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1. บทนำ�และวิธีก�รใช้เครื่องมือ

สิ่งพิมพ์ฉบับนี้จัดทำ�ขึ้นโดย  ศูนย์สิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง (Centre for Civil 

and Political Rights หรือ CCPR-Centre) ภ�ยใต้กรอบโครงก�รที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�ก 

สถ�นทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ (British Embassy Bangkok) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนคว�ม

พย�ย�มของผู้มีผลประโยชน์ร่วม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ภ�คประช�สังคม เพื่อที่จะติดต�มผลก�ร

ทบทวนสถ�นก�รณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยโดยกลไกสิทธิมนุษยชนต่�งๆ ขององค์ก�ร

สหประช�ช�ติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยก�รยกระดับก�รนำ�ข้อเสนอแนะที่รับรองโดยกลไก

สิทธิมนุษยชนต่�งๆ ขององค์ก�รสหประช�ช�ติไปปฏิบัติ 

ในขณะนี้ มีข้อมูลจำ�นวนม�กที่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกลุ่มต่�งๆ ส�ม�รถเข้�ถึงได้ รวมทั้ง 

เครื่องมือและข้อมูลที่จัดเตรียมโดย CCPR-Centre เพื่อร�ยง�นสถ�นก�รณ์ต่อกลไกสิทธิมนุษยชน

ต่�งๆ ขององค์ก�รสหประช�ช�ติเพื่อนำ�เข้�สู่กระบวนก�รทบทวน อย่�งไรก็ต�ม ยังไม่มีข้อมูล

หรือแนวท�งสำ�หรับ ก�รติดต�มผลหลังจ�กกระบวนก�รทบทวน ตัวอย่�งเช่น ข้อมูลด้�นก�ร

ติดต�มผลอย่�งมีประสิทธิภ�พ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำ�คัญอย่�งไม่มีข้อสงสัยในกลไกก�รทบทวน

สถ�นก�รณ์สิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ สิ่งพิมพ์ฉบับนี้จึงถูกจัดทำ�ขึ้นเพื่อเติมเต็ม

ช่องว่�งนั้น โดยก�รให้ข้อมูลที่ส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้จริงสำ�หรับภ�คประช�สังคมเพื่อยกระดับ

ก�รนำ�ข้อเสนอแนะที่รับรองโดยกลไกสิทธิมนุษยชนต่�งๆ ขององค์ก�รสหประช�ช�ติไปปฏิบัติ 

รวมไปถึงก�รใช้ประโยชน์จ�กกระบวนก�รติดต�มผลของกลไกสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ
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เพื่อที่จะให้เนื้อห�ในสิ่งพิมพ์นี้ส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้จริงให้ม�กที่สุด สิ่งพิมพ์ฉบับนี้จึงใช้

กรณีตัวอย่�งจ�ก ประเทศไทย และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับเสรีภ�พขั้นพื้นฐ�น เนื่องจ�กก�ร

คุ้มครองเสรีภ�พดังกล่�วเป็นข้อท้�ท�ยร่วมด้�นสิทธิมนุษยชนข้อหนึ่งที่ประเทศต่�งๆ ต้องเผชิญ 

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลที่นำ�เสนอและยุทธศ�สตร์ขั้นพื้นฐ�นที่ระบุไว้ในเครื่องมือนี้ ส�ม�รถนำ�ไป

ใช้กับประเด็นอื่นๆ หรือ ก�รทบทวนสถ�นก�รณ์ของประเทศอื่นๆ ได้ 

องค์ประกอบที่สำ�คัญอีกประก�รหนึ่งของเครื่องมือฉบับนี้ คือ ก�รนำ�เสนอแนวคิดและรูป

แบบสำ�หรับก�รใช้ประโยชน์จ�กกลไกสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติอย่�งรอบด้�น 

กลไกสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติแต่ละกลไกนั้นมีจุดสนใจและจุดแข็งต่�งกันไป แต่

ไม่มีกลไกใดที่สมบูรณ์แบบ และเร�ส�ม�รถมองเห็นข้อด้อยได้เสมอ จ�กประสบก�รณ์ทำ�ง�น

หล�ยปีของ  CCPR-Centre ก็พิสูจน์ได้เป็นที่ประจักษ์ว่�ก�รรวบรวมประส�นโอก�สและผลลัพธ์

ที่เกิดจ�กก�รทบทวนสถ�นก�รณ์โดยกลไกสิทธิมนุษยชนต่�งๆ ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ 

ส�ม�รถทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ภ�ยในประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่�และจับต้องได้ม�กกว่� ตัวอย่�งเช่น เมื่อ

เร�นึกถึงเสรีภ�พขั้นพื้นฐ�น กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights- ICCPR) เป็นอนุสัญญ�สิทธิมนุษยชน

ที่เป็นหลักสำ�คัญที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่น ข้อ 12 (เสรีภ�พก�รเดินท�ง) ข้อ 18 (เสรีภ�พ

ด้�นคว�มคิด มโนธรรม และศ�สน�) ข้อ 19 (เสรีภ�พในก�รแสดงออก) ข้อ 21 (เสรีภ�พในก�ร

ชุมนุมโดยสงบ) ข้อ 22 (เสรีภ�พในก�รรวมกันเป็นสม�คม)  ในขณะเดียวกัน สนธิสัญญ�ด้�น

สิทธิมนุษยชนฉบับอื่นๆ ก็กล่�วถึงประเด็นด้�นเสรีภ�พขั้นพื้นฐ�นภ�ยใต้บริบทและขอบเขต

ของสนธิสัญญ�นั้นๆ เช่น กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิท�งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) ระบุไว้ใน

ข้อ 8 (สิทธิในก�รรวมตัวจัดตั้งสหภ�พแรงง�นและสิทธิของสหภ�พแรงง�น เช่น ก�รนัดหยุดง�น) 

อนุสัญญ�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติทุกรูปแบบ (International 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination – ICERD) ระบุไว้ใน

ข้อ 5 (d) (vii) – (ix) ข้อห้�มก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติในก�รใช้เสรีภ�พขั้นพื้นฐ�น อนุสัญญ�

ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women – CEDAW) ระบุไว้ในข้อ 3 (ก�รใช้เสรีภ�พขั้นพื้น

ฐ�นบนฐ�นของคว�มเสมอภ�ค) และข้อ 7(c) (สิทธิที่จะเข้�ร่วมกับองค์กรพัฒน�เอกชนและก�ร

รวมกลุ่มสม�คม) อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC) 

ระบุไว้ในข้อ 13 (ก�รแสดงออก) ข้อ 14 (คว�มคิด มโนธรรม และศ�สน�) ข้อ 15 (ก�รรวมกลุ่ม

สม�คมและก�รชุมนุมโดยสงบ) อนุสัญญ�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยก�รคุ้มครองสิทธิของแรงง�น

โยกย้�นถิ่นฐ�นและครอบครัว (International Convention on the Protection of the Rights of 

3
เพื่อติดต�มก�รทบทวนและใช้ประโยชน์จ�กกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งองคฺ์ก�ร

สหประช�ช�ติอย่�งมีประสิทธิภ�พ 



All Migrant Workers and Members of Their Families – ICMW) ระบุไว้ในข้อ 12 (คว�มคิด 

มโนธรรม และศ�สน�) และข้อ 13 (ก�รแสดงออกและสิทธิก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�ร) อนุสัญญ�

ว่�ด้วยสิทธิของคนพิก�ร (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) 

ระบุไว้ในข้อ 21 (ก�รแสดงออก คว�มคิดเห็น และสิทธิก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�ร) อนุสัญญ�ว่�

ด้วยก�รต่อต้�นก�รทรม�น และก�รกระทำ�อื่นๆ  ที่โหดร้�ย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำ�ยีศักดิ์ศรี 

(Convention against Torture and Other Cruel, Inhumane of Degrading Treatment or 

Punishment – CAT) และ อนุสัญญ�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยก�รคุ้มครองบุคคลทุกคนจ�กก�ร

ห�ยส�บสูญโดยถูกบังคับ(International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance – CPED) เกี่ยวข้องกับประเด็นซึ่งมีคว�มเช่ือมโยงกับก�รใช้ หรือ 

ก�รถูกจำ�กัดเสรีภ�พขั้นพื้นฐ�น ดังนั้น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสรีภ�พขั้นพื้นฐ�นจึงได้รับ

ก�รคุ้มครองโดยกลไกต�มอนุสัญญ�ด้�นสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ และกล

ไกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กระบวนก�รทบทวนสถ�นก�รณ์สิทธิมนุษยชนต�มว�ระ (Universal 

Periodical Review หรือ UPR) 

ภ�ยใต้ภูมิหลังที่กล่�วม�ข้�งต้น เครื่องมือฉบับนี้จึงประกอบด้วยองค์ประกอบต่�งๆ ที่

ส�ม�รถนำ�ม�ใช้อย่�งแยกส่วน หรือนำ�ม�ใช้ร่วมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้อ่�น บทที่ 2 

นั้นให้ข้อมูลภ�พรวมเก่ียวกับคว�มคิดสำ�หรับสิ่งที่ภ�คประช�สังคมส�ม�รถทำ�ได้เพ่ือติดต�มผล

ก�รทบทวนสถ�นก�รณ์โดยกลไกสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ซึ่งจะรวมถึงก�รใช้ประโยชน์จ�กลไกสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อย่�งรอบด้�น พร้อมยกตัวอย่�ง

ประกอบ  บทที่ 3 จะอธิบ�ยกระบวนก�รติดต�มผลข้อสังเกตเชิงสรุปที่รับรองโดยกลไกสิทธิ

มนุษยชนต่�งๆ ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ เนื่องจ�กแต่ละกลไกนั้นมีคุณลักษณะเฉพ�ะและรูป

แบบก�รทำ�ง�นที่แตกต่�งกัน บทที่ 4 จะระบุ ข้อเสนอแนะที่รับรองโดยกลไกสิทธิมนุษยชนต่�งๆ 

ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ ที่มีต่อประเทศไทยในประเด็นเรื่องเสรีภ�พขั้นพ้ืนฐ�น ซึ่งส�ม�รถใช้

เป็นฐ�นในก�รใช้ประโยชน์จ�กกลไกสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติให้เกิดผลปรับปรุง

สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศ บทที่ 5 จะสรุปสถ�นะปัจจุบันของก�รร�ยง�นสถ�นก�รณ์และก�ร

ติดต�มผล รวมไปถึง กำ�หนดนัดหม�ยสำ�หรับก�รทบทวนร�ยง�นสถ�นก�รณ์ของประเทศไทย

โดยกลไกสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ ด้วยข้อมูลนับถึง เดือนตุล�คม พ.ศ. 2561

เครื่องมือชิ้นนี้ส�ม�รถใช้เป็นเอกส�รสำ�หรับก�รจัดอบรม หรือ ก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์ หรือ

ว�งแผนกิจกรรม โดยส�ม�รถติดต่อ CCPR-Centre เพื่อขอร�ยละเอียดเพิ่มเติม หรือ เพื่อเป็น

กระบวนกรสำ�หรับก�รอบรมและก�รว�งแผนง�นให้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนท่ีและคว�ม

ต้องก�รเฉพ�ะของผู้มีผลประโยชน์ร่วม
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ผลลัพธ์สำ�คัญจ�กกระบวนก�รทบทวนโดยกลไกสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ 

คือ ข้อเสนอแนะที่รับรองโดยกลไกมีต่อรัฐบ�ลของประเทศที่ได้รับก�รทบทวน ข้อเสนอ

แนะท่ีรับรองโดยกลไกสิทธิมนุษยชนท่ีจัดต้ังขึ้นต�มอนุสัญญ�สิทธิมนุษยชนขององค์ก�ร

สหประช�ช�ตินั้นมีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจง และมีร�ยละเอียดม�กกว่�ข้อเสนอแนะที่เป็นผลลัพธ์

จ�กกระบวนก�ร UPR ในหล�ยๆประเทศ ข้อท้�ท�ยที่สำ�คัญที่สุดในวงจรของก�รทบทวน คือ 

ขั้นตอนที่รัฐนำ�ข้อเสนอแนะเหล่�นี้ไปสู่ก�รปฏิบัติ ดังนั้น ภ�คประช�สังคมส�ม�รถทำ�อะไรได้

บ้�งเพ่ือยกระดับก�รนำ�ข้อเสนอแนะจ�กกลไกสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติไปสู่ก�ร

