
  



 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

AICHR 
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน 

เรื่องควรรู้ 
คู่มือฉบับครบรอบ 50 ปีอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักเลขำธิกำรอำเซียน 
กรุงจำกำร์ตำ  



สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อำเซียน) ก่อตั้งขึ้นมื่อ
วันที่ 8 สิงหำคม 1967 (พ.ศ. 2510) มีประเทศสมำชิกอันได้แก่ บรูไน 
ดำรุสซำลำม กัมพูชำ อินโดนีเซีย สปป.ลำว มำเลเซีย เมียนมำร์ 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนำม ส ำนักเลขำธิกำรอำเซียนตั้งอยู่ ณ 
กรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย  
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 
The ASEAN Secretariat 
Community Relations Division (CRD) 
70A Jalan Sisingamangaraja 
Jakarta 12110, Indonesia 
โทรศัพท์ : (62 21) 724-3372, 726-2991 
โทรสำร  : (62 21) 739-8234, 724-3504 
อีเมล  : public@asean.org 
 

อาเซียน : ประชาคมแห่งโอกาส  
 

ข้อมูลทำงบรรณำนุกรม 
 

AICHR: เรื่องควรรู้ - คู่มือฉบับครบรอบ 50 ปีอาเซียน 
จำกำร์ตำ: ส ำนักเลขำธิกำรอำเซียน, กรกฎำคม 2560 
 

341.480959 
1. อำเซียน – คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำล 
2. สิทธิมนุษยชน – เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

ISBN 978-602-6392-59-6 
 



 

เนื้อหำในคู่มือฉบับนี้อำจน ำมำใช้อ้ำงอิงหรือตีพิมพ์ซ้ ำได้อย่ำงอิสระโดย
กำรแจ้งและจัดส่งส ำเนำฉบับที่ตีพิมพ์ซ้ ำไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ (กวส.) 
(Community Relations Division (CRD) ) แห่ ง ส ำ นั ก เ ลข ำ ธิ ก ำ ร
อำเซียน กรุงจำกำร์ตำ  
 

ศึกษำข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอำเซียนได้บนหน้ำเว็บไซต์ของอำเซียนที่ 
www.asean.org 
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สมำคมลิขสิทธิ์แห่งชำติอำเซียน (ASEAN) 2017  





 

iii 

สารบัญ 
 

ค าน า ....................................................................................... iv 
 

AICHR: เรื่องควรรู้ ..................................................................... 
 

1 
 บทน ำ ………………………………………………………………………. 3 
 AICHR ……………………………………………………………………… 15 
 กิจกรรมของ AICHR ……………………………………………........ 37 
 ค ำถำมที่พบบอ่ย ……………………………………………………….. 41 
 ผู้แทนในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำดว้ย

สิทธิมนุษยชน 2016 – 2018 ……………………………………… 
 

47 
 ผู้แทนในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำดว้ย

สิทธิมนุษยชน 2013 – 2015 ……………………………………… 
 

69 
 ผู้แทนในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำดว้ย

สิทธิมนุษยชน 2009 – 2012 ……………………………………… 
 

 
77 

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและแถลงการณ์
พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน.................................................................................. 

 
 

85 
 

ข้อก าหนดและขอบเขตการด าเนินงานของAICHR.................... 
 

103 
  



 

iv 

 
 

ค าน า 
 

อ ำ เ ซี ย น ไ ด้ ม ำ ถึ ง จุ ด ส ำ คั ญ ท ำ ง
ป ร ะ วั ติ ศ ำ ส ต ร์ ใ น ก ำ ร ก่ อ ตั้ ง
คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียน
ว่ ำ ด้ ว ย สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  ( ASEAN 
Intergovernmental Commission on 
Human Rights (AICHR)) ใ น ปี  2009 
(พ.ศ. 2552) ในฐำนะองค์กรที่รับผิดชอบ 

อย่ำงครอบคลุมในกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขัน้
พื้นฐำนที่สอดคล้องกับหลักกำรและวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอำเซียน
ในช่วงระยะเวลำ 8 ปี หลังจำกกำรก่อตั้ง AICHR ได้ก้ำวรุดหน้ำอย่ำง
มำกในกำรจัดตั้งกรอบควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชน กำรน ำปฏิญญำ
อำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนมำใช้เมื่อปี 2012 (พ.ศ. 2555) ไม่เพียง
ช่วยสร้ำงกรอบควำมเข้ำใจส ำหรับกำรร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชนเท่ำนั้น 
แต่ยังเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำบรรทัดฐำนสำกลและมำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ให้แก่อำเซียนอีกด้วย พร้อมทั้งกำรน ำแถลงกำรณ์พนมเปญว่ำด้วยกำร
รับรองปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนมำใช้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำ
เอกสำรทั้งสองฉบับนี้ได้แสดงถึงควำมมุ่งมั่นของรัฐบำลประเทศสมำชิก
อำเซียนในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนแห่ง
ประชำชนอำเซียนได้เป็นอย่ำงดี 
 

ด้วยควำมหลำกหลำยทำงด้ำนกำรเมืองในหมู่ประเทศสมำชิกอำเซียน 
กำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนถือว่ำเป็นเรื่องส ำคัญที่ต้องให้กำรศึกษำและ
สร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่หมู่ประชำชนอำเซียน  
นี่คือจุดมุ่งหมำยของ AICHR ในปีแรกๆ หลังจำกกำรก่อตั้ง อย่ำงไร 
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ก็ตำม มีควำมร่วมมือข้ำมภำคส่วนและข้ำมกลุ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ ในกำร
ผลักดันแนวคิดด้ำนสิทธิมนุษยชนในทุกภำคส่วนของอำเซียน อำทิ ใน
เรื่องกำรค้ำมนุษย์และคนพิกำร ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำโดย AICHR เพื่อสร้ำงสมดุลในกำรส่งเสริมและปกป้องข้อบังคับ 
 

เพื่อสนับสนุนและพัฒนำโครงกำรและกิจกรรมเหล่ำนี้ในภำยภำคหน้ำ 
AICHR ได้ขยำยควำมร่วมมือขององค์กรร่วมกับเหล่ำผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และบุคคลภำยนอก ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับ
นำนำชำติ 
 

AICHR ยึดมั่นในควำมพยำยำมที่จะร่วมสร้ำงควำมตระหนักถึง
ประชำคมอำเซียนอันมุ่งเน้นไปที่ภำคประชำชนและมีประชำชนเป็น
ศูนย์กลำง นับแต่แรกเริ่ม ภำคประชำสังคมได้เข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องใน
หลำยช่วงของกำรพัฒนำและด ำเนินกำร กำรมีส่วนเกี่ยวข้องกันระหว่ำง 
AICHR และภำคประชำสังคมในระดับสถำบันมำกขึ้นผ่ำนกำรหำรือของ
ควำมสัมพันธ์ในฐำนะคู่หำรือระหว่ำง AICHR กับองค์กรภำคประชำ
สังคม ซ่ึงนับว่ำเป็นพัฒนำกำรที่น่ำยินดี 
 

ข้ำพเจ้ำมั่นใจว่ำ AICHR จะคงควำมเป็นผู้ริเริ่มในกำรแสวงหำกลยุทธ
เชิงบวกใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชนในระดับ
ภูมิภำค และพร้อมตอบสนองต่อควำมท้ำทำยด้ำนสิทธิมนุษยชนที่อำจ
เกิดขึ้นตรงหน้ำ AICHR: เรื่องควรรู้ - ฉบับครบรอบ 50 ปีอำเซียน เป็น
คู่มือสรุปภำพโครงสร้ำง ข้อบังคับ และหน้ำที่ต่ำงๆ ของ AICHR พร้อม
กันนี้ยังได้มีกำรปรับปรุงเนื้อหำให้ทันสมัย ซ่ึงร่วมถึงพัฒนำกำรล่ำสุด
ตั้งแต่กำรเปิดตัวของประชำคมอำเซียนในปี 2015 (พ.ศ. 2558) พร้อม
ด้วยเอกสำรเบื้องต้นของ AICHR ได้แก่ ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ



 

vi 

มนุษยชน แถลงกำรณ์พนมเปญว่ำด้วยกำรรับรองปฏิญญำอำเซียนว่ำ
ด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อก ำหนดกำรอ้ำงอิงของ AICHR ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำ
คู่มือเล่มนี้จะน ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลงำนและปณิธำนเพื่อวันข้ำงหน้ำ
ของ AICHR ได้อย่ำงลึกซึ้งเพียงพอ 
 
 
 
เล เลือง มินห์ (Le Luong Minh)   
เลขำธิกำรอำเซียน
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บทน า 
 

เป็นเวลำร่วม 5 ทศวรรษนับตั้งแต่กำรก่อตั้งอำเซียน องค์กรระหว่ำง
รัฐบำลที่ได้พยำยำมพัฒนำชีวิตของประชำชนในภูมิภำค โดยเฉพำะใน
ด้ำนเศรษฐกิจ ควำมมั่นคงทำงกำรเมือง และในด้ำนสังคมและ
วัฒนธรรม อย่ำงเสมอมำ สิทธิมนุษยชนนับเป็นส่วนส ำคัญของ
ประชำคมอำเซียนและยังปรำกฏอยู่ในกฎบัตรอำเซียน (มำตรำ 1.7, 2.2 
และมำตรำ 14) แผนงำนด้ำนควำมมั่นคงทำงกำรเมืองอำเซียนปี 2009-
2015 (พ.ศ. 2552-2558) (หมวด A 1.5) และแผนงำนประชำคม
กำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน 2025 (หมวด A.2.5)  
 

อำเซียนได้ก่อตั้งกลุ่มสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำร
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำน และเพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจในด้ำนควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชนในภำยภำคหน้ำ 
คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) 
และคณะกรรมำธิกำรอำเซียนว่ำด้วยกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี
และสิทธิเด็ก (ACWC) ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 (พ.ศ. 2552) และ 2010 
(พ.ศ. 2553) ตำมล ำดับ 
AICHR ในฐำนะองค์กรด้ำนสิทธิมนุษยชนแห่งอำเซียนด้วยข้อบังคับ
ระหว่ำงประเทศ ซ่ึงคอยดูแลปัญหำเกี่ยวกับด้ำนสิทธิมนุษยชนร่วมกับ
หน่วยงำนอื่นๆ ของอำเซียนซ่ึงเป็นหน่วยงำนภำยนอกและผู้มีส่วน
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เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวำงแนวคิดควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนแห่งอำเซียน 
 

อำเซียนหำกถำมว่ำตอนนี้มีกี่คนในภูมิภำคอำเซียนที่รู้จัก AICHR และมี
กี่คนที่ตระหนักรู้ถึงวัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้ง และข้อบังคับของ 
AICHR จุลสำรเล่มนี้จัดท ำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลฉบับรวบรัดเกี่ยวกับ AICHR 
และพัฒนำกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคอำเซียน 
 
อาเซียน ASEAN 
 

อำเซียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 1967 (พ.ศ. 2510) ผ่ำนกำรลง
นำมในปฏิญญำอำเซียน (ปฏิญญำกรุงเทพฯ) โดยประเทศสมำชิกผู้ก่อ
อำเซียนตั้งจ ำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และไทย ต่อมำจึงได้มีสมำชิกเพิ่มอีก 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไน 
ดำรุสซำลำม ในปี 1984 (พ.ศ. 2527) เวียดนำม ปี 1995 (พ.ศ. 2538) 
สปป.ลำว และเมียนมำร์ ปี 1997 (พ.ศ.2540) และกัมพูชำ ปี 1999 
(พ.ศ. 2542) ท ำให้อำเซียนมีประเทศสมำชิกทั้งหมด 10 ประเทศใน
ปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์ของอำเซียนตำมที่ระบุไว้ในกฎบัตรอำเซียนมีดังนี้ 
• เพื่อรักษำและยกระดับสันติภำพ ควำมปลอดภัย ควำมมั่นคง และ

เพื่อเสริมสร้ำงค่ำนิยมที่มุ่งเน้นในเรื่องควำมสงบสุขในภูมิภำค  
• เพื่อยกระดับกำรฟื้นตัวในระดับภูมิภำค โดยกำรส่งเสริมควำม

ร่วมมือทำงด้ำนกำรเมือง ควำมมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรมให้มำกขึ้น 

• เพื่อรับรองว่ำประชำชนและเประเทศสมำชิกอำเซียนจะใช้ชีวิต
อย่ำงสันติบนโลกในสภำพแวดล้อมอันเป็นประชำธิปไตยและมี
ควำมกลมเกลียว 
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• เพื่อบรรเทำควำมยำกจนและลดช่องว่ำงด้ำนควำมเจริญในอำเซียน
ผ่ำนควำมร่วมมือและควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

• เพื่อเสริมสร้ำงประชำธิปไตย ยกระดับธรรมำภิบำลและกฎหมำย 
และเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำน 
โดยค ำนึงถึงสิทธิและหน้ำที่ของประเทศสมำชิกอำเซียน 

• เพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รวมถึงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผ่ำนควำมร่วมมืออันแน่น
แฟ้น เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของประชำชนอำเซียนและเพื่อ
เสริมสร้ำงประชำคมอำเซียน 

• เพื่อยกระดับควำมเป็นอยู่และกำรด ำรงชีวิตที่ดีของประชำชนของ
อำเซียน โดยให้ประชำชนเข้ำถึงอย่ำงเท่ำเทียมกัน ด้ำนโอกำสใน
กำรพัฒนำมนุษย์ สวัสดิกำรสังคม และควำมยุติธรรม 

• เพื่อส่งเสริมอำเซียนที่มุ่งเน้นประชำชนซ่ึงสนับสนุนให้ทุกภำคส่วน
ของสังคมได้เข้ำร่วมและรับผลประโยชน์จำกกระบวนกำรบรูณำกำร
และกำรสร้ำงชุมชนของอำเซียน  

• เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของอำเซียนผ่ำนกำรผลักดันให้เกิดควำม
ตระหนักในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและมรดกของภูมิภำค 

 

กฎบัตรอำเซียนมีผลบังคคับใช้ในปี 2008 (พ.ศ. 2551) โดยมีสถำนะ
ทำงกฎหมำยและโครงสร้ำงทำงด้ำนสถำบันส ำหรับอำเซียน กำร
ประมวลบรรทัดฐำน กฎ และคุณค่ำของอำเซียนและกฎบัตรนี้ยังท ำ
หน้ำที่จัดระเบียบควำมรับผิดชอบ กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด ช่วย
ก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจนให้แก่อำเซียนอีกด้วย 
 
อำเซียนได้มุ่งเน้นที่จะสร้ำงประชำคมอำเซียนให้ส ำเร็จภำยในปี 2015 
(พ.ศ. 2558) และน ำเอำ “แผนงำนเพื่อประชำคมอำเซียน 2009-2015” 
มำใช้ ประชำคมอำเซียนได้รับกำรสนับสนุนโดย 3 เสำหลักแห่ง
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ประชำคมที่ควบคู่มำกับแผนงำนของแต่ละประชำคมตำมล ำดับ ซ่ึงได้แก่ 
แผนงำนประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน ( ASEAN 
Political–Security Community – APSC) แ ผ น ง ำ น ป ร ะ ช ำ ค ม
เศรษฐกิจอำ เ ซียน (ASEAN Economic Community – AEC และ
แผนงำนประชำคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural 
Community – ASCC) โดยแต่ละประชำคมต่ำงมีสภำประชำคมของ
ตนเองซ่ึงท ำหน้ำที่ประสำนกำรท ำงำนภำยใต้ขอบเขตของตน 
 

ในกำรประชุมสุดยอดอำเซียนครั้งที่ 27 ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศ
มำเลเซีย อำเซียนได้ประกำศจัดตั้งประชำคมอำเซียนอย่ำงเป็นทำงกำร
และได้น ำเอำ แผนงำน “ASEAN 2025: Forging Ahead” (อำเซียน 
2025: มุ่งหน้ำไปด้วยกัน)  ซ่ึงน ำควำมส ำเร็จมำสู่กำรน ำมำใช้ของ
แผนงำนดังกล่ำว ปฏิญญำกรุงกัวลำลัมเปอร์แห่งอำเซียน 2025: มุ่ง
หน้ำ-ไปด้วยกัน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ประชำคมอำเซียน 2025 
แผนงำนประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน 2025, แผนงำน
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 2025, และแผนงำนประชำคมสังคมและ
วัฒนธรรม 2025 เอกสำรส ำคัญเหล่ำนี้จะแสดงเส้นทำงกำรด ำเดินงำนที่
ครอบคลุมไปถึงทศวรรษหน้ำในกำรเสริมสร้ำงประชำคมอำเซียนในภำย
ภำคหน้ำ และเพื่อช่วยผลักดันประชำคมให้เกิดควำมเป็นหนึ่งเดียว
ทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจแบบบูรณำกำร และส ำนึกรับผิดชอบต่อ
สังคม ให้สมกับค่ำนิยมที่ว่ำ อำเซียนเป็นประชำคมที่มุ่งเน้นประชำชน มี
ประชำชนเป็นศูนย์กลำง และอยู่บนพื้นฐำนของกฎเกณฑ์อย่ำงแท้จริง 
กำรประชุมสุดยอดอำเซียนซ่ึงประกอบด้วยผู้น ำแห่งประเทศหรือรัฐบำล
อำเซียนนับเป็นกำรก ำหนดนโยบำยสูงสุดในอำเซียน โดยบรรดำผู้น ำจะ
มำพบกันปีละสองครั้งที่งำนประชุมสุดยอดอำเซียน เหล่ำผู้น ำอำเซียน
ได้รับกำรสนับสนุนจำกบรรดำรัฐมนตรีต่ำงประเทศผู้ซ่ึงท ำหน้ำที่เป็น
คณะมนตรีประสำนงำนอำเซียน (ASEAN Coordinating  Council 
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การลดช่องว่างด้านการพัฒนาความคิด

ริเริ่มเพื่อการรวมกลุ่มอาเซียน 

 

(ACC)) ในกำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียน (ASEAN Foreign 
Ministers’ Meeting (AMM))  

ภ ำ ย ใน โ ค ร ง ส ร้ ำ ง ข อ งอ ำ เ ซี ยน 
ประเทศสมำชิกอำเซียนแต่งตั้งผู้แทน
ให้แก่อำเซียนด้วยต ำแหน่งของทูตผู้
ซ่ึ ง ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง อ ยู่ ใ น ฐ ำ น ะ
คณะกรรมกำรผู้แทนถำวร หรือ CPR 
ทั้ ง นี้  CPR ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม ำ ย ใ ห้
ประสำนงำนกับส ำนัก เลขำธิกำร
อำเซียนและองค์กรระดับรัฐมนตรีของ
อำเซียน เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
ควำมร่วมมือระหว่ำงอำเซียนกับผู้
ร่วมมือจำกภำยนอก กำรสนับสนุน
งำนและควำมพยำยำมด ำเนินกำรของ 

อำเซียนเป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนเลขำธิกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรน ำทีม
โดยเลขำธิกำรอำเซียน (ผู้ที่ถูกจัดอยู่ในระดับเดียวกันกับรัฐมนตรี) และ
มีรองเลขำธิกำร 4 คนคอยช่วยเหลือ โดยรองเลขำธิกำร 3 คนจะคอย
ช่วยเหลือประชำคมอำเซียนแต่ละประชำคม  และอีกคนคอยช่วยงำน
บริหำรกิจกำรองค์กรและชุมชนสัมพันธ์แห่งอำเซียน 
  

