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ตามทีส่ภานติบิญัญตัแิหง่ชาตไิดม้มีตริบัหลกัการรา่งพระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. .... นัน้ 

เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการสากลในการคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุม 

โดยสงบ คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิในฐานะองคก์รตามรฐัธรรมนญูทีม่อีำานาจหนา้ทีใ่นการสง่เสรมิ 

การเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุง 

กฎหมาย และกฎต่อรัฐสภา (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) และคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน ในการนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม 

๒๕๕๘ จึงมีความเห็นและมติต่อร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ดังนี้

	 ๑.	 ชือ่รา่งพระราชบญัญตัคิวรเปลีย่นเปน็รา่งพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและคุม้ครองเสรภีาพในการชมุนมุ

สาธารณะ	พ.ศ.	....	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของกฎหมาย

	 ๒.	 คำานิยาม ต้องมีความชัดเจน	และผู้จัดการชุมนุมไม่ควรนิยามโดยครอบคลุมถึงผู้เชิญชวน 

หรือผู้นัดหมายให้ผู้อื่นมาร่วมชุมนุม

	 ๓.	 การกำาหนดให้การชุมนุมสาธารณะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานไม่สอดคล้องกับหลักการ 

ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคี

	 ๔.	 การกำาหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมและสถานที่ซึ่งการชุมนุมต้องไม่กีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวน 

การปฏบิตังิาน โดยรฐัมนตรอีาจประกาศกำาหนดเพิม่เตมิในภายหลงัได	้เปน็การกำาหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข

เกินสมควรและให้ดุลพินิจแก่รัฐมนตรีมากเกินไป ผลของบทบัญญัติทำาให้ไม่มีพื้นที่ในการชุมนุม

	 ๕.	 การกำาหนดเวลาห้ามชุมนุมหรือเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมไม่เหมาะสม

	 ๖.	 การกำาหนดให้ผู้ชุมนุมจะต้องมีหนังสือแจ้งการชุมนุมก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 

กรณีที่แจ้งไม่ทันต้องมีหนังสือขอผ่อนผัน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำาสั่งให้แก้ไขหรือห้ามการชุมนุม 

ไม่สอดคล้องกับหลักการส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ

	 ๗.	 กรณีที่ผู้ชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุม	หรือไม่ได้รับการผ่อนผัน	หรือไม่เลิกการชุมนุมภายในระยะเวลา 

ที่แจ้งโดยไม่แจ้งขอขยายระยะเวลา และเจ้าพนักงานออกคำาสั่งให้เลิกการชุมนุมได้นั้น	ไม่เหมาะสม 

เพราะคำาสั่งให้ยกเลิกการชุมนุมต้องเป็นกรณีที่การชุมนุมนั้นกระทบต่อความมั่นคงของชาติ	ความปลอดภัย 

การสาธารณสุข	ศีลธรรมอันดีของประชาชน	หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง

เท่านั้น	มิใช่เพราะเหตุไม่ได้แจ้งการชุมนุม

ความเหน็ของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ
ต่อร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....

สารบัญ
๑
 ความเหน็ของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 

แหง่ชาตติอ่รา่งพระราชบญัญตักิารชมุนมุ
สาธารณะ พ.ศ. ....

๒ มุมสะท้อน

๓
 กสม. ขอใหก้ำาหนดหลกัความเสมอภาค

ของหญิงและชาย และกำาหนดสัดส่วน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไว้
ในรัฐธรรมนูญ

๔ กิจกรรม

๕
 ประธานกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ

รว่มประชมุกบัเจา้หนา้ทีส่ำานกังาน กสม. 
กรณีสถานะองค์กร

๖
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
สำาหรับสื่อมวลชน (ภาคใต้)

 สำานกังาน กสม. จดัโครงการคา่ยเยาวชน
สง่เสรมิสทิธมินษุยชน ระดบัอดุมศกึษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ 
(cluster) 

๗
 กสม. ร่วมมือ UN Women เพิ่มพูน

ศักยภาพในการปฏิบัติตามอนุสัญญา 
CEDAW

 กสม. จดัประชมุเพือ่ประสานความรว่มมอื 
ระดับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนกับ
สถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง

๘
 การสมัมนาและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

เรือ่ง อนสุญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่ง
ประเทศ (ILO)
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กลไกรองรบัการชมุนมุเพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนกอ่น 

ที่การชุมนุมจะขยายตัว	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีหน้าที่ 

อำานวยความสะดวกและจัดสถานที่ในการชุมนุมสาธารณะ	ไม่ควรบังคับ

ใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงควบคู่กับพระราชบัญญัติการชุมนุม 

สาธารณะฯ	ทั้งนี้	การบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัตินี้ รัฐไม่ควรแปล 

ความจนทำาให้การชุมนุมสาธารณะไม่อาจทำาได้จริง	ไม่เช่นนั้นจะเป็น 

การขัดต่อหลักการของรัฐธรรมนูญฯ	ตามแนวคำาวินิจฉัยของศาล 

รัฐธรรมนูญที่	๑๑/๒๕๔๙	และไม่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ 

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยในฐานะภาคี

สมาชิกต้องปฏิบัติตาม	ทั้งนี้	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ไดส้ง่ความเหน็ดงักลา่วไปยงั สภานติบิญัญตัแิหง่ชาตแิละคณะกรรมาธกิาร

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.	.... แล้ว

รายละเอียดรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบาย 

หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องนี้ ฉบับเต็มสามารถเข้าชม

ได้ที่ www.nhrc.or.th
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ : ศาสตราจารย์ ดร. อมรา   พงศาพิชญ์  

กรรมการ : นายแท้จริง  ศิริพานิช

  นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ   

  นายปริญญา  ศิริสารการ   

  นายไพบูลย์  วราหะไพฑูรย์   

  พลตำารวจเอก วันชัย  ศรีนวลนัด   

  นางวิสา  เบ็ญจะมโน 

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เลขาธิการ : นางภิรมย์  ศรีประเสริฐ

รองเลขาธิการ : นางสาววารุณี  เจนาคม
 
“มมุมองสทิธิ”์ เปน็จดหมายขา่วของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ
* จัดทำาเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน  * การนำาข้อความหรือเรื่องราวบางส่วน	หรือทั้งหมด
ไปเผยแพร่โปรดอ้างถึงแหล่งข้อมูล  * ขอเชิญผู้สนใจส่งความคิดเห็น
และบทความเพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน	ทั้งนี้เรื่องที่ได้รับ
การพิจารณาลงพิมพ์	ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ	เพื่อความ
เหมาะสมในการจัดพิมพ์
 

บทความ/ข้อความ	หรือความคิดเห็นใดๆ	ที่ปรากฏอยู่ในจดหมายข่าว 
“มุมมองสิทธิ์”	เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน	ซึ่งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	และกองบรรณาธิการไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
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สำ�นักส่งเสริมและประส�นง�นเครือข่�ย  
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

ม
ุ ม

 ส
 ะ 
ท
้ อ

 น
จดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” ฉบับเดือน

มีนาคม ๒๕๕๘ นี้ ขอนำาเสนอภาพรวมการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ(กสม.) 
ในฐานะองคก์รผูท้ำาหนา้ทีส่ง่เสรมิและพทิกัษส์ทิธมินษุยชน 
ของประชาชน	โดยเรือ่งทีม่คีวามสำาคญัในรอบเดอืนมนีาคม
ทีผ่า่นมา	ไดแ้ก	่การใหค้วามเหน็ตอ่รา่งพระราชบญัญตัิ
การชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. ....	ทีย่งัมขีอ้ควรหว่งกงัวลอยู่
หลายประการเกีย่วกบัเนือ้หาในรา่งกฎหมายดงักลา่ว	อาท	ิ
ความไมส่อดคลอ้งของเนือ้หากบักตกิาระหวา่งประเทศ 
วา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	การใหอ้ำานาจ
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่มากเกินไปจนอาจกระทบต่อ 
ความมุ่งหมายในการประกันสิทธิของประชาชนในการ
แสดงออกผ่านการชุมนุมสาธารณะ	นอกจากประเด็น 
ดังกล่าวแล้ว	กสม.	ยังได้ให้ความสำาคัญกับสิทธิมนุษยชน
ในด้านอื่นๆ	เช่นกัน	ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในความเสมอภาค
ของหญิงและชาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ 
ผูต้อ้งหาในการไดร้บัประกนัความเปน็ธรรมและการปฏบิตั ิ
ทีถ่กูตอ้งตามหลกัสากลจากเจา้หนา้ทีร่ฐัทีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง

นอกเหนือจากการทำาหน้าที่ของ กสม.
ดังกล่าวแล้ว สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานผู้สนับสนุนการดำาเนินงาน 
ของ	กสม.	ให้บรรลุผลสำาเร็จอย่างลุล่วง	ก็ได้ดำาเนินการ 
จัดโครงการต่างๆ	ขึ้นเช่นกัน	ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน
ภารกจิของ	กสม.	ทัง้ดา้นการสง่เสรมิ	ปกปอ้ง	และคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชน	โดยภารกิจที่ได้ดำาเนินการจัดทำาไปแล้วนี้ 
ท่านผู้อ่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ภายในเล่ม			

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 ๘.	 การกำาหนดให้เจ้าพนักงานมีอำานาจจับ ค้น ยึด อายัด 

หรือรื้อถอนทรัพย์สินได้	ขัดกับหลักการตามรัฐธรรมนูญฯ	การใช้กำาลัง

หรือเครื่องมือควบคุมฝูงชนควรกำาหนดกรอบและขั้นตอน	โดยคำานึงถึง

หลักความได้สัดส่วนและหลักความพอสมควรแก่เหตุ	ไม่ให้ใช้อาวุธปืน

โดยเด็ดขาด	และต้องฝึกอบรมเรื่องนี้โดยเฉพาะ

	 ๙.	 กรณียกเว้นความรับผิดของเจ้าพนักงานทั้ งทางแพ่ง 

ทางอาญา และทางวินัยไม่สมควรบัญญัติไว้

	 ๑๐.	 กรณีเขตอำานาจศาลไม่ควรบัญญัติให้อยู่ภายใต้เขตอำานาจ 

ของศาลยุติธรรมหรือศาลใดศาลหนึ่งโดยเฉพาะ	แต่ควรบัญญัติให้ 

ข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลตามลักษณะแห่งคดีนั้นๆ

	 ๑๑.	 กรณีบทกำาหนดโทษควรใช้โทษทางปกครอง	ไม่ใช่โทษอาญา	

ดังนั้น	จึงไม่จำาเป็นต้องเขียนบทกำาหนดโทษไว้

	 ๑๒.	 บทบัญญัติบางมาตราไม่อาจปฏิบัติได้ เช่น ผู้จัดการชุมนุม 

ต้องอยู่ร่วมการชุมนุมสาธารณะตลอดระยะเวลาในการชุมนุม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังเห็นด้วยว่า	รัฐควรมี 
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กสม. ขอให้กำ�หนดหลักคว�มเสมอภ�คของหญิงและช�ย
และกำ�หนดสัดส่วนก�รมีส่วนร่วม

ท�งก�รเมืองของสตรีไว้ในรัฐธรรมนูญ

นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 

ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล กล่าวว่า หลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่กำาหนดไว้ 

ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งระบุว่าทุกคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง 

ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ และตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด 

การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ รัฐภาคีมีความผูกพันที่จะประกันสิทธิอันเท่าเทียมของหญิงและชาย

ดังนั้น	คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก	สตรี	และความเสมอภาคของบุคคล	จึงเสนอให้

สภาปฏิรูปแห่งชาติ	และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	พิจารณาดำาเนินการ	ดังนี้

๑.	คงหลักการความเสมอภาคของหญิงและชาย	ตามนัยมาตรา	๓๐	และมาตรา	๘๐	ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	เพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก

รูปแบบ	ข้อ	๒	ที่ระบุให้รัฐภาคีบรรจุหลักการของความเสมอภาคของหญิงและชายไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งชาติของตน

๒.	ให้มีการกำาหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๓	ไว้ในรัฐธรรมนูญฯ	ด้วย	

เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	ข้อ	๔

นางวิสาฯ	กล่าวเพิ่มเติมว่า “การกำาหนดให้มีระบบโควตาหรือสัดส่วนของสตรีนี้ มุ่งเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