ปฏิบัติบังคับใช้ ย่อหน้�ถัดไปนี้ คือ ตัวอย่�งคว�มคิดและคว�มเป็นไปได้

2.1. การเผยแพร่ข้อมูลและการสร้างความตระหนักรู้
สิ่งแรกที่ภ�คประช�สังคมส�ม�รถทำ�ได้ภ�ยหลังจ�กก�รเผยแพร่ข้อเสนอแนะโดยกลไก

สิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ และข้อเสนอแนะจ�กกระบวนก�ร UPR ที่มีต่อประ

เทศนั้นๆ คือ ก�รเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้ส�ม�รถเข้�ถึงได้ในวงกว้�งให้ม�กที่สุดเท่�ที่จะเป็นไป

ได้ และก�รสร้�งคว�มตระหนักรู้กับผู้มีผลประโยชน์ร่วมทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เจ้�หน้�ที่รัฐ

ระดับช�ติและระดับท้องถิ่น สม�ชิกรัฐสภ� ส�ธ�รณชนทั่วไป ภ�คประช�สังคม สื่อมวลชน และ 

รวมถึง ชุมชนนักก�รทูต ภ�ยในประเทศ ก�รใช ้โซเชียลมีเดีย และก�รใช้ลิงค์ที่เชื่อมไปยังวีดีโอที่

มีก�รบันทึกก�รร�ยง�นกระบวนก�รทบทวนร�ยง�นสดผ่�นเว็บไซด์1 น่�จะเป็นประโยชน์ในข้อ

นี้ นอกจ�กนี้ ก�รแปล ข้อเสนอแนะเป็นภ�ษ�ประจำ�ช�ติ หรือ ภ�ษ�ท้องถิ่น ถ้�ภ�ษ�หลักที่ใช้

1 กระบวนก�รทบทวนร�ยง�นของประเทศต่�งๆ เป็นก�รประชุมที่เปิดเผยและมีก�รถ่�ยทอดสดและบันทึกก�ร
ประชุมเอ�ไว้ในสถ�นี โทรทัศน์ออนไลน์ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ ส�ม�รถรับชมได้ที่: http://webtv.un.org/

2.ก�รติดต�มก�รทบทวนและ
ก�รใช้ประโยชน์จ�กกลไก
สิทธิมนุษยชนขององค์ก�ร

สหประช�ช�ติ คุณส�ม�รถทำ�
อะไรได้บ้�ง
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แตกต่�งจ�กภ�ษ�ที่ใช้ในก�รเขียนข้อเสนอแนะ ก็จะมีประสิทธิภ�พม�ก สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยที่

ไม่คุ้นเคยกับประเด็นท�งด้�นกฎหม�ย หรือ ระบบสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ ก�ร

จัดทำ� บทสรุปของข้อเสนอแนะ ข้อสรุปโดยสังเขป วีดีโอคลิป โปสเตอร์ ก�ร์ตูน และอื่นๆ จะช่วย

สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และพันธะหน้�ที่ของรัฐที่จะต้องปฏิบัติ

กรณีตัวอย่�ง: บังคล�เทศพิมพ์โปสเตอร์เพื่อติดต�มผลก�รทบทวนร�ยง�นก�รปฏิบัติต�มกติก�

ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง

ด้วยคว�มร่วมมือระหว่�ง CCPR-Centre และศูนย์เพื่อกิจกรรมท�งสังคม (Center for Social 

Activism – CSA) ได้ผลิตชุดโปสเตอร์เป็นภ�ษ�บังคล� เพื่ออธิบ�ยและเน้นย้ำ� ข้อเสนอแนะส�ม

ข้อจ�กคณะกรรมก�รฯ ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นข้อเสนอแนะที่คณะกรรมก�รฯ จะนำ�เข้�สู่กระบวนก�ร

ติดต�มผล มีก�รเผยแพรโปสเตอร์และส�ม�รถเข้�ถึงได้ผ่�นช่องท�งออนไลน์2 เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจ

และตระหนักรู้ให้กับผู้มีผลประโยชน์ร่วมทุกกลุ่ม รวมถึง ประช�ชนทั่วไป

2.2. การติดตามและการประเมิน
กระบวนก�รนำ�ข้อเสนอแนะม�ปฏิบัตินั้นต้องใช้เวล�และคว�มพย�ย�มจ�กหน่วยง�นต่�งๆ 

ของเจ้�หน้�ที่รัฐที่มีหน้�ที่รับผิดชอบ นี่จึงเป็นเรื่องสำ�คัญที่ภ�คประช�สังคมควรต้อง ติดต�ม 

สถ�นก�รณ์โดยมุ่งเน้นคว�มสนใจที่ว่� เจ้�หน้�ที่รัฐได้ นำ�ข้อเสนอแนะม�ปฏิบัติหรือไม่ หรือ 

ปฏิบัติด้วยกิจกรรมรูปแบบใด หรือ บ�งครั้งอ�จมีก�รปฏิบัติที่ขัดแย้ง กับข้อเสนอแนะที่รับรอง

โดยกลไกด้�นสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ ในก�รติดต�มและประเมินนี้ ห�กเร�

ส�ม�รถระบุ ตัวชี้วัด สำ�หรับก�รนำ�ข้อเสนอแนะม�ปฏิบัติอย่�งเต็มที่ โดยระบุถึง กิจกรรมที่เป็น

รูปธรรมและมีร�ยละเอียดซึ่งจำ�เป็นจะต้องดำ�เนินก�รเพื่อจะแก้ไขประเด็นปัญห� โดยเปรียบ

เทียบกับสถ�นก�รปัจจุบัน ซึ่งยังไม่มีก�รทำ�กิจกรรมใดๆ 

จ�กก�รติดต�มสถ�นก�รณ์ ก�รประเมิน สถ�นะของก�รนำ�ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติควรจะ

จัดทำ�ขึ้นภ�ยใน หนึ่งถึงสองปีหลังจ�กก�รทบทวนสถ�นก�รณ์ และ ก่อนที่จะมีก�รทบทวน

สถ�นก�รณโ์ดยกลไกสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ รวมถึงกลไก UPR ผลก�ร

ประเมินของภ�คประช�สังคมส�ม�รถนำ�ส่งให้กับกลไกสิทธิมนุษยชนได้โดยตรง (ดูร�ยละเอียด

ในบทที่ 2, 4, และ 5)  นอกจ�กนี้ ผลก�รประเมินดังกล่�วยังส�ม�รถใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับก�ร

รณรงค์ทั้งในระดับช�ติและระดับประช�ชนทั่วไป

CCPR-Centre มีแบบฟอร์มสำ�หรับภ�คประช�สังคมเพื่อใช้ในก�รประเมินก�รปฏิบัติ

ต�มข้อเสนอแนะของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ ซึ่งส�ม�รถนำ�

ไปใช้ประเมินข้อเสนอแนะที่รับรองโดยกลไกสิทธิมนุษยชนต�มอนุสัญญ�อื่นๆ ขององค์ก�ร

สหประช�ช�ติได้เช่นกัน นอกจ�กนี้ คุณยังส�ม�รถติดต่อ CCPR-Centre เพื่อขอข้อมูลที่เป็น

รูปธรรมเกี่ยวกับก�รติดต�มผล และเพื่อพัฒน�เครื่องมือเพื่อติดต�มและประเมินให้สอดคล้อง

ของบริบทภ�ยในประเทศ รวมถึงก�รวิเคร�ะห์ข้อเสนอแนะและกำ�หนดตัวชี้วัด  
2 https://csabd.org/follow-up-of-iccpr/
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กรณีตัวอย่�ง: ก�รติดต�มและก�รประเมินโดยภ�คประช�สังคม

จ�กก�รสนับสนุนของ CCPR-Centre หรือ ก�รใช้แบบฟอร์มที่พัฒน�ขึ้นโดย CCPR-Centre องค์กร

ภ�คประช�สังคมในหล�ยๆ ประเทศ ได้ร่วมกันติดต�มและประเมินก�รนำ�ข้อเสนอแนะที่รับรองโดย

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติไปปฎิบัติ ผลของก�รประเมินดังกล่�วได้นำ�

ส่งให้กับคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ เพื่อนำ�ไปใช้ประเมินผลกิจกรรม

ที่รัฐสม�ชิกได้ลงมือปฏิบัติและระบุไว้ในร�ยง�นก�รติดต�มผลของรัฐ (ดูร�ยละเอียดในบทที่ 2.3 

และ 3) ตัวอย่�งเช่น ในภูมิภ�คเอเชีย ประเทศกัมพูช�3 อินโดนีเซีย4 ญี่ปุ่น5 เก�หลีใต้6 เนป�ล7 และ

ประเทศไทย8 ได้ติดต�มผลก�รทบทวนสถ�นก�รณ์

2.3. การใช้ประโยชน์จากกระบวนการติดตามของกลไกตาม   
อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ

กลไกต�มอนุสัญญ�ด้�นสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติหล�ยๆ กลไก เช่น คณะ
กรรมก�รสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ซึ่งติดต�มก�รปฏิบัติต�มกติก�ระหว่�ง
ประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง (ICCPR) คณะกรรมก�รด้�นสิทธิท�ง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Committee on Economic, Social and Cultural Rights - 
CESCR) ติดต�มก�รปฏิบัติต�มกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิท�งเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (ICESCR) คณะกรรมก�รด้�นก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติ (Committee on 
the Elimination of Racial Discrimination - CERD) ติดต�มก�รปฏิบัติต�มอนุสัญญ�ระหว่�ง
ประเทศว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติทุกรูปแบบ (ICERD) คณะกรรมก�รด้�น
ก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติต่อสตรี (Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women - CEDAW) ติดต�มก�รปฏิบัติต�มอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ทุกรูปแบบ (CEDAW) คณะกรรมก�รต่อต้�นก�รทรม�น (Committee against Torture - CAT) 
ติดต�มก�รปฏิบัติต�มอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รต่อต้�นก�รทรม�น และก�รกระทำ�อื่นๆ  ที่โหดร้�ย 
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำ�ยีศักดิ์ศรี (CAT) คณะกรรมก�รด้�นสิทธิคนพิก�ร (Committee on the 
Rights of Persons with Disabilities - CRPD) ติดต�มก�รปฏิบัติต�มอนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิ
ของคนพิก�ร (CRPD) และคณะกรรมก�รด้�นก�รห�ยส�บสูญโดยถูกบังคับ (Committee on 
Enforced Disappearance - CED) ติดต�มก�รปฏิบัติต�มอนุสัญญ�ระหว่�งประเทศว่�ด้วย

³ https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2f-
NGS%2fKHM%2f24423&Lang=en 
4 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IDN/INT_CCPR_NGS_ID-
N_19967_E.pdf
5 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2f-
NGS%2fJPN%2f21692&Lang=en
6 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/KOR/INT_CCPR_NGS_
KOR_27078_E.pdf
7 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/NPL/INT_CCPR_NGS_
NPL_21909_E.pdf
8 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/THA/INT_CCPR_NGS_
THA_30567_E.pdf

7
เพื่อติดต�มก�รทบทวนและใช้ประโยชน์จ�กกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งองคฺ์ก�ร

สหประช�ช�ติอย่�งมีประสิทธิภ�พ 



ก�รคุ้มครองบุคคลทุกคนจ�กก�รห�ยส�บสูญโดยถูกบังคับ (ICPED) มีกระบวนก�รที่เฉพ�ะ
เจ�ะจงสำ�หรับก�รติดต�มผล จ�กก�รออกข้อสังเกตเชิงสรุป เพื่อตรวจสอบก�รนำ�ข้อเสนอแนะ
ไปปฏิบัติใช้ภ�ยในระยะเวล�หนึ่งถึงสองปีหลังจ�กมีก�รทบทวน ส�ม�รถอ่�นร�ยละเอียดเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับกระบวนก�รนี้ได้ในบทที่ 3

CCPR-Centreขอสนับสนุนอย่�งเต็มที่ให้ ตัวแสดงในภ�คประช�สังคมที่ทำ�ง�นในประเด็นที่
ได้รับก�รกล่�วถึงและคัดเลือกม�เป็นข้อเสนอแนะสำ�หรับกระบวนก�รติดต�มผลของกลไกต�ม
อนุสัญญ�สิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ ใช้ประโยชน์จ�กก�รประเมินผลก�รปฏิบัติ
ต�มข้อเสนอแนะและก�รส่งร�ยง�น