ประชาคมอาเซียน 
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สิทธิมนุษยชนในวาระอาเซียน 
ในปี 1993 (พ.ศ. 2536) องค์กำรสหประชำชำติได้จัดกำรประชุมระดับ
โลกในเรื่องสิทธิ-มนุษยชน ณ กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย บรรดำ
ประเทศสมำชิกอำเซียนซ่ึงขณะนั้นมีเพียง 6 ประเทศ ได้เข้ำร่วมกำร
ประชุมระดับโลกทั้งหมด และกำรประชุมในครั้งนั้นได้น ำมำสู่กำรเกิด
ปฏิญญำเวียนนำและแผนปฏิบัติกำร  
 

พัฒนาการด้านสิทธมินุษยชนในอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ต่อมำ รัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียนในแถลงกำรณ์ร่วมในกำรประชุม
รัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียนครั้งที่ 26 (กรกฎำคม ปี 1993 (พ.ศ. 
2536)) ได้ให้ถ้อยแถลงไว้ดังนี้ 

 16. รัฐมนตรีต่างประเทศแสดงความยินดีต่อความส าเร็จของฉันทามติ
ระหว่างประเทศระหว่างการประชุมระดับโลกในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน ณ กรุงเวียนนา วันที่ 14-25 มิถุนายน 1993 (พ.ศ. 
2536) และยังได้กล่าวถึงข้อผูกพันและความเคารพของอาเซียนที่
มีต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานดั งที่ ได้ริ เริ่มไว้
ในปฎิญญาเวียนนา ณ วันที่ 25 มิถุนายน 1993 โดยได้เน้นย้ าว่า

แผนการประชาคม

การเมืองและความ

ม่ันคงอาเซียน 2009 

(พ.ศ. 2552) 

ปฏิญญากรุงเทพฯ 

ปี 1967 (พ.ศ. 2510) 
กฎบัตรอาเซียน ป ี

2008 (พ.ศ. 2551) 

ก่อตั้ง AICHR  

ป ี2009 (พ.ศ. 2552) 

ปฏิญญาเวียนนาและ
แถลงการณ์ร่ วมใน
การประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน
ค รั้ ง ที่  26 ปี  1993 
(พ.ศ. 2536) 

ปฏิญญาอาเซียนว่า

ด้วยสิทธิมนุษยชน 

2012 (พ.ศ. 2555) 
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สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิทธิด้านพลเรือน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก ซ่ึงสิทธิเหล่านี้มี
ความส าคัญเท่าเทียมกัน และควรได้รับการกล่าวถึงอย่างถ้วนทั่ว
ในเชิงบูรณาการและได้รับการปกป้องและส่งเสริมโดยค านึงถึง
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ เฉพาะเจาะจง 
นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ าว่าการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่
ควรถูกท าให้เป็นเร่ืองการเมือง 

17. รัฐมนตรีต่างประเทศเห็นพ้องว่าอาเซียนควรจะประสานแนวทาง
ร่วมกันในเรื่องสิทธิมนุษยชนและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและ
ผลักดัน โดยมีบันทึกว่ากฎบัตรสหประชาชาติได้ตั้งค าถามเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามหลักสากลและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภายใต้
บริบทของความร่วมมือระหว่างประเทศโดยได้เน้นย้ าว่าการ
พัฒนาเป็นสิทธิที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้และการใช้สิทธิมนุษยชน
เป็นเง่ือนไขส าหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาเป็นอันตรายต่อความร่วมมือระหว่างประเทศและ
อาจบ่อนท าลายฉันทามติระหว่างประเทศในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ าว่า การปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนใน
ประชาคมระหว่างประเทศควรน าความรู้ความเข้าใจในการเคารพ
ต่ออธิปไตยของชาติและการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของ
ประเทศนั้นๆ มาใช้  รัฐมนตรีต่างประเทศเชื่อว่า เสรีภาพ 
ความก้าวหน้า และความมั่นคงของชาติ ได้รับการสนับสนุนโดย
ความสมดุลระหว่างสิทธิในระดับปัจเจกบุคคลและระดับ
ประชาคม ผ่านที่ซ่ึงมีการตระหนักถึงสิทธิระดับปัจเจกบุคคล ดังที่
ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

18. รัฐมนตรีต่างประเทศได้เอ่ยด้วยความยินดีถึงความก้าวหน้าที่ส าคัญ
และต่อเนื่องของอาเซียนในการปลดปล่อยประชาชนของตนออก
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จากความกลัวและความขาดแคลน ท าให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ได้
อย่างมีศักดิ์ศรี โดยเน้นย้ าว่า ปัญหาความรุนแรงในสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานควรได้รับการเยียวยาและไม่ควรได้รับการยอมรับไม่ว่า
ด้วยเหตุผใดๆ นอกจากนี้ยังได้ย้ าถึงความส าคัญของการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในทุกๆ ด้าน และรัฐบาลทุกประเทศควรสนับสนุน
มาตรฐานแห่งมนุษยธรรมและเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ในหัวข้อนี้และในการสนับสนุนปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติ
การ ณ วันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) ทุกฝ่ายต่าง
เห็นพ้องกันว่าอาเซียนควรพิจารณาการจัดตั้งกลไกระดับภูมิภาคที่
เหมาะสมเพื่อสิทธิมนุษยชน นับเป็นครั้งแรกที่อาเซียนก าหนด
ตัวเองไว้ในแนวทางเพื่อการพัฒนาระบอบสิทธิมนุษยชนระดับ
ภูมิภาค 

 

กำรประชุมสุดยอดอำเซียนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรครั้งที่สอง จัดขึ้น ณ กรุง
กัวลำลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 1997 (พ.ศ. 2540) ได้มีกำรรับรอง
เอกสำรวิสัยทัศน์อำเซียน 2020 ซ่ึงก ำหนดวิสัยทัศน์อย่ำงกว้ำงๆ เพื่อ
อำเซียนในปี 2020 (พ.ศ. 2563) ไว้ว่ำ อำเซียนในฐำนะวงสมำนฉันท์
แห่งชำติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะมุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภำยนอก 
โดยอยู่ร่วมกันด้วยควำมสันติ มั่นคง และมั่งค่ัง โยงใยไว้ด้วยกันในฐำนะ
หุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงมีพลวัตและในชุมชนแห่งควำมเอื้ออำทร 
ทั้งนี้เพื่อด ำเนินกำรวิสัยทัศน์ระยะยำว จึงได้มีกำรร่ำงแผนปฏิบัติกำร
ฮำนอย (Hanoi Plan of Action (HPA)) 1997 ขึ้น 
 

ในหมวดที่ 4 ย่อหน้ำ 4.8 ของแผนปฏิบัติกำรฮำนอย อำเซียนแต่งตั้ง
ตนเองเพื่อยกระดับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้ำนสิทธิมนุษยชนในหมู่
ประเทศอำเซียนเพื่อสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้น
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พื้นฐำนของประชำชนทุกคนตำมกฎบัตรสหประชำชำติ ปฏิญญำสำกล
ว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน และปฏิญญำเวียนนำและแผนปฏิบัติกำร 
 

เพื่อสนับสนุนควำมตระหนักถึงวิสัยทัศน์อำเซียน 2020 ประเทศสมำชิก
อำเซียนได้ร่วมร่ำงแผนปฏิบัติกำรเวียงจันทน์ 2004 ขึ้น ในแผนปฏิบัติ
กำรนี้ ภำยใต้หัวข้อย่อย “กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง” บรรดำประเทศ
สมำชิกต่ำงเห็นพ้องที่จะ “ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและข้อตกลงต่ำงๆ” 
ห้ำปีต่อมำ บรรดำประเทศสมำชิกอำเซียนได้ตัดสินใจเร่งกำรก่อตั้ง
ประชำคมอำเซียนให้แล้วเสร็จภำยในปี 2015 (พ.ศ. 2558) ประเทศ
สมำชิกต่ำงน ำแผนงำนเพื่อประชำคมอำเซียน  2009-2015 และ
แผนกำรประชำคมอำเซียนทั้ง 3 แผนมำใช้ 
 

องค์ประกอบด้ำนสิทธิมนุษยชนซ่ึงระบุไว้ในแผนปฏิบัติกำรเวียงจันทน์ 
2004 ถูกกล่ำวถึงอีกครั้งในแผนปฏิบัติกำรภำยใต้แผนกำรประชำคม
กำร เมื อ งและควำมมั่ นคงอำ เ ซียน  ( ASEAN Political-Security 
Community (APSC)) 2009-2015 หมวด A.1.5. “กำรสนับสนุนและ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน” ซ่ึงประกอบด้วยก ำหนดกำรด ำเนินงำนเจ็ด (7) 
หัวข้อ  
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คณะกรรมระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมกำรผู้แทนถำวรแห่งอำเซียน 

ข้อผูกพันอำเซียนเพื่อตระหนักถึงประชำคมที่ครอบคลุมและตอบสนอง
ที่สร้ำงควำมมั่นใจว่ำควำมผำสุกของประชำชนที่มีต่อสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภำพขั้นพื้นฐำนนั้นจะได้รับกำรเน้นย้ ำภำยใต้แผนกำรประชำคม
กำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน 2025 หมวด A.2.5 “ส่งเสริมและ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน เสรีภำพขั้นพื้นฐำน และควำมยุติธรรมในสังคม
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำประชำชนของตนจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี 
มีควำมสันติ ควำมสำมัคคี และควำมมั่งค่ัง” ด้วยก ำหนดกำรด ำเนินงำน
ต่อไปนี้ 
 

ข้อปฏิบัติ 
 

1. สนับสนุนประเทศสมำชิกอำเซียนให้ เสริมสร้ำงกฎหมำยและสถำบัน
ภำยในประเทศ ส่งเสริมกำรศึกษำด้ำนสิทธิมนุษยชนและยึดถือกำร
ปรึกษำหำรือกับผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 
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2. สนับสนุนประเทศสมำชิกอำเซียนให้ยินยอมหรือเห็นพ้องในหลักด้ำน
สิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศและสร้ำงควำมมั่นใจกำรด ำเนินงำนที่
มีประสิทธิภำพขององค์กร 

 

3. สนับสนุนประเทศสมำชิกอำเซียนให้เสริมสร้ำงกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สหประชำชำติและกลไกสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องซ่ึงประเทศสมำชิก
อำเซียนร่วมเป็นภำคี รวมถึงที่ปรำกฏในรำยงำนทบทวนสถำนกำรณ์
สิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญำ ตลอดจนร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์
และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 

 

4. ส่งเสริมคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธมินุษยชน 
(AICHR) ในกำรปลดข้อบังคับขององค์กรตำมข้อก ำหนดและขอบเขต
กำรด ำเนินงำน 

 

5. ยกระดับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนำสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพ
ขั้นพื้นฐำนในหมู่ประเทศสมำชิกอำเซียนตำมกฎบัตรอำเซียน 
ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (AHRD) และแถลงกำรณ์
พนมเปญว่ำด้วยกำรรับรองปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ-มนุษยชน 
รวมถึงปฏิญญำและตรำสำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศสมำชิกอำเซียนร่วมเป็นภำคี 

 

6. เสริมสร้ำงกำรด ำเนินกำรตำมปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน 
และแถลงกำรณ์พนมเปญว่ำด้วยกำรรับรองปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วย
สิทธิมนุษยชน รวมถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลและกำรส่งเสริมกำรรับรู้ของ
สำธำรณะชนเกี่ยวกับปฏิญญำดังกล่ำว 
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7. ส่งเสริมแนวคิดด้ำนสิทธิมนุษยชนผ่ำนเสำหลักทั้งสำมของประชำคม
อำเซียน ผ่ำนกำรปรึกษำหำรือในหมู่องค์กรอำเซียนด้ำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 

8. สนับสนุนกำรมีปฏิสัมพันธ์และกำรปรึกษำหำรือที่เหมำะสมในหมู่ 
AICHR องค์กรระดับอำเซียนด้ำนต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และผู้มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงองค์กรภำคประชำสังคม (CSO) ที่
เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน 

 

9. สำนต่องำนของ AICHR ในกำรด ำเนินกำรวิจัยร่วมกันในประเด็นเร่ือง
สิทธิมนุษยชนตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนของ AICHR 

 

10. สำนต่องำนของ AICHR ในกำรรับข้อมูลข่ำวสำรจำกประเทศสมำชกิ
อำเซียนในกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน 

 

11. ยกระดับกำรรับรู้ของสำธำรณะชนในเรื่องสิทธิมนุษยชนในหมู่
ประชำชนแห่งอำเซียน รวมถึงกำรปรับปรุงเป็นระยะๆ ของสื่อ
สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกิจกรรมและกิจกรรมประชำสัมพันธ์ของ AICHR 
โดยองค์กรอำเซียนด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

12. พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมในกำรทบทวนขอบเขตกำรด ำเนินงำน
ของ AICHR ที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดและขอบเขตกำรด ำเนินงำน ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ของกฎบัตรอำเซียน 
ร่วมกับมุมมองเพื่อยกระดับกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
ภำยในอำเซียน 

 

13. เสริมสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงเครือข่ำยของกลไกสิทธิมนุษยชนที่มี
อยู่ รวมถึงองค์กรภำคประชำสังคมอื่นๆ และองค์กรอำเซียนด้ำน
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 



 
15 

14. สนับสนุนกำรประสำนงำนและกำรหำรือในหมู่หน่วยงำนและองค์กร
อำเซียนด้วยมุมมองที่จะยกระดับกำรด ำเนินงำนของปฏิญญำ
อำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญำฮำนอยในกำรยกระดับ
สวัสดิกำรและกำรพัฒนำด้ำนสตรีและ เด็กในอำเซียน รวมถึง
ปฏิญญำบำหลีในกำรยกระดับกฎและกำรมีส่วนร่วมของคนพิกำร
ในประชำคมอำเซียน ในขณะที่ยังคงกำรรำยงำนตำมสำยบังคับ
บัญชำตำมล ำดับไว้ และ 

 

15. ให้ควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดแก่องค์กรภำคต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
ในขณะที่ยังคงกำรรำยงำนตำมสำยบังคับบัญชำตำมล ำดับไว้  เพื่อ
กระตุ้นผลงำนของคณะกรรมกำรอำเซียนในกำรกำรด ำเนินกำรตำม
ปฏิญญำเพื่อกำรปกป้องและส่งเสริมสิทธิของแรงงำนข้ำมชำติใน
กำรพัฒนำตรำสำรเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำจะมีกำรปกป้องสิทธิของ
แรงงำนข้ำมชำติ เป็นอย่ำงดีภำยในภูมิภำค ตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบ และนโยบำย ของประเทศสมำชิกตำมล ำดับ 

 
 



 



 

 

AICHR 
 

“เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งกฎ
บัตรอาเซียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน อาเซียนควรก่อตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชน
อาเซียน” (กฎบัตรอาเซียน ข้อ 14) 
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คณะท ำงำนระดับสูงว่ำด้วยองค์กรสิทธิมนุษยชนอำเซียนได้ร่ำงขอบเขต
กำรด ำเนินงำนของ AICHR (the TOR of the AICHR) ซ่ึงน ำมำใช้โดย
กำรประชุมของรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียนเมื่อเดือนกรกฎำคม ปี 
2009 (พ.ศ. 2552) เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2552 ได้มีกำรแต่งตั้งผู้แทนใน
คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนจำกทั้ง 
10 ประเทศสมำชิก พร้อมกับได้มีพิธีจัดตั้ง AICHR ขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำร
ในงำนประชุมสุดยอดอำเซียนครั้งที่ ณ อ ำเภอชะอ ำ และอ ำเภอหัวหิน 
ประเทศไทย 
ใน ปฏิญญำชะอ ำ – หัวหิน ณ พิธีจัดตั้ง AICHR บรรดำผู้น ำอำเซียนได้
แถลงว่ำ AICHR นั้นเป็นส่วนหนึ่งของควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลในหมู่
ประเทศสมำชิกอำเซียนทั้งสิบประเทศ เพื่อพัฒนำควำมร่วมมือในระดับ
ภูมิภำคทำงด้ำนสิทธิมนุษยชน กำรก่อตั้ง AICHR พิสูจน์ให้เห็นถึงกล
ยุทธของข้อผูกพันอำเซียนในกำรมุ่งพัฒนำกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือใน
ระดับภูมิภำคทำงด้ำนสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ AICHR สร้ำงขึ้นเพื่อเป็น
ส่วนประกอบส ำคัญของโครงสร้ำงองค์กรอำเซียนและสถำบันที่
ครอบคลุมควำมรับผิดชอบทั้งหมดในกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิ
มนุษยชนในอำเซียน 
กำรตัดสินใจของ AICHR ขึ้นอยู่กับกำรหำรือและกำรลงควำมเห็นชอบ
ร่วมกัน AICHR จะมีส่วนเกี่ยวข้องในหัวข้อกำรประชุมและกำรหำรือกับ
องค์กรที่มีควำมสัมพันธ์กับอำเซียน และยังสำมำรถขอค ำปรึกษำจำก
สถำบันระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับนำนำชำติ รวมถึงองค์กรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ด้วย 
AICHR จัดกำรประชุมสมัยสำมัญสองครั้งต่อปีและอำจมีกำรจัดประชุม
เพิ่มเติมในกรณีที่จ ำเป็น ทั้งนี้ AICHR ได้จัดท ำเอกสำรซ่ึงถือเป็นโครง
ร่ำงและรำกฐำนของกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กร อำทิ   
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• แผนงำนห้ำปีของ AICHR 2010-2015 (พ.ศ. 2553-2558) แผนงำน
ห้ ำ ปี ข อ ง  AICHR 2016-2020 (พ . ศ .  2559-2563) แ ล ะ แ ผ น
งบประมำณ  

• รำยกำร/กิจกรรมส ำคัญของ (ปี 2010-2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 และ 2017 (พ.ศ. 2553-2560) พร้อมงบประมำณรำยปี
ตำมล ำดับ   

• กำรจัดระเบียบกำรปฏิบัติกำร AICHR (หรือที่รู้จักกันในชื่อของ 
เอกสำรแนวทำงAICHR) 

• ระเบียบขั้นตอนกองทุน AICHR (หรือที่รู้จักกันในชื่อของ ROP แห่ง
กองทุน AICHR) 

• เอกสำรแนวทำงด้ำนกำรก ำหนดมำตรฐำนงบประมำณ 
• เอกสำรแนวทำงบนหน้ำบรรณำธิกำรเว็บไซต์ AICHR 
• เอกสำรแนวทำงกำรจัดระเบียบระหว่ำง AICHR และองค์กรอำเซียน

ด้ำนต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน  
• เอกสำรแนวทำงควำมสัมพันธ์ของ AICHR กับองค์กรภำคประชำ

สังคม และ 
• ระเบียบขั้นตอนรำยกำรบัญชี AICHR (หรือที่รู้จักกันในชื่อของ ROP 

ของรำยกำรบัญชี AICHR)  
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รัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียนร่วมหำรือกับคณะผู้แทนในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำล
อำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน  ในกำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียนครั้งท่ี 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับและหน้าที่ต่างๆ ของ AICHR 
 

ขอบเขตกำรด ำเนินงำนของ AICHR แบ่งออกเป็นข้อบังคับสิบสี่ (14) ข้อ 
ของ AICHR ดังนี้ 

 

1. พัฒนำกลยุทธส ำหรับส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภำพขั้นพื้นฐำน เพื่อเติมเต็มกำรก่อตั้งประชำคมอำเซียน  

2. พัฒนำปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนพร้อมมุมมองในกำร
สร้ำงโครงร่ำงส ำหรับควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชนผ่ำนอนุสัญญำ
ต่ำงๆ ของอำเซียนและตรำสำรอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน  
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3. ยกระดับกำรรับรู้ของสำธำรณะชนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในหมู่
ประชำชนแห่งอำเซียนผ่ำนกำรศึกษำ กำรวิจัย และกำรเผยแพร่
ข้อมูล 

4. ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ
เกี่ยวกับพันธกรณีสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศซ่ึง
ยอมรับโดยประเทศสมำชิกอำเซียน 

