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คํามั่นในระดับประเทศ   

• สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามอาณัติที่ไดรับจาก

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และเคารพในความเปนอิสระของคณะกรรมการฯ 

• สงเสริมการอนุวัติกฎหมายและนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน และเรง

ทบทวนและแกไขกฎหมายฉบับตางๆ ที่ยังมีเนื้อหาของการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะกฎหมายที่

เกี่ยวของกับสิทธิของกลุมผูออนแอ อาทิ การขจัดความรุนแรงตอสตรีและเด็ก สถานะที่เทาเทียม

กันของผูพิการ และสิทธิข้ันพื้นฐานของกลุมบุคคลชายขอบ 

• สงเสริมการบังคับใชกฎหมายที่สอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

ผานการสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา และการฝกอบรมดานสิทธิมนุษยชนใหกับผูบังคับใช

กฎหมายและบุคคลากรดานความมั่นคง 

• สงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในทุกชนิดและทุกระดับของการศึกษาตามแนวทางของ

โครงการและแผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนศึกษาระดับโลก 

• สงเสริมระบบยุติธรรมและหลักนิติรัฐเพื่อความเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ และ

ปองกันการกระทําผิดลอยนวล 

• สงเสริมการหารือระหวางศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม บนพื้นฐานของการเคารพ

ความแตกตาง ความสมานฉันท และความเปนอันหนึ่งเดียวกันในสังคม 

• สงเสริมและคุมครองสิทธิพื้นฐานของคนยากจน โดยเฉพาะสิทธิดานสาธารณสุข 

การศึกษา การเขาถึงความยุติธรรม และสิทธิชุมชน 

• สงเสริมการอนุวัติแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติและประสิทธิภาพของกลไกติดตามผล 

• สงเสริมการมีสวนรวมและการหารือกับภาคประชาสังคม และการมีสวนรวมของ

สาธารณชนในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนและระบอบประชาธิปไตยในประเทศ 

• เรงรัดความพยายามในการถอนขอสงวนภายใตอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

เมือง 

• ศึกษาความเปนไปไดในการเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ

คุมครองบุคคลทุกคนจากการสูญหายโดยถูกบังคับ  



• ศึกษาความเปนไปไดในการเขาเปนภาคีอนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 87 

วาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัว  ฉบับที่ 98 วาดวยการรวมตัว

และรวมเจรจาตอรอง  และฉบับที่ 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติ (การจางงานและอาชีพ) 

• รวมมืออยางใกลชิดกับคณะกรรมการประจําอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชน และเพิ่ม

ความพยายามในการอนุวัติขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ รวมทั้งการจัดสงรายงานประเทศ

ภายใตพันธกรณีของอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคีใหทันตามกําหนดเวลา 

 
 คํามั่นในระดับภูมิภาค 

• สงเสริมการพัฒนาคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน 

และคณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิของสตรีและเด็ก เพื่อให

สามารถสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• สงเสริมการหารือและความรวมมือดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใน

ระดับภูมิภาคในเวทีตางๆ ที่เกี่ยวของ 

• สงเสริมความตระหนักรูเกี่ยวกับหลักการและความสําคัญของความมั่นคงของมนุษย 

• สงเสริมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการตอสูกับปญหาการคามนุษยและ

การลักลอบขนคน โดยเฉพาะผลกระทบที่มีตอกลุมผูออนแอ และการใหความรวมมือทางวิชาการ

เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถใหกับรัฐบาลตางๆ ในภูมิภาคในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของ

คนพิการ 

 
 คํามั่นในระดับระหวางประเทศ 

• รักษาการมีสวนรวมอยางสรางสรรคกับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนกลไก

ตางๆ ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนใหสามารถดําเนินงานไดตามอาณัติ โดยเฉพาะการชวยเหลือ

ประเทศตางๆ ใหเกิดความกาวหนาดานสิทธิมนุษยชน การยกประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่