2.4. การใช้ประโยชน์อย่างรอบด้านจากกลไกสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
ประเด็นปัญห�ด้�นสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีนั้นจำ�เป็นต้องมีแผนก�รทำ�ง�นในระยะย�วจ�ก

ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกลุ่มต่�งๆ ก�รทบทวนร�ยง�นสถ�นก�รณ์เพียงแค่ครั้งเดียวโดยกลไกของ
องค์ก�รสหประช�ช�ตินั้นไม่ส�ม�รถทำ�ให้เกิดผลก�รเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้เสมอไป  CCPR-
Centreจึงขอแนะนำ�อย่�งยิ่งให้ ภ�คประช�สังคมควบรวมรอบวงจรของก�รทบทวนโดยกลไก
ชุดหนึ่งกับรอบวงจรเดิมของก�รติดต�มผล กับก�รทบทวนครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้น และโอก�ส
ก�รทบทวนโดยกลไกต�มอนุสัญญ�ด้�นสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ และ
กระบวนก�ร UPR

สำ�หรับวัตถุประสงค์ในข้อนี้ ภ�คประช�สังคมส�ม�รถตรวจสอบ ข้อเสนอแนะเดิมที่เคยได้
รับก�รรับรองม�แล้ว โดยกลไกต�มอนุสัญญ�ด้�นสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ 
และโดยกระบวนก�ร UPR ในประเด็นที่ตนสนใจและกังวล เช่น ข้อเสนอแนะที่มีต่อประเทศไทย
ในประเด็นเสรีภ�พขั้นพื้นฐ�นได้นำ�ม�รวบรวมไว้ในบทที่ 4 ในขณะที่ประเด็นต่�งๆ นี้ ได้รับก�ร
กล่�วถึงโดย คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน  คณะกรรมก�รด้�นสิทธิท�งเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม  คณะกรรมก�รต่อต้�นก�รทรม�น และกระบวนก�ร UPR ก�รประเมินก�รนำ�ข้อเสนอ
แนะไปปฏิบัติควรต้องจัดทำ�ขึ้นในระยะเวล�ใดก็ต�มที่เป็นไปได้ และควรจะส�ม�รถนำ�ไปใช้ประ
โยชนในกระบวนก�รติดต�มผลต�มกลไกสิทธิมนุษยชนนั้นๆ ไม่ว่�จะเป็น รอบว�ระก�รทบทวน
สถ�นก�รณ์ครั้งต่อไปโดยกลไกต�มอนุสัญญ�ด้�นสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ 
และกระบวนก�ร UPR รวมไปถึงก�รรณรงค์ในระดับประเทศและในระดับประช�ชนทั่วไป

ในกระบวนก�รนี้CCPR-Centreขอแนะนำ�ให้ตรวจสอบ กำ�หนดก�รก�รทบทวนร�ยง�น
สถ�นก�รณ์และกระบวนก�รติดต�มโดยกลไกต�มอนุสัญญ�ด้�นสิทธิมนุษยชนขององค์ก�ร
สหประช�ช�ติ แบ่งต�มร�ยประเทศที่ต้องก�รตรวจสอบ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งโอก�สและ
กำ�หนดก�รส่งร�ยง�นของภ�คประช�สังคม ตัวอย่�งเช่น กำ�หนดก�รก�รทบทวนร�ยง�น
สถ�นก�รณ์และกระบวนก�รติดต�ม ของประเทศไทย ได้สรุปไว้ในบทที่ 5 ซึ่งภ�คประช�สังคมที่
ทำ�ง�นในประเด็นเสรีภ�พขั้นพื้นฐ�นส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้โดยตรง

8 เครื่องมือสำ�หรับภ�คประช�สังคม



กลไกต�มอนุสัญญ�ด้�นสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติจำ�นวนเจ็ดจ�กสิบอนุสัญญ� มี

กระบวนก�รเฉพ�ะสำ�หรับก�รติดต�มผลจ�กก�รออกข้อสังเกตเชิงสรุป9 ได้แก่  คณะกรรมก�รสิทธิ

มนุษยชน  คณะกรรมก�รด้�นสิทธิท�งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (อยู่ในระหว่�งก�รทดลอง) คณะ

กรรมก�รด้�นก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติ คณะกรรมก�รด้�นก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติต่อสตรี  

คณะกรรมก�รต่อต้�นก�รทรม�น  คณะกรรมก�รด้�นสิทธิคนพิก�ร (อยู่ระหว่�งก�รพักกระบวนก�ร

ชั่วคร�ว)10 และ คณะกรรมก�รด้�นก�รห�ยส�บสูญโดยถูกบังคับ และกลไกคณะกรรมก�รต�มอนุสัญญ�

เหล่�นี้บ�งคณะยังมีแนวท�งและข้อสังเกตที่เฉพ�ะเจ�ะจงสำ�หรับกระบวนก�รด้วย ได้แก่ คณะกรรมก�ร

สิทธิมนุษยชน11 คณะกรรมก�รด้�นสิทธิท�งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม12 คณะกรรมก�รด้�นก�ร

ขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติ13 คณะกรรมก�รต่อต้�นก�รทรม�น14 คณะกรรมก�รด้�นสิทธิคนพิก�ร15

9 กลไกสิทธิมนุษยชนอื่นๆ มีกระบวนก�รสำ�หรับก�รติดต�มผลและออกข้อคิดเห็นหรือคำ�ตัดสินต่อกระบวนก�ร
ร้องเรียนโดยปัจเจกบุคคล หรือกระบวนก�รร้องเรียนทั่วไป
10 ตั้งแต่ก�รประชุมครั้งที่ 19 (CRPD/C/19/2, ภ�คผนวก I ย่อหน้� 10)
11 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2f-
C%2f108%2f2&Lang=en (currently under substantive revision)
12 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR/Follow-upConcludingObservations.docx, and 
E/2018/22 & E/C.12/2017/3, ภ�คผนวกI
13 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/1_Global/INT_CERD_FG-
D_5554_E.pdf
14 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/210/35/PDF/G1521035.pdf?OpenElement
15 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRP-
D/C/5/4&Lang=en

3. กระบวนก�รติดต�มก�ร
ทบทวนกลไกต�มอนุสัญญ�

ด้�นสิทธิมนุษยชนขององค์ก�ร
สหประช�ช�ติ
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3.1. ภาพรวมของกระบวนการติดตามข้อสังเกตเชิงสรุปของกลไก    
ตามอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ16171819202122

$

16 ผลก�รประเมินของคณะกรรมก�รฯ แต่ละชุดจะเผยแพร่ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของคณะกรรมก�รฯ ชุดนั้นๆ 
(ในกรณีของคณะกรรมก�รด้�นสิทธิคนพิก�รจะเผยแพร่ทุกสองปี หรือต�มว�ระก�รประชุม) และในบ�งกรณีก็
ส�ม�รถเข้�ถึงได้จ�กร�ยง�นก�รติดต�มผลของผู้เสนอร�ยง�นพิเศษของคณะกรรมก�รแต่ละชุด
17 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Treaty=CCPR&Lang=en
18 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Treaty=C-
ERD&amp%3bLang=en
19 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Treaty=CEDAW&Lang=en
20 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Treaty=CAT&Lang=en
21 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Treaty=CRPD&Lang=en
22 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Lang=En&TreatyID=2

คณะ

กรรมก�รต�ม

อนุสัญญ�ฯ

กรอบระยะ

เวล�สำ�หรับ

รัฐสม�ชิกใน

ก�รติดต�มผล

ร�ยง�น

สิ่งที่กระทำ�เมื่อ

รัฐสม�ชิกไม่

ตอบสนองต่อ

ก�รติดต�มผล

จำ�นวนข้อเสนอ

แนะที่ถูกคัด

เลือกเพื่อนำ�เข้�

สู่กระบวนก�ร

ติดต�มผล

ก�รเผยแพร่

ผลลัพธ์ของ

กระบวนก�ร

ติดต�มผล16

ก�รมีส่วนร่วม

จ�กภ�คประช�

สังคม

HR 

Committee
24 เดือน ก�รแจ้งเตือน 2-4 ข้อ เว็บไซด์17 ส่งร�ยง�นก�ร

ติดต�มผลได้

CESCR 18 เดือน ไม่ได้ระบุไว้ สูงสุด 3 ข้อ

เว็บไซด์ (ยังไม่

ส�ม�รถใช้ง�น

ได้)

ส่งร�ยง�นก�ร

ติดต�มผลได้

CERD 12 เดือน ก�รแจ้งเตือน 2 - 4  ข้อ เว็บไซด์18 ไม่ได้ระบุไว้

CEDAW
24 เดือน (ใน

กรณีพิเศษ12 

เดือน)

ก�รแจ้งเตือน
อยู่ระหว่�ง 2 ถึง 

4 ข้อ
เว็บไซด์19 ส่งร�ยง�นก�ร

ติดต�มผลได้

CAT 12 เดือน ก�รแจ้งเตือน สูงสุด 4 ข้อ เว็บไซด์20 ส่งร�ยง�นก�ร

ติดต�มผลได้

CRPD 12 เดือน ไม่ได้ระบุไว้ ไม่ได้ระบุไว้ เว็บไซด์21 ส่งร�ยง�นก�ร

ติดต�มผลได้

CED 12 เดือน ไม่ได้ระบุไว้ ไม่ได้ระบุไว้ เว็บไซด์22 ส่งร�ยง�นก�ร

ติดต�มผลได้

10 เครื่องมือสำ�หรับภ�คประช�สังคม



3.2. เกณฑ์การเลือกข้อเสนอแนะสำาหรับนำาเข้าสู่  กระบวนการติดตามผล

ข้อมูลต่อไปนี้ คือ เกณฑ์ที่กลไกต�มอนุสัญญ�ด้�นสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ

ในก�รคัดเลือกข้อเสนอแนะเพื่อนำ�เข้�สู่กระบวนก�รติดต�มผล23 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

(ก) ข้อเสนอแนะข้อนั้นต้องส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้จริงภ�ยในระยะเวล�หนึ่งปีนับตั้งแต่ได้รับ

ก�รรับรอง

(ข) ข้อเสนอแนะข้อนั้นต้องได้รับคว�มสนใจอย่�งเร่งด่วน เนื่องจ�ก

(ข.1) ระดับคว�มรุนแรงของสถ�นก�รณ์ที่กล่�วถึง

(ข.2) คว�มฉุกเฉินของสถ�นก�รณ์ โดยจะพิจ�รณ�ว่�เป็นเหตุฉุกเฉินต่อเมื่อ

• ก�รไม่เข้�แทรกแซงใดๆ จะส่งผลให้เกิดอุปสรรคสำ�คัญในก�รนำ�อนุสัญญ�ฯไป

บังคับใช้

• ก�รไม่เข้�แทรกแซงใดๆ จะส่งผลคุกค�มต่อชีวิต หรือคว�มปลอดภัยของบุคคลใด 

หรือบุคคลหล�ยๆ คน หรือ

• เป็นประเด็นปัญห�ที่สะสมค้�งไว้เป็นระยะเวล�น�นและยังไม่ได้ถูกแก้ไขโดยรัฐ

สม�ชิก ตัวอย่�งเช่น ร่�งกฎหม�ยถูกชะลอไว้ไม่ผ่�นออกม�เป็นกฎหม�ยเป็นระยะ

เวล�ย�วน�นอย่�งไม่สมเหตุสมผล

คณะกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะน้ันต้องก�รก�รปฏิบัติก�รโดยด่วนและต้องส�ม�รถบรรลุผลได้ภ�ยในระยะ