5. สนับสนุนประเทศสมำชิกอำเซียนให้พิจำรณำกำรลงนำม และกำร
ให้สัตยำบันในตรำสำรด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ 

6. ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรเต็มรูปแบบของตรำสำรอำเซียนที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องของสิทธิมนุษยชน 

7. จัดหำบริกำรให้ค ำปรึกษำและควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคในเรื่อง
ของสิทธิมนุษยชนแก่องค์กรอำเซียนด้ำนต่ำงๆ ตำมค ำขอ  

8. เข้ำร่วมในกำรสนทนำและหำรือกับองค์กรอื่นๆ ของอำเซียนและ
องค์กรที่มีควำมสัมพันธ์กับอำเซียน รวมถึงองค์กรภำคประชำสังคม 
และผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอื่นๆ ตำมที่ระบุไว้ในบทที่ห้ำของกฎ
บัตรอำเซียน 

9. ปรึกษำสถำบันระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับนำนำชำติอื่นๆ 
รวมถึงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิ
มนุษยชน ตำมควำมเหมำะสม 

10. รับข้อมูลข่ำวสำรจำกประเทศสมำชิกเอำเซียนในกำรส่งเสริมและ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน 

11. พัฒนำวิธีกำรและต ำแหน่งในเรื่องของสิทธิมนุษยชนอันควรรู้
ส ำหรับอำเซียน  

12. เตรียมกำรศึกษำประเด็นปัญหำเร่ืองสิทธิมนุษยชนในอำเซียน  
13. เสนอรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท ำ หรือรำยงำนอื่นๆ  

ที่จ ำเป็นต่องำนประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียน และ 
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14. ด ำเนินงำนอื่นๆ ที่อำจได้รับมอบหมำยจำกงำนประชุมรัฐมนตรี
ต่ำงประเทศอำเซียน  

 

ผู้แทนแต่ละคนในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ
มนุษยชนได้รับกำรแต่งตั้งโดยรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง โดยมีเวลำอยู่ใน
ต ำแหน่งวำระละสำมปีและสำมำรถอยู่ต่อได้อีกหนึ่งวำระ ในกำรปลด
ผู้แทนฯ ออกจำกหน้ำที่จะต้องปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมตำมกฎบัตร
อำเซียนและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของ AICHR 
 

นอกจำกนี้ ขอบเขตกำรด ำเนินงำนของ AICHR ยังช่วยก ำหนดขอบเขต
กำรรำยงำนของ AICHR กำรด ำเนินกำรประชุม บทบำทประธำนของ 
AICHR กระบวนกำรตัดสินใจ กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรแก่สำธำรณะ
ชน และควำมสัมพันธ์ของ AICHR กับองค์กรทำงด้ำนสิทธิมนุษยชนอื่นๆ 
ภำยในอำเซียน สำมำรถเข้ำไปดูขอบเขตกำรด ำเนินงำนของ AICHR  
ได้ที่เว็บไซต์ asean.org. และยังสำมำรถเข้ำดูเว็บไซต์ระดับภูมิภำคของ 
AICHR ได้ที่ aichr.org.  
  
รายการและกิจกรรมของ AICHR 
 

กำรให้ควำมส ำคัญต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหลักของ AICHR ปรำกฏ
อยู่ในแผนงำนห้ำปี ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐำนข้อบังคับ 14 ข้อของ AICHR ที่
ร่ำงไว้ในส่วนของข้อก ำหนดและขอบเขตกำรด ำเนินงำน แต่ละปี AICHR 
จะก ำหนดรำยกำรและกิจกรรมที่ส ำคัญเป็นเวลำหนึ่งปีโดยขึ้นอยู่กับ
แผนกำรท ำงำนและเพื่อตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนที่อำจเกิดขึ้นภำยในภูมิภำค ทั้งนี้ AICHR ได้ด ำเนินแผนงำนห้ำ
ปีแรกตั้งแต่ปี 2010-2015 (พ.ศ. 2553-2558) จนส ำเร็จเป็นที่เรียบร้อย 
 



 

24 

AICHR ได้เริ่มกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนห้ำปี รอบที่สองต้ังแต่ปี 2016-
2020 (พ.ศ. 2559-2563) ซ่ืงได้รับกำรรับรอง ณ กำรประชุมรัฐมนตรี
อำเซียนครั้งที่ 48 แผนงำนห้ำปีครั้งที่สองได้สร้ำงขึ้นบนพื้นฐำนของ
แผนงำนห้ำปีแรกเพื่อส่งเสริมและน ำปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ
มนุษยชนและแถลงกำรณ์พนมเปญว่ำด้วยกำรรับรองปฏิญญำอำเซียน
ว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนมำใช้ในภำยภำคหน้ำ นอกจำกนี้ยังมุ่งยกระดับกำร
ท ำงำนร่วมกันระหว่ำง AICHR และหน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ ของ
อำเซียนเพื่อน ำเรื่องของสิทธิมนุษยชนเข้ำมำสู่เสำหลักทั้งสำมของ
ประชำคมอำเซียน   
กิจกรรมของ AICHR ในระยะสั้นและระยะกลำงนั้นมีจ ำนวนมำก อำทิ  
• ด ำเนินกำรประเมินควำมต้องกำรส ำหรับสร้ำงขีดควำมสำมำรถ  
• กำรทบทวนตรำสำรสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ซ่ึงยอมรับและให้สัตยำบัน

โดยประเทศสมำชิกอำเซียน 
• จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อที่หลำกหลำยในเรื่องของสิทธิ

มนุษยชน 
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การหารือ AICHR-SOMTC เร่ืองวิธีจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในการด าเนินการตามอนุสัญญา
อาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ACTIP) และแผนปฏิบัติการ

อาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (APA) 
 

• ด ำเนินกำรฝึกฝนในเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะอำทิ 
ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ผู้บังคับใช้กฎหมำย สื่อมวลชน ฯลฯ 

• เสริมสร้ำงกำรสนับสนุน AICHR ของส ำนักงำนเลขำธิกำรอำเซียน 
• เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนของ AICHR รวมถึงประกำศ

ต่ำงๆ ทั้งในภำษำอังกฤษและภำษำประจ ำชำติของประเทศสมำชิก
อำเซียน 

• แบ่งปันวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพในเรื่อง
ของกำรบังคับใช้สนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ 
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การสนทนาระดับภูมิภาคของ AICHR ในเร่ืองของการให้ความส าคัญแก่สิทธิมนุษยชนของคน
พิการในประชาคมอาเซียน 

 

• ประสำนงำนและหำรือกับองค์กรอำเซียนด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้ำงควำมมั่นใจในกำรด ำเนินกำรตำมตรำสำรอำเซียนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิ-มนุษยชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

• ระบุสถำนกำรณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนที่อำเซียนควรรับรู้ในปัจจุบันและ
ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต  

• พัฒนำแผนปฏิบัติกำรระดับภูมิภำค ข้อ เสนอแนะ หรือโครงร่ำง
นโยบำยอำเซียนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเพื่อสตรี เด็ก และคน
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พิกำร เพื่อให้ควำมส ำคัญและยกระดับสิทธิมนุษยชนผ่ำนบรรดำเสำ
หลัก หน่วยงำน และองค์กรของประชำคม 

• มีส่วนร่วมในกำรสนทนำกับบรรดำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับภูมิภำค
เกี่ยวกับกำรชี้ให้เห็นถึงปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชนที่อำเซียนควรรู้ใน
กำรสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนตำมปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วย
สิทธิมนุษยชน แถลงกำรณ์พนมเปญว่ำด้วยกำรรับรองปฏิญญำ
อำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน และขอบเขตกำรด ำเนินงำนของ 
AICHR 

 

 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเปลี่ยนผู้แทนในคณะกรรมาธิการระหว่าง 
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

• ด ำเนินกำรศึกษำในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในอำเซียน และ  
• ร่วมสนทนำและหำรือกับประชำคมทั้งสำมเสำเกี่ยวกับกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องในวิสัยทัศน์ประชำคมอำเซียน 2025 และแผนงำน
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ประชำคม 2025 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิ
มนุษยชน 

 

เป็นเวลำแปดปีนับตั้งแต่กำรก่อตั้ง ทุกวันนี้ AICHR ยังคงควำมแน่วแน่
ในกำรพัฒนำสิทธิมนุษยชนในอำเซียนอย่ำงไม่หยุดยั้ง ภำยใต้กำร
ตระหนักถึงกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในอำเซียนซ่ึงเป็น
หัวข้อที่สำมำรถกล่ำวถึงได้เพียงในภำพรวมผ่ำนกำรประสำนงำนอย่ำง
ใกล้ชิดระหว่ำงองค์กรอำเซียนด้วยกัน ทั้งนี้ AICHR ได้น ำเอกสำร
แนวทำงในกำรจัดระเบียบระหว่ำง AICHR และองค์กรอำเซียนด้ำน
ต่ำงๆ ที่จัดกำรกับปัญหำเรื่องสิทธิมนุษยชนมำใช้ ตลอดกำรน ำเอกสำร
แนวทำงมำใช้นั้น AICHR มุ่งมั่นที่จะยกระดับกำรท ำงำนร่วมกันและกำร
เชื่อมโยงกับองค์กรอื่นๆ ในอำเซียนที่จัดกำรกับประเด็นด้ำนสิทธิ
มนุษยชน อย่ำง คณะกรรมำธิกำรอำเซียนว่ำด้วยกำรส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) คณะกรรมกำรอำเซียนด้ำนสตรี 
(ACW)  รวมถึง คณะกรรมกำรอำเซียนว่ำด้วยกำรปกป้องและส่งเสริม
สิทธิของแรงงำนข้ำมชำติ (ACMW) นอกจำกนี้ AICHR ยังได้ท ำงำน
ร่วมกับองค์กรและหน่วยงำนอำเซียนที่เกี่ยวข้องในกำรมุ่งเน้นไปที่เรื่อง
ของสิทธิมนุษยชน เช่น กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสด้ำนอำชญำกรรม
ข้ำมชำติ (SOMTC) ในเรื่องกำรค้ำมนุษย์ เป็นต้น 
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ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AHRD) 
 

มำตรำ 4.2 ในขอบเขตกำรด ำเนินงำนของ AICHR ระบุว่ำ AICHR ได้รับ
อ ำนำจให้พัฒนำ ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN 
Human Rights Declaration (AHRD)) พร้อมกับมุมมองในกำรสร้ำง
โครงร่ำงส ำหรับควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชนผ่ำนกำรประชุมอำเซียน
หลำกหลำยหัวข้อและตรำสำรอื่นๆ ที่จัดกำรกับปัญหำสิทธิมนุษยชน  
 

 
 

AICHR ณ พิธีลงนามแถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ในปี 2011 (พ.ศ. 2554) AICHR ได้เริ่มยกเลิกข้อบังคับนี้โดยกำรจัดตั้ง
กลุ่มร่ำงรำยงำนเพื่อเตรียมท ำโครงร่ำงเบื้องต้นของปฏิญญำอำเซียนว่ำ
ด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อได้รับโครงร่ำงเบื้องต้นของปฏิญญำอำเซียนว่ำ
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ด้วยสิทธิมนุษยชนจำกคณะร่ำงรำยงำน AICHR จึงได้เสนอรำยงำนควำม
คืบหน้ำฉบับแรกเกี่ยวกับโครงร่ำงของปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ
มนุษยชนแก่รัฐมนตรีอำเซียน ณ กำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศ
อำเซียนเมื่อเดือนมกรำคม ปี 2012 (พ.ศ. 2555) ในรำยงำนควำม
คืบหน้ำฉบับแรก AICHR ได้เริ่มมุ่งไปยังกำรร่ำงปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วย
สิทธิมนุษยชน ซ่ึงรวมถึงกำรจัดตำรำงกำรประชุมที่ให้พื้นที่กับกำรร่ำง
ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนอยู่เสมอ ข้อตกลงกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เชี่ยวชำญด้ำนสิทธิมนุษยชน กำรเสนอรำยงำนควำม
คืบหน้ำต่อกำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียน และกำรก ำหนด
ระยะเวลำในกำรเสนอร่ำงสุดท้ำยของปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ
มนุษยชนแก่กำรประชุมรัฐมนตรีอำเซียน ก่อนกำรประชุมสุดยอด
อำเซียนครั้งที่ 21 ในเดือนพฤศจิกำยน ปี 2012 
 

ในกำรร่ำงปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน AICHR ได้หำรือและ
สนทนำกับบรรดำผู้แทนขององค์กรอำเซียนด้ำนต่ำงๆ องค์กรภำค
ประชำสังคม (CSOs) ในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับนำนำชำติ 
และผู้เชี่ยวชำญด้ำนสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ AICHR ได้เห็นคุณค่ำของกำรมี
ส่วนร่วมและกำรช่วยเหลือของบรรดำผู้แทนขององค์กรภำคต่ำงๆ 
องค์กรประชำสังคม และผู้เชี่ยวชำญที่ได้ช่วยท ำให้ร่ำงปฏิญญำอำเซียน
ว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นค ำประกำศที่ครอบคลุมซ่ึงไม่ได้สะท้อนให้เห็น
เพียงควำมทะเยอทะยำนของประชำชนอำเซียนเท่ำนั้น แต่ยังเป็นกำร
เพิ่มคุณค่ำให้แก่บรรทัดฐำนสำกลและมำตรฐำนของสิทธิ-มนุษยชนโดย
กำรรวมสิทธิในสันติภำพ สิทธิในกำรพัฒนำ และสิทธิในกำรหลีกเลี่ยง
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กำรถูกตีตรำส ำหรับผู้ที่ได้รับควำมทุกข์ทรมำนจำกโรคติดต่อ อย่ำงเช่น 
เอชไอวี เข้ำไว้ด้วย 
 

AICHR ท ำกำรเสนอร่ำงฉบับแรกของปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ
มนุษยชนแก่คณะรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียน ณ กำรประชุมรัฐมนตรี
ต่ำงประเทศอำเซียนครั้งที่ 45 ในเดือนกรกฎำคม ปี 2012 หลังจำก
เสนอร่ำงแรก AICHR ได้ศึกษำเอกสำรที่เป็นแนวทำงและค ำแนะน ำ
เพิ่มเติมจำกกำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียนเพื่อกำรร่ำง
ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนในล ำดับถัดไป ร่ำงรำยงำนที่สอง
ของปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนซ่ึงผ่ำนกำรขัดเกลำถูก
น ำเสนอต่อรัฐมนตรีต่ำงประเทศในระหว่ำงกำรประชุมอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำร (IAMM) เมื่อเดือนกันยำยน ปี 2012 ก่อนที่จะน ำเสนอต่อผู้น ำ
อำเซียน  ทั้งนี้บรรดำผู้น ำอำเซียนได้น ำปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ
มนุษยชนไปใช้เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤศจิกำยน ปี 2012 และได้ลงนำมใน 
“แถลงกำรณ์พนมเปญว่ำด้วยกำรรับรองปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ
มนุษยชน” (แถลงกำรณ์พนมเปญ) ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ
มนุษยชนถือเป็นเอกสำรอำเซียนที่ส ำคัญซ่ึงช่วยก ำหนดโครงร่ำงใน กำร
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนในภูมิภำคใน
ภำยภำคหน้ำ ทั้งนี้ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนแสดงให้เห็นถึง
ควำมมุ่งมั่นและปณิธำนของประเทศสมำชิกอำเซียนและประชำชนที่มี
ต่อประชำคมอำเซียนอันมีประชำชนเป็นศูนย์กลำงดังที่ได้ระบุไว้ในกฎ
บัตรอำเซียน นอกจำกนี้ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนยังได้
สะท้อนควำมมุ่งมั่นของอำเซียนที่มีต่อกฎบัตรสหประชำชำติ ปฏิญญำ
สำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญำเวียนนำและแผนปฏิบัติกำร และ



 

32 

ปฏิญญาอาเซียน 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ตรำสำรสิทธิมนุษยชนนำนำชำติอื่นๆ ที่ประเทศสมำชิกอำเซียนเป็นภำคี 
รวมถึงปฏิญญำอำเซียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตรำสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับ
เร่ืองสิทธิมนุษยชน 
 

ในกำรให้ควำมส ำคัญต่อปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนและ
แถลงกำรณ์พนมเปญ AICHR ให้ล ำดับควำมส ำคัญแก่กำรเผยแพร่
เอกสำรเหล่ำนี้  รวมถึงกำรเพิ่มควำมตระหนักในควำมส ำคัญและ
ควำมสัมพันธ์ กำรด ำเนินกำรแปลเป็นภำษำประจ ำชำติของประเทศ
สมำชิกอำเซียน และกำรอัพโหลดบทควำมที่ได้รับกำรแปลลงบน
เว็บไซต์ของ AICHR (aichr.org) นอกจำกนี้ AICHR ยังได้พูดคุยและขอ
ค ำปรึกษำจำกองค์กรอำเซียนด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรพัฒนำชุดตรำสำรอำเซียนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเพื่อ
ด ำเนินกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนอันเป็นเรื่องส ำคัญของ
ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน 
เพื่อเพิ่มควำมตระหนักในควำมส ำคัญ
ของเอกสำรเหล่ำนี้ AICHR ในฐำนะผู้
ร่วมมือกับคณะกรรมกำรผู้แทนถำวร
อำเซียน ได้จัดงำนร่วมกันภำยใต้
หั วข้อ  “กำรช่ วย เหลือกำรสร้ ำ ง
ประชำคมอำเซียนผ่ำนกำรด ำเนินกำร 
ตำมปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (AHRD)”  ทั้งนี้งำนดังกล่ำว
ได้จัดขึ้น โดยเชื่อมโยงกับกำรฉลองวันอำเซียนปีที่ 46 ณ ส ำนักงำน
เลขำธิกำรอำเซียน ณ กรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย โดยภำยในงำน 
AICHR ยังได้เปิดตัว “ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (AHRD) 
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และแถลงกำรณ์พนมเปญว่ำด้วยกำรรับรองปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ
มนุษยชนและบทแปล” (เล่ม AHRD) ซ่ึงมีบทแปลของปฏิญญำอำเซียน
ว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนในภำษำหลักของประเทศสมำชิกอำเซียน กำร
เปิดตัวครั้งนี้ได้ถูกบันทึกไว้พร้อมกับกำรน ำเสนอเล่ม AHRD แก่บรรดำ
ผู้แทนจำกสมำชิกรัฐสภำ องค์กรธุรกิจ กลุ่มผู้ท ำงำนเกี่ยวกับกำรวิจัย
และกำรศึกษำ องค์กรภำคประชำสังคม และบรรดำผู้น ำเยำวชน ใน
ระหว่ำงกำรจัดงำน ได้มีกำรเปิดประชุมอภิปรำยในหัวข้อ “ปฏิญญำ
อำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนและกำรสร้ำงประชำคมอำเซียนภำยในปี 
2015” โดยมีบรรดำผู้แทนจำก AICHR และคณะกรรมกำรผู้แทนถำวร
เป็นผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย 
 
ข้อตกลงของ AICHR กับ ภาคส่วนภายนอก 
 

ตั้งแต่กำรก่อตั้ง AICHR ได้พยำยำมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันกบั
กลุ่มผู้ร่วมมือภำยนอกในระดับชำติ ภูมิภำค และนำนำชำติ กำรสนทนำ
กับคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกำ หน่วยงำนสิทธิขั้น
พื้นฐำน ศำลสิทธิมนุษยชนยุโรป เจ้ำหน้ำที่รัฐบำลของสหภำพยุโรป 
(EU) ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมถึงบรรดำผู้แทนหรือ
ผู้ลงมือปฏิบัติรำยอื่นๆ อย่ำงองค์กรประชำสังคมที่ได้ปูทำงให้แก่ AICHR 
เพื่อควำมร่วมมือกับบรรดำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับในภำยภำคหน้ำ 
 