อย่างแท้จริง เพราะสัดส่วนของสตรีในระบบการเมืองของไทยปัจจุบันอยู่ในอัตราที่ตำ่ามาก ประมาณร้อยละ ๑๐ 

เท่านั้น การเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการกำาหนดให้สภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ 

และสภาท้องถิ่น ควรมีสัดส่วนผู้หญิงไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ เป็นการนำาศักยภาพของผู้หญิงที่เป็นประชากร 

ของประเทศกว่าครึ่งหนึ่งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการกำาหนดนโยบายที่มีความครบถ้วนทุกมิติของการพัฒนา

ประเทศ นางวิสาฯ เห็นว่า การกำาหนดให้มีสัดส่วนนี้เป็นมาตรการพิเศษชั่วคราวที่มุ่งเร่งรัดให้มีความเสมอภาค

ระหว่างหญิงและชาย และเปิดโอกาสให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้สตรีได้ใช้ศักยภาพ 

ให้เป็นประโยชน์ร่วมกับบุรุษอย่างสมดุลและสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์”

คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก  สตรีและความเสมอภาคของบุคคล

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
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ภาพกิจกรรม

 

เมื่อวันที่	๒๓	มีนาคม	๒๕๕๘	ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ 
ประธานกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิและผูบ้รหิาร	กสม.	ใหก้ารตอ้นรบั	
กลุ่มนักศึกษาจาก	German	Southeast	Asian	Center	of	Excellence 
for	Public	and	Good	Governance			ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษา 
ดงูานทีส่ำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ	และไดร้ว่มประชมุ 
เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูบ้ทบาทการทำางานของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แห่งชาติ	ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน		ณ	ห้องประชุม	๗๐๙	สำานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ 	๒๖	มีนาคม	๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิ
และสถานะบุคคล และสิทธิของกลุ่มชาติพันธ์ุและแรงงานข้ามชาติ 
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ร่วมกับคณะทำางานโครงการ
พัฒนากลไกและกลยุทธ์การเข้าถึงนโยบายประกันสังคมที่เหมาะสม
สำาหรบักลุม่แรงงานขา้มชาต ิมลูนธิเิพือ่นหญงิ มลูนธิอิารมณ ์พงศพ์งนั
จัดเสวนาทางวิชาการ	เรื่อง	การพัฒนาระบบประกันสังคมที่เหมาะสม 
สำาหรับแรงงานข้ามชาติ		ณ	ห้องประชุม	๗๐๙	สำานักงาน	กสม.	โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและออกแบบกลไก 
การบริหารจัดการด้านการประกันสังคมเพื่อให้แรงงานข้ามชาติ  
สามารถเข้าถึงการคุ้มครองในระบบประกันสังคมได้อย่างแท้จริง 

 

เมือ่วนัที	่๖	มนีาคม	๒๕๕๘	นางสาววารณุ ีเจนาคม	รองเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ 
แก่คณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากร	สาขาวิชารัฐศาสตร์	
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	ในการศกึษาดงูานทีส่ำานกังานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ		ณ	ห้องประชุม	๖๐๓	สำานักงานงาน	กสม.

 

เมื่อวันที่	๑๗	มีนาคม	๒๕๕๘	นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนชาวบ้าน 
๓	จังหวัดรอบเหมืองทองคำาของบริษัท	อัครา	รีซอร์สเซส	จำากัด	(มหาชน) 
เพื่อคัดค้านคำาสั่งอธิบดี	กพร.ที่ให้บริษัทเปิดเหมืองทองคำา	และยังแสดง 
จุดยืนคัดค้านการยุบรวม	กสม.	