เวล� 18 เดือน

คณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี

ประเด็นปัญห�น้ันส่งผลให้เกิดอุปสรรคสำ�คัญที่ขัดขว�งก�รเข้�ถึงสิทธิมนุษยชนของสตรี 

และจะเป็นอุปสรรคสำ�คัญในก�รนำ�อนุสัญญ�ฯไปบังคับใช้ในภ�พรวม

คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน

ข้อเสนอแนะนั้นมีส่วนช่วยให้เกิดก�รป้องกันก�รทรม�น และก�รคุ้มครองเหยื่อก�รทรม�น 

ตัวอย่�งเช่น ทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

ก) ก�รเพิ่มม�ตรก�รป้องกันท�งกฎหม�ยสำ�หรับบุคคลที่ถูกจำ�กัดเสรีภ�พ 

ข) ก�รสืบสวนสอบสวนอย่�งฉับพลันและอย่�งเป็นกล�งไม่เข้�ข้�งฝ่�ยใด กรณีที่มีข้อ

กล่�วห�ว่�มีก�รทรม�นและก�รประติบัติที่เลวร้�ย 

23 คณะกรรมก�รด้�นก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติ และคณะกรรมก�รด้�นสิทธิคนพิก�รยังไม่มีเกณฑ์
เฉพ�ะเจ�ะจงสำ�หรับก�รเลือกข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ไปติดต�มผล
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ค) ก�รนำ�ตัวผู้ที่ต้องสงสัยม�เข้�สู่กระบวนก�รท�งกฎหม�ย และก�รลงโทษผู้กระทำ�ก�ร

ทรม�นและก�รประติบัติที่เลวร้�ย 

ง) ก�รชดเชยเยียวย�ให้กับเหยื่อซึ่งส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้จริงภ�ยในระยะเวล�หนึ่งปี

คณะกรรมการด้านการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

ข้อเสนอแนะที่มีคว�มร้�ยแรง เร่งด่วน เป็นข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน และ/หรือเป็นข้อเสนอแนะ

ที่ส�ม�รถบรรลุผลได้ภ�ยในระยะเวล�อันสั้น

3.3. เกณฑ์การประเมินการติดตามผลของรัฐทัง้จากคำาตอบ   
และการนำาไปปฏิบัติ

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน คณะกรรมก�รด้�นสิทธิท�งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

และคณะกรรมก�รด้�นก�รห�ยส�บสูญโดยถูกบังคับ ใช้เกณฑ์ผสมในก�รประเมินก�รติดต�ม

ผลของรัฐสม�ชิกทั้งจ�กคำ�ตอบและก�รนำ�ไปปฏิบัติ ในขณะที่ คณะกรรมก�รด้�นก�รขจัดก�ร

เลือกปฏิบัติต่อสตร ี ใช้เกณฑ์ก�รประเมินแยกจ�กกันเป็นสองประเภท (1) ระดับของก�รนำ�ข้อ

เสนอแนะไปปฏิบัติ (2) คุณภ�พของข้อมูล ในขณะที่  คณะกรรมก�รต่อต้�นก�รทรม�น ใช้เกณฑ์

ก�รประเมินส�มเกณฑ์ด้วยกัน ได้แก่ (1)ข้อมูล (2) ก�รนำ�ไปปฏิบัติใช้ และ (3) แผนก�รนำ�ไป

ปฏิบัติใช้ โดยมีร�ยละเอียดดังนี้24 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

A – คำ�ตอบและก�รปฏิบัติของรัฐเป็นที่น่�พึงพอใจเป็นส่วนใหญ่ รัฐภ�คีแสดงหลักฐ�นว่�มี

ก�รนำ�ข้อเสนอแนะที่ออกโดยคณะกรรมก�รฯ ไปปฏิบัติอย่�งมีนัยสำ�คัญ

B – คำ�ตอบและก�รปฏิบัติของรัฐเป็นที่น่�พึงพอใจเพียงบ�งส่วน รัฐภ�คีได้ดำ�เนินก�รบ�ง

อย่�งเพื่อที่จะนำ�ข้อเสนอแนะที่ออกโดยคณะกรรมก�รฯ ไปปฏิบัติ แต่ยังมีคว�มจำ�เป็น

ต้องก�รข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ก�รปฏิบัติเพิ่มเติม

C – คำ�ตอบและก�รปฏิบัติของรัฐเป็นไม่เป็นที่พึงพอใจ ได้รับคำ�ตอบจ�กรัฐภ�คี แต่ก�รนำ�ไป

ปฏิบัติหรือข้อมูลที่ให้โดยรัฐภ�คียังไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้นำ�ข้อเสนอแนะไปสู่ก�รปฏิบัติ

D – ไม่ให้คว�มร่วมมือกับคณะกรรมก�รฯ : ไม่ได้รับร�ยง�นก�รติดต�มผล แม้จะมีก�รแจ้ง

เตือนแล้วก็ต�ม

E – ข้อมูลหรือม�ตรก�รที่นำ�ไปปฏิบัติเป็นไปในท�งที่ขัดแย้ง หรือมีผลเป็นก�รปฏิเสธข้อ

เสนอแนะ

24 คณะกรรมก�รด้�นก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติ คณะกรรมก�รด้�นสิทธิคนพิก�ร และคณะกรรมก�ร
ด้�นก�รห�ยส�บสูญโดยถูกบังคับยังไม่มีเกณฑ์เฉพ�ะเจ�ะจงสำ�หรับก�รประเมินคำ�ตอบหรือก�รดำ�เนินก�รของ
รัฐ
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คณะกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

มีคว�มคืบหน้�เพียงพอ เมื่อรัฐภ�คีไ้ด้นำ�ข้อเสนอแนะจ�กคณะกรรมก�รฯ ไปปฏิบัติอย่�งมี

นัยสำ�คัญ ผลก�รประเมินนี้จะได้รับก�รกล่�วถึงจ�กผู้เสนอร�ยง�นพิเศษด้�นก�รติดต�มผล

ด้วย

ยังไม่มีคว�มคืบหน้�เพียงพอ เมื่อรัฐภ�คีไ้ด้นำ�ข้อเสนอแนะจ�กคณะกรรมก�รฯ ไปปฏิบัติ

บ้�งบ�งส่วน แต่ยังคงต้องก�รก�รปฏิบัติเพิ่มเติม ในกรณีนี้ ผู้เสนอร�ยง�นพิเศษด้�นก�ร

ติดต�มผล จะร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมสำ�หรับว�ระก�รทบทวนในรอบต่อไป

ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะทำ�ก�รประเมินได้ ในกรณีนี้ ผู้เสนอร�ยง�นพิเศษด้�นก�รติดต�มผลจะ

ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจ�กรัฐภ�คีสำ�หรับว�ระก�รทบทวนในรอบต่อไป

ไม่ได้รับคำ�ตอบใดๆ ในกรณีที่รัฐภ�คีไม่ให้ข้อมูลหรือคำ�ตอบใดๆ ต่อก�รติดต�มผลข้อเสนอ

แนะของคณะกรรมก�รฯ ในกรณีนี้ ข้อเสนอแนะดังกล่�วจะถูกหยิบยกขึ้นม�เป็นประเด็นหลัก

ในก�รพูดคุยในครั้งต่อไป

คณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี

(1) ระดับของก�รนำ�ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ

นำ�ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติอย่�งเต็มที่ ชี้ให้เห็นว่�รัฐภ�คีได้ให้ข้อมูลหลักฐ�นที่แสดงว่�ข้อ

เสนอแนะของคณะกรรมก�รถูกนำ�ไปปฏิบัติอย่�งเต็มที่ ในกรณีนี้ ผู้เสนอร�ยง�นพิเศษด้�น

ก�รติดต�มผล จะไม่ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจ�กรัฐภ�คี

นำ�ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติอย่�งมีส�ระสำ�คัญ ชี้ให้เห็นว่�รัฐภ�คีได้ให้ข้อมูลหลักฐ�นที่แสดง

ว่�ข้อเสนอแนะของคณะกรรมก�รถูกนำ�ไปปฏิบัติอย่�งมีส�ระสำ�คัญ แต่ก�รดำ�เนินก�ร

ดังกล่�วยังไม่ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติต�มข้อเสนอแนะอย่�งเต็มที่ได้ ในกรณีนี้ ผู้เสนอ

ร�ยง�นพิเศษด้�นก�รติดต�มผล จะไม่ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจ�กรัฐภ�คี

นำ�ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติบ�งส่วน ชี้ให้เห็นว่�รัฐภ�คีได้ให้ข้อมูลหลักฐ�นที่แสดงว่�ข้อเสนอ

แนะของคณะกรรมก�รถูกนำ�ไปปฏิบัติเพียงบ�งส่วน และรัฐยังต้องดำ�เนินก�รเพิ่มเติมเพื่อนำ�

ม�ตรก�รทั้งหมดที่คณะกรรมก�รฯเสนอแนะไปปฏิบัติใช้ ในกรณีนี้ ผู้เสนอร�ยง�นพิเศษด้�น

ก�รติดต�มผล จะร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจ�กรัฐภ�คีว่�ได้ดำ�เนินก�รเพิ่มเติมอย่�งไรบ้�งเพื่อ

นำ�ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด หรือภ�ยในว�ระก�รทบทวนในรอบต่อ

ไป
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ไม่ได้นำ�ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ ชี้ให้เห็นว่�รัฐภ�คีไม่ได้ดำ�เนินก�รใดๆ เพื่อจะนำ�ข้อเสนอแนะ

ไปปฏิบัติ หรือ ก�รดำ�เนินก�รของรัฐไม่ได้ตอบสนองต่อก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์โดยตรง ใน

กรณีนี้ ผู้เสนอร�ยง�นพิเศษด้�นก�รติดต�มผล จะร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจ�กรัฐภ�คีว่�ได้

ดำ�เนินก�รเพิ่มเติมอย่�งไรบ้�งเพื่อนำ�ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ  ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด หรือ

ภ�ยในว�ระก�รทบทวนในรอบต่อไป

ข�ดข้อมูลที่เพียงพอสำ�หรับก�รประเมิน ชี้ให้เห็นว่�รัฐภ�คีได้ให้ข้อมูลบ�งอย่�ง แต่ไม่

เพียงพอที่จะนำ�ไปประเมินได้ว่�รัฐได้นำ�ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติต�มหรือไม่ ในกรณีนี้ ผู้เสนอ

ร�ยง�นพิเศษด้�นก�รติดต�มผล จะร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจ�กรัฐภ�คีว่�ได้ดำ�เนินก�รเพิ่ม

เติมอย่�งไรบ้�งเพื่อนำ�ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด หรือภ�ยในว�ระ

ก�รทบทวนในรอบต่อไป

ข้อมูลหรือม�ตรก�รที่นำ�ไปปฏิบัติเป็นไปในท�งที่ขัดแย้ง หรือมีผลเป็นก�รปฏิเสธข้อเสนอ

แนะ ชี้ให้เห็นว่�รัฐภ�คีไม่ได้ดำ�เนินก�รใดๆ เพื่อที่จะนำ�ข้อเสนอแนะม�ปฏิบัติต�ม เป็นก�ร

ตอกย้ำ�ข้อห่วงกังวลของคณะกรรมก�รฯ หรือมีก�รปฏิเสธข้อเสนอแนะจ�กคณะกรรมก�รฯ  

ในกรณีนี้ ผู้เสนอร�ยง�นพิเศษด้�นก�รติดต�มผลจะระบุว่� รัฐภ�คีไม่ให้คว�มร่วมมือกับ

คณะกรรมก�รฯในก�รติดต�มผลก�รนำ�ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ ผู้เสนอร�ยง�นพิเศษด้�นก�ร

ติดต�มผล จะร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจ�กรัฐภ�คีว่�ได้ดำ�เนินก�รเพิ่มเติมอย่�งไรบ้�งเพื่อนำ�ข้อ

เสนอแนะไปปฏิบัติ ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด หรือภ�ยในว�ระก�รทบทวนในรอบต่อไป

(2) คุณภ�พของข้อมูล

เป็นที่พึงพอใจ ชี้ให้เห็นว่�ข้อมูลที่ได้รับจ�กรัฐภ�คีมีคว�มครบถ้วน ถี่ถ้วน และมีคว�ม

เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อเสนอแนะ

เป็นที่พึงพอใจบ�งส่วน ชี้ให้เห็นว่�ข้อมูลที่ได้รับจ�กรัฐภ�คีมีคว�มครบถ้วน ถี่ถ้วน แต่ยังข�ด

ก�รตอบสนองอย่�งเต็มที่กับข้อเสนอแนะ

ไม่เป็นที่พึงพอใจ ชี้ให้เห็นว่�ข้อมูลที่ได้รับจ�กรัฐภ�คียังมีคว�มคลุมเครือ และไม่สมบูรณ์ 

และ/หรือ ไม่ตอบสนองต่อก�รแก้ไขประเด็นในข้อเสนอแนะ

ไม่ได้รับก�รตอบสนอง ชี้ให้เห็นว่�คำ�ตอบของรัฐภ�คีไม่ได้ตอบสนองใดๆ ต่อข้อห่วงกังวล

