากรหลักในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกระท าที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีด้านสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว ส านักงาน กสม. ยังจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นหลาย
คณะตามประเด็นสิทธิมนุษยชนต่างๆ เช่นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิสตรี และสิทธิเด็ก เป็น
ต้น โดยอนุกรรมการแต่ละคณะจะมีผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ความเห็นและค าแนะน าใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในวาระของ กสม. ชุดที่ 2 (ด ารงต าแหน่งถึงปี พ.ศ. 2558) ปรากฏข้อร้องเรียนที่มี
ลักษณะข้ามพรมแดนในอาเซียนขึ้นหลายกรณีไม่ว่าจะที่เกิดจากผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็น
นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย (เช่นกรณีการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกทวาย หรือการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี) หรือที่
เกิดเหตุในต่างประเทศแต่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (เช่นกรณีหมอกควันจากการเผาป่าในเกาะสุมาตรา) 
แต่กรณีเหล่านี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของอนุกรรมการที่รับผิดชอบในประเด็นสารัตถะจึงท าให้การ
ประสานงานทั้งในระดับระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ และความร่วมมือ  
ที่เกี่ยวข้องยังด าเนินการไม่ประสบผลเท่าที่ควร ดังนั้น ข้อเสนอเชิงโครงสร้างที่  กสม. ควรพิจารณา
ด าเนินการโดยทันที โดยไม่จ าต้องแก้ไขกฎหมายจัดตั้ง คือการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านอาเซียนหรือ 
ด้านกิจการอาเซียน (Unit on ASEAN Affairs) เช่น หน่วยงานภายในระดับกอง หรือคณะอนุกรรมการ  
ซ่ึงแต่งต้ังโดย กสม. ทีม่ีกรอบอ านาจหน้าที่พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน
ในอาเซียนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน โดยเฉพาะ AICHR ซึ่งหาก
หน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้านอาเซียนดังกล่าวสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. ในบริบทประชาคมอาเซียน และการท างานของกลไกสิทธิ
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มนุษยชนอาเซียนเองอีกด้วย ทั้งนี้ ประเด็นที่ส าคัญคือการจัดตั้งหน่วยงานภายในเพ่ือให้สามารถส่งต่อองค์
ความรู้และพัฒนาศักยภาพขององค์กรในด้านกิจการอาเซียนได้อย่างต่อเนื่อง  

 2. การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียนและของ
ประเทศสมาชิกในอาเซียนให้กับบุคลากร 
   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนและในประเทศสมาชิก
อาเซียนถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรของ ส านักงาน กสม.  
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการพัฒนามาตรฐานสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค ทั้งนี้ ประเด็นที่ส าคัญเบื้องต้นคือความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนซึ่งยังมีความสับสนว่า
เป็นการรวมตัวเฉพาะเพ่ือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการสร้างฐานการผลิตร่วมกันระหว่างประเทศ
สมาชิกเท่านั้น และยังขาดความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดนซึ่งมี
แนวโน้มที่จะเกิดความถี่และความรุนแรงมากยิ่งขึ้นภายใต้กรอบการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (Economic 
integration) ซึ่งมีการขจัดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตต่างๆ และเอ้ือให้ทุนและการจัดตั้ง
หน่วยธุรกิจสามารถด าเนินการได้ง่ายดายยิ่งขึ้น โดยมิจ าต้องกล่าวถึงสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นภาษาทางการของประชาคมอาเซียน ซึ่งการพัฒนาความเข้าใจองคาพยพและการท างานของประชาคม
อาเซียน ผลกระทบ (ทั้งด้านบวกและลบ) จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจและความสามารถในกา รใช้
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของ ส านักงาน กสม. นี้เป็นสิ่งที่สามารถและสมควรด าเนินการควบคู่กับ 
การจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านอาเซียนที่ได้เสนอในหัวข้อก่อนหน้านี้  
 
 7.2 มุมมองและข้อเสนอแนะต่อบทบาทของประเทศไทยในการปฏิรูปสิทธมินุษยชนใน

อาเซียน  
 นอกเหนือจากแนวทางการปฏิรูปสิทธิมนุษยชนที่สามารถด าเนินการได้ในระดับประเทศแล้ว 
ประเทศไทยยังสามารถแสดงบทบาทโดยตรงในระดับภูมิภาคในด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างหลากหลาย โดย
ขอหยิบยกประเด็นที่ส าคัญเพ่ือให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้  
 