เมือ่วนัที	่๖	มนีาคม	๒๕๕๘	คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดทำาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรร่วมกันระหว่างสำานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ	
สถาบัน	German-Southeast Asian Center of Excellence for 
Public Policy and Good Governance (CPG) 	ณ	ห้องบันยัน	๑
โรงแรมบันยันทรี	ถนนสาธรใต้	กรุงเทพมหานคร		เพื่อที่จะได้ดำาเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติงาน	(Joint	Action	Plan)	ความร่วมมือทางวิชาการ 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรต่อไป
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เมื่อวันที่	๒๖	มีนาคม	๒๕๕๘	ณ	สำานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ		ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ประธาน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่

ของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เพื่อแจ้ง 

ผลการเข้าร่วมประชุม	Annual	Meeting	International 

Coordinating	Committee	of	National	Human	Rights 

Inst itut ions	( ICC)	และ	SCA	(Sub	-	Committee	on 

Accreditation)	ระหวา่งวนัที	่๑๑	–	๑๓	มนีาคม	๒๕๕๘	ณ	นครเจนวีา 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นสถาบันสิทธิมนุษยชน

ทั่วโลกกว่าร้อยประเทศเข้าร่วมประชุม	โดยสรุปว่า	นอกเหนือ 

จากการประชุมตามวาระปกติแล้ว	ได้มีการปรึกษากันในประเด็น

เรื่องการจะพิจารณาลดสถานะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติของประเทศไทยจากสถานะ	A	เป็น	B	ในเดือนตุลาคม	

๒๕๕๘	หากประเทศไทยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ในเรื่ องการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ 

ที่ต้องเป็นไปตามหลักการปารีส	(Paris	Principle)	โดยจะต้อง 

กำาหนดให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย

นอกจากนี้ยังได้แจ้งถึงกรณีร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับ	

กสม.	ที่อาจจะมีการควบรวม	กสม.	กับผู้ตรวจการแผ่นดิน	โดยจะ

ให้มีการยกร่างพระราชบัญญัติขึ้นใหม่นั้น	ถ้าหมายถึงการยกเลิก

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	อาจถือ 

ได้ว่าเป็นการยกเลิกองค์กรสิทธิมนุษยชนและตั้งองค์กรใหม่ขึ้น 

ซึ่งจะส่งผลต่อสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ของประเทศไทยที่ได้ดำาเนินการร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชน 

ทั่วโลก	เป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานมากกว่า	๑๐	ปี	จะสิ้นสุดลง 

ในทุกกรณีด้วย	และหากประเทศไทยต้องการจะเข้ าร่ วม 

เป็นสมาชิกสถาบันสิทธิมนุษยชนของโลกอีกครั้ งจะต้อง

ดำาเนินการสมัครใหม่ 	โดยการยื่นใบสมัครใหม่จะสามารถ

กระทำ า ได้ต่ อ เมื่ อมีการดำ า เนินงานไปแล้ วระยะเวลาหนึ่ ง 

และจะต้องมีการจัดทำารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ 

มนษุยชนประจำาป	ีฉบบัที	่๑	ขององคก์รทีจ่ดัตัง้ใหมใ่หแ้ลว้เสรจ็กอ่น	

กระบวนการดงักลา่วตอ้งใชร้ะยะเวลาไมน่อ้ยกวา่	๓	ป	ีซึง่หมายความ

ว่าองค์กรที่ทำาหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของไทยจะไม่มีอยู่ 

ในระบบของ	ICC	ในช่วงเวลานั้นด้วย	ทั้งนี้	การที่ประเทศไทย 

ยกเลิกสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติและตั้ งองค์กรใหม่  

โดยใชช้ือ่องคก์รวา่	“ผูต้รวจการแผน่ดนิและพทิกัษส์ทิธมินษุยชน”

จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านลบของรัฐบาลไทยในสายตา 

ประชาคมโลก

ในสว่นหลกัการสทิธมินษุยชนและอำานาจหนา้ทีน่ัน้	ประธาน

กรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตกิลา่ววา่	อำานาจหนา้ทีใ่นการสง่เสรมิ

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต้องคงอยู่	ต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริม 

ให้ความรู้		และสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนในเรื่องหลักการ 

สิทธิมนุษยชน	ส่วนหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองนั้น		นอกเหนือ

จากการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน 

ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว	ต้องรวมถึงการให้ 

ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลในการอนุวัติกฎหมายภายในให้สอดคล้อง 

กับกติกา/อนุสัญญา	ที่ไทยเป็นภาคีด้วย

อย่างไรก็ตาม	ประธาน	กสม.	ได้เน้นยำ้าให้เจ้าหน้าที่ทุกคน

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความสามารถ	และพัฒนาศักยภาพ 

ของตนเองอย่างต่อเนื่อง	โดยคำานึงถึงปรัชญาการทำางานภายใต้ 

หลักการสิทธิมนุษยชน	ปฏิญญาสากล	กติกา	อนุสัญญาสากล 

ที่ประเทศเข้าร่วมเป็นภาคี	เป็นหลักสำาคัญ	นอกเหนือจาก 

กฎหมายภายในประเทศที่อาจดูแลประชาชนได้อย่างมีข้อจำากัด 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
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ประธานกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ
รว่มประชมุกบัเจา้หนา้ทีส่ำานกังาน กสม.