หรือข้อเสนอแนะ

14 เครื่องมือสำ�หรับภ�คประช�สังคม



คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน

(1) ข้อมูล 

เป็นที่พึงพอใจ ชี้ให้เห็นว่�ข้อมูลที่ได้รับจ�กรัฐภ�คีมีคว�มครบถ้วน ถี่ถ้วน และมีคว�ม

เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อเสนอแนะ 

เป็นที่พึงพอใจบ�งส่วน ชี้ให้เห็นว่�ข้อมูลที่ได้รับจ�กรัฐภ�คีมีคว�มครบถ้วน ถี่ถ้วน แต่ยังข�ด

ก�รตอบสนองอย่�งเต็มที่กับข้อเสนอแนะ 

ไม่เป็นที่พึงพอใจ ชี้ให้เห็นว่�ข้อมูลที่ได้รับจ�กรัฐภ�คียังมีคว�มคลุมเครือ และไม่สมบูรณ์ 

และ/หรือ ไม่ตอบสนองต่อก�รแก้ไขประเด็นในข้อเสนอแนะ 

ไม่ได้รับก�รตอบสนอง ชี้ให้เห็นว่�คำ�ตอบของรัฐภ�คีไม่ได้ตอบสนองใดๆ ต่อข้อห่วงกังวล

หรือข้อเสนอแนะ

(2) ก�รนำ�ไปปฏิบัติใช้

A: ข้อเสนอแนะมีก�รนำ�ไปปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ โดยรัฐภ�คีแสดงหลักฐ�นว่�มีก�รนำ�ข้อ

เสนอแนะที่ออกโดยคณะกรรมก�รฯ ไปดำ�เนินก�รอย่�งมีนัยสำ�คัญเพื่อให้เกิดก�รปฏิบัติ

ต�มข้อเสนอแนะอย่�งเต็มที่ หรือเกือบเต็มที่ 

B1: ข้อเสนอแนะมีก�รนำ�ไปปฏิบัติเป็นบ�งส่วน โดยรัฐภ�คีแสดงหลักฐ�นว่�มีก�รนำ�ข้อ

เสนอแนะที่ออกโดยคณะกรรมก�รฯ ไปดำ�เนินก�รอย่�งมีส�ระสำ�คัญ แต่ก�รดำ�เนินก�รดัง

กล่�วยังไม่ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติต�มข้อเสนอแนะอย่�งเต็มที่ได้ และจะต้องมีก�รดำ�เนิน

ก�รเพิ่มเติม 

B2: ข้อเสนอแนะมีก�รนำ�ไปปฏิบัติเป็นบ�งส่วน โดยรัฐภ�คีแสดงหลักฐ�นว่�มีก�รนำ�ข้อ

เสนอแนะที่ออกโดยคณะกรรมก�รฯ ไปเริ่มดำ�เนินก�ร แต่ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วยังไม่

ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติต�มข้อเสนอแนะอย่�งเต็มที่ได้ และจะต้องมีก�รดำ�เนินก�รเพิ่ม

เติม 

C: ข้อเสนอแนะไม่ถูกนำ�ไปปฏิบัติ รัฐภ�คีไม่ได้ดำ�เนินก�รใดๆ เพื่อที่จะนำ�ข้อเสนอแนะไป

ปฏิบัติ หรือ ก�รดำ�เนินก�รของรัฐภ�คีไม่ได้แก้ไขตอบรับต่อสถ�นก�รณ์ 

D: ข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอต่อก�รประเมินก�รนำ�ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ รัฐภ�คีไม่ได้ให้

ข้อมูลเพียงพอสำ�หรับม�ตรก�รที่นำ�ม�ใช้เพื่อนำ�ข้อเสนอแนะม�ปฏิบัติ 

E: ข้อเสนอแนะถูกตอบโต้กลับ รัฐภ�คีดำ�เนินม�ตรก�รทีขัดแย้งหรือทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ที่ขัด

แย้งกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมก�รฯ 

15
เพื่อติดต�มก�รทบทวนและใช้ประโยชน์จ�กกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งองคฺ์ก�ร

สหประช�ช�ติอย่�งมีประสิทธิภ�พ 



(3) แผนก�รนำ�ไปปฏิบัติใช้

A: แผนก�รนำ�ไปปฏิบัติใช้ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะทั้งหมดของคณะกรรมก�รฯ 

B: แผนก�รนำ�ไปปฏิบัติใช้ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะบ�งส่วนของคณะกรรมก�รฯ 

C: ไม่ได้ให้ข้อมูลแผนก�รนำ�ไปปฏิบัติใช้

คณะกรรมการด้านการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

A – คำ�ตอบและก�รดำ�เนินก�รเป็นที่พึงพอใจเป็นส่วนใหญ ่ คำ�ตอบเป็นที่พึงพอใจเป็นส่วน

ใหญ่

B – คำ�ตอบและก�รดำ�เนินก�รเป็นท่ีพึงพอใจบ�งส่วน รัฐภ�คีได้ดำ�เนินก�รบ�งอย่�งเพื่อที่

จะนำ�ข้อเสนอแนะที่ออกโดยคณะกรรมก�รฯ ไปปฏิบัติ แต่ยังมีคว�มจำ�เป็นต้องก�รข้อมูล

เพิ่มเติม หรือ ก�รปฏิบัติเพิ่มเติม

C – คำ�ตอบและก�รดำ�เนินก�รไม่เป็นที่พึงพอใจ ได้รับคำ�ตอบจ�กรัฐภ�คี แต่ก�รดำ�เนินก�ร

ที่เกิดขึ้นไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ ได้รับคำ�ตอบแต่คำ�ตอบนั้นไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ

แนะ ไม่ได้รับคำ�ตอบใดๆ เกี่ยวกับม�ตรก�รที่รัฐภ�คีดำ�เนินก�รที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะ

D – ไม่ให้คว�มร่วมมือกับคณะกรรมก�รฯ ไม่ได้รับร�ยง�นก�รติดต�มผล แม้จะมีก�รแจ้ง

เตือนแล้วก็ต�ม

E – ข้อมูลหรือม�ตรก�รที่นำ�ไปปฏิบัติเป็นไปในท�งที่ขัดแย้ง หรือมีผลเป็นก�รปฏิเสธข้อ

เสนอแนะ คำ�ตอบแสดงให้เห็นว่�ม�ตรก�รท่ีรัฐใช้มีคว�มขัดแย้งกับข้อเสนอแนะจ�กคณะกรรมก�รฯ 
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ประเทศไทยได้รับก�รทบทวนร�ยง�นแล้วอย่�งน้อยหนึ่งครั้งจ�กทุกคณะกรรมก�รฯ ต�ม

อนุสัญญ�ด้�นสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติที่ไทยเข้�เป็นภ�คี และได้เข้�ร่วม

กระบวนก�รทบทวนร�ยง�นสิทธิมนุษยชนต�มว�ระ UPR จำ�นวนสองรอบว�ระ CCPR-

Centreได้ศึกษ�และรวบรวม ข้อเสนอแนะ  ที่กลไกสิทธิมนุษยชนต่�งๆ ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ

ได้รับรองในก�รทบทวนครั้งล่�สุด ( คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน ในเดือนมีน�คม พ.ศ. 2560 

คณะกรรมก�รด้�นสิทธิท�งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในเดือนมิถุน�ยน พ.ศ. 2558  คณะ

กรรมก�รด้�นก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติ ในเดือนสิงห�คม พ.ศ. 2555 คณะกรรมก�ร

ด้�นก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติต่อสตรี ในเดือนกรกฏ�คม พ.ศ. 2560 คณะกรรมก�รต่อต้�นก�ร

ทรม�น ในเดือนมิถุน�ยน พ.ศ. 2557 คณะกรรมก�รด้�นสิทธิเด็ก ในเดือนกุมภ�พันธ์ 2555คณะ

กรรมก�รด้�นสิทธิคนพิก�ร ในเดือนเมษ�ยน พ.ศ. 2559 และ กระบวนก�ร UPR เมื่อเดือน

พฤษภ�คม พ.ศ. 2559 โดยเน้น ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเสรีภ�พข้ันพ้ืนฐ�น แม้ว่�กลไกสิทธิมนุษยชน

ต�มที่กล่�วม�ข้�งต้นมีบ�งกลไกที่ไม่ได้ออกข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นเสรีภ�พขั้น

พื้นฐ�น แต่CCPR-Centreก็ย้ำ�เน้นเรื่อง ก�รดำ�เนินก�รอย่�งเป็นรูปธรรม ที่กล่�วถึงไว้ในข้อเสนอ

แนะ ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปใช้เพื่อประเมินก�รนำ�ไปปฏิบัติได ้

4. ข้อเสนอแนะด้�นเสรีภ�พขั้น
พื้นฐ�นต่อรัฐบ�ลไทยที่กลไก

สิทธิมนุษยชนขององค์ก�ร
สหประช�ช�ติรับรอง
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  (CCPR/C/THA/CO/2)25 

ย่อหน้� 6. รัฐภ�คีควรจะพิจ�รณ�ยกเลิกก�รลิดรอนสิทธิบ�งประก�รต�มพันธกรณีต�ม

ข้อ 12(1), 14(5), 19 และ 21 ทั้งนี้โดยมีคว�มมุ่งประสงค์จะประกันให้มีก�รปฏิบัติต�ม

กติก�นี้อย่�งเต็มที่และอย่�งเป็นผล ไม่ว่�ในพฤติก�รณ์ใด รัฐภ�คีควรจะประกันว่�ก�รเลี่ยง

พันธกรณีใด ๆ ต้องสอดคล้องอย่�งเต็มที่กับข้อบทของข้อ 4 ของกติก�นี้ ดังที่มีก�รตีคว�ม

ต�มคว�มเห็นทั่วไปที่ 29 เกี่ยวกับก�รเลี่ยงพันธกรณีระหว่�งก�รประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน  

ย่อหน้� 8. (กรอบกฎหม�ย  คัดเลือกให้เป็นประเด็นหลักในกระบวนก�รติดต�มผลโดยคณะ

กรรมก�รฯ) รัฐภ�คีควรจะทบทวนม�ตรก�รใด ๆ ที่มีก�รรับรองต�มรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคร�ว 

พ.ศ.2557 โดยเฉพ�ะที่ประก�ศใช้โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร� 44, 47 และ 48 เมื่อพิจ�รณ�

ถึงพันธกรณีที่มีต่อกติก�นี้ และประกันว่�ม�ตรก�รทั้งปวงที่นำ�ม�ใช้ต�มร่�งรัฐธรรมนูญฉบับ

ใหม่ รวมทั้งม�ตร� 279 จะสอดคล้องกับพันธกรณีต�มกติก�นี้ รวมทั้งพันธกรณีที่จะต้อง

กำ�หนดให้ผู้เสียห�ยจ�กก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้�ถึงก�รเยียวย�ที่เป็นผล

ย่อหน้� 25. และ26. ก�รควบคุมตัวโดยพลก�ร 

25. คณะกรรมก�รกังวลเกี่ยวกับร�ยง�นก�รควบคุมตัวโดยพลก�รต่อบุคคลหล�ยร้อย

คน ซึ่งใช้สิทธิในก�รชุมนุมและ/หรือก�รแสดงออก โดยมีก�รนำ�ตัวเข้�รับ “ก�รปรับทัศนคติ” 

ภ�ยหลังก�รทำ�รัฐประห�รปี 2557 และมีร�ยง�นว่�บุคคลเหล่�นี้ได้ถูกควบคุมตัวโดยไม่มี

ก�รตั้งข้อห� ถูกควบคุมตัวในสถ�นที่ลับโดยไม่ให้ติดต่อกับโลกภ�ยนอกเป็นเวล�ไม่เกิน

เจ็ดวัน ก�รควบคุมตัวไม่ผ่�นกระบวนก�รอนุมัติจ�กศ�ลหรือไม่มีหลักประกันเพื่อป้องกัน

ก�รปฏิบัติที่โหดร้�ย และไม่ส�ม�รถเข้�ถึงทน�ยคว�ม ทั้งยังกังวลว่�เมื่อมีก�รปล่อยตัว มี

ร�ยง�นว่�ผู้ถูกควบคุมตัวถูกบังคับให้ต้องลงชื่อในหนังสือสัญญ�ว่�จะไม่เดินท�งไปต่�ง