AICHR ได้จัดกำรเยี่ยมชมศึกษำดูงำน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ในเดือน
พฤศจิกำยน ปี 2010 (พ.ศ. 2553) โดยได้รับค ำเชิญจำกประธำนำธิบดี 
ฯพณฯ บำรัค โอบำมำ กำรเยี่ยมชมครั้งนี้ท ำให้ AICHR ได้มีโอกำสใน
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กำรแถลงต่อรัฐบำลสหรัฐฯ ผู้แทนสหประชำชำติ (UN) ที่เกี่ยวข้อง และ
องค์กรระหว่ำงประเทศและองค์กรประชำสังคมระหว่ำงประเทศ 
เกี่ยวกับงำนของ AICHR ตั้งแต่ที่ได้เข้ำรับต ำแหน่ง พร้อมน ำเสนอ
โครงกำรและกิจกรรมขององค์กรในปีต่อๆ ไป ซ่ึงถือเป็นโอกำสในกำร
แลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของสิทธิ-มนุษยชนที่ทั้งสองฝ่ำยต่ำงกังวล 
และส ำรวจควำมเป็นไปได้ของควำมร่วมมือในอนำคตร่วมกับกระทรวง
กำรต่ำงประเทศสหรัฐ ผู้แทนของสหประชำชำติที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกำ รวมถึงองค์กรประชำ
สังคม  นอกจำกนี้ AICHR ยังได้เยี่ยมชมศึกษำดูงำน ณ ทวีปยุโรปใน
เดือนพฤษภำคม ปี 2011 (พ.ศ. 2554) โดยได้รับค ำเชิญจำกอธิบดีฝ่ำย
ควำมสัมพันธ์ภำยนอกองค์กรแห่งคณะกรรมำธิกำรยุโรป AICHR ได้
เยี่ยมชมเมืองในทวีปยุโรปสำมแห่ง ได้แก่ บรัสเซลส์ สตรำสบูร์ก และ
เวียนนำ และได้พบกับสถำบันยุโรปหลำยแห่งที่ด ำเนินกำรดูแลในเรื่อง
ของสิทธิมนุษยชน โดย AICHR ได้พบกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศของ
สหภำพยุโรป (EEAS) คณะกรรมำธิกำรยุโรป กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสภำ
ยุโรป หน่วยงำนสิทธิขั้นพื้นฐำน และองค์กำรว่ำด้วยควำมมั่นคงและ
ควำมร่วมมือในยุโรป (OSCE) โดยเฉพำะในส่วนที่ดูแลในเรื่องเสรีภำพ
ของสื่ อและผู้ แทนพิ เศษของ OSCE และฝ่ ำยประสำนงำนเพื่อ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ และยังได้พบกับองค์กรประชำสังคมยุโรป
หลำยฝ่ำย พร้อมกับได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกัน 
 

ในกำรเยี่ยมชมดูงำนในสหภำพยุโรปครั้งที่สอง เมื่อเดือนตุลำคม ปี 
2015 (พ.ศ. 2558) AICHR พร้อมคณะกรรมำธิกำรอำเซียนว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) คณะกรรมกำร
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อำเซียนด้ำนสตรี (ACW) และคณะกรรมกำรอำเซียนว่ำด้วยกำรปฏิบัติ
ตำมปฏิญญำอำเซียนเรื่องกำรปกป้องและส่งเสริมสิทธิของแรงงำนข้ำม
ชำติ (ACMW) ได้เข้ำร่วมกำรสนทนำด้ำนนโยบำยอำเซียน-สหภำพยุโรป
ในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ซ่ึงนับเป็นกำรสนทนำด้ำนนโยบำยครั้งแรกใน
เรื่องสิทธิมนุษยชนระหว่ำงอำเซียนและสหภำพยุโรป ในระหว่ำงกำร
สนทนำ ทั้งสองฝ่ำยได้แลกเปลี่ยนมุมมองที่เปิดกว้ำงและสร้ำงสรรค์ใน
เรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ต่ำงฝ่ำยต่ำงให้ควำมใส่ใจ รวมถึงในเรื่องของ
กำรพัฒนำสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน ภำยในสหภำพยุโรปและอำเซียน 
และได้ระบุขอบเขตของศักยภำพในควำมร่วมมือทำงด้ำนสิทธิมนุษยชน 
โดยคณะผู้แทนอำเซียนได้พบกับสมำชิกของรัฐสภำยุโรป เครือข่ำยของ 
NGO ว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนและประชำธิปไตยในกรุงบรัสเซลส์ และยังได้
พบกับกลุ่มธุรกิจยุโรปที่หลำกลำยในกำรประชุมโต๊ะกลมซ่ึงจัดขึ้นโดย 
เดอะชิฟท์ (The Shift) และองค์กรควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ยุโรป โดยได้เข้ำร่วมสัมนำในหัวข้อ “วิพำกษ์กลไกสิทธิมนุษยชนใน
ยุโรป” ซ่ึงจัดโดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศเบลเยี่ยมร่วมด้วยผู้แทนจำก
สภำยุโรปและองค์กำรว่ำด้วยควำมมั่นคงและควำมร่วมมือในยุ โรป 
นอกจำกนี้คณะผู้แทนยังได้เยี่ยมชมสถำบันในเบลเยี่ยมหลำยแห่งที่ดูแล
เร่ืองผู้อพยพ คนพิกำร และโอกำสอันเท่ำเทียม 
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คณะผู้แทนอาเซียน ณ การสนทนาด้านนโยบายอาเซียน-สหภาพยุโรปในเร่ืองของสิทธิมนุษยชน 

AICHR ได้รับค ำเชิญให้ไปเยือนประเทศญี่ปุ่นในปี 2014 (พ.ศ. 2557) 
เพื่อเยี่ยมชมศึกษำดูงำนในที่ซ่ึงจะได้พบกับคู่สนทนำหลำกหลำยรำย 
ทั้งนี้ AICHR ได้พบกับรองนำยกรัฐมนตรีอำวุโสของรัฐสภำเพื่อนโยบำย
ต่ำงประเทศ และรองหัวหน้ำเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีหรือเลขำธิกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรควำมมั่นคงแห่งชำติ นอกจำกนี้ AICHR ยังได้พบกับ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสิทธิมนุษยชนจำกประเทศญี่ปุ่น อย่ำง ดร.โยโสะ  
โยโคตะ ประธำนศูนย์กำรศึกษำและฝึกฝนเรื่องสิทธิมนุษยชน และ
สมำชิกของคณะอนุกรรมกำรสหประชำชำติด้ำนกำรส่งเสริมและปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ทูตผู้ดูแลกิจกำรของสหประชำชำติ รวมถึงผู้อ ำนวยกำร
แห่งสถำบันค้นคว้ำวิจัยด้ำนสิทธิมนุษยชนเกียวโต กำรพบปะครั้งนี้ท ำให้ 
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AICHR ได้มีโอกำสสังเกตตัวอย่ำงของกำรว่ำจ้ำงงำนคนพิกำรในญี่ปุ่น ณ 
บริษัทอิเซตัน มิทซุโคชิ โซแลย์ (Isetan Mitsukoshi Soleil) 
 

ในปี 2014 (พ.ศ. 2557) AICHR ได้จัดกิจกรรมและกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรขึ้นอย่ำงมำกมำยร่วมกับผู้ร่วมมือภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิ-มนุษยชน อำทิ องค์กำรเพื่อสตรีแห่ง
สหประชำชำติ โครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UNDP) กองทุน
ประชำกรแห่งสหประชำชำติ (UNFPA) คณะข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชำชำติ (UNHCR) สหภำพยุโรป และกลุ่มผู้ท ำงำนเพื่อกลไกสิทธิ
มนุษยชนอำเซียน  
 

นอกจำกนี้ AICHR ยังได้พบกับกรรมำธิกำรระดับสูงของสหประชำชำติ
เพื่อสิทธิ-มนุษยชน นำงสำวนำวำเนเธม พิลเลย์ (Navanethem Pillay) 
ณ กำรประชุมครั้งที่ 7 ในเดือนพฤศจิกำยน ปี 2011 (พ.ศ. 2554) ณ 
เมืองบำหลี ประเทศอินโดนีเซีย และได้พบกับผู้แทนพิเศษของสหภำพ
ยุ โรปด้ำนสิทธิมนุษยชน นำยสตำโวร์ส แลมบรินิดิส ( Stavros 
Lambrinidis) ณ กำรประชุมครั้งที่ 12 ในเดือนพฤษภำคม ปี 2013 
(พ.ศ. 2556) ณ ส ำนักเลขำธิกำรอำเซียน 
 

AICHR มีโอกำสได้ร่วมท ำงำนกับองค์กรประชำสังคมหลำยครั้ ง 
โดยเฉพำะในกำรหำรือระหว่ำงกำรร่ำงแผนปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ
มนุษยชน และกำรหำรือเพื่อมุ่งช่วยเหลือกำรทบทวนขอบเขตกำร
ด ำเนินงำนของ AICHR ปี 2015 (พ.ศ. 2558) ถือเป็นปีที่มีกำรพัฒนำ
อย่ำงโดดเด่นทำงด้ำนปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง AICHR และองค์กรประชำ-
สังคมในกำรน ำเอกสำรแนวทำงเรื่องควำมสัมพันธ์ของ AICHR กับ
องค์กรภำคประชำสังคมต่ำงๆ มำใช้ ซ่ึงเอกสำรดังกล่ำวได้ช่วยก ำหนด
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ประเภทและรูปแบบกำรท ำข้อตกลง และช่วยสร้ำงปฏิสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำง AICHR และองค์กรประชำสังคมในภำยภำคหน้ำ 
 

ทั้งนี้ AICHR จะคงควำมเป็นนักปฏิบัติ ด ำเนินกำรตำมเอกสำรแนวทำง
เหล่ำนี้อย่ำงเป็นระยะเพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือของอำเซียนในกำร
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำน โดยเรำ
สำมำรถเข้ำไปดูรำยชื่อขององค์กรประชำสังคมที่ได้รับกำรยอมรับเป็น
องค์กรที่มีควำมสัมพันธ์ในฐำนะที่ปรึกษำกับ AICHR ได้ที่ aichr.org. 
 
พัฒนาการนับตั้งแต่การก่อตั้งประชาคมอาเซียน 
 

ตั้งแต่กำรก่อตั้งในปี 2009 (พ.ศ. 2552)  AICHR มีควำมแข็งขันในกำร
พัฒนำกลยุทธ์เพื่อกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้น
พื้นฐำนในกำรเติมเต็มกำรสร้ำงประชำคมอำเซียนอันมุ่งเน้นไปที่ภำค
ประชำชนและมีประชำชนเป็นศูนย์กลำงอย่ำงครอบคลุม แม้จะเป็น
กลไกทำงด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ก่อตั้งขึ้นทีหลังสุด แต่ AICHR ก็ประสบ
ควำมส ำเร็จอย่ำงโดดเด่นในกำรน ำควำมก้ำวหน้ำมำสู่ประเด็นสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภำคอำเซียน 
 

กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรของ AICHR ได้เปลี่ยนจำกกำรเน้นในเรื่อง
กิจกรรมมำสู่วิธีกำรด ำเนินกำรตำมแผนตั้งแต่ปลำยปี 2015 (พ.ศ. 
2558) อำทิ กำรปรับเปลี่ยนในเรื่องกำรพัฒนำตรำสำรสิทธิมนุษยชนใน
แง่กฎหมำยและปรับเปลี่ยนจุดร่วมระหว่ำง สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม 
และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
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นอกจำกนี้ AICHR ยังได้ให้ควำมส ำคัญไปถึงหัวข้อและกลุ่มเป้ำหมำย
ใหม่ๆ เช่น เร่ือง สิทธิในสันติภำพ สิทธิในกำรศึกษำ ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิทธิมนุษยชน รวมถึงสื่อและสิทธิมนุษยชน ในเดือนมีนำคม 
ปี 2017 (พ.ศ. 2560) AICHR ได้เริ่มข้อตกลงฉบับแรกกับศำลของ
ประเทศสมำชิกอำเซียนผ่ำน กำรสัมมนำด้ำนตุลำกำรของ AICHR ว่ำ
ด้วยกำรแลกเปลี่ยนแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับกฎหมำยสิทธิ
มนุษยชนระหว่ำงประเทศ 
 

ทั้งนี้ควำมร่วมมือแบบข้ำมภำคและข้ำมกลุ่มหลำยๆ หน่วยได้รับกำร
รับรองเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ เรื่องสิทธิมนุษยชนยังคงเป็นกระแสหลัก
ส ำคัญส ำหรับบรรดำเสำหลักทั้งสำมของอำเซียน โดยในกำรหำรือครั้ง
แรกของ AICHR และกำรประชุมระดับเจ้ำหน้ำที่อำวุโสอำเซียนด้ำน
อำชญำกรรมข้ำมชำติ (SOMTC) เกี่ยวกับแนวทำงด้ำนสิทธิมนุษยชนใน
กำรด ำ เนินกำรตำมอนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์  
โดยเฉพำะสตรีและเด็ก (ACTIP) ได้มีขึ้นในเดือนกันยำยน ปี 2016 
(พ.ศ. 2559) และกำรหำรือครั้งที่สองได้ถูกก ำหนดไว้ในช่วงหลังของปี 
2017 (พ.ศ. 2560) 
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การประชุม AICHR ครั้งที่ 24  ณ ส านักเลขาธิการอาเซียน 

เรื่องของสิทธิของคนพิกำรก็ถือเป็นหัวข้อส ำคัญของ AICHR เช่นกัน 
AICHR พร้อม ควำมร่วมมือกับกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุ โสด้ำน
สวัสดิกำรสังคมและกำรพัฒนำ (SOMSWD) และคณะกรรมำธิกำร
อำเซียนว่ำด้วยกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) 
ได้ก่อตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรบูรณำกำรสิทธิของคนพิกำรในประชำคม
อำเซียน พร้อมกับข้อบังคับในกำรร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับภูมิภำคใน
เรื่องของควำมพิกำร ซ่ึง กำรก่อตั้งคณะท ำงำนนี้นับเป็นควำมร่วมมือ
ครั้งแรกระหว่ำงประชำคมกำรเมืองควำมมั่นคงอำเซียน และเสำ
ประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียนในเรื่องของควำมพิกำร 
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กิจกรรมต่อไปนี้จะจัดขึ้นโดย AICHR เพื่อเป็นอนุสรณ์ในวำระครบรอบปี
ที่ 50 ของอำเซียน 
• เปิดตัวแผนปฏิบัติกำรระดับภูมิภำคในเรื่องสิทธิของคนพิกำรใน

ประชำคมอำเซียน  
• กำรแข่งขันโต้วำทีระดับเยำวชนของ AICHR ในเรื่องสิทธิมนุษยชน ปี 

2017 (พ.ศ. 2560) – ครบรอบ 50 ปีอำเซียน: มุ่งหน้ำไปด้วยกันสู่
ประชำคมอันยั่งยืน 

 

วิ ดี โ อ ข อ ง  AICHR แ ละ หั ว ข้ อ ข อ ง เ อก สำ ร ส ำ คัญข อ ง  AICHR 
ประกอบด้วย 1) AICHR:  จุลสำรเรื่องคววรรู้ 2) ปฏิญญำอำเซียนว่ำ
ด้วยสิทธิมนุษยชน (AHRD) และแถลงกำรณ์พนมเปญว่ำด้วยกำรรับรอง
ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน และ 3) ขอบเขตกำรด ำเนินงำน
ของ AICHR ซ่ึงจะถูกเปิดเผยในงำนอนุสรณ์ของกำรครบรอบปีทองของ 
ASEAN 
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กิจกรรมของ AICHR 
 

 
การกระชุมเชิงปฏิบัติการฝึกฝนของ  AICHR-ACWC (คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก) เร่ืองอนุสัญญาของสหประชาชาติในหัวข้อสิทธิ 

ในเด็ก (UN CRC) เมื่อวันท่ี 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 

 
สัมมนาด้านตุลาการของ AICHR ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ  เมื่อวันท่ี13-15 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคของ AICHR ในเร่ืองการเสริมสร้างแผนปฏิบัติการ

ระดับชาติด้านการค้ามนุษย์เพื่อสร้างความมั่นใจการด าเนินการตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วย
การต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ACTIP) และแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วย

การต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (APA) อย่างมีประสิทธิภาพ  
เมื่อวันท่ี 1-2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

 

 
 

งานสัมนา AICHR เร่ืองการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และ สิทธิมนุษยชน 
ในอาเซียน เมื่อวันท่ี 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์ 



 

44 

 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการของ AICHR ในเรื่องกลยุทธ์ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ต่อสู้กับ
การค้ามนุษย์  เมื่อวันท่ี 23-24  มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม 

 

 
 

การโต้วาทีระดับเยาวชนของ AICHR ในเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
เมื่อวันท่ี 5-6 กันยายน ปี 2015 (พ.ศ. 2558) ณ ประเทศสิงคโปร์  
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โครงการด้านสิทธิมนุษยชนของ AICHR การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนส าหรับนักข่าวในประเทศสมาชิก
อาเซียน วันท่ี 25-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 



 

 

ค าถามที่พบบ่อย 
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ค าถามที่พบบ่อย (FAQs) 
 

1. ค ำว่ำ ระหว่ำงรัฐบำล หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
ตอบ ระหว่ำงรัฐบำล ในที่นี้หมำยถึง องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยควำมตกลง
ภำยในบรรดำประเทศสมำชิก สมำชิกขององค์กรประกอบไปด้วย
ประเทศอธิปไตย (ในที่นี้เรียก ประเทศสมำชิก)  
 

2. ท ำไมถึงเรียกสมำชิก AICHR ว่ำ ผู้แทน แต่ไม่เรียกว่ำ กรรมำธิกำร 
ตอบ ทั้งนี้สมำชิกของ AICHR เป็นผู้แทนของประเทศสมำชิกอำเซียนซ่ึง
รับผิดชอบต่อรัฐบำลของประเทศตน โดยได้รับกำรแต่งตั้งพร้อม
ข้อบังคับแบบเต็มรูปแบบแต่อยู่ภำยใต้ควำมเคำรพต่อหลักของกฎบัตร
อำเซียน ขอบเขตกำรด ำเนินงำนของตน มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ระหว่ำงประเทศ และรับผิดชอบต่อกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของประชำชนแห่งอำเซียน 
 

3. หน้ำที่ของ AICHR มีอะไรบ้ำง 
ตอบ ข้อก ำหนดและขอบเขตกำรด ำเนินงำน (TOR) ของ AICHR เป็น
ตัวก ำหนดข้อบังคับ 14 ข้อของ AICHR ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนหลัก
ของอำเซียนและสถำบันที่ครอบคลุมในเรื่องของสิทธิมนุษยชนพร้อมกับ
ควำมรับผิดชอบทั้งหมดในกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนใน
อำเซียน 
 

AICHR ในฐำนะสถำบันในอำเซียนที่ครอบคลุมในเร่ืองของสิทธิมนุษยชน
ควรท ำงำนร่วมกับองค์กรอำเซียนอื่นๆ ที่รับผิดชอบในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนเช่นกันเพื่อเป็นกำรสนับสนุน AICHR พร้อมกับองค์กรอำเซียน
อื่นๆ ที่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องเดียวกัน โดย AICHR จะพัฒนำควำม
ร่วมมือระดับภูมิภำคในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ผ่ำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงองค์กรอำเซียนอื่นๆ และบรรดำผู้ให้ควำมร่วมมือจำกภำยนอก 
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4. AICHR มักใช้ค ำว่ำ “ครอบคลุม” เมื่อกล่ำวถึงข้อบังคับขององค์กร
จริงๆ แล้วค ำนี้หมำยควำมว่ำอะไร  
ตอบ แม้ว่ำจะมีองค์กรอำเซียนอื่นๆ ที่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน อำทิ 
องค์กรผู้เชี่ยวชำญด้ำนสิทธิสตรีและเด็ก หรือของแรงงำนข้ำมชำติ แต่ 
AICHR ท ำหน้ำที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งหมดในกำรส่งเสริมและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนในอำเซียน นอกจำกนี้ AICHR ยัง
ดูแลเร่ืองของสิทธิมนุษยชนในทุกด้ำน อำทิ กำรเมือง พลเมือง เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม รวมถึงสิทธิในกลุ่มต่ำงๆ ด้วย    
 