กรณีสถานะองค์กร
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โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การสง่เสรมิ 
ความรูด้า้นสทิธมินษุยชนสำาหรบัสือ่มวลชน (ภาคใต)้

เมือ่วนัที ่๒๗ – ๒๙ มนีาคม ๒๕๕๘ สำานกังานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับแอมเนสตี อินเตอร์เนชันแนล 
ประเทศไทย จดัโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การสง่เสรมิ
ความรูด้า้นสทิธมินษุยชนสำาหรบัสือ่มวลชน (ภาคใต)้ ณ โรงแรม 
ทวินโลตัส อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุ 
ประสงคเ์พือ่สรา้งการตระหนกัรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจตอ่ประเดน็
สิทธิมนุษยชน ในมุมมองของการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน 
อันจะส่งผลในการช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น 
แกส่งัคม รวมทัง้เปน็การแกไ้ขปญัหาการทำาหนา้ทีข่องสือ่มวลชน
ที่ไปกระทบสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นได้อีกทางหนึ่งด้วย

การสัมมนาในครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย
สาขาเข้าร่วมอภิปรายให้ความรู้แก่สื่อมวลชน	อันประกอบไปด้วย
นายพิทยา จินาวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	
นายนิพนธ์ ตั้งแสงประทีป	ผู้เชี่ยวชาญประจำาศูนย์ข่าว	สำานัก
ข่าวไทย นายสุรชา บุญเปี่ยม	ผู้ควบคุมการบริหารการผลิต
รายการข่าว	สถานี โทรทัศน์สปริงนิวส์ 	นางสาวปริญญา
บุญฤทธิ์ฤทัยกุล	จากแอมเนสตี้	อินเตอร์เนชั่นแนล	ประเทศไทย
นายวินัย ดิษฐจร ช่างภาพอิสระ	และนายสมชาย หอมลออ
ประธานมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

ในการสมัมนาดงักลา่วไดม้กีารอภปิรายใหค้วามรูแ้กส่ือ่มวลชน
ผู้เข้าร่วมในหลากหลายหัวข้อ โดยได้มุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ 
เบือ้งตน้ในเรือ่งสทิธมินษุยชนแกส่ือ่มวลชน เชน่ หลกัสทิธมินษุยชน 
สากล กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ 
ยงัไดม้กีารบรรยายเพิม่เตมิในประเดน็อืน่ๆ ทีน่า่สนใจ เชน่ บทบาท 
ภารกิจ หน้าที่ของสื่อมวลชนในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ข้อพึงระมัดระวังในการนำาเสนอข่าวเพื่อป้องกัน 
และหลีกเลี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น โดยในช่วงท้าย
ของการสัมมนาผู้เข้าร่วมได้ให้คำามั่นสัญญาว่าจะนำาความรู้และ
ประสบการณไ์ดร้บัจากการสมัมนาไปปรบัใชก้บัการทำาหนา้ที ่และจะรว่ม 
เปน็เครอืขา่ยกบัคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิในการชว่ยสง่เสรมิ 
และปกป้องการเคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิดผลขึ้นอย่างแท้จริง