ประเทศ และต้องงดเว้นจ�กก�รแสดงคว�มเห็นท�งก�รเมือง และห�กไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�ม

อ�จส่งผลให้ถูกจำ�คุกไม่เกินสองปี ประก�รสุดท้�ย คณะกรรมก�รกังวลเกี่ยวกับก�รปฏิบัติ

ที่เป็นก�รควบคุมตัวบุคคลโดยไม่มีข้อห�เป็นเวล�น�น อ�จถึง 30 วันสำ�หรับคดีที่ขึ้นศ�ล

พลเรือนและ 84 วันสำ�หรับคดีที่ขึ้นศ�ลทห�ร และไม่ให้โอก�สให้บุคคลนั้นส�ม�รถร้องต่อ

ศ�ลว่�อ�จเป็นก�รควบคุมตัวโดยมิชอบ (ข้อ 7, 9, 10, 12, 14 19 และ 21) 
26. รัฐภ�คีควรจะปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวโดยพลก�รโดยทันที และจัดให้พวกเข�เข้�ถึง

ก�รเยียวย�อย่�งเต็มที่ ทั้งยังควรปรับปรุงเนื้อห�ของกฎหม�ยและก�รปฏิบัติ ให้สอดคล้อง

กับข้อ 9 ของกติก�นี้ โดยคำ�นึงถึงคว�มเห็นทั่วไปของคณะกรรมก�รที่ 35 (2557) เกี่ยวกับ

อิสรภ�พและคว�มมั่นคงของบุคคล
25 ยังมีประเด็นด้�นสิทธิมนุษยชนหล�ยๆ ข้อที่มีคว�มเชื่อมโยงกับเสรีภ�พขั้นพื้นฐ�น ข้อเสนอแนะที่ยกม�กล่�วถึง
ในที่นี้ เป็นข้อเสนอแนะที่มุ่งแก้ไขหรือมีคว�มเชื่อมโยงโดยตรงกับสิทธิในกลุ่มนี้ เช่น กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง ข้อ 2, 4, 18 – 22
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ย่อหน้� 35 และ36 เสรีภ�พในก�รแสดงออก
35. คณะกรรมก�รกังวลเกี่ยวกับร�ยง�นก�รจำ�กัดอย่�งรุนแรงและโดยพลก�รต่อสิทธิ

ที่จะมีเสรีภ�พด้�นคว�มเห็นและก�รแสดงออกต�มกฎหม�ยของรัฐภ�คี รวมทั้งประมวล
กฎหม�ยอ�ญ� พระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
คำ�สั่งหัวหน้�คสช.ที่. 3/2558 และก�รจำ�กัดสิทธิต�มอำ�น�จของม�ตร� 44 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคร�ว คณะกรรมก�รยังกังวลเกี่ยวกับกระบวนก�รอ�ญ� รวมทั้งก�รตั้งข้อห�หมิ่น
ประม�ทท�งอ�ญ�ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรม ผู้สื่อข่�ว และบุคคลอื่น ๆ โดย
ใช้อำ�น�จต�มกฎหม�ยที่กล่�วถึงข้�งต้น และเกี่ยวกับร�ยง�นว่�มีก�รขัดขว�งก�รอภิปร�ย
และก�รรณรงค์ และก�รตั้งข้อห�อ�ญ�ต่อบุคคล ในช่วงก่อนจะมีก�รออกเสียงประช�มติ
รับรองรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2559 (ข้อ 19 และ 25)

36. รัฐภ�คีควรใช้ม�ตรก�รที่จำ�เป็นทั้งปวง เพื่อประกันให้บุคคลมีเสรีภ�พด้�นคว�ม
เห็นและก�รแสดงออกในทุกรูปแบบ สอดคล้องกับข้อ 19 ของกติก�น้ี ก�รจำ�กัดใด ๆ ควร
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดต�มข้อ 19(3) และต�มคำ�อธิบ�ยเพิ่มเติมในคว�มเห็น
ทั่วไปของคณะกรรมก�รที่ 34 (2554) รวมทั้งบททดสอบที่เข้มงวดว่�ด้วยคว�มจำ�เป็นและ
คว�มได้สัดส่วน ทั้งยังควรพิจ�รณ�งดก�รเอ�ผิดท�งอ�ญ�กับก�รหมิ่นประม�ท และไม่
ว่�ในพฤติก�รณ์ใด ๆ ให้ใช้กฎหม�ยอ�ญ�เฉพ�ะกับคว�มผิดที่ร้�ยแรงสุดเท่�นั้น ทั้งนี้โดย
คำ�นึงว่�โทษจำ�คุกไม่ควรเป็นโทษที่เหม�ะสมต่อก�รหมิ่นประม�ท รัฐภ�คีควรจะงดเว้นจ�ก
ก�รใช้ข้อบทท�งอ�ญ� รวมทั้งพระร�ชบัญญัติคอมพิวเตอร์ กฎหม�ยอ�ญ�ว่�ด้วยก�ร
เป็นขบถล้มล้�งก�รปกครอง และกฎหม�ยอื่น ๆ เป็นเครื่องมือเพื่อปร�บปร�มก�รแสดง
คว�มเห็นในเชิงวิพ�กษ์วิจ�รณ์และไม่เห็นพ้องกับรัฐ ทั้งยังควรใช้ม�ตรก�รทั้งปวงเพื่อยุติ
ก�รฟ้องร้องดำ�เนินคดีต่อผู้ที่ถูกต้ังข้อห�ว่�ใช้เสรีภ�พด้�นคว�มเห็นและก�รแสดงออกของ
ตนในระหว่�งก�รออกเสียงประช�มติรับรองรัฐธรรมนูญ และให้จัดให้มีก�รอบรมที่เหม�ะ
สมสำ�หรับผู้พิพ�กษ� พนักง�นอัยก�ร และเจ้�พนักง�นผู้บังคับใช้กฎหม�ย เกี่ยวกับก�ร
คุ้มครองเสรีภ�พในก�รแสดงออกและด้�นคว�มเห็น

ย่อหน้� 37 และ 38ก�รหมิ่นพระบรมเดช�นุภ�พ

37. คณะกรรมก�รกังวลเกี่ยวกับก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์และก�รแสดงคว�มเห็นต่อต้�น

ร�ชวงศ์ ซึ่งมีบทลงโทษจำ�คุกระหว่�ง 3-15 ปี และกังวลเกี่ยวกับร�ยง�นว่� มีบุคคลจำ�นวน

เพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็วที่ถูกควบคุมตัวและถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดีในคว�มผิดนี้ นับแต่เกิด

รัฐประห�รและกังวลเกี่ยวกับก�รกำ�หนดโทษที่รุนแรง ส่งผลให้จำ�เลยบ�งคนได้รับโทษจำ�คุก

หล�ยสิบปี (ข้อ 19)

38. รัฐภ�คีควรทบทวนม�ตร� 112 ของประมวลกฎหม�ยอ�ญ� เกี่ยวกับก�รดูหมิ่น

ร�ชวงศ์ในพื้นที่ส�ธ�รณะ โดยปรับให้มีเนื้อห�สอดคล้องกับข้อ 19 ของกติก�นี้ และต�ม

คว�มเห็นทั่วไปที่ 34 (2554) คณะกรรมก�รขอย้ำ�ว่� ก�รลงโทษจำ�คุกบุคคลที่ใช้เสรีภ�พใน

ก�รแสดงออกเป็นก�รละเมิดต่อข้อ 19

19
เพื่อติดต�มก�รทบทวนและใช้ประโยชน์จ�กกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งองคฺ์ก�ร

สหประช�ช�ติอย่�งมีประสิทธิภ�พ 



ย่อหน้� 39 และ 40ก�รชุมนุมโดยสงบ
39. คณะกรรมก�รกังวลเกี่ยวกับก�รจำ�กัดอย่�งรุนแรงที่มีต่อเสรีภ�พในก�รชุมนุม

โดยสงบนับแต่รัฐประห�รเมื่อปี 2557 โดยเฉพ�ะคำ�สั่งห้�มอย่�งเข้มงวดต่อก�รชุมนุม
ส�ธ�รณะของบุคคลม�กกว่�ห้�คน และก�รชุมนุมท�งก�รเมืองของบุคคลกว่�สี่คนขึ้นไป 
คณะกรรมก�รยังกังวลเกี่ยวกับข้อบทในพระร�ชบัญญัติก�รชุมนุมส�ธ�รณะ พ.ศ. 2558 ซึ่ง
กำ�หนดโทษท�งอ�ญ�ต่อบุคคลท่ีไม่แจ้งให้ท�งก�รทร�บล่วงหน้�ว่�จะมีก�รจัดก�รชุมนุม
โดยสงบ คณะกรรมก�รกังวลอย่�งยิ่งเกี่ยวกับก�รจับกุมบุคคลหล�ยร้อยคนที่เป็นผู้จัดหรือผู้
เข้�ร่วมก�รชุมนุมโดยสงบ (ข้อ 21)

40. รัฐภ�คีควรจะประกันและคุ้มครองอย่�งเป็นผลต่อก�รใช้เสรีภ�พในก�รชุมนุมโดย
สงบ และหลีกเลี่ยงก�รจำ�กัดใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องต�มหลักเกณฑ์ของข้อ 4 ของกติก�นี้ โดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่ง รัฐภ�คีควรงดเว้นจ�กก�รควบคุมตัวบุคคลที่ใช้สิทธิของตนโดยไม่ได้เป็นเหตุ
ให้เกิดคว�มเสี่ยงอย่�งร้�ยแรงต่อคว�มมั่นคงแห่งช�ติหรือคว�มสงบเรียบร้อยของส�ธ�รณะ

คณะกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  (E/C.12/THA/CO/1-2)
สิทธิด้�นสหภ�พแรงง�น 23. คณะกรรมก�รกังวลเกี่ยวกับก�รที่พนักง�นในสถ�บันก�ร
ศึกษ�ของเอกชนและมห�วิทย�ลัยของรัฐเจ้�หน้�ที่ของ “องค์กรมห�ชน” และผู้ที่ไม่มี
สัญช�ติไทย ยังคงไม่มีสิทธิก่อตั้งสหภ�พแรงง�น (ข้อ 8)คณะกรรมก�รกระตุ้นรัฐภ�คีให้
ประกันว่�ลูกจ้�งทุกคนทั้งในหน่วยง�นเอกชนและรัฐ มีสิทธิอย่�งเป็นผลที่จะก่อตั้งและ
เข้�ร่วมสหภ�พแรงง�นอย่�งเป็นอิสระ และให้ขย�ยสิทธิดังกล่�วไปยังผู้ท่ีไม่มีสัญช�ติไทย
ด้วย เนื่องจ�กรัฐภ�คีมีแรงง�นข้�มช�ติจำ�นวนม�ก คณะกรรมก�รเน้นถึงคว�สำ�คัญ
ต้องยอมรับสิทธิของพวกเข�ในก�รก่อตั้งและเข้�ร่วมสหภ�พแรงง�น ซึ่งจะเป็นตัวแทนผล
ประโยชน์ของตน ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อสนับสนุนก�รเข้�ถึงสิทธิท�งเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม

คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน (CAT/C/THA/CO/1)
ย่อหน้�18. และ 19 นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (ได้รับก�รคัดเลือกเป็นประเด็นหนึ่งของ
กระบวนก�รติดต�มโดยคณะกรรมก�รฯ)

18. คณะกรรมก�รมีคว�มกังวลต่อข้อกล่�วอ้�งจำ�นวนม�กและเกิดขึ้นอย่�งสม่ำ�เสมอ
ว่�มีก�รกระทำ�ร้�ยแรงที่ตอบโต้และเป็นภัยคุกค�มต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักข่�ว 
ผู้นำ�ชุมชน และญ�ติพี่น้อง รวมถึงก�รทำ�ร้�ยท�งว�จ�และท�งก�ยภ�พ ก�รบังคับให้ห�ย
ส�บสูญ และก�รวิส�มัญฆ�ตกรรม  เช่นเดียวกับ ก�รข�ดข้อมูลเกี่ยวกับก�รสืบสวนสอบ
สวนใดๆ ที่เชื่อมโยงกับข้อกล่�วอ้�งดังกล่�ว (ข้อ 2, 12, 14, และ16)