5. AICHR จะท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ อำทิ องค์กรประชำสังคม 
องค์กรเอกชน สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ สถำบันสิทธิมนุษยชนอื่นๆ 
สหประชำชำติ และองค์กรส่วนภูมิภำค ตลอดจนภำคเอกชน ได้อย่ำงไร 
ตอบ ในฐำนะองค์กรให้ค ำปรึกษำ AICHR ควรหำรือและร่วมมือกับ
หน่วยงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยจะต้องเห็นด้วยกับวิธีกำรในกำร
จัดกำรร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงำนในประเภทต่ำงๆ 
 

6. หำกเรำถูกละเมิดสิทธิ เรำจะสำมำรถแจ้งปัญหำของเรำต่อ AICHR 
หรือผู้แทนในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ
มนุษยชนในประเทศที่เรำอยู่ได้หรือไม่ ประชำชนคนทั่วไปจะสำมำรถ
ติดต่อกับ AICHR ได้อย่ำงไร 
ตอบ ในฐำนะองค์กรระหว่ำงรัฐบำล AICHR มุ่งมั่นในกำรให้ควำมร่วมมือ
ระดับภูมิภำคในกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน ส ำหรับขอบเขต
กำรด ำเนินงำนปัจจุบันของ AICHR ซ่ึงได้รับกำรรับรองจำกรัฐมนตรี
ต่ำงประเทศอำเซียน เมื่อเดือนกรกฎำคม ปี 2009 (พ.ศ. 2552) ไม่มี
ข้อบังคับในกำรจัดกำรกับปัญหำรำยบุคคล
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การประชุมของ AICHR กับเลขาธิการอาเซียน 
 

อย่ำงไรก็ตำม องค์กรหรือประชำชนทั่วไปสำมำรถส่งจดหมำยร้องเรียน
ถึง AICHR มำได้ โดยผ่ำนทำงประธำนของ AICHR และส่งส ำเนำทั้งหมด
ให้แก่ตผู้แทนอื่นๆ ของ AICHR และส ำนักเลขำธิกำรอำเซียน   
 

7. งำนของ AICHR สนับสนุนหรือสร้ำงผลกระทบต่อด้ำนใดบ้ำงในเรื่อง
ของสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคและสิทธิมนุษยชนในประชำชนแห่งภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ตอบ ผลกระทบในเรื่องของสิทธิมนุษยชนสำมำรถเกิดได้จำกกำรสร้ำง
ควำมตระหนักรู้แก่ประชำชนแห่งอำเซียนในสิทธิของพวกเขำ อีกทั้ง
วิธีกำรที่เป็นระบบของกำรศึกษำเฉพำะเรื่องพร้อมผลลัพธ์ที่สำมำรถส่ง
ต่อให้แก่ประชำชนได้จะสำมำรถสร้ำงผลกระทบในเรื่องของสิทธิ
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มนุษยนชนได้อย่ำงแน่นอน ทั้งนี้รำยงำนประจ ำปีของ AICHR ซ่ึง
น ำเสนอต่อรัฐมนตรีต่ำงประเทศ โดยมีควำมคิดเห็นของ  AICHR และ
ข้อมูลสำธำรณะในเร่ืองงำนของ AICHR สำมำรถสร้ำงผลกระทบในเรื่อง
ของสิทธิมนุษยชนได้เช่นกัน  
 

8. AICHR ดูมุ่งมั่นในเรื่องกำรส่งเสริมมำกกว่ำกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน 
จริงหรือไม่ 
ตอบ AICHR ท ำงำนภำยใต้จิตวิญญำณแห่งกำรให้ค ำปรึกษำและควำม
เป็นเอกฉันท์ อย่ำงไรก็ตำมจิตวิญญำณนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อกำร
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพำะในกำรให้กำรศึกษำและ
เพิ่มควำมตระหนักรู้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแก่ประชำชนแห่งอำเซียน 
ทั้งนี้กำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนควรเกิดขึ้นควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ 
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำจะน ำมำสู่กำรเกิดกลไกกำรป้องกันที่แข็งแกร่ง  
 

9. บทบำทของเลขำธิกำรอำเซียน และส ำนักเลขำธิกำรอำเซียน (ASEC) 
คืออะไร 
ตอบ เลขำธิกำรอำเซียนอำจน ำหัวข้อที่เกี่ยวข้องมำสู่ควำมสนใจของ 
AICHR ด้วยเพรำะค ำนึงถึ งกำรด ำ เนินกำรตำมหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎบัตรอำเซียน นอกจำกนี้
เลขำธิกำรฯ ยังสำมำรถมุ่งควำมสนใจไปยังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงและกำรตัดสินใจของอำเซียนได้อีกด้วย 
 

ในส่วนของส ำนักเลขำธิกำรอำเซียนซ่ึงปัจจุบันท ำหน้ำที่เป็นเลขำระดับ
ภูมิภำคของ AICHR ได้ยึดมั่นในแนวทำงอันมีประสิทธิภำพในกำรสื่อสำร
ระหว่ำง AICHR และองค์กรอื่นๆ ของอำเซียน บรรดำบุคคลภำยนอก 
และผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
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พัฒนำด้ำนต่ำงๆ ของอำเซียนและ AICHR แก่ผู้ เกี่ยวข้องเหล่ำนี้  
นอกจำกนี้ส ำนักเลขำธิกำรอำเซียนยังเป็นผู้ดูแลกองทุน AICHR และ
เป็นแหล่งเก็บกักควำมรู้ภำยในของอำเซียนและ AICHR ส ำนัก
เลขำธิกำรอำเซียนท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรหรือ
กิจกรรมของ AICHR และยังท ำหน้ำที่เสนอ ประเมิน และช่วยก ำหนด
โครงกำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรท ำงำนของ AICHR อีกด้วย 
 

10. เรำจะหำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AICHR ได้ที่ไหน 
ตอบ เรำสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเบื้องต้นและข่ำวสำรล่ำสุดเกี่ยวกับ
อำเซียนรวมถึงข่ ำวประชำสัมพันธ์ของ AICHR ได้ทำงเว็บ ไซต์  
asean.org นอกจำกนี้ AICHR ยังมีเว็บไซต์ระดับภูมิภำคของตนเองคือ 
aichr.org  
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ผู้แทนใน 
คณะกรรมาธิการระหว่าง

รัฐบาลอาเซียน 
ว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน 
2016-2018 
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บรรดำผู้แทนในคณะกรรมำธิกำระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ
มนุษยชน ได้รับกำรคัดเลือกและแต่งตั้งโดยผู้แทนจำกรัฐบำลโดยพิจำรณำ
ถึงควำมเท่ำเทียมทำงเพศ ควำมสมบูรณ์พร้อม และควำมสำมำรถในด้ำน
สิทธิมนุษยชน ท้ังน้ีผู้แทนฯ มีเวลำอยู่ในต ำแหน่งวำระละสำมปี และอำจ
ได้รับกำรแต่งตั้งข้ึนมำใหม่ได้อีกหน่ึงวำระ 
 
ผู้แทนในคณะกรรมาธิการะหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (2016-2018)  

 

บรูไน ดารุสซาลาม  
ฯพณฯ ฮะจิ นำซมี บิน ฮะจิ โมฮำหมัด   
H.E. Haji Nazmi bin Haji Mohamad 
(ตั้งแต่ มิถุนำยน ปี 2017 (พ.ศ. 2560)) 
 

 
 

การศึกษา: 
•   ศิลปศำสตรบัณฑิตกำรจัดกำร University Brunei Darussalam 
 

อาชีพ: 
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•   2017: ผู้แทนประเทศบรูไน ดำรุสซำลำมในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำง
รัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน 

•  2017: ปลัด (ฝ่ำยกิจกำรองค์กรและรัฐประศำสนศำสตร์) ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

• 2014: สมำชิกคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจบรูไน (BEDB) 
• 2012: ปลัด (กำรจัดกำรและกำรต่ำงประเทศ) กระทรวงกำรคลัง 
• 2012: รองประธำนศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์และนโยบำย (CSPS) 
• 2012: รองประธำนร่วมกองทุนรวมเพื่อลูกจ้ำง   
• 2012: ประธำนสถำบันคุ้มครองเงินฝำก บรูไน ดำรุสซำลำม  
• 2012: ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับกำรเงินอิสลำม  
• 2012: ผู้ว่ำกำรส ำรองธนำคำรพัฒนำเอเชีย (ADB) 
• 2008: รองปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศและกำรค้ำ 
• 2008: ผู้อ ำนวยกำรกองงบประมำณ กระทรวงกำรคลัง  
• 2007: ที่ปรึกษำกรรมกำรบริหำรแห่งกลุ่มออกเสียงของประเทศกลุ่ม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF) 
• 2004: เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกระทรวงกำรคลัง  
• 2000: เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกระทรวงอุตสำหกรรมและทรัพยำกรพื้นฐำน   
• 1997: สมำชิกส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำเศรษฐกิจบรูไน ดำรุสซำลำม 

(BDEC)  
• 1996: เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
• 1995: เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร (ระดับพิเศษ) กระทรวงกำรคลัง 
• 1991: เจ้ำหน้ำที่โครงกำรกระทรวงอุตสำหกรรมและทรัพยำกร

พื้นฐำน 
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กัมพูชา 
ฯพณฯ นำงพอลีน ฮีน 
H.E. Mrs. Polyne Hean  

 
 

 
 

การศึกษา: 
• ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำประชำธปิไตยและกำรปกครอง 

Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
• ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำพัฒนศึกษำ University of East 

Anglia สหรำชอำณำจักร 
• ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำเศรษฐศำสตร์ Royal University of Law 

and Economics ประเทศกัมพูชำ 
• ครุศำสตรบัณฑิต สำขำกำรสอนภำษำองักฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ 

Royal University of Phnom Penh ประเทศกัมพูชำ  
 

อาชีพ: 
• ผู้แทนประเทศกัมพูชำในคณะกรรมำธกิำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำ

ด้วยสิทธิมนุษยชน 
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• ผู้อ ำนวยกำรกรมอำเซียน ส ำนักงำนคณะรัฐมนตรี  
• สมำชิกคณะกรรมกำร iAB Group  
• รองประธำนบริษัท iAB Architecture and Construction จ ำกัด 
• ผู้ประสำนงำนคณะรัฐมนตรี คณะกรรมกำรแห่งชำติแห่งมำตรกำร

กำรค้ำที่มิใช่อำกรศุลกำกรและระบบคลงัข้อมูลทำงกำรค้ำแห่งชำติ 
• สมำชิกคณะกรรมกำรแห่งชำติแห่งกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ 
• สมำชิกกลุ่มศึกษำควำมสัมพันธ์กัมพูชำ-จีน 
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อินโดนีเซีย 
ฯพณฯ ดร. ดินนา วิสน ุ
H.E. Mrs. Dinna Wisnu, Ph.D. 
 

 
การศึกษา: 
• ดร. (ดอกเตอร์) สาขารัฐศาสตร์ 
Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุนการศึกษา

เต็มจ านวน 
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ Ohio State University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุนการศึกษาเต็มจ านวน 
• ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ University 

of Indonesia กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  
 

อาชีพ: 
• 2017-ปัจจุบัน: ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อ านวยการ Atma Jaya Institute 

of Public Policy 
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• 2015: ผู้ร่วมก่อตั้งและสมาชิกศูนย์คุ้มครองทางสังคมและหลักสูตร
ปริญญาโทด้านการคุ้มครองทางสังคม University of Indonesia 

• 2009-ปัจจุบัน: ที่ปรึกษารัฐบาลอินโดนีเซียและกิจกรรมต่างๆ 
ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและการฑูต  

• กันยายน 2008-2017: ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อ านวยการ Paramadina 
Graduate School of Diplomacy & Paramadina Graduate 
Schools 

• 2007-2008: ผู้อ านวยการวิจัย ศูนย์ ศึกษาความร่วมมือเอ เชีย
ตะวันออก University of Indonesia 

• 2007-2008: รองผู้อ านวยการและผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมพลเรือน 
RESPECT Project เรื่องความหลากหลายทางศาสนาและสังคม 
ความเสมอภาค และความเปิดกว้าง (World Learning & USAID) 

• 2001-2007: ผู้ช่วยสอน คณะรัฐสาสตร์ Ohio State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• 1998-2001: สถาบันประชาธิปไตยแห่งชาติ National Democratic 
Institute. 

• 1996-1998: หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ Suara Karya 
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สปป.ลาว 
ฯพณฯ นายภูโขง ศรีสูลาต 
H.E. Mr. Phoukhong Sisoulath 
 

 
 

การศึกษา: 
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ Moscow 

State Institute of International Relations (MGIMO) 
• ปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ Nottingham University 
• ปริญญาตรี สาขาการเมืองและรัฐประศาสนศาสตร์ Lao 
National Academy of Politics and Public Administration 
• ศิษย์เก่า Fulbright American Studies Institute: การปฏิรูประบบ 
ประวัติศาสตร์และกฎหมายอเมริกา Boston College 
 

อาชีพ: 
• 2015: สมาชิกผู้แทนประเทศลาวในการจัดท ารายงานทบทวน
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนครั้งที่สองของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ  

• ตั้งแต่ปี 2014: หัวหน้าแผนกิจกรรมที่ 5: กฎหมายระหว่างประเทศ
และสิทธิมนุษยชน แผนแม่บทภาคกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมาย  

• ตั้งแต่ปี 2014: หัวหน้าส านักเลขาธิการคณะกรรมการก ากับและดูแล
สปป.ลาว  

• ตั้งแต่ปี 2014: อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ  

• 2014: ผู้เข้าร่วมโครงการ EU Visitor Programme (EUVP) 
• ตั้งแต่ปี 2013: ผู้แทนสปป.ลาว ในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล

อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
• 2011-2012: ผู้ช่วยผู้แทน สปป.ลาว ในคณะกรรมาธิการระหว่าง

รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และเป็นผู้แทนฯ ส ารอง ในเวลา
ถัดมา  

• 1996-2010: ร่วมกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ (MoFA) โดยด ารงหลายต าแหน่ง ตั้งแต่ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิทธิมนุษยชน รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย ผู้อ านวยการกองสนธิสัญญาพหุภาคี 
ผู้อ านวยการกองสิทธิมนุษยชน รองอธิบดี ผู้จัดการโครงการ
ระดับชาติด้านโครงการกฎหมายระหว่างประเทศระยะ 1, 2 และ 3 
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มาเลเซีย 
ฯพณฯ นายเอ็ดมุน บอน ไท ซูน  
H.E. Mr. Edmund Bon Tai Soon 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

การศึกษา: 
• ปริญญำโท สำขำกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหวำ่งประเทศ University 

of Oxford ประเทศอังกฤษ (ทุน British Chevening) 
• นิติศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยม University College of London 

ประเทศอังกฤษ (ทุน Malaysian Scholarship) 
 

อาชีพ: 
• 2016: หัวหน้ำสถำบัน (กฎหมำยแพ่ง) AmerBON Advocates กรุง

กัวลำลัมเปอร์  
• 2014-2016: หัวหน้ำสถำบัน BON Advocates กรุงกัวลำลัมเปอร์ 
• 2012-2014: หุ้ น ส่ ว น  Chooi & Company, Advocates & 

Solicitors กรุงกัวลำลัมเปอร์ 
• 2002-2012: ผู้ร่วมงำนอำวุโส Chooi & Company, Advocates & 

Solicitors กรุงกัวลำลัมเปอร์ 
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• 1998-2002: ผู้ ร่ ว ม ง ำ น  Chooi & Company, Advocates & 
Solicitors กรุงกัวลำลัมเปอร์ 

• 2011: ผู้ร่วมก่อตั้ง Malaysian Centre for Constitutionalism & 
Human Rights (MCCHR) 

• 2010: นักเขียนร่วมของ Halsbury’s Laws of Malaysia ในหัวข้อ 
“กำรเป็นพลเมือง กำรอพยพเข้ำเมือง ควำมมั่นคงแห่งชำติ และกอง
ต ำรวจ” (ฉบับที่ 27)  

• 2016-2017: ประธำนนวัตกรรมและอนำคตของกรรมกำร กฎหมำย 
สภำทนำยควำม 

• 2009-2011: ประธำนคณะกรรมกำรกฏหมำยรัฐธรรมนูญ สภำ
ทนำยควำม 

• 2007-2009: ประธำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน สภำทนำยควำม  
• 2006-2008: ประธำนคณะกรรมกำรทนำยควำมรุ่นเยำว์ สภำ

ทนำยควำม 
• 2006-2011; 2016-2017: สมำชิกผู้ได้รับเลือก สภำทนำยควำม 

ประเทศมำเลเซีย 
• 2006-2008: สมำชิกส ำนักเลขำธิกำร Suara Rakyat Malaysia 
(SUARAM) 
• 2006: ผู้ ร่ ว ม ก่ อ ตั้ ง  blawg (บ ล็ อ ก ท ำ ง ด้ ำ น ก ฎ ห ม ำ ย ) 

www.loyarburok. com 
• 2005-2008: ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย ข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง

สหประชำชำติ (UNHCR) 
• 2004-2014: สมำชิกสมำคมสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (HAKAM) 
• 1998-2017: รำยงำนเคสทำงด้ำนมนุษยชนและเคสที่เป็นประโยชน์

ต่อสำธำรณะกว่ำ 60 เคสผ่ำนสื่อและวำรสำรกฎหมำย และเข้ำร่วม
โครงกำรฝึกฝนและเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถซ่ึงจัดขึ้นในระดับ
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ท้องถิ่นและภูมิภำคกว่ำ 900 ชั่วโมง 
• 1998: ทนำยแก้ต่ำงและที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย ศำลสูง Malaya 

(โดยได้รับกำรยอมรับเป็นสภำทนำยควำม Malaya ในเดือนมิถุนำยน 
1998)• 1997: นั ก ก ฎ ห ม ำ ย สู ง สุ ด  Honourable Society of 
Lincoln’s Inn (โดยได้รับกำรยอมรับเป็นสภำทนำยควำม England 
& Wales in ในเดือนกันยำยน 2007) 
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เมียนมาร์ 
ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ฮลาร์ มยินต์  
H.E. Amb. Hla Myint 

 

 
 

การศึกษา: 
• ปริญญำโท สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ Hopkins University ประเทศ

สหรัฐอเมริกำ 
• ศิลปศำสตรบัณฑิต Yangon University 
 

อาชีพ: 
• 2015: ผู้แทนประเทศเมียนมำร์ประจ ำกองก ำลังเฉพำะกิจระดับสูง ใน

วิสัยทัศน์ประชำคมอำเซียนภำยหลังปี 2015 (พ.ศ. 2558)  
• 2008-ปัจจุบัน: กำรประชุมอำเซียนว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรเมืองและ

ควำมมั่นคงในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิกของผู้เชี่ยวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
• 2011-2012: ผู้เชี่ยวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิของเมียนมำร์ประจ ำอำเซียน-

สหรัฐอเมริกำ  
• 2011-2014: สมำชิกคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศเมียนมำร์  
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• 2008-2010: เอกอัครรำชทูตวิสำมัญผู้มีอ ำนำจเต็มประจ ำเครือจักรภพ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

• 2006-2008: อธิบดีองค์กำรระหว่ำงประเทศและฝ่ำยเศรษฐกิจ กระทรวง
กำรต่ำงประเทศ 

• อธิบดีฝ่ำยฝึกอบรมและภำคภำษำต่ำงประเทศ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ    
• 2005-2006: อธิบดี องค์กำรระหว่ำงประเทศและฝ่ำยเศรษฐกิจ กระทรวง