เมื่ อวันที่  ๑๙ –  ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ สำ านั กงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดโครงการค่ายเยาวชน 
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ครั้งที่ ๑ (cluster 2) ณ โกลด์ เมาท์เทน วังนำ้าเขียว 
รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและเป็นการสร้าง
เครือข่ายและกลไกการทำางานกับเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา 
รวมทั้งเป็นการนำาร่องในการสร้างเครือข่ายในการดำาเนินงาน 
กับกลุ่มเยาวชนและขยายเครือข่ายไปสู่กลุ่มเยาวชนอื่นๆ 
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนิสิต นักศึกษา จาก ๔ สถาบัน
อุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน ๘๐ คน โดยมี 
นายบุญเกื้ อ  สมนึก ที่ปรึกษาสำานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยาย 
พเิศษ เรือ่ง “เยาวชนพลงัสำาคญัในการสง่เสรมิเรยีนรูส้ทิธมินษุยชน” 

การจัดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	ในครั้งนี ้
มีการให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	โดยการจัดกิจกรรมฐาน 
การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนไร้พรหมแดน	๔	ฐาน	คือ	๑)	ศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์	๒)	ชีวิตกับสิทธิขั้นพื้นฐาน	๓)	ความเสมอภาค	
๔)	สิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร	โดยทุกกิจกรรมฐานจะมีการ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วย	จากนั้น 
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงสภาพปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 	 เพื่อเป็นการจุดประกาย 
และสรา้งพลงัในการรว่มขบัเคลือ่นงานดา้นสทิธมินษุยชน	นอกจากนี้
ยงัมกีารแสดงบทบาทสมมต	ิ:	สะทอ้นปญัหาการละเมดิสทิธมินษุยชน

ในวันสุดท้ายของการจัดโครงการมีการหารือแนวทาง 
ความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษากบัสำานกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การนำาเรื่องสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ 
ในมหาวิทยาลัย ความร่วมมือในกลุ่มมหาวิทยาลัย และการรณรงค ์
ส่งเสริมเผยแพร่สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย จากนั้นเป็นพิธี  
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและมอบเกียรติบัตร 
ให้แก่อาจารย์ผู้จัดทำากิจกรรมฐานการเรียนรู้และอาจารย์ผู้ควบคุม
นักศึกษา โดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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สำานกังาน กสม. จดัโครงการคา่ยเยาวชนสง่เสรมิสทิธมินษุยชน 
ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ (cluster)
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และเพื่อส่งเสริมศักยภาพการตรวจสอบการปฏิบัติตามอนุสัญญา	
CEDAW	ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ในการบรรลุ 
ซึ่งสิทธิและความเสมอภาคที่แท้จริงของผู้หญิง	โดยผู้เข้าร่วม 
การอบรมประกอบดว้ยเจา้หนา้ทีข่องสำานกังาน	กสม.	จำานวน	๓๐	คน	
สำาหรับประเด็นหลักที่ใช้ในการอบรม	ได้แก่	ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ของผูห้ญงิและตวัชีว้ดัเพือ่ตดิตามความกา้วหนา้ของสตรใีนประเทศไทย

ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม คาดว่าเจ้าหน้าที่ของสำานักงาน 
กสม. จะได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพในดำาเนินการเพื่อส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงตามกรอบมาตรฐานระหว่างประเทศ 
ทั้งอนุสัญญา CEDAW และหลักการชี้แนะ เรื่อง สิทธิมนุษยชน 
สำาหรบัธรุกจิตามกรอบงานขององคก์ารสหประชาชาตใินการคุม้ครอง 
เคารพ และเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิรว่มกบั UN Women 
สำานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มูลนิธิผู้หญิงและ IWRAW 
Asia Pacific โดยการสนับสนุนจากกระทรวงต่างประเทศ การค้า
และพัฒนาประเทศ แคนาดา (DFATD) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ
การระดับชาติเรื่อง“อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of 
all Forms of Discrimination against Women : CEDAW)   
บทบาทภาคธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง” ระหว่าง 
วันที่ ๑๗ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ 
อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

การจดัอบรมในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่พนูศกัยภาพ	ในการ
ผลกัดนัใหเ้กดิการปฏริปูทีส่อดคลอ้งกบัธรรมเนยีมปฏบิตั	ิและมาตรฐาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะอนุสัญญา	CEDAW 

กสม. จดัประชมุเพือ่ประสานความรว่มมอืระดบันโยบายดา้นสทิธมินษุยชน
กับสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง
กสม. จดัประชมุเพือ่ประสานความรว่มมอืระดบันโยบายดา้นสทิธมินษุยชน
กับสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำาไพพรรณ ีมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์และมหาวทิยาลยั
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมหารือ

ทั้งนี ้ การประชุมได้รับเกียรติจาก นายบุญเกื้อ สมนึก
ทีป่รกึษาสำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตเิปน็ประธาน
ในการประชุมและชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสำานักงานคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแหง่ชาตกิบัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน
ตลอดจนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

อนึ่ง การประชุมเตรียมการดังกล่าวเป็นการชี้แจงเพื่อ 
ทำาความเข้าใจและหาแนวทางความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน 
ระหว่าง กสม. และสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง และพิจารณา 
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน (MOU) ร่วมกัน 
ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันได้ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘

นางสาววรวรรณ เชื้อบุญ
นักศึกษาฝึกงาน...ผู้ออกแบบ...

กสม. ร่วมมือ UN Women เพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญา CEDAW

7

กสม. ร่วมมือ UN Women เพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญา CEDAW

วนัที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมการเ์ดน้  คลฟิ  รสีอรท์ 
แอนด์สปา พัทยา อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สำานักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดประชุม เพื่อประสาน 
ความรว่มมอืระดบันโยบายดา้นสทิธมินษุยชนกบัสถาบนัอดุมศกึษา
ภาคกลาง (ประชุมเตรียมการจัดทำาบันทึกข้อตกลง-MOU) โดยม ี
บุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง ทั้งสิ้น 
๑๐ แหง่ ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยับรูพา มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี
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รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	
อาคารรัฐประศาสนภักดี		ชั้น	๖	และ	๗	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	๑๐๒๑๐

ชำาระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่	๙/๒๕๕๒

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติกรุณาส่ง

	 ...............................................................................................................................................................

	 ...............................................................................................................................................................

	 ...............................................................................................................................................................

	 ...............................................................................................................................................................

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย	 สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หากต้องการข้อมูล		หรือมีข้อแนะนำาหรือบอกรับมุมมองสิทธิ์	ฟรี	! ติดต่อ	:	

สำานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย  สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษาฯ	อาคารรัฐประศาสนภักดี	ชั้น	๖	และ	๗	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	๑๐๒๑๐

โทรศัพท์	๐	๒๑๔๑	๓๘๐๐,	๐	๒๑๔๑	๓๙๐๐				โทรสาร	๐	๒๑๔๓	๙๕๗๕
ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์		promotenetwork	@	nhrc.or.th		หรืออ่าน มุมมองสิทธิ ์ ได้ที่		www.nhrc.or.th

การสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง 
อนสุญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) 

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์ อาจารย์ประจำา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการในคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อเสนอแนะ 
(Members of Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations) ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนความเห็น เรื่อง อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) โดยเฉพาะอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวและฉบับที่ ๙๘ 
ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง โดยมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะ 
นโยบายและขอ้เสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย และกฎเพือ่สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน ตลอดจนเจา้หนา้ทีส่ำานกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมสัมมนา

การสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบความเป็นมา และสาระสำาคัญ 
ของอนุสัญญาฯ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียร่วมกันในการเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาทั้งสองฉบับ 
ซึ่งศาสตราจารย์วิทิตฯ ได้ให้ข้อมูลในส่วนการให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับว่า ประเทศไทยสามารถให้สัตยาบันได้เลย 
แลว้จงึคอ่ยปรบัแกก้ฎหมายภายในใหส้อดคลอ้งกบัอนสุญัญาในภายหลงั เพราะประเทศไทยถกูเสนอแนะใหป้ฏบิตัติามบทบญัญตัขิองอนสุญัญา 
ทั้งสองฉบับอยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาก็ตาม และประเทศไทยเองก็ได้แถลงในกระบวนการ Universal Periodic 
Review (UPR) ว่าจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ฉบับที่ ๘๗ และฉบับ ๙๘ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์วิทิตฯ ยังเห็นว่า ประเทศไทย 
ควรพิจารณาถึงความพร้อมที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว ๑๙๙๐ ด้วย 
(International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) 
โดยอาจมีการเชิญผู้แทนของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมหารือ เพื่อหาแนวทางในการดำาเนินการร่วมกันต่อไป