รุนแรงโดยไมเลือกปฏิบัติ การสงเสริมความตระหนักรูดานสิทธิมนุษยชนตอสาธารณชน และการ

สงเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก 

• สงเสริมการหารืออยางสรางสรรคดานสิทธิมนุษยชนกับทุกประเทศในเวที

สหประชาชาติบนพื้นฐานของความรวมมือและการเคารพซึ่งกันและกัน 

• สงเสริมกระบวนการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review 

: UPR) เพื่อใหเปนกลไกที่สามารถกอใหเกิดการปรับปรุงดานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ตางๆ  



• รวมมืออยางสรางสรรคและทํางานอยางใกลชิดกับผูเสนอรายงานพิเศษของคณะ

มนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ  

• รวมมือกับประเทศตางๆ ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของสตรี เด็ก และคนพิการ                         

ที่สอดคลองกับตราสารระหวางประเทศที่เกี่ยวของในเวทีระดับโลก 

• สงเสริมความเทาเทียมทางเพศระหวางบุรุษและสตรี และรวมมือกับผูมีสวนไดสวน

เสียตางๆ ที่เกี่ยวของในการตอสูกับความรุนแรงตอสตรีในทุกรูปแบบ รวมทั้งการคามนุษย การ

เลือกปฏิบัติทางเพศ และการเลือกปฏิบัติตอผูตองขังสตรี 

• สงเสริมการหารือระหวางประเทศวาดวยเรื่องประชาธิปไตย ความมั่นคงของมนุษย 

และการหารือระหวางวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อเพิ่มความเขาใจ ขันติธรรม และความสมานฉันท

ระหวางศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ และสงเสริมหุนสวนการพัฒนา

ระดับโลก โดยการสรางบทบาทของไทยในกรอบความรวมมือระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค และ

ภูมิภาค เพื่อใหสิทธิดานการพัฒนาเกิดขึ้นไดอยางแทจริง 
 
ความกาวหนาดานสิทธิมนุษยชนของไทย 

1. เสรีภาพและอิสรภาพ 

• ประเทศไทยเปนหนึ่งใน 48 ประเทศแรกที่ใหการรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชนเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948  รัฐบาลไทยเคารพในเสรีภาพและอิสรภาพของประชา

ชาชน และพยายามที่จะสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุอยูในปฏิญญาสากลฯ โดย

เห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งไดบรรจุหลักการของปฏิญญาสากลฯ 

รวมทั้งกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหวางประเทศ

วาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
2. สิทธิมนุษยชน 

• รัฐบาลไทยไดประกาศใหสิทธิมนุษยชนเปนวาระแหงชาติที่จะตองดําเนินการอยาง

แข็งขันและจริงจังเพื่อใหเกิดความยุติธรรม และการไมเลือกปฏิบัติตอทุกกลุมบนพื้นฐานของหลัก

นิติรัฐ  นโยบายของรัฐบาลไดสรางบรรยากาศของการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใน

ประเทศ และเปนแนวทางที่ชัดเจนใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดถือปฏิบัติตอไป 
3. ประชาธิปไตย 

• รัฐบาลไทยสงเสริมคานิยมดานประชาธิปไตยบนพื้นฐานของหลักนิติรัฐ ความโปรงใส                      

ธรรมาภิบาล การมีสวนรวมของประชาชน และการบังคับใชกฎหมายบนพื้นฐานของความเทา

เทียมกัน ความยุติธรรม ความถูกตอง และบรรทัดฐานที่ไดรับการยอมรับอยางสากล  ประเทศไทย



มีความมุงมั่นตอการสรางประชาธิปไตยที่ยั่งยืนตามหลักการของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน 
4. กลไกระดับประเทศ 

• ประเทศไทยมีกลไกส ง เสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนหลายกลไก  อาทิ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมการระดับชาติวาดวยนโยบายสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมาธิการของรัฐสภาวาดวยความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน คณะกรรมาธิการของรัฐสภา

วาดวยสิทธิของผูดอยโอกาส กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพภายใตกระทรวงยุติธรรม สํานักงาน

อัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิของประชาชนระหวางประเทศ ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และ

ผูตรวจการรัฐสภา 

 