กำรต่ำงประเทศ 
• 2002-2005: ที่ปรึกษำรัฐมนตรีสถำนทูตเมียนมำร์ กรุงพริทอเรีย ประเทศ

แอฟริกำใต้ 
• 1998-2002: ผู้อ ำนวยกำร องค์กำรระหว่ำงประเทศและฝ่ำยเศรษฐกิจ 

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
• 1992-1998: เลขำนุกำรเอก คณะผู้แทนถำวรเมียนมำร์ ประจ ำกรุง

นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
• 1988-1992: ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
• 1984-1988: เลขำนุกำรตรี คณะผู้แทนถำวรเมียนมำร์ ประจ ำกรุงเจนีวำ 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
• 1980: กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
• 1974-1980: กระทรวงมหำดไทย 
• 1970-1974: กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ฟิลิปปินส์  
ฯพณฯ นายลีโอ เอ็ม. แฮร์เรรา-ลิม  
H. E. Mr. Leo M. Herrera-Lim 
(ตั้งแต่ ธันวาคม 2016 (พ.ศ. 2559)) 
 

 
 

การศึกษา: 
• นิติศำสตรบัณฑิต (LL.B.) University of the Philippines 
• ศิลปศำสตรบัณฑิต เอกเศรษฐศำสตร์ (เกียรตินิยม) University of 

the Philippines 
 

อาชีพ: 
• พฤษภำคม 2017 - ปัจจุบัน: ผู้ช่วยเลขำนุกำร ส ำนักงำนปลัด

ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ 

• มิถุนำยน 2016 - พฤษภำคม 2017: ผู้ช่วยพิเศษอำวุโส ส ำนักงำน
ปลัดควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ 

• 2014-2016: กงสุลใหญ่ สถำนกงสุลฟิลิปปินส์ ลอสเองเจลลิส 
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แคลิฟอร์เนีย 
• 2010-2014: กงสุลใหญ่ สถำนกงสุลฟิลิปปินส์ ชิคำโก 
• 2008-2010: ผู้ช่วยพิเศษ ส ำนักงำนปลัดกำรต่ำงประเทศ (งำน

นโยบำย) 
• 2000-2008: เลขำนุกำรเอกและกงสุล ก่อนจะด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรี

และกงสุลใหญ่ สถำนทูตฟิลิปปินส์ กรุงลอนดอน สหรำชอำณำจักร 
ในเวลำถัดมำ 

• 1998-2000: ผู้ช่วยพิเศษ ส ำนักงำนปลัดกำรต่ำงประเทศ (งำน
ธุรกำร) 

• 1991-1998: เลขำนุกำรตรี ก่อนด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรโท และ
กงสุล ในเวลำถัดมำ ณ สถำนทูตฟิลิปปินส์ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

• 1989-1991: ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยสหรัฐอเมริกำ ส ำนักงำนกิจกำร
อเมริกันกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

• 1988-1991: ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยสนธิสัญญำ ส ำนักงำนฝ่ำย
กฎหมำย แผนกต่ำงประเทศ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  
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สิงคโปร์ 
ฯพณฯ เอกอัครรำชทูต  บำร์รี เดสเกอร์  
H.E. Amb. Barry Desker 

 

 
 

การศึกษา: 
• ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต University of London (สมำคมมูลนิธิ

ฟอร์ด)  
• ศิลปศำสตรบัณฑิต B.A. (เกีรยตินิยมอันดับหนึ่ง) University of 

Singapore (ทุนกำรศึกษำประธำนำธิบดี) 
 

อาชีพ: 
• สมำชิกสภำประธำนำธิบดีเพื่อสิทธิของชนกลุ่มน้อย 
• เอกอัครรำชทูตสิงคโปร์ (Non-Resident) ประจ ำสันตะส ำนักและ

สเปน 
• ผู้เชี่ยวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิ (EEP) ของสิงคโปร์ ณ กำรประชุม

อำเซียนว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคงในภูมิภำค
เอเชีย-แปซิฟิก รองประธำน 

• สมำชิกคณะกรรมกำรผู้บริหำรมูลนิธิ Lee Kuan Yew Exchange 
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Fellowship 
• รองประธำนคณะกรรมกำรไตรภำคี 
• สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออำเซียนและ

เอเชีย 
 ตะวันออก 
• พันธมิตรพิเศษ S. Rajaratnam School of International Studies 

(RSIS) 
• 2007-2014: คณบดี Rajaratnam School of International 
Studies, Nanyang Technological University (RSIS) 
• 2000-2014:  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรศึกษำยุทธศำสตร์และกำร

ป้องกัน 
• 1994-2000: ประธำนบริหำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรค้ำ 
• 1986-1993: เอกอัครรำชทูตสิงคโปร์ประจ ำประเทศอินโดนีเซีย 
• 1984-1986: รองเลขำธิกำรและผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยนโยบำย กำร

วำงแผน และกำรวิเครำะห์ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
• 1982-1984: รองผู้แทนถำวรประจ ำองค์กำรสหประชำชำติ กรุง

นิวยอร์ก 
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ประเทศไทย 
ฯพณฯ ดร.เสรี นนทสูติ 
H.E. Dr. Seree Nonthasoot 

 

 
 

การศึกษา: 
• ดุษฎีบัณฑิต University of Oxford ประเทศอังกฤษ สหรำช

อำณำจักร 
• นิติศำสตรมหำบัณฑิต (กฎหมำยยุโรปและกฎหมำยเปรียบเทียบ) 

University of Oxford (ทุน Chevening) 
• นิติศำสตรมหำบัณฑิต (กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ) Columbia 

University School of Law กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
(ทุน Fulbright) 

• เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภำแห่งประเทศไทย 
• นิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กรุงเทพมหำนคร 

ประเทศไทย 
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อาชีพ: 
• ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วย

สิทธิมนุษยชน (www.AICHR.or.th) 
• สมำชิกกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรและกำรตรวจสอบ ธนำคำรพัฒนำ

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ งประ เทศไทย ( SME 
Development Bank) 

• ผู้อ ำนวยกำรและประธำนสมำชิกกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท 
กฎหมำยกรุงไทย จ ำกัด (KTB Law) 

• ผู้อ ำนวยกำรบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด 
(Krungthai Computer Services) 

• รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำองค์กร
ภำครัฐ (www.IRDP.org) 

• 2004-ปัจจุบัน: อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ คณะ
นิตศิำสตร์ 

• 1999-ปัจจุบัน: อำจำรย์พิ เศษ หลักสูตรปริญญำโทสำขำสิทธิ
มนุษยชนศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) มหำวิทยำลัยมหิดล 

• 2011: สมำชิก กลุ่มร่ำงปฏิญญำสิทธิมนุษยชนอำเซียน 
• 2003-2013: ที่ปรึกษำทำงกฎหมำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย

รัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลัง 
• 1995-2000: ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี   
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เวียดนาม 
ฯพณฯ เอกอัครรำชทูต งึเอน ติ เนียอำ  
H.E. Amb. Nguyen Thi Nha 

  

 
การศึกษา: 
• ปริญญำโทสำขำกฎหมำยและกำรทูต Tufts University, Fletcher 

School of Law & Diplomacy รั ฐ แ ม สซ ำ ชู เ ซ ตส์  ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกำ ประกำศนียบัตร 

• ประกำศนียบัตร TESOL กรุงแคนเบอร์รำ ประเทศออสเตรเลีย 
• ปริญญำตรี สำขำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ Diplomatic 
Academy of Viet Nam กรุงฮำนอย 
 

อาชีพ: 
• 2016-2018: เ อ ก อั ค ร ร ำชทู ต  ผู้ แ ท น ป ระ เทศ เ วี ย ดนำม ใน

คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน 
(AICHR) 

• ตั้งแต่ 2013: เอกอัครรำชทูต กระทรวงกำรต่ำงประเทศเวียดนำม 
• 2011-2014: อธิบดีกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
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• 2011-2014: กงสุลใหญ่เวียดนำมในฮ่องกงและมำเก๊ำ - เขตกำร
ปกครองพิเศษประเทศจีน 

• 2005-2008: ที่ปรึกษำรัฐมนตรี รองหัวหน้ำหน่วยภำรกิจ สถำนทูต
เวียดนำมในสหรำชอำณำจักรและไอร์แลนด์เหนือ 

• 1995-1999: เลขำนุกำรเอก ผู้แทนถำวรเวียดนำมในองค์กำร
สหประชำชำติ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

• 1990-1992: เลขำนุกำรตรี ผู้แทนถำวรเวียดนำมในส ำนักงำน
องค์กำรสหประชำชำติและองค์กำรระหว่ำงประเทศอื่นๆ กรุงเจนีวำ 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

• 1980-1990: เจ้ำหน้ำที่กิจกำรทั่วไปและองค์กรระหว่ำงประเทศ 
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ผู้แทนใน 
คณะกรรมาธิการ 

ระหว่างรัฐบาลอาเซียน 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

2013-2015



 

76 
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ผู้แทนในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (2013-2015) 
 

บรูไน  ดารุสซาลาม  
ฯพณฯ เพฮิน ดำโต ดร.อำวัง ฮัจ อำหมดั บิน ฮัจ จูมัท 
H.E. Pehin Dato Dr. Awang Hj. Ahmad bin 
Hj. Jumat 

 

 
 

กัมพูชา  
ฯพณฯ นำย สรุน ทิริธ  
H.E. Mr. Srun Thirith 

 
 

  



 

78 

อินโดนีเซีย  
ฯพณฯ นำยรำเฟนด ิดจำมิน 
H.E. Mr. Rafendi Djamin 

 

 
 
 

สปป. ลาว  
ฯพณฯ นำยภูโขง ศรีสุลำต 
H.E. Mr. Phoukhong Sisoulath 
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มาเลเซีย  
ฯพณฯ ตัน ศรี ดร.มูฮัมมัด ชำฟี อบัดุลละห์ 
H.E. Tan Sri Dr. Muhammad Shafee Abdullah 
 

 
 
 

เมียนมาร์  
ฯพณฯ เอกอัตรรำชทูต คยำว ตินต์ สเว 
H.E. Amb. Kyaw Tint Swe 
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ฟิลิปปินส ์
ฯพณฯ เอกอัตรรำชทูต  โรซำริโอ กอนซำเลซ มำนำโล 
H.E. Amb. Rosario Gonzalez Manalo 

 

 
 
 

สิงคโปร์ 
ฯพณฯ เอกอัตรรำชทูต ชำง เฮง ช ี
H.E. Amb. Chan Heng Chee 
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ประเทศไทย 
ฯพณฯ ดร. เสรี นนทสูติ 
H.E. Dr. Seree Nonthasoot 
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ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 
เรา ประมุขแห่งรัฐ/หัวหน้ำรัฐบำลของรัฐสมำชิกของสมำคมประชำชำติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อำเซียน) อันได้แก่ บรูไนดำรุสซำลำม 
รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว มำเลเซีย สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ สำธำรณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ รำชอำณำจักรไทย และสำธำรณรัฐสังคม
นิยมเวียดนำม ในวำระกำรประชุมสุดยอดอำเซียนครั้งที่ 21 ณ กรุง
พนมเปญ ประเทศกัมพูชำ 
 

ยืนยัน กำรยึดมั่นของเรำต่อเป้ำประสงค์และหลักกำรของอำเซียนตำม
กฎบัตรอำเซียนโดยเฉพำะกำรเคำรพและกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนรวมทั้งหลักกำรประชำธิปไตยนิติธรรม
และธรรมำภิบำล 
 

ยืนยัน ควำมมุ่งมั่นของเรำที่มีต่อปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนกฎ
บัตรสหประชำชำติปฏิญญำและแผนปฏิบัติกำรเวียนนำและตรำสำร
ระหว่ำงประเทศอื่นๆ ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่รัฐสมำชิกอำเซียนเป็นภำคี 
 

ยืนยันอีกครั้ง ถึงควำมส ำคัญของควำมพยำยำมของอำเซียนในกำร
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนซ่ึงรวมถึงปฏิญญำว่ำด้วยควำมก้ำวหน้ำของสตรี
ในภูมิภำคอำเซียนและปฏิญญำว่ำด้วยกำรขจัดควำมรุนแรงต่อสตรีใน
ภูมิภำคอำเซียน 
 

เชื่อมั่น ว่ำปฏิญญำฉบับนี้จะช่วยสร้ำงกรอบควำมร่วมมือด้ำนสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภำคและเกื้อหนุนต่อกระบวนกำรสร้ำงประชำคม
อำเซียน  
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ในการนี้ จึงประกาศ ดังนี้ 
 

หลักการทั่วไป 
 

1. บุคคลทั้งปวงเกิดมำมีอิสระและเสมอภำคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิมี
เหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญำณแห่งควำม
เป็นมนุษย์ 

2. บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภำพทั้งปวงตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ปฏิญญำนี้โดยปรำศจำกกำรแบ่งแยกไม่ว่ำชนิดใดๆ อำทิ เชื้อชำติ 
เพศสภำพ อำยุ ภำษำ ศำสนำ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองหรือทำงอื่น 
พื้นเพทำงชำติหรือสังคม สถำนะทำงเศรษฐกิจ กำรเกิด ควำมพิกำร 
หรือสถำนะอื่น 

3. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับกำรยอมรับทุกแห่งหนว่ำเป็นบุคคลตำม
กฎหมำย บุคคลทุกคนเสมอภำคกันตำมกฎหมำย บุคคลทุกคนมีสิทธิ
ที่จะได้รับควำมคุ้มครองของกฎหมำยเท่ำเทียมกันโดยไม่มีกำรเลือก
ปฏิบัติ 

4. สิทธิของสตรี เด็ก ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร แรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำน กลุ่ม
เปรำะบำงและกลุ่มคนชำยขอบ เป็นสิทธิที่ไม่อำจเพิกถอนและเป็น
ส่วนเดียวกันของสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนที่ไม่อำจแยก
ออกจำกกันได้ 

5. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับกำรเยียวยำที่มีประสิทธิผลและมีผล
บังคับตำมที่ก ำหนดโดยศำลหรือองค์กรอื่นที่มีอ ำนำจจำกกำรกระท ำ
อันละเมิดต่อสิทธิที่บุคคลนั้นได้รับตำมรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย 

6. กำรใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนต้องสมดุลกับกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ที่สอดคล้องกัน เนื่องจำกบุคคลทุกคนมีควำมรับผิดชอบต่อทุก
ปัจเจกบุคคลอื่นๆ ทั้งหมด ชุมชนและสังคมที่ตนอำศัยอยู่  ใน
ท้ำยที่สุดควำมรับผิดชอบหลักในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
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มนุษยชนและเสรีภำพขึ้นพื้นฐำนทั้งปวงอยู่ที่รัฐสมำชิกอำเซียนทุกรัฐ 
7. สิทธิมนุษยชนทั้งมวลมีควำมเป็นสำกลไม่อำจแบ่งแยกได้ เชื่อมโยง

และสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน สิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนทั้ง
มวลในปฏิญญำนี้ต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมเสมอภำคอยู่บน
พื้นฐำนเดียวกันและมีควำมส ำคัญเท่ำเทียมกัน ในขณะเดียวกัน กำร
บรรลุสิทธิมนุษยชนต้องได้รับกำรพิจำรณำในบริบทของภูมิภำคและ
ของประเทศโดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของภูมิหลังทำงกำรเมือง 
เศรษฐกิจ กฎหมำย สังคม วัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ และศำสนำ 

8. สิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของบุคคลทุกคนจะต้องใช้โดย
ค ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของบุคคลอื่น สิทธิ
มนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนจะอยู่ภำยใต้ข้อจ ำกัดเพียงเท่ำที่
ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำยเฉพำะเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรได้มำซ่ึงกำร
ยอมรับสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของผู้อื่นและเพื่อให้
สอดรับกับควำมจ ำเป็นตำมเหตุผลในเรื่องควำมมั่นคงของชำติ ควำม
สงบเรียบร้อยของสำธำรณะ สำธำรณสุข ควำมปลอดภัยของ
สำธำรณะ ศีลธรรมอันดีของประชำชน รวมทั้งสวัสดิกำรทั่วไปของ
ประชำชนในสังคมประชำธิปไตย 

9. กำรบรรลุสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพตำมที่บัญญัติในปฏิญญำฉบับนี้ 
ควรยึดมั่นในหลักกำรควำมไม่ล ำเอียง ภำวะวิสัย กำรไม่เลือกฝ่ำย 
กำรไม่เลือกปฏิบัติ กำรไม่เผชิญหน้ำ และกำรหลีกเลี่ยงทวิมำตรฐำน 
และกำรหลีกเลี่ยงกำรท ำให้เป็นประเด็นทำงกำรเมืองอยู่ เสมอ 
กระบวนกำรบรรลุสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพดังกล่ำวต้องค ำนึงถึง
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ควำมครอบคลุมทุกภำคส่วน และควำม
จ ำเป็นของหลักควำมพร้อมรับผิดชอบ  

  



 

95 

สิทธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง 
 
10. รัฐสมำชิกอำเซียนยืนยันสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองทั้งปวง

ในปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรัฐสมำชิก
อำเซียนยืนยันสิทธิและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนดังต่อไปนี้ 

11. บุคคลทุกคนมีสิทธิในชีวิตที่มีมำแต่ก ำเนิด อันเป็นสิทธิที่จะต้อง
ได้รับกำรคุ้มครองโดยกฎหมำยบุคคลใดจะถูกพรำกชีวิตมิได้ เว้นแต่
เป็นไปตำมกฎหมำย 

12. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภำพและควำมปลอดภัยส่วนบุคคล บุคคล
ใดจะถูกจับกุม ค้น กักขัง ลักพำตัว หรือถูกพรำกอิสรภำพใน
รูปแบบอื่นใดโดยอ ำเภอใจมิได้ 

13. บุคคลใดจะถูกเอำตัวเป็นทำสหรือตกอยู่ในควำมเป็นทำสในรูปแบบ
ใดๆ หรือถูกกระท ำกำรลักลอบขนย้ำยหรือค้ำมนุษย์ รวมถึงที่
เป็นไปด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรค้ำอวัยวะมิได้ 

14. บุคคลใดจะถูกกระท ำทรมำนหรือถูกปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้ำย ไร้
มนุษยธรรมหรือย่ ำยีศักดิ์ศรีมิได้ 

15. บุคคลทุกคนมีสิทธิในกำรเคลื่อนย้ำยและอยู่อำศัยในพรมแดนของ
แต่ละรัฐอย่ำงเสรี บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะออกจำกประเทศใดๆ 
รวมทั้งประเทศของตน และมีสิทธิที่จะกลับสู่ประเทศของตนได้ 

16. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหำและได้รับที่ลี้ภัยในอีกรัฐหนึ่งตำม
กฎหมำยของรัฐนั้นและข้อตกลงระหว่ำงประเทศที่ใช้อยู่ 

17. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้ำของ ใช้ สละ และให้สิ่งที่บุคคลนั้น
ได้มำครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย ทั้งที่เป็นกำรครอบครอง
โดยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นบุคคลใดจะถูกพรำกทรัพย์สิน
เหล่ำนั้นไปจำกตนโดยอ ำเภอใจมิได้ 

18. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับสัญชำติตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำย 
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บุคคลใดจะถูกพรำกหรือถูกปฏิเสธสิทธิในกำรเปลี่ยนสัญชำติ
ดังกล่ำวตำมอ ำเภอใจมิได้ 