19. รัฐภ�คีควรใช้ม�ตรก�รที่จำ�เป็นทั้งหมดเพื่อ (ก) ยุติก�รคุกค�มและก�รโจมตีนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน นักข่�ว ผู้นำ�ชุมชน โดยทันที (ข) สืบสวนสอบสวนอย่�งเป็นระบบ
เกี่ยวกับร�ยง�นก�รข่มขู่ คุกค�ม ก�รโจมตี โดยมีแนวท�งเพื่อนำ�ตัวผู้กระทำ�ผิดม�เข้�สู่
กระบวนก�รต�มกฎหม�ยและลงโทษ และประกันให้ก�รเยียวย�อย่�งที่มีประสิทธิภ�พให้กับ
เหยื่อและครอบครัวของพวกเข� ในก�รนี้ คณะกรรมก�รฯ แนะนำ�ให้เจ้�หน้�ที่รัฐไทยจดัก�ร

20 เครื่องมือสำ�หรับภ�คประช�สังคม



เยียวย�ให้กับครอบครัวของน�ยสมช�ย นีละไพจิตร อย่�งเต็มรูปแบบ และใช้ม�ตรก�รที่มี
ประสิทธิภ�พมุ่งเป้�ไปที่ก�รยุติก�รละเมิดอย่�งต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง ก�รประกันสิทธิ
ที่จะทร�บคว�มจริง (คว�มเห็นทั่วไป ข้อ 3 ย่อหน้� 16)

UPR (A/HRC/33/16)

ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยตอบรับ

151. ประกันให้มีก�รเค�รพสิทธิในเสรีภ�พในก�รแสดงออกและก�รอำ�นวยคว�มสะดวก

สำ�หรับก�รใช้สิทธิ รวมทั้งในบริบทของก�รยกร่�งและก�รรับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

(ส�ธ�รณรัฐเช็ค) 

152. เค�รพเสรีภ�พของสื่อและเสรีภ�พในก�รแสดงออกอย่�งเต็มที่ ต�มหลักกฎหม�ย

ระหว่�ง ประเทศ (กัวเตม�ล�) 

153. ปรับปรุงสถ�นก�รณ์สิทธิมนุษยชนเพิ่มเติม รวมทั้งประกันสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ท�งก�รเมือง เช่น เสรีภ�พในก�รแสดงออกและกิจกรรมท�งก�รเมือง (ญี่ปุ่น) 

154. ส่งเสริมสิทธิในก�รแสดงออกและก�รแสดงคว�มคิดเห็น (เลบ�นอน) 

155. เค�รพเสรีภ�พของสื่อและเสรีภ�พในก�รแสดงออกอย่�งเต็มที่ (ส�ธ�รณรัฐเก�หลี) 

156. ดำ�เนินก�รปรับให้กฎหม�ยภ�ยในประเทศเกี่ยวกับเสรีภ�พในก�รแสดงออกสอดคล้อง

กับกฎหม�ยระหว่�งประเทศ (แอลเบเนีย) 

157. จัดทำ�กฎเกณฑ์และแผนง�นเพ่ือประกันเสรีภ�พในก�รแสดงออกและก�รแสดงคว�ม

คิดเห็น (ชิลี) 

158. ประกันให้มีก�รคุ้มครองเสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและก�รแสดงออก (ฝรั่งเศส) 

159. รับรองเสรีภ�พในก�รแสดงออกและก�รชุมนุม และประกันให้มีก�รถกแถลงต่อ

กระบวนก�ร ประช�มติและก�รรับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ฝ่�ยมีส่วนร่วม (ออสเตรีย) 

160. ดำ�เนินม�ตรก�รเพื่อประกันสิทธิในก�รชุมนุมโดยสงบ เสรีภ�พในก�รแสดงออก และ

เสรีภ�พในก�รชุมนุม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในบริบทของก�รประท้วงโดยสงบ (คอสต�ริก�) 

161. เสริมสร้�งม�ตรก�รเพื่อคุ้มครองเสรีภ�พของสื่อ คำ�พูด และก�รมีส่วนร่วมอย่�งกว้�ง

ขว�ง ของภ�คส่วนต่�งๆ ทั้งในกิจกรรมท�งก�รเมืองและส�ธ�รณะ (โคลอมเบีย) 

ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยไม่ได้ตอบรับ

13. ยกเลิกข้อจำ�กัดที่ไม่สมเหตุสมผลของก�รใช้เสรีภ�พพื้นฐ�น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งใน

ม�ตร� 61 ของกฎหม�ยประช�มติและคำ�สั่งหัวหน้� คสช. ที่ 7/2557 เพื่อให้ประช�ชนไทย

21
เพื่อติดต�มก�รทบทวนและใช้ประโยชน์จ�กกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งองคฺ์ก�ร

สหประช�ช�ติอย่�งมีประสิทธิภ�พ 



ทุกคนส�ม�รถมีส่วนร่วมในกระบวนก�รปฏิรูปท�งก�รเมืองได้อย่�งเต็มที่ รวมทั้งคว�ม

พย�ย�มในก�รออก รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (สหรัฐอเมริก�)

17. เสนอเวล�ที่ชัดเจนส�หรับก�รเยือนของผู้เสนอร�ยง�นพิเศษว่�ด้วยเสรีภ�พในก�รแสดง

คว�มคิดเห็นและก�รแสดงออก และผู้เสนอร�ยง�นพิเศษว่�ด้วยเสรีภ�พในก�รสม�คมและ 

ก�รชุมนุม (นอร์เวย์)

44. ทบทวนกฎหม�ยเพื่อประกันว่�กฎหม�ยทุกฉบับ ซึ่งรวมถึงกฎหม�ยที่ควบคุมก�รเข้�

ถึงข้อมูล ท�งอินเตอร์เน็ต มีคว�มสอดคล้องกับม�ตรฐ�นสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศที่

คุ้มครองเสรีภ�พ ในก�รแสดงออกและเสรีภ�พในก�รชุมนุม (ฟินแลนด์) 

45. ประกันก�รไม่มีข้อจำ�กัดของเสรีภ�พในก�รแสดงออก โดยเฉพ�ะส�หรับสื่อมวลชน

และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และก�รไม่ต้องเผชิญกับอันตร�ยและก�รคุกค�ม ตลอดจน

ก�รปรับทัศนคตอิันเนื่องม�จ�กก�รแสดงคว�มคิดเห็น และประกันว่�กฎหม�ยทุกฉบับซึ่ง

มีผลกระทบต่อ เสรีภ�พในก�รแสดงออกมีคว�มเหม�ะสมและถูกบังคับใช้โดยสอดคล้อง

กับพันธกรณีระหว่�งประเทศของไทย ต�มข้อเสนอแนะของผู้เสนอร�ยง�นพิเศษว่�ด้วยนัก

ปกป้องสิทธิมนุษยชนเมื่อปี 2559 (สหร�ชอ�ณ�จักร) 

46. แก้ไขม�ตร� 112 ของประมวลกฎหม�ยอ�ญ�เพื่อยกเลิกโทษจำ�คุกสำ�หรับคดีที่มีส�เหตุ

ม�จ�ก ก�รใช้สิทธิในเสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและก�รแสดงออกอย่�งชอบธรรม 

และประกันให้ ข้อห้�มของก�กระทำ�ต่�งๆ มีคว�มชัดเจนและบทลงโทษมีคว�มได้สัดส่วนกับ

ก�กระทำ� (เบลเยียม) 

47. ยกเลิกคำ�สั่งหัวหน้� คสช. ที่ 3/2558 และ พ.ร.บ. ก�รชุมนุมส�ธ�รณะ พ.ศ. 2558 และ

ยุติก�รบังคับใช้ พ.ร.บ. ว่�ด้วยก�รกระท�คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ

ม�ตร� 112, 326 และ 328 ของประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ซึ่งจ�กัดเสรีภ�พในก�รแสดงออก 

(แคน�ด�) 

48. ดำ�เนินม�ตรก�รเพื่อที่กเลิกกฎหม�ยหมิ่นพระบรมเดช�นุภ�พ และ พ.ร.บ. ว่�ด้วย

ก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และดำ�เนินก�รพิจ�รณ�คดีต่อหน้�

ส�ธ�รณะและ อย่�งโปร่งใสในคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยทั้งสองฉบับโดยทันที (นอร์เวย์)

49. ทบทวนประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 112 (กฎหม�ยหมิ่นพระบรมเดช�นุภ�พ) ม�ตร� 

326 (หมิ่นประม�ท) และม�ตร� 328 (หมิ่นประม�ทโดยก�รโฆษณ�) รวมทั้งม�ตร� 14 และ 

15 ของ พ.ร.บ. ว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยปรับปรุงให้

สอดคล้องกับ พันธกรณีระหว่�งประเทศด้�นสิทธิมนุษยชน (สเปน) 
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50. แก้ไขม�ตร� 14 ของ พ.ร.บ. ว่�ด้วยก�รกระท�คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อประกัน

มิให้ พ.ร.บ. ถูกใช้ด�เนินคดีต�มข้อกล่�วห�เรื่องก�รหมิ่นประม�ท (สวีเดน) 

51. แก้ไขกฎหม�ยหมิ่นพระบรมเดช�นุภ�พเพื่อให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศ

ด้�น สิทธิมนุษยชน อนุญ�ตให้สื่อมวลชนดำ�เนินก�รได้อย่�งอิสระและปร�ศจ�กก�รปิดกั้น

หรือ ก�รแทรกแซงล่วงหน้�โดยหน่วยง�นที่บังคับใช้กฎหม�ย และปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังจ�ก

ก�รใช้ สิทธิในเสรีภ�พในก�รแสดงออก (ลัตเวีย) 

52. รับรองและเค�รพสิทธิในเสรีภ�พในก�รแสดงออก ก�รสม�คม และก�รชุมนุม ด้วยก�ร

ยุติ ก�รกักกันตัวและก�รจับกุมต�มอำ�เภอใจ ตลอดจนก�รข่มขู่นักก�รเมืองและภ�คประช�

สังคม ซึ่งรวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (สวิตเซอร์แลนด์) 

53. ประกันก�รเค�รพสิทธิในเสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็น ซึ่งรวมถึงก�รทบทวนม�ตร� 

112 ของ ประมวลกฎหม�ยอ�ญ� และประกันสภ�พแวดล้อมที่ปลอดภัยที่ช่วยส่งเสริม

สิทธิใน ก�รสม�คมและก�รชุมนุมโดยเสรีและปร�ศจ�กอุปสรรคส�หรับประช�ชนทุกคน 

(เยอรมนี)

54. ยกเลิกข้อจำ�กัดและก�รละเมิดที่ไม่สมเหตุสมผลต่อก�รใช้เสรีภ�พในก�รแสดงออก ก�ร

สม�คม และก�รชุมนุมโดยสงบ (บอสว�น�) 

55. ยกเลิกกฎหม�ยทั้งหมดที่บั่นทอนเสรีภ�พในก�รแสดงออกและก�รชุมนุม และประกันว่� 

ม�ตรก�รทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับเสรีภ�พทั้งสองมีคว�มสอดคล้องกับพันธกรณีต�มกฎหม�ย 

ระหว่�งประเทศของไทย (อิต�ลี) 

56. ยุติก�รละเมิดสิทธิในเสรีภ�พในก�รแสดงออก ก�รสม�คม และก�รชุมนุมโดยสงบ ต�ม

ม�ตร� 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคร�ว พ.ศ. 2557 พ.ร.บ. ว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยว

กับคอมพิวเตอร์ และม�ตร� 112 และ 116 ของประมวลกฎหม�ยอ�ญ� โดยทันที และปล่อย

ตัวผู้ถูกกักตัวหรือถูกคุมขังจ�กก�รใช้สิทธิเหล่�นี้โดยไม่มีเงื่อนไข (ไอซ์แลนด์) 

57. ยกเลิกกฎหม�ยที่จ�กัดเสรีภ�พในก�รแสดงออกและก�รชุมนุม ต�มพันธกรณีภ�ยใต้

กฎหม�ยระหว่�งประเทศด้�นสิทธิมนุษยชนของไทย (บร�ซิล)
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 26

ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งล่�สุด: เดือนมีน�คม พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2): 

• ข้อสังเกตเชิงสรุป: CCPR/C/THA/CO/227 

• ข้อเสนอแนะที่ระบุให้ติดต�มผล: ข้อ8, 22 และ 34

• ร�ยง�นก�รติดต�มผลของรัฐ: ส่งเมื่อเดือนมิถุน�ยน พ.ศ. 256128

• ก�รประเมินผลโดยคณะกรรมก�รฯ: กำ�หนดไว้เบื้องต้นในปี 2562 (ต้องรอก�รยืนยัน)

ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3): 

• ประเด็นคำ�ถ�มก่อนก�รนำ�เสนอร�ยง�น  (LOIPR)29: จะรับรองในพ.ศ. 2563

• 
26 ดูร�ยละเอียดใน: http://ccprcentre.org/country/thailand
27 http://ccprcentre.org/files/documents/CCPR:C:THA:CO:2.pdf
28 http://ccprcentre.org/files/documents/CCPR:C:THA:CO:2:ADD_1.pdf, คำ�แปลร�ยง�นอย่�งไม่เป็น
ท�งก�รฉบับภ�ษ�ไทยส�ม�รถเข้�ถึงได้ที่: http://ccprcentre.org/files/media/CCPR_C_THA_CO_2_ADD_1_
Thai1.pdf
29 ประเทศไทยได้ยอมรับกระบวนก�รร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนฯ ที่ลดคว�มซับซ้อนลง (https://
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/SimplifiedReportingProcedure.aspx) ท�งคณะกรรมก�รฯ จะ
รับรองประเด็นคำ�ถ�มที่เรียกว่� “ประเด็นคำ�ถ�มก่อนก�รนำ�เสนอร�ยง�น” (List of Issues Prior to Reporting 
หรือ LOIPR) ก่อนที่รัฐภ�คีจะส่งร�ยง�นของภ�ครัฐในรอบถัดไป ประเทศไทยได้รับก�รร้องขอให้ส่งคำ�ตอบเป็น
ล�ยลักษณ์อักษรต่อประเด็นคำ�ถ�มก่อนก�รนำ�เสนอร�ยง�นภ�ยในระยะเวล�หนึ่งปี คำ�ตอบดังกล่�วของภ�ครัฐ
จะถือเสมือนว่�เป็นร�ยง�นหลักของภ�ครัฐและจะถูกใช้เป็นเอกส�รหลักในก�รทบทวนครั้งต่อไป

5. สถ�นะปัจจุบันของรัฐบ�ล
ไทยในก�รร�ยง�น ก�รติดต�ม

ผล และกำ�หนดก�รทบทวนที่
กำ�ลังจะเกิดขึ้น 

(ข้อมูล ณ เดือนตุล�คม พ.ศ. 2561)
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• กำ�หนดส่งร�ยง�นของภ�คประช�สังคมเพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมต่อประเด็นคำ�ถ�ม: 

10 สัปด�ห์  ก่อนจะมีก�รประชุมเพื่อรับรองประเด็นคำ�ถ�ม

• ร�ยง�นของรัฐเพื่อตอบประเด็นคำ�ถ�ม: กำ�หนดไว้ใน เดือนมีน�คม พ.ศ.2564

• กรอบเวล�สำ�หรับก�รทบทวนรอบต่อไป: ต้องรอก�รยืนยัน

• กำ�หนดส่งร�ยง�นของภ�คประช�สังคมเพื่เป็นข้อมูลประกอบก�รทบทวน: 4 สัปด�ห์ 

ก่อนจะมีก�รประชุมเพื่อทบทวนร�ยง�นของภ�ครัฐ

คณะกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ก�รทบทวนร�ยง�นคร้ังล่�สุด: เดือนมิถุน�ยน พ.ศ. 2558 (ควบรวมก�รร�ยง�นคร้ังท่ี 1 และ 2):

• ข้อสังเกตเชิงสรุป: E/C.12/THA/CO/1-230

• ข้อเสนอแนะที่ระบุให้ติดต�มผล: ไม่ได้ระบุ

ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3): 

• ร�ยง�นของรัฐ (ครั้งที่ 3): กำ�หนดส่งใน เดือนมิถุน�ยน พ.ศ. 2563

• กำ�หนดส่งร�ยง�นของภ�คประช�สังคมเพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมต่อประเด็นคำ�ถ�ม: 

8-10 สัปด�ห์  ก่อนจะมีก�รประชุมของคณะทำ�ง�นเพื่อรับรองประเด็นคำ�ถ�ม

• กรอบเวล�สำ�หรับก�รทบทวนร�ยง�นครั้งต่อไป: ต้องรอก�รยืนยัน

• กำ�หนดส่งร�ยง�นของภ�คประช�สังคมเพื่อื่เป็นข้อมูลประกอบก�รทบทวน: 

  3-6 สัปด�ห ์ก่อนจะมีก�รประชุมเพื่อทบทวนร�ยง�นของภ�ครัฐ

คณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งล่�สุด: เดือนสิงห�คม พ.ศ.2555 (ควบรวมร�ยง�นครั้งที่ 1-3):

• ข้อสังเกตเชิงสรุป: CERD/C/THA/CO/1-331

• ข้อเสนอแนะที่ระบุให้ติดต�มผล: ข้อ 20, 21 และ25

• ร�ยง�นก�รติดต�มผลของรัฐ: ส่งเมื่อเดือนธันว�คม พ.ศ. 255632

• ก�รประเมินผลโดยคณะกรรมก�รฯ: เดือนสิงห�คม พ.ศ. 255733

30 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbol-
no=E%2fC.12%2fTHA%2fCO%2f1-2&Lang=en
31 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2f-
C%2fTHA%2fCO%2f1-3&Lang=en
32 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/THA/INT_CERD_FUL_
THA_18413_E.pdf
33 จดหม�ยจ�กคณะกรรมก�รCERD ถึงรัฐบ�ลไทย: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20
Documents/THA/INT_CERD_FUL_THA_18413_E.pdf
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ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งต่อไป (ควบรวมร�ยง�นครั้งที่ 4-7): 

• ร�ยง�นของรัฐ (ครั้งที่ 4-7): เลยกำ�หนดระยะเวล�ส่งเมื่อ 28 มกร�คม พ.ศ. 2559

• กรอบเวล�ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งต่อไป: ต้องรอก�รยืนยัน

• กำ�หนดส่งร�ยง�นของภ�คประช�สังคมเพื่เป็นข้อมูลประกอบก�รทบทวน: 3 สัปด�ห์ 

ก่อนจะมีก�รประชุมเพื่อทบทวนร�ยง�นของภ�ครัฐ

คณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี  

ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งล่�สุด: เดือนกรกฎ�คม พ.ศ. 2560 (ควบรวมร�ยง�นครั้งที่ 6-7): 

• ข้อสังเกตเชิงสรุป: CEDAW/C/THA/CO/6-734

• ข้อเสนอแนะที่ระบุให้ติดต�มผล: ข้อ 23 (b) และ (e), 43 (c) และ (d)

• ร�ยง�นก�รติดต�มผลของรัฐ: กำ�หนดไว้ เดือนกรกฎ�คม พ.ศ.2562 

ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3):  

• ร�ยง�นของรัฐ (ครั้งที่ 8): กำ�หนดไว้ใน เดือนกรกฎ�คม พ.ศ. 2564

• กรอบเวล�ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งต่อไป: ต้องรอก�รยืนยัน

• กำ�หนดส่งร�ยง�นของภ�คประช�สังคมเพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมต่อประเด็นคำ�ถ�ม:   

3 สัปด�ห์ ก่อนจะมีก�รประชุมเพื่อทบทวนร�ยง�นของภ�ครัฐ

คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน

ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งล่�สุด: เดือนเมษ�ยน และ พฤษภ�คม พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1): 

• ข้อสังเกตเชิงสรุป: CAT/C/THA/CO/135

• ข้อเสนอแนะที่ระบุให้ติดต�มผล: ข้อ12, 13, 15 และ18

• ร�ยง�นก�รติดต�มผลของรัฐ: ส่งเมื่อเดือนพฤษภ�คม พ.ศ. 255836

• ก�รประเมินผลโดยคณะกรรมก�รฯ: เดือนสิงห�คม พ.ศ. 255937

34 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2f-
C%2fTHA%2fCO%2f6-7&Lang=en
35 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2f-
C%2fTHA%2fCO%2f1&Lang=en 
36 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/126/27/PDF/G1512627.pdf?OpenElement
37 จดหม�ยจ�กคณะกรรมก�รCATถึงรัฐบ�ลไทย:  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20
Documents/THA/INT_CAT_FUL_THA_25024_E.pdf
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ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งต่อไป (ครั้งที่ 2): 

• ประเด็นคำ�ถ�มล่วงหน้�38: รับรองเมื่อเดือนพฤษภ�คม พ.ศ. 256139

• กรอบเวล�ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งต่อไป: ต้องรอก�รยืนยัน

• กำ�หนดส่งร�ยง�นของภ�คประช�สังคมเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบก�รทบทวน:                 

4 สัปด�ห์ ก่อนจะมีก�รประชุมเพื่อทบทวนร�ยง�นของภ�ครัฐ

คณะกรรมการด้านสิทธิเด็ก

ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งล่�สุด: เดือนมกร�คม พ.ศ. 2555 (ควบรวมร�ยง�นครั้งที่ 3-4):

• ข้อสังเกตเชิงสรุป: CRC/C/THA/CO/3-440

• ข้อเสนอแนะที่ระบุให้ติดต�มผล: ไม่ได้ระบุ

ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งต่อไป (ครั้งที่ 5-6):

• ร�ยง�นของรัฐ (ครั้งที่ 5-6): เลยกำ�หนดส่งเมื่อวันที่ 25 ตุล�คม พ.ศ. 2560

• กรอบเวล�ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งต่อไป: ต้องรอก�รยืนยัน

• กำ�หนดส่งร�ยง�นของภ�คประช�สังคมเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมต่อประเด็นคำ�ถ�ม: มี

กำ�หนดส่งที่แน่นอนสำ�หรับก�รประชุม41

คณะกรรมการด้านสิทธิคนพิการ

ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งล่�สุด: มีน�คม พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 1):

• ข้อสังเกตเชิงสรุป:  CRPD/C/THA/CO/142

• ข้อเสนอแนะที่ระบุให้ติดต�มผล: ข้อ 35 (2), 54 (c), และ 68

• ร�ยง�นก�รติดต�มผลของรัฐ: ส่งเมื่อ เดือนมษ�ยน พ.ศ. 256043

• ก�รประเมินผลโดยคณะกรรมก�รฯ: ยังไม่มีก�รประเมินผล

38 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/ReportingProcedures.aspx
39 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2f-
C%2fTHA%2fQPR%2f2&Lang=en
40 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2f-
C%2fTHA%2fCO%2f3-4&Lang=en
41 See https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/InfoPartners.aspx
42 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2f-
C%2fTHA%2fCO%2f1&Lang=en
43 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2f-
C%2fTHA%2fCO%2f1%2fAdd.1&Lang=en
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ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งต่อไป (ควบรวมร�ยง�นครั้งที่ 2-4):

• ร�ยง�นของรัฐ (ครั้งที่ 2-4): กำ�หนดส่งใน เดือนสิงห�คม พ.ศ. 2565

• กรอบเวล�ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งต่อไป: ต้องรอก�รยืนยัน

• กำ�หนดส่งร�ยง�นของภ�คประช�สังคมเพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมต่อประเด็นคำ�ถ�ม:   

8 สัปด�ห์44

• กำ�หนดส่งร�ยง�นของภ�คประช�สังคมเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบก�รทบทวน:                  

4 สัปด�ห์45

กระบวนการ UPR 

ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งล่�สุด (ครั้งที่ 2): พฤษภ�คม พ.ศ. 255946

• ก�รร�ยง�นฉบับกล�งรอบ: พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2561

ก�รทบทวนร�ยง�นครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3): พฤษภ�คม พ.ศ. 2564

• กำ�หนดส่งร�ยง�นของภ�คประช�สังคม: กันย�ยน พ.ศ. 2563

*ประเทศไทยไม่ได้เป็นภ�คีของอนุสัญญ�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยก�รคุ้มครองสิทธิของแรงง�น

โยกย้�นถิ่นฐ�นและครอบครัว (International Convention on the Protection of the Rights 

of All Migrant Workers and Members of Their Families) และ อนุสัญญ�ระหว่�งประเทศ

ว่�ด้วยก�รคุ้มครองบุคคลทุกคนจ�กสูญห�ยโดยถูกบังคับ (International Convention for the 

Protection of All Persons from Enforced Disappearance)

44 ต้องรอก�รยืนยันข้อมูลจ�กคณะกรรมก�รฯ
45 อ้�งแล้ว.
46 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/THindex.aspx
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