 
5. ตราสารดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

• ปจจุบันไทยไดเขาเปนภาคีตราสารหลักดานสิทธิมนุษยชนรวม 7 ฉบับ ไดแก  

(1) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

(2) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

(3) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 

(4) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก รวมทั้งพิธีสารเลือกรับอนุสัญญาฯ 2 ฉบับ ไดแก พิธีสาร

เลือกรับเร่ืองการขายเด็ก โสเภณีเด็ก และสื่อลามกเด็ก และพิธีสารเลือกรับเร่ืองเด็กในสถานการณ

ความขัดแยงทางกําลังอาวุธ 

(5) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  

(6) อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย                         

ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี  

(7) อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ  
6. การบูรณาการสิทธิมนุษยชนในแผนระดับชาติตางๆ 

• สิทธิมนุษยชนเปนเรื่องที่คาบเกี่ยวในหลายประเด็นที่สงผลตอความเปนอยูของ

ประชาชน รัฐบาลไทยจึงไดบูรณาการสิทธิมนุษยชนเขากับแผนระดับชาติตางๆ รวมถึงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งเนนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคํานึงถึงการพัฒนามนุษย 

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และสิทธิชุมชน และนโยบายความมั่นคงแหงชาติ (2550-2554) ซึ่ง

เนนความสําคัญของหลักนิติรัฐ การไมเลือกปฏิบัติ สิทธิมนุษยชน และแนวทางสันติในการสงเสริม

ความมั่นคง 
7. กรอบนโยบายและกฎหมาย 



• ประเทศไทยไดออกกฎหมายและนโยบายตางๆ ที่สอดคลองกับตราสารระหวาง

ประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ไทยเปนภาคี โดยเฉพาะกฎหมายสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็ก สตรี 

คนพิการ และผูสูงอายุ รวมทั้งกลุมชายขอบตางๆ อาทิ กลุมชาติพันธุ และแรงงานตางดาว ซึ่ง

ไดรับสิทธิข้ันพื้นฐานในการจดทะเบียนเกิด สิทธิดานสุขภาพ และการศึกษา 
8. ความยุติธรรม 

• ประเทศไทยกําลังปรับปรุงการอํานวยความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม โดย

เนนกระบวนการทํางานที่สามารถใหความยุติธรรมและคุมครองสิทธิของประชาชนไดอยางเทา

เทียม สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม สงเสริมการเขาถึงขอมูลของ

ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม เพื่อสรางความโปรงใสและความรับผิดชอบในการใช

อํานาจของรัฐ และเพื่อขจัดการกระทําผิดลอยนวลในกระบวนการยุติธรรม 

 

 

 

 
9. การหารือระหวางศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม 

• รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดประกันสิทธิของประชาชนในการนับถือศาสนา 

และรัฐบาลไดสงเสริมการหารือระหวางศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม เพื่อเสริมสรางความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม  และความเขาใจและความไวเนื้อเชื่อใจรวมทั้งขันติธรรมระหวาง

ประชาชนที่มีภูมิหลังดานวัฒนธรรมและศาสนาที่แตกตางกัน 
10. เสรีภาพในการพูดและการแสดงออก 

• ประเทศไทยเปนสังคมเปดกวางตอการดําเนินงานของสื่อมวลชน นักพิทักษสิทธิ

มนุษยชน และองคกรเอกชนเพื่อการพัฒนาทั้งในระดับทองถิ่นและระดับระหวางประเทศ องคกร

เอกชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศไดเลือกประเทศไทยเปนศูนยกลางในการ

ดําเนินกิจกรรม ซึ่งสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยมีสภาพแวดลอมดานสิทธิมนุษยชนที่เอื้อตอการ

ทํางานขององคกรเหลานี้ รวมทั้งการมีประชาธิปไตยที่แข็งแกรง 
11. สิทธิดานการพัฒนา 

• ประเทศไทยใหความสําคัญตอสิทธิดานการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษยโดยมี

เปาหมายเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ โดยเฉพาะการขจัดความยากจน 

ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการลดความยากจนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ในชวงวิกฤติการณอาหารโลกในป 2551 ประเทศไทยมีนโยบายไมแทรกแซงระดับการ