19. ครอบครัวในฐำนะที่เป็นหน่วยทำงธรรมชำติและพื้นฐำนของสังคม 
มีสิทธิที่จะได้รับกำรคุ้มครองจำกสังคมและรัฐสมำชิกอำเซียนแต่ละ
รัฐ ชำยและหญิงที่บรรลุนิติภำวะแล้วมีสิทธิที่จะสมรสบนพื้นฐำน
ของกำรยินยอมอย่ำงเสรีและเต็มใจของตน มีสิทธิที่จะสร้ำง
ครอบครัวและมีสิทธิที่จะยกเลิกสถำนะกำรสมรสตำมที่ก ำหนดโดย
กฎหมำย 

20. (1) บุคคลทุกคนที่ถูกกล่ำวหำว่ำได้กระท ำควำมผิดทำงอำญำจะ
ได้รับกำรสันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่ำจะมีกำรพิสูจน์ว่ำ
มีควำมผิดโดยผ่ำนกระบวนกำรไต่สวนที่ยุติธรรมและเปิดเผยโดย
ศำลที่มีอ ำนำจ มีควำมเป็นอิสระและเป็นกลำง โดยผู้ถูกกล่ำวหำ
ได้รับกำรรับรองสิทธิที่จะต่อสู้คดี 
(2) บุคคลใดจะมีควำมผิดทำงอำญำ เพรำะกำรกระท ำหรือกำรงด
เว้นกำรกระท ำใดที่มิได้ก ำหนดว่ำเป็นควำมผิดทำงอำญำภำยใต้
กฎหมำยภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศในขณะที่กระท ำหรือ
งดเว้นกำรกระท ำนั้นมิได้ และบุคคลใดจะได้รับกำรลงโทษที่หนัก
กว่ำโทษที่ระบุในกฎหมำยขณะที่กระท ำควำมผิดนั้นมิได้ 
(3) บุคคลใดจะถูกไต่สวนหรือลงโทษซ้ ำส ำหรับควำมผิดที่บุคคลนั้น
ได้รับกำรตัดสินว่ำผิดหรือพ้นผิดไปแล้วตำมที่กฎหมำยและ
กระบวนกำรลงโทษของรัฐสมำชิกอำเซียนแต่ละรัฐก ำหนดไว้มิได้ 

21. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นอิสระจำกกำรแทรกแซงตำมอ ำเภอใจใน
ควำมเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อำศัย หรือกำรสื่อสำร ซ่ึงรวมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือกำรดูหมิ่นเกียรติและชื่อเสียงของบุคคลนั้น 
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับกำรคุ้มครองทำงกฎหมำยจำกกำร
แทรกแซงหรือกำรดูหมิ่นดังกล่ำว 
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22. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภำพทำงควำมคิด มโนธรรม และศำสนำ 
กำรขำดควำมอดทนอดกลั้น กำรเลือกปฏิบัติ และกำรยั่วยุให้เกิด
ควำมเกลียดชังในทุกรูปแบบบนพื้นฐำนทำงศำสนำและควำมเชื่อ
จะตอ้งถูกก ำจัด 

23. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำร
แสดงออกซ่ึงรวมถึงเสรีภำพที่จะมีข้อคิดเห็นโดยปรำศจำกกำร
แทรกแซงและมีสิทธิในกำรแสวงหำ ได้รับ และส่งข้อมูลข่ำวสำร ไม่
ว่ำจะเป็นทำงวำจำ ลำยลักษณ์อักษร หรือผ่ำนสื่ออื่นใดตำม
ทำงเลือกของบุคคลนั้น 

24. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภำพในกำรชุมนุมอย่ำงสันติ 
25. (1) บุคคลทุกคนที่เป็นพลเมืองของประเทศของตนมีสิทธิที่จะเข้ำ

ร่วมในรัฐบำลของประเทศของตนไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
โดยผ่ำนผู้แทนที่ได้รับกำรเลือกตั้งตำมแนวทำงประชำธิปไตยตำม
กฎหมำยของแต่ละประเทศ 
(2) พลเมืองทุกคนมีสิทธิลงคะแนนในกำรเลือกตั้งตำมก ำหนดเวลำ
และอย่ำงแท้จริงซ่ึงต้องเป็นกำรเลือกตั้งอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
และต้องเป็นกำรลงคะแนนลับโดยได้รับกำรประกันกำรแสดงออก
ถึงเจตจ ำนงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่ำงเสรีตำมกฎหมำยของแต่ละ
ประเทศ 
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สิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม 
 
26.  รัฐสมำชิกอำเซียนยืนยันสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้ง

ปวงในปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรัฐ
สมำชิกอำเซียนยืนยัน ดังนี้ 

27. (1) บุคคลทุกคนมีสิทธิในกำรท ำงำน กำรเลือกงำนอย่ำงอิสระ กำร
มีสภำพกำรท ำงำนที่เป็นธรรมเหมำะสม และเอื้อประโยชน์ และมี
สิทธิในกำรเข้ำถึงโครงกำรควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ในกรณีว่ำงงำน 
(2) บุคคลทุกคนมีสิทธิในกำรก่อตั้งสหภำพแรงงำนและเข้ำร่วม
สหภำพแรงงำนตำมที่ตนเลือกเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของตนตำม
กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ 
(3) เด็กหรือผู้ เยำว์จะอยู่ภำยใต้กำรแสวงหำผลประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจและสังคมมิได้ ผู้ที่ว่ำจ้ำงเด็กหรือผู้เยำว์ให้ท ำงำนที่ขัดต่อ
หลักศีลธรรม ท ำลำยสุขภำพ เป็นอันตรำยต่อชีวิต หรืออำจขัดขวำง
กำรพัฒนำตำมปกติ ซ่ึงรวมถึงกำรศึกษำ จะต้องได้รับกำรลงโทษ
ตำมกฎหมำย รัฐสมำชิกอำเซียนควรก ำหนดอำยุขั้นต่ ำส ำหรับกำร
จ้ำงแรงงำนเด็ก ซ่ึงกำรจ้ำงแรงงำนเด็กอำยุต่ ำกว่ำเกณฑ์อำยุที่
ก ำหนดเป็นสิ่งต้องห้ำมและจะได้รับกำรลงโทษตำมกฎหมำย 

28. บุคคลทุกคนมีสิทธิในมำตรฐำนกำรครองชีพที่เพียงพอของตนและ
ครอบครัว ซ่ึงรวมถึง 
ก) สิทธิในอำหำรที่เพียงพอและสำมำรถซ้ือหำได้ เสรีภำพจำกควำม

หิวโหยและกำรเข้ำถึงอำหำรที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ทำง
โภชนำกำร 

ข) สิทธิในเครื่องนุ่งห่ม  
ค) สิทธิในที่อยู่อำศัยที่เพียงพอและสำมำรถซ้ือหำได้  
ง) สิทธิในกำรรักษำพยำบำล และบริกำรทำงสังคมที่จ ำเป็น 
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จ) สิทธิในน้ํำดื่มที่ปลอดภัยและสุขำภิบำล 
ฉ) สิทธิในสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอำด และยั่งยืน 

29. (1) บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีสุขภำพ ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ และ
อนำมัยเจริญพันธุ์ใน มำตรฐำนที่สูงสุดเท่ำที่เป็นไปได้ และกำร
รักษำพยำบำลขั้นพื้นฐำนที่สำมำรถซ้ือหำได้และกำรเข้ำถึงสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรแพทย์ 
(2) สมำชิกอำเซียนจะต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีในกำรเอำชนะ
กำรตีตรำกำรนิ่งเงียบ กำรปฏิเสธ และกำรเลือกปฏิบัติในกำร
ป้องกัน กำรรักษำ กำรดูแล และกำรสนับสนุนบุคคลที่ทุกข์ทรมำน
จำกโรคติดต่อต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงเอชไอวี/เอดส์ 

30. (1) บุคคลทุกคนมีสิทธิ ในควำมมั่ นคงทำงสั งคม ซ่ึ งรวมถึ ง
ประกันสังคมหำกมีให้ ซ่ึงจะช่วยให้สำมำรถมีวิถีทำงที่จะด ำรงตนได้
อย่ำงมีศักดิ์ศรีและเหมำะสม 
(2) ควรมีกำรคุ้มครองเป็นพิเศษให้แก่มำรดำในช่วงระยะเวลำตำม
สมควรตำมที่กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ
ก ำหนดทั้งในช่วงก่อนและหลังกำรคลอดบุตร โดยในช่วงดังกล่ำว 
มำรดำที่อยู่ระหว่ำงกำรจ้ำงงำนจะต้องสำมำรถหยุดงำนโดยได้รับ
ค่ำจ้ำงหรือหยุดงำนโดยมีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอย่ำงเพียงพอ 
(3) มำรดำและเด็กมีสิทธิที่จะรับกำรดูแลและช่วยเหลือเป็นกำร
พิเศษ เด็กทุกคนไม่ว่ำจะเกิดในหรือนอกสมรส จะต้องได้รับกำร
คุ้มครองทำงสังคมเช่นเดียวกัน 

31. (1) บุคคลทุกคนมีสิทธิในกำรศึกษำ  
(2) กำรศึกษำระดับประถมศึกษำจะต้องเป็นกำรศึกษำภำคบังคับ
และจัดให้ทุกคนแบบให้เปล่ำ กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำใน
รูปแบบต่ำงๆ จะต้องจัดให้มีขึ้นและให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้ผ่ำน
ทุกช่องทำงที่เหมำะสม กำรศึกษำด้ำนเทคนิคและอำชีวศึกษำ
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จะต้องจัดให้มีโดยทั่วไป ทุกคนจะต้องสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำได้อย่ำงเท่ำเทียมบนพื้นฐำนของควำมสำมำรถ 
(3) กำรศึกษำจะต้องด ำเนินไปในแนวทำงเพื่อมุ่งให้เกิดกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพของมนุษย์และควำมส ำนึกในศักดิ์ศรีของตนอย่ำงเต็มที่ 
กำรศึกษำจะต้องเสริมสร้ำงควำมเคำรพในสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภำพขั้นพื้นฐำนในรัฐสมำชิกอำเซียน นอกจำกนี้ กำรศึกษำ
จะต้องท ำให้ทุกคนสำมำรถมีส่วนร่วมในสังคมของตนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และจะต้องส่งเสริมควำมเข้ำใจ ควำมอดทนอดกลั้น 
และมิตรภำพระหว่ำงชำติ กลุ่มเชื้อชำติและศำสนำทั้งปวง และ
ส่งเสริมกิจกรรมของอำเซียนในกำรธ ำรงไว้ซ่ึงสันติภำพ 

32. บุคคลทุกคนมีสิทธิไม่ว่ำจะด้วยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นในกำร
เข้ำร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมต่ำงๆ อย่ำงอิสระ ในกำรเพลิดเพลิน
กับศิลปะ และได้รับประโยชน์อันเกิดจำกควำมก้ำวหน้ำทำง
วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ รวมทั้งกำรได้รับประโยชน์
จำกกำรคุ้มครองผลประโยชน์ทั้งในมิติด้ำนศีลธรรมและด้ำนวัตถุ
จำกกำรผลงำนทำงวิทยำศำสตร์ วรรณกรรม หรือศิลปกรรมซ่ึงตน
เป็นผู้สร้ำงสรรค์ 

33. รัฐสมำชิกอำเซียนควรด ำเนินกำรด้วยตนเองและโดยผ่ำนควำม
ช่วยเหลือและควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคและระหว่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนเศรษฐกิจและวิชำกำรโดยใช้ทรัพยำกรที่มี
อยู่อย่ำงสูงสุด เพื่อให้บรรลุกำรยอมรับอย่ำงเต็มที่ ซ่ึงสิทธิทำง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่รับรองในปฏิญญำนี้โดยล ำดับ 

34. รัฐสมำชิกอำเซียนอำจก ำหนดขอบเขตส ำหรับกำรประกันสิทธิทำง
เศรษฐกิจและสังคมอันปรำกฏในปฏิญญำฉบับนี้ให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่คน
ชำติของตน โดยค ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และโครงสร้ำง และ
ทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจของประเทศตน 
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สิทธิในการพัฒนา 
 

35. สิทธิในกำรพัฒนำเป็นสิทธิมนุษยชนที่ไม่อำจเพิกถอนได้ ซ่ึงโดย
พื้นฐำนแห่งสิทธิดังกล่ำว มนุษย์ทุกคนและประชำชนอำเซียนมีสิทธิ
ในกำรมีส่วนร่วมเกื้อหนุน ใช้สิทธิ และได้รับผลประโยชน์อย่ำงเป็น
ธรรมและยั่งยืนจำกกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
กำรเมือง สิทธิในกำรพัฒนำควรได้รับกำรด ำเนินกำรให้บรรลุผลเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนกำรพัฒนำและสิ่งแวดล้อมของคนรุ่น
ปัจจุบันและคนรุ่นหลังอย่ำงเป็นธรรม ทั้งนี้ แม้กำรพัฒนำจะเอื้อต่อ
และเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรมีสิทธิมนุษยชนทั้งมวล แต่กำรขำด
กำรพัฒนำก็ไม่อำจถูกน ำไปอ้ำงเพื่อสร้ำงควำมชอบธรรมให้แก่กำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนตำมที่ได้รับกำรยอมรับระหว่ำงประเทศ 

36.  รัฐสมำชิกอำเซียนควรด ำเนินโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำที่มีประชำชน
เป็นศูนย์กลำงและตอบสนองต่อเพศสภำพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรเทำควำมยำกจน สร้ำงสภำวะซึ่งเอื้อต่อกำรคุ้มครอง และรักษำ
สภำพแวดล้อมเพื่อให้ประชำชนอำเซียนมีสิทธิมนุษยชนตำมที่
ปรำกฏในปฏิญญำฉบับนี้บนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม และลด
ช่องว่ำงของกำรพัฒนำในอำเซียนอย่ำงต่อเนื่อง 

37. รัฐสมำชิกอำเซียนตระหนักว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมสิทธิในกำรพัฒนำ
จ ำเป็นต้องมีนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำที่มีประสิทธิภำพในระดับชำติ 
ตลอดจนมีควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ และบรรยำกำศทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศที่
เอื้อประโยชน์ ทั้งนี้ รัฐสมำชิกอำเซียนควรน ำมิติต่ำงๆ ของสิทธิใน
กำรพัฒนำไปใช้ในสำขำที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงประชำคมอำเซียน
และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ และจะร่วมมือกับประชำคมระหว่ำง
ประเทศเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำที่เป็นธรรมและยั่งยืน แนวปฏิบัติ
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ทำงกำรค้ำที่ เป็นธรรมและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่มี
ประสิทธิภำพ 

 
สิทธิในสันติภาพ 

 

38. บุคคลทุกคนและประชำชนของอำเซียนมีสิทธิที่จะมีสันติภำพ
ภำยใต้กรอบอำเซียนด้ำนควำมมั่นคงและเสถียรภำพ ควำมเป็น
กลำงและเสรีภำพเพื่อให้บรรลุสิทธิต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในปฏิญญำฉบับนี้
อย่ำงเต็มที่ ในกำรนี้ รัฐสมำชิกอำเซียนควรสำนต่อกำรส่งเสริม
มิตรภำพและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสรรค์สันติภำพควำมสำมัคคี 
และเสถียรภำพในภูมิภำค 

 
ความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 

39. รัฐสมำชิกอำเซียนมีผลประโยชน์และควำมมุ่งมั่นร่วมกันที่จะ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำน ซ่ึงจะ
สำมำรถบรรลุได้ด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงกันและควำมร่วมมือกับ
สถำบัน/องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชำติ ภูมิภำค และระหว่ำง
ประเทศ และอื่นๆ เป็นอำทิ โดยเป็นไปตำมกฎบัตรอำเซียน 

40. ไม่มีสิ่งใดในปฏิญญำนี้ที่อำจถูกตีควำมได้ว่ำเป็นกำรให้สิทธิแก่รัฐ 
กลุ่มคนหรือบุคคลใดที่จะกระท ำกำรใดที่จะลิดรอนเป้ำประสงค์
และหลักกำรของอำเซียนหรือท ำลำยสิทธิและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนที่
ก ำหนดไว้ในปฏิญญำฉบับนี้ และตรำสำรระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิ
มนุษยชนซ่ึงรัฐสมำชิกอำเซียนเป็นภำคี  

รับรองโดยประมุขแห่งรัฐ/หัวหน้ำรัฐบำลของรัฐสมำชิกอำเซียน ณ กรุง
พนมเปญ รำชอำณำจักรกัมพูชำ วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2555 เป็น
ภำษำอังกฤษฉบับเดียว  
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แถลงการณ์พนมเปญว่าดว้ยการรบัรองปฏญิญาอาเซียนว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน (AHRD) 

 

เรา ประมุขแห่งรัฐ/หัวหน้ำรัฐบำลของรัฐสมำชิกของสมำคมประชำชำติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อำเซียน) ในโอกำสกำรประชุมสุดยอด
อำเซียน ครั้งที่ 21 ณ กรุงพนมเปญ รำชอำณำจักรกัมพูชำ  
 

ยืนยัน ควำมมุ่งมั่นของอำเซียนในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำน รวมทั้งเป้ำประสงค์และหลักกำรตำมที่
บัญญัติไว้ในกฎบัตรอำเซียน ซ่ึงรวมถึงหลักกำรประชำธิปไตย หลักนิติ
ธรรม และธรรมำภิบำล 
 

ย้ าถึง ควำมมุ่งมั่นของอำเซียนและรัฐสมำชิกต่อกฎบัตรสหประชำชำติ
ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญำและแผนปฏิบัติกำร
เวียนนำ และตรำสำรระหว่ำงประเทศอื่นๆ ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่รัฐ
สมำชิกอำเซียนเป็นภำคี รวมถึงปฏิญญำของอำเซียนที่เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน 
 

ยอมรับ ควำมส ำคัญของบทบำทของคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำล
อำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ในฐำนะเป็นสถำบันที่รับผิดชอบกำร
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอำเซียนในทุกด้ำน อันจะน ำไปสู่
กำรสร้ำงประชำคมอำเซียนที่มีประชำชนเป็นศูนย์กลำง และเป็นกลไก
ส ำหรับกำรพัฒนำทำงสังคมและควำมยุติธรรมที่ก้ำวหน้ำ และกำรบรรลุ
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชำชน
อำเซียน 
  

ชื่นชม คณะกรรมำธิกำรที่ได้พัฒนำปฏิญญำสิทธิมนุษยชนที่มีควำม
ครอบคลุม โดยผ่ำนกำรหำรือกับองค์กรรำยสำขำของอำเซียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
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ยอมรับ กำรมีส่วนร่วมที่มีนัยยะขององค์กรรำยสำขำของอำเซียนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในอำเซียน และสนับสนุนให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียดังกล่ำว
มีส่วนร่วมและหำรือกับคณะกรรมำธิกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
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ในการนี้จึง 
 
1.  รับรอง ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน 
 

2. ยืนยันควำมมุ่งมั่นของเรำในกำรปฏิบัติตำมปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วย
สิทธิมนุษยชนอย่ำงเต็มที่ เพื่อให้กำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภำคมีควำมก้ำวหน้ำ และ  

 

3.  ยืนยันอีกครั้ง ถึงควำมมุ่งมั่นของเรำในกำรปฏิบัติตำมปฏิญญำ
อำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน โดยให้สอดคล้องกับค ำมั่นที่เรำมีต่อ
กฎบัตรสหประชำชำติ ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน 
ปฏิญญำและแผนปฏิบัติกำรเวียนนำ และตรำสำรระหว่ำงประเทศ
อื่นๆ ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่รัฐสมำชิกอำเซียนเป็นภำคี รวมถึง 
ปฏิญญำและตรำสำรอื่นๆ ของอำเซียนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  

 
จัดท า ณ กรุงพนมเปญ รำชอำณำจักรกัมพูชำ  
วันที่ 18 พฤศจิกำยน ค.ศ. 2012 เป็นภำษำอังกฤษฉบับเดียว  
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ส ำหรับบรูไนดำรุสซำลำม 
สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ 