 7.2.1 การปฏิรูปกลไกสิทธมินุษยชนอาเซียน (Reform of ASEAN Human Rights 
Mechanism) 
  การประกาศใช้กฎบัตรอาเซียนในปี พ.ศ. 2551 และก่อตั้ง AICHR ในปี พ.ศ. 2552 ถือ
เป็นหลักหมุดที่ส าคัญในประวัติศาสตร์สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคของอาเซียน อย่างไรก็ตามในช่วง
ระยะเวลากว่า 6 ปีที่ AICHR ได้ปฏิบัติหน้าที่มาถึงสองวาระ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า AICHR และกลไกสิทธิ
มนุษยชนของอาเซียนอื่นๆ ไม่สามารถท าหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือกรณี
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคซึ่งไม่อาจพ่ึงพิงกลไกสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกใดเป็น
การเฉพาะได้ จากสาเหตุที่ได้วิเคราะห์ไว้ในบทที่ 6 ดังนั้น การปฏิรูปกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนจึงถือเป็น
ทางออกที่ส าคัญและจ าเป็นเพ่ือให้อาเซียนก้าวข้ามข้ออ้างที่มักถูกหยิบยกว่า การส่งเสริมควรมาก่อนการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Promotion first, protection later) ซึ่งการทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ 
AICHR เมื่อครบระยะเวลา 5 ปีนับแต่ประกาศใช้ TOR เป็นกลไกที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วในเอกสาร 
TOR แต่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวกลับยังขาดความชัดเจนในระดับนโยบายว่าจะให้มีการทบทวน
เอกสารดังกล่าวหรือไม่และอย่างไร ทั้งนี้โดยที่หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปรับปรุง
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ AICHR คือที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (AMM) กสม. จึงควรผลักดัน
ให้สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติอ่ืนๆ ในอาเซียนมีท่าทีและจัดท าข้อเสนอแนะร่วมกันต่อ AMM ให้เร่ง
ด าเนินการให้มีการทบทวน TOR ของ AICHR เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ท าหน้าที่
ทั้งในด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียนได้อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 
 

 7.2.2 การผลักดันสิทธิมนุษยชนให้เป็นแนวนโยบายและเป้าหมายของประชาคม
อาเซียน (Mainstreaming of Human Rights in the ASEAN Community) 
  ดังที่ได้วิเคราะห์ในบทที่ 6 เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาของประชาคมอาเซียนแล้วว่า 
ประชาคมอาเซียนก าหนดพันธกรณีนอกเหนือจากมาตรการทางด้านเศรษฐกิจ โดยยังรวมถึงพันธกรณีความ
ร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคง และด้านสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย ซึ่งในวิสัยทัศน์ในระยะสิบปี
ข้างหน้าของอาเซียนก็ได้น าประเด็นสิทธิมนุษยชนก าหนดเป็นเป้าหมายอย่างชัดเจนในประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม และอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นในประชาคมการเมืองและความมั่นคง อย่างไรก็ตามความท้าทายยังคงมี
อยู่ว่า จะท าให้วิสัยทัศน์เหล่านี้มีผลในทางปฏิบัติได้อย่างไร อีกทั้งในประชาคมเศรษฐกิจไม่ปรากฏการ
อ้างอิงหรือแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจนมีเพียงหลักการเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
development) ซึ่งยังต้องรอชั้นการอนุวัติการตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวว่าจะสามารถพัฒนาและน าแนวคิด
สิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นประเด็นพ้ืนฐานที่มีความเกี่ยวพันกับทุกภาคส่วนของประชาคม (Crosscutting issue) 
และรวมถึงการน าเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)60 เป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินการควบคู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอาเซียนว่าจะสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงไร ความท้าทายนี้จึงเป็นประเด็นที่ประเทศไทยจะสามารถแสดงบทบาทการเป็นผู้น าใน
การผลักดันให้มีการน าแนวคิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ เป็นวาระของประชาคมในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
โดยเฉพาะในประเด็นที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญหรือได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ เช่นการให้
ความคุ้มครองผู้พิการ หรือการก าหนดนโยบายสาธารณสุขที่ให้สิทธิประชาชนในการเข้าถึงการได้รับการ
รักษาอย่างทัว่ถึง (Universal healthcare) และส าหรับ กสม. ประเด็นที่สมควรผลักดันให้ทุกประชาคมของ
อาเซียนก าหนดเป็นวาระระดับภูมิภาคคือการจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ 
(Negative impacts) จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจในอาเซียนซึ่งจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิก 
เช่นการขับไล่ประชากรออกจากพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมที่ดินในการลงทุน หรือผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมจาก
การลงทุนซึ่งมีผลกระทบข้ามพรมแดนเป็นต้น 
 

 7.2.3 การพัฒนาตราสารสทิธิมนุษยชนส าหรับอาเซียน 
  ข้อมูลที่แสดงในบทที่ 5 เกี่ยวกับตราสารสิทธิมนุษยชนในอาเซียนแสดงให้เห็นความ 
ท้าทายในการพัฒนาตราสารทางกฎหมายในหลายกรณี และประเทศไทยสามารถมีส่วนผลักดันการพัฒนา
ในประเด็นนี้อย่างน้อยในสองด้าน 
 