สงออกขาวเพื่อชวยบรรเทาการขาดแคลนขาวในตางประเทศและเพื่อใหเกิดความมั่นคงทาง



อาหารของโลก ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของไทยในการสงเสริมสิทธิดานอาหารอยางเปน

รูปธรรม ประเทศไทยใหสิทธิดานสุขภาพแกประชาชนผานนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

และไดสงเสริมสิทธิดานการศึกษาผานนโยบายเรียนฟรี 15 ป 
12. การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม 

• ประเทศไทยเปนประเทศที่แบกรับภาระเลี้ยงดูผูอพยพและผูหนีภัยมาเปนเวลานาน  

และยังคงใหความชวยเหลือผูหนีภัยกวา 130,000 คน ตามแนวชายแดนดานตะวันตก ประเทศ

ไทยยังใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมในระดับภูมิภาค ทั้งการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเขารวมในปฏิบัติการดานมนุษยธรรมในกรอบสหประชาชาติ 
13. บทบาทในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ 

ก. กรอบความรวมมือสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 

• ในฐานะประธานอาเซียนระหวางป 2551-2552 ประเทศไทยประสบความสําเร็จ

ในการกอต้ังคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนกลไกสิทธิ

มนุษยชนระดับภูมิภาคกลไกแรกของภูมิภาคเอเชีย และมุงมั่นที่จะจัดตั้งคณะกรรมาธิการวาดวย

การสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและเด็ก และการพัฒนากลไกของอาเซียนในการอนุวัติตราสาร

ดานการคามนุษยและแรงงานโยกยายถิ่นฐาน 
 

ข. ความรวมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

• ประเทศไทยมีบทบาทที่แข็งขันในเวทีสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ไทยมีผูแทน

เปนคณะกรรมการประจําอนุ สัญญาดานสิทธิมนุษยชนและผู เสนอรายงานพิ เศษของ

สหประชาชาติ  ประเทศไทยเปนที่ต้ังของสํานักงานสหประชาชาติ 32 หนวยงาน และรวมมืออยาง

ใกลชิดกับสํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศ

ไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนหลายการประชุม และสงเสริม

ความมั่นคงของมนุษยทั้งในกรอบ Human Security Network และ Friends of Human Security 

โดยใหมีความสมดุลระหวางเสรีภาพจากความหวาดกลัวและเสรีภาพจากความตองการ 
  ค.  คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 

• ประเทศไทยสนับสนุนการดําเนินงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนนับต้ังแตการ

กอต้ัง และมีบทบาทที่แข็งขันในการหารือกับขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนและผูเสนอรายงานพิเศษ

ตางๆ ประเทศไทยมุงมั่นที่จะทํางานอยางสรางสรรคกับทุกประเทศทั้งที่เปนสมาชิกและไมใช

สมาชิกในการทําใหคณะมนตรีฯ เปนกลไกดานสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ

ความเปนกลาง ความโปรงใส และการหารืออยางสรางสรรค  

 



14. สรุป  

• ประเทศไทยประสงคจะเขาเปนสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเปนครั้งแรกบน

หลักการของการมีสวนรวมของทุกประเทศในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน และการสงเสริมสิทธิ

มนุษยชนในทุกระดับ กลาวคือ  ระดับประเทศ ประเทศไทยยอมรับปญหาและมีความมุงมั่นที่จะ

แกไขปญหา  ระดับภูมิภาค  ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในการกอต้ังองคกรสิทธิมนุษยชนระดับ

ภูมิภาคองคกรแรกในภูมิภาคเอเชีย ระดับระหวางประเทศ ประเทศไทยเปนประเทศที่ยึดถือทาง

สายกลาง และสงเสริมหลักความรวมมือ สามารถทํางานไดกับทุกฝายโดยยึดผลประโยชนของ

ประชาชนทั่วโลกในการไดรับการคุมครองสิทธิมนุษยชน ดวยความพยายามและความมุงมั่นใน

การสรางความกาวหนาในดานสิทธิมนุษยชนซึ่งสะทอนในคํามั่นของไทย ประเทศไทยเชื่อวาจะ

สามารถเปนสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

**************************** 

 

       กรมองคการระหวางประเทศ 

                                                     กระทรวงการตางประเทศ 
 

 
 

 
 
 