                                           
60 ดูเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ด้านและตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 169 ข้อได้ที่  
https://sustainabledevelopment.un.org/  
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 1. จากเจตจ านงทางการเมืองสู่พันธกรณีทางกฎหมาย 
   ในด้านแรก อาเซียนมีตราสารทางการเมืองจ านวนหนึ่งที่ยังมิได้มีการพัฒนาสู่
พันธกรณีทางกฎหมายซึ่งจะท าให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น
ประเด็นการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ประเด็นสิ่งแวดล้อม (นอกเหนือจากหมอกควันข้ามพรมแดน) และที่
ส าคัญคือการประกาศใช้ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AHRD) ซึ่งเป็นตราสารที่ครอบคลุมสิทธิมนุษยชน
อย่างหลากหลาย ท าให้สามารถพิจารณาหยิบยกประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคหรือที่ยัง
มิได้มีการด าเนินการอย่างจริงจังขึ้นเพ่ือผลักดันให้มีการพัฒนาไปสู่ตราสารที่มีผลทางกฎหมายต่อไป 
ประเทศไทย (ซึ่งรวมถึง กสม.) ควรพิจารณาวางแผนในเรื่องนี้เพ่ือรองรับการท าหน้าที่เป็นประธานอาเซียน
ในป ีพ.ศ. 2562  

 2. จากหลักกฎหมายสู่ข้อเท็จจริงของประชาชน 
   สิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับประชาชนของอาเซียนทั้งสิบประเทศคือการได้รับความ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีผลจริงในทางปฏิบัติ และโดยที่ประชาคมอาเซียนได้ตั้งค าขวัญหลักส าหรับ
ระยะเวลาสิบปีตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2568 ว่าจะเป็นภูมิภาคที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้
ความส าคัญกับประชาชน (People-Oriented, People-Centred) จึงจ าเป็นที่ทุกภาคส่วนของอาเซียน
และประเทศสมาชิก จะตั้งเป้าหมายและนโยบายในการน าพันธกรณีต่างๆ ที่ได้ให้ไว้ทั้งที่เป็นทางการเมือง
และโดยเฉพาะที่เป็นพันธกรณีทางกฎหมาย มาปฏิบัติให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อประชาชนต่อไป 
 
 7.3 ข้อเสนอการวิจัย/ค้นคว้าเพิ่มเติมต่อส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาต ิ
   ข้อสรุปที่ปรากฏจากการวิจัยในครั้งนี้คือการพัฒนาตราสารสิทธิมนุษยชนในอาเซียนยังอยู่ใน
ระยะเริ่มต้นโดยแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาตราสารสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญคือกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน
โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) การวิจัยและค้นคว้า
เพ่ือให้เกิดข้อมูลหรือฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแนวนโยบายเพ่ือน าเสนอ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปถือเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนท้ายของรายงานฉบับ
นี้จึงน าเสนอประเด็นที่ กสม. สามารถใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนดเป็นหัวข้อในการวิจัยและค้นคว้า
ต่อไปเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในระดับอาเซียนและในระดับประเทศไทยซึ่ง กสม. ถือเป็น  
ภาคส่วนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ทั้งนี้ ประเด็นที่น าเสนอนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น 
  1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกสิทธิมนุษยชนส าหรับสตรีและเด็กในอาเซียน 
   สิทธิสตรีและเด็กถือเป็นจุดร่วมในด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกอาเซียน  
แต่จ าต้องมีการพัฒนาในอีกหลายด้านโดยเฉพาะการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพของกลไกสิทธิ
มนุษยชนในประเด็นดังกล่าวซึ่งมีองค์กรที่มีภารกิจโดยตรงคือ AICHR และ ACWC  
  2. การพัฒนาตราสารด้านสิ่งแวดล้อมในอาเซียน  
   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน (Transboundary environmental impact) 
เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและในหลายรูปแบบ และมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการ
เปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบแล้ว เนื่องจากการลงทุนข้ามพรมแดนสามารถด าเนินการได้โดยมี
อุปสรรคน้อยลงโดยเฉพาะในด้านกฎระเบียบ ในปัจจุบันอาเซียนมีเพียงข้อตกลงในรูปแบบอนุสัญญาเฉพาะ
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ประเด็นหมอกควันข้ามพรมแดน แต่ยังขาดตราสารว่าด้วยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไป ที่จะเป็น
เครื่องมือในการก ากับดูแลการด าเนินโครงการในประเทศสมาชิกที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอ่ืนๆ  

3. การประกอบธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights)  
   การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตอย่างเสรี (สินค้า บริการ ทุน แรงงานวิชาชีพและการ
จัดตั้งธุรกิจ) มากขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้เกิดความสุ่มเสี่ยงที่ภาค
ธุรกิจจะละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศปลายทางหรือประเทศผู้รับการลงทุน สมควรให้มี
การศึกษาประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างการค้าเสรีและการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือพัฒนาหลักการ
ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและมีธรรมาภิบาลเพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจในอาเซียนเป็นไปอย่าง
ยั่งยืน 
  4. บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระดับชาติในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ระดับภูมิภาค  
   อนุสัญญาอาเซียนต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กอยู่ระหว่างรอการให้
สัตยาบัน ซึ่งเมื่อครบหกประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็จะมีผลใช้บังคับทันที (คาดว่าจะมีการให้สัตยาบัน
ครบหกประเทศภายในปี 2016) ขณะนี้กลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนร่วมกับที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) อยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
รองรับการบังคับใช้อนุสัญญาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และ กสม. สามารถเตรียมความพร้อมด้วยการ
วิจัยพันธกรณีตามอนุสัญญาเพ่ือเตรียมความพร้อมในระดับประเทศต่อไป 
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