สมเด็จพระรำชำธิบดแีห่งบรูไนดำรุสซำลำม 
 

ส ำหรับรำชอำณำจักรกัมพูชำ 
สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน 

นำยกรัฐมนตรี 
 

ส ำหรับสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 
นายซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน 

ประธำนำธิบด ี
 

ส ำหรับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
นายทองสิง ท ามะวง 

นำยกรัฐมนตรี 
 

ส ำหรับมำเลเซีย 
ดาโต๊ะ ซรี มูหฮ์ัมหมัด นาจิบ 

นำยกรัฐมนตรี 
 

ส ำหรับสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมยีนมำร์ 
นายเต็ง เส่ง 
ประธำนำธิบด ี
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ส ำหรับสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ 
นายเบนิกโน เอส อาคีโน ที่สาม 

ประธำนำธิบด ี
 

ส ำหรับสำธำรณรัฐสิงคโปร์ 
นายลี เซียน ลุง 
นำยกรัฐมนตรี 

 
ส ำหรับรำชอำณำจักรไทย 
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

นำยกรัฐมนตรี 
 

ส ำหรับสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม 
นายเหวียน เติ๊น สงุ 

นำยกรัฐมนตรี 
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คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

(ขอบเขตการด าเนินงาน) 
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ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการระหวา่งรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

 
ตำมมำตรำที่ 14 ของกฎบัตรอำเซียน คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำล
อำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) จะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและ
ขอบเขตกำรด ำเนินงำน (TOR) ต่อไปนี้  
 
1       วัตถุประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ของ AICHR มีดังนี้ 
1.1 เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของ

ประชำชนแห่งอำเซียน 
1.2 เพื่อสนับสนุนสิทธิของประชำชำแห่งอำเซียนเพื่อกำรใช้ชีวิตอย่ำง

สันติ มีเกียรติและควำมมั่งค่ัง 
1.3 เพื่อช่วยท ำให้วัตถุประสงค์ของอำเซียนบรรลุผลตำมที่ริเริ่มไว้ใน

กฎบัตรอำเซียนในกำรส่งเสริมควำมมั่นคงและควำมปรองดองใน
ภูมิภำค ส่งเสริมมิตรภำพและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
สมำชิกอำเซียน รวมไปถึง สวัสดิกำร ชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดี และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนชำวอำเซียนในกระบวนกำรสร้ำง
ประชำคมอำเซียน 

1.4 เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภำยในภูมิภำค ค ำนึงถึงควำมโดดเด่น
ระดับชำติและภูมิภำค กำรเคำรพซ่ึงกันและกัน ในพื้นฐำน
ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และศำสนำ และค ำนึงถึงควำม
สมดุลระหว่ำงสิทธิและหน้ำที่   

1.5 เพื่อยกระดับควำมร่วมมือระดับภูมิภำคด้วยมุมมองในกำร
เสริมสร้ำงควำมพยำยำมระดับชำติและระหว่ำงประเทศในกำร
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ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและ 
1.6 เพื่อสนับสนุนมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศดังที่ได้

ก ำหนดไว้โดยปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญำ
เวียนนำและแผนปฏิบัติกำร และตรำสำรสิทธิมนุษยชนระหว่ำง
ประเทศ ซ่ึงประเทศสมำชิกอำเซียนมีส่วนร่วม 

 
2       หลักเกณฑ์ 
 

AICHR ควรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
2.1 เคำรพต่อหลักเกณฑ์ของอำเซียนตำมที่ปรำกฎในมำตรำ 2 ของ 

กฎบัตรอำเซียน โดยเฉพำะ 
ก) ควำมเคำรพต่อควำมเป็นเอกรำช อธิปไตย ควำมเท่ำเทียม 

ดินแดน และเอกลักษณ์ประจ ำชำติของประเทศสมำชิก
อำเซียนทั้งหมด 

ข) กำรไม่แทรกแซงกิจกำรภำยในของประเทศสมำชิกอำเซียน 
ค) ควำมเคำรพต่อสิทธิของประเทศสมำชิกทุกประเทศในกำรน ำ

กำรด ำรงอยู่ของชำติให้หลุดพ้นจำกกำรแทรกแซง กำรโค่นล้ม 
และกำรบีบบังคับจำกภำยนอก 

ง) กำรยึดมั่นในหลักนิติธรรม ธรรมำภิบำล หลักประชำธิปไตย 
และรัฐธรรมนูญ 

จ) กำรเคำรพต่อเสรีภำพขั้นพื้นฐำน กำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิ
มนุษยชนและกำรส่งเสริมควำมยุติธรรมทำงสังคม 

ฉ) กำรสนับสนุนกฎบัตรของสหประชำชำติและกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศรวมถึงกฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศซ่ึงได้รับ
กำรยอมรับโดยประเทศสมำชิกอำเซียนและ  

ช) ควำมเคำรพต่อวัฒนธรรม ภำษำ และศำสนำที่แตกต่ำงกันไป
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ของประชำชนแห่งอำเซียน ในขณะที่ให้ควำมส ำคัญต่อคุณ
ค่ำที่มีร่วมกันในจิตวิญญำณของควำมเป็นหนึ่งเดียวกันใน
ควำมหลำกหลำย 

2.2 ควำมเคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ รวมถึงควำม
เป็นสำกล ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กำรพึ่งพำกัน และ
ควำมสัมพันธ์กันของสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนทั้งมวล 
รวมถึงควำมเสมอภำค ควำมเป็นกลำง กำรไม่เลือกฝั่ง กำรไม่
แบ่งแยกและกำรหลีกเลี่ยงกำรท ำให้เป็นสองมำตรฐำนและท ำให้
เป็นเรื่องกำรเมือง  

2.3 กำรรับรู้ว่ำควำมรับผิดชอบเบื้องต้นในกำรส่งเสริมและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนเป็นหน้ำที่ของประเทศ
สมำชิกแต่ละประเทศ  

2.4  กำรด ำเนินกำรตำมวิธีกำรจัดกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์และเลี่ยงกำร
เผชิญหน้ำ และกำรร่วมมือเพื่อยกระดับกำรส่งเสริมและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและ  

2.5 กำรน ำวิธีกำรวิวัฒนำกำรซ่ึงสนับสนุนกำรพัฒนำบรรทัดฐำนและ
มำตรฐำนทำงด้ำนสิทธิมนุษยชนในอำเซียนมำใช้ 

 

 
3       องค์กรระหว่างรัฐบาลด้านการให้ค าปรึกษา 

 

AICHR เป็นองค์กรระหว่ำงรัฐบำลและเป็นส่วนส ำคัญของโครงสร้ำง
องค์กรอำเซียน และเป็นองค์กรด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำ  
 
  



 

113 

4       อ านาจที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ 
 

4.1 เพื่อพัฒนำกลยุทธในกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภำพขั้นพื้นฐำนเพื่อเติมเต็มกำรสร้ำงประชำคมอำเซียน  

4.2 เพื่อพัฒนำปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนด้วยมุมมองใน
กำรสร้ำงโครงร่ำงส ำหรับควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชนผ่ำน
อนุสัญญำต่ำงๆ ของอำเซียน และตรำสำรอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรใน
เร่ืองของสิทธิมนุษยชน 

4.3 เพื่อยกระดับกำรรับรู้ของสำธำรณะชนในหมู่ประชำชนแห่ง
อำเซียนผ่ำนกำรศึกษำ กำรค้นคว้ำ และกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 

4.4 เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำม
สนธิสัญญำสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศซ่ึงรับผิดชอบโดย
ประเทศสมำชิกอำเซียน  

4.5 เพื่อสนับสนุนประเทศสมำชิกอำเซียนให้พิจำรณำกำรเข้ำร่วมลง
นำมในตรำสำรสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ 

4.6 เพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินงำนอย่ำงเต็มรูปแบบของตรำสำรอำเซียนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน  

4.7 เพื่อให้ค ำปรึกษำและควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคในเรื่องของสิทธิ
มนุษยชนแก่องค์กรอำเซียนด้ำนต่ำงๆ ตำมค ำขอ  

4.8 เพื่อมีส่วนร่วมในกำรสนทนำและกำรหำรือกับองค์กรอำเซียนอื่นๆ 
และองค์กรที่มีควำมสัมพันธ์กับอำเซียน รวมถึงองค์กรภำคประชำ
สังคม และผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอื่นๆ ตำมที่ได้ระบุไว้ในบทที่ 
5 ของกฎบัตรอำเซียน 

4.9 เพื่อปรึกษำกับสถำบันและหน่วยงำนระดับชำติ ระดับภูมิภำค 
และระดับนำนำชำติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนตำมควำมเหมำะสม  
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4.10 เพื่อรับข้อมูลข่ำวสำรจำกประเทศสมำชิกอำเซียนในกำรส่งเสริม
และปกป้องสิทธิมนุษยชน 

4.11  เพื่อพัฒนำวิธีกำรจัดกำรและจุดยืนร่วมในเรื่องของสิทธิมนุษยชน
ที่อำเซียนควรรู้  

4.12 เพื่อเตรียมกำรศึกษำในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในอำเซียน 
4.13 เพื่อเสนอรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกิจกรรมหรือรำยงำนอื่นๆ ที่มี

ควำมจ ำเป็นต่อกำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียน และ 
4.14 เพื่อปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยกำรประชุมรัฐมนตรี

ต่ำงประเทศอำเซียน  
 
5       องค์ประกอบขององค์กร 

 

สมาชิกภาพ 
5.1 AICHR จะต้องประกอบไปด้วยประเทศสมำชิกแห่งอำเซียน 
5.2 ประเทศสมำชิกอำเซียนแต่ละประเทศจะต้องแต่งตั้งผู้แทนใน

คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ผู้ซ่ึง
จะรับผิดชอบต่อรัฐบำลที่แต่งตั้ง 

 

คุณสมบัติ 
5.3 ในกำรแต่งตั้งผู้แทนในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำ

ด้วยสิทธิมนุษยชน ประเทศสมำชิกจะต้องพิจำรณำ จำกควำมเท่ำ
เทียมทำงเพศ ควำมพร้อม และควำมรู้ควำมสำมำรถ ในแง่ของ
สิทธิมนุษยชน 

5.4 ประเทศสมำชิกควรปรึกษำกับผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องที่เหมำะสม
ในกำรแต่งตั้งผู้แทนในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำ
ด้วยสิทธิมนุษยชนตำมค ำเรียกร้องของกระบวนกำรภำยในที่
เกี่ยวข้อง 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 
5.5  ผู้แทนฯ แต่ละคนอยู่ในวำระครำวละสำมปีและอำจได้รับกำร

แต่งต้ังใหม่ติดต่อกันได้อีกหนึ่งวำระ  
5.6 อย่ำงไรก็ตำม ในย่อหน้ำที่ 5.5 รัฐบำลแต่งตั้งอำจตัดสินใจตำม

ดุลพินิจให้มีกำรเปลี่ยนผู้แทนฯ ของตนได้ 
 

ความรับผิดชอบ 
5.7 ในกำรปลดประจ ำกำรจำกหน้ำที่ ผู้แทนฯ แต่ละคนจะต้องปฏิบัติ

ตัวอย่ำงเที่ ยงธรรมตำมกฎบัตรอำเซียนและขอบเขตกำร
ด ำเนินงำนชุดนี้ 

5.8 ผู้แทนฯ จะต้องร่วมกำรประชุม AICHR หำกผู้แทนฯ ไม่สำมำรถ
เข้ำร่วมกำรประชุมได้เนื่องจำกสถำนะกำรณ์พิเศษรัฐบำลที่
เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งอย่ำงเป็นทำงกำร แก่ประธำน AICHR ถึงกำร
แต่งตั้งผู้แทนชั่วครำวพร้อมข้อบังคับครบถ้วนเพื่อเสนอแก่
ประเทศสมำชิกที่เกี่ยวข้อง 

 

ประธาน AICHR 
5.9 ประธำน AICHR จะต้องเป็นผู้แทนของประเทศสมำชิกผู้ด ำรง

ต ำแหน่งประธำนของอำเซียน 
5.10  ประธำน AICHR จะต้องมีบทบำทที่สอดคล้องกับขอบเขตกำร

ด ำเนินงำนชุดนี้ ซ่ึงร่วมถึง 
ก) กำรน ำกำรเตรียมรำยงำนของ AICHR และกำรน ำเสนอ

รำยงำนต่อกำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียน 
ข) กำรประสำนงำนกับผู้แทนฯ ในระหว่ำงกำรประชุมของ 

AICHR กับองค์กรอำเซียนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ค) กำรพูดแทน AICHR ในงำนระดับภูมิภำคหรือนำนำชำติที่

เกี่ยวกับกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนซ่ึงได้รับ
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มอบหมำยโดย AICHR 
ง)    กำรยอมรับหน้ำที่พิเศษอื่นๆ ซ่ึงได้รับมอบหมำยโดย AICHR 

ตำมข้อก ำหนดและขอบเขตกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว 
 

เอกสิทธิ์และความคุ้มครอง 
5.11  ตำมมำตรำ 19 ของกฎบัตรอำเซียน ผู้แทนที่เข้ำร่วมในกิจกรรม

ทำงกำรของ AICHR มีสิทธิในเอกสิทธิ์และควำมคุ้มครองตำม
ควำมจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่  

  
 

6       ข้อปฏิบัติ  
 

การตัดสินใจ 
6.1 กำรตัดสินใจใน AICHR จะต้องตั้งอยู่บนรำกฐำนของกำรหำรือและ

กำรลงควำมเห็นชอบร่วมกันตำมมำตรำ 20 ของกฎบัตรอำเซียน 
 

จ านวนการประชุม  
6.2 AICHR ต้องจัดประชุมปกติสองครั้งต่อปี โดยกำรประชุมแต่ละครั้ง

ควรมีระยะเวลำไม่เกินห้ำวัน  
6.3 กำรประชุมปกติของ AICHR จะต้องจัดสลับกันระหว่ำง ณ ส ำนัก

เลขำธิกำรอำเซียน และประเทศสมำชิกผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำน
อำเซียน   

6.4 AICHR สำมำรถจัดประชุมเพิ่มเติมได้ ณ ส ำนักเลขำธิกำรอำเซียน 
หรือสถำนที่ที่เห็นบรรดำสมำชิกเห็นพ้องกัน ตำมโอกำสและเมื่อถึง
เวลำอันเหมำะสม   

6.5 รัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียนสำมำรถสั่งให้ AICHR มีกำรพบปะกัน
ได้ตำมควำมจ ำเป็น  
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ขอบเขตการรายงาน 
6.6 AICHR จะต้องเสนอรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนอื่นๆ ตำมควำม

เหมำะสมแก่กำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียนเพื่อรับกำร
พิจำรณำต่อไป  

 

ข้อมูลสาธารณะ  
6.7 AICHR จะต้องแจ้งให้สำธำรณะชนทรำบเป็นระยะๆ ถึงกำรท ำงำน

และกิจกรรมขององค์กรผ่ำนข้อมูลสำธำรณะที่จัดท ำขึ้นโดย AICHR 
 

ความสัมพันธ์กับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ภายในอาเซียน  
6.8 AICHR เป็นสถำบันด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมในอำเซียน โดยมี

หน้ำที่ทั้งหมดในกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในอำเซียน  
6.9 The AICHR จะท ำ งำนร่ วมกับองค์กรอำ เ ซียนด้ ำนต่ ำ งๆ ที่

ด ำเนินกำรในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเพื่อก ำหนดข้อปฏิบัติอย่ำง
รวดเร็วแก่กำรจัดระเบียบขั้นสูงสุดกับ AICHR ด้วยเหตุนี้ AICHR 
จะต้องปรึกษำ ประสำนงำน และร่วมมือกับองค์กรเหล่ำนี้อย่ำง
ใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมกำรประสำนงำนและควำมเชื่อมโยงกันในกำร
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของอำเซียน 

 
7       บทบาทของเลขาธิการและส านักเลขาธิการอาเซียน  

 

7.1 เลขำธิกำรอำเซียนสำมำรถยกประเด็นที่เกี่ยวข้องมำอยู่ในควำมดูแล
ของ AICHR ตำมมำตรำ 11.2 (a) และ (b) ของกฎบัตรอำเซียน ใน
กำรท ำ เช่นนี้  เลขำธิกำรของอำเ ซียนจะต้องแจ้ งรั ฐมนตรี
ต่ำงประเทศอำเซียนเกี่ยวกับประเด็นเหล่ำนี้ควบคู่กันไป   

7.2 ส ำนักเลขำธิกำรอำเซียนต้องให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนเลขำนุกำรอัน
จ ำเป็นต่อ AICHR เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรด ำเนินงำนที่มี
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ประสิทธิภำพ ในกำรให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนเลขำนุกำรแก่ AICHR 
ประเทศสมำชิกสำมำรถท ำได้โดยกำรรับรองเจ้ำหน้ำที่ของตนแก่
ส ำนักเลขำธิกำรอำเซียน ภำยใต้ควำมเห็นพ้องของเลขำธิกำร
อำเซียน 8  

 
8       แผนการท างานและเงินทุน  

 

8.1 AICHR ต้องจัดเตรียมและน ำเสนอแผนกำรท ำงำนของโครงกำรและ
กิจกรรมร่วมกับงบประมำณที่คำดกำรณ์ส ำหรับระยะเวลำห้ำปีเพื่อ
ขออนุมัติจำกกำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียน ภำยใต้กำร
ชี้แนะของคณะกรรมกำรผู้แทนถำวรประจ ำอำเซียน  

8.2 พร้อมกันนี้ AICHR ต้องจัดเตรียมและน ำเสนองบประมำณรำยปี
เพื่อสนับสนุนโครงกำรและกิจกรรมที่ส ำคัญล ำดับต้นๆ ซ่ึงต้องได้รับ
อนุมัติโดยกำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียน ภำยใต้กำร
ชี้แนะของคณะกรรมกำรผู้แทนถำวรประจ ำอำเซียน  

 

8.3 งบประมำณรำยปีจะต้องได้รับกำรระดมทุนบนพื้นฐำนกำรแบ่งปันที่
เท่ำเทียมกันโดยประเทศสมำชิกอำเซียน  

8.4 AICHR ยังสำมำรถรับมอบทรัพยำกรจำกประเทศสมำชิกอำเซียน
ใดๆ เพื่อโครงกำรที่ต้องใช้งบประมำณมำกเป็นพิเศษจำกแผนกำร
ท ำงำน  

8.5 AICHR ต้องสร้ำงกองทุนเงินบริจำคซ่ึงประกอบด้วยกำรสนับสนุน
โดยสมัครใจจำกประเทศสมำชิกอำเซียนและแหล่งเงินทุนอื่นๆ  

8.6 กำรระดมทุนและทรัพยำกรอื่นๆ จำกประเทศที่ไม่ใช่ประเทศ
สมำชิกอำเซียนจะต้องท ำเพื่อกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กำรสร้ำง
ศักยภำพ และกำรศึกษำเท่ำนั้น 

8.7 เงินทุนทั้งหมดที่ใช้โดย AICHR จะต้องจัดกำรและเบิกจ่ำยอย่ำง
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สอดคล้องกับกฎทำงด้ำนกำรเงินทั่วไปของอำเซียน  
8.8 กำรสนับสนุนทำงด้ำนเลขำนุกำรแก่ AICHR จะต้องได้รับกำรระดม

ทุนโดยงบประมำณกำรด ำเนินงำนรำยปีของส ำนักเลขำธิกำร
อำเซียน  

 
9       บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้าย 

 
9.1 ขอบเขตกำรด ำเนินงำนชุดนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับกำรอนุมัติจำก

กำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียน  
 

การแก้ไขต่างๆ   
9.2 ประเทศสมำชิกใดๆ อำจเสนอค ำร้องเพื่อแก้ไขขอบเขตกำร

ด ำเนินงำนชุดนี้ได้  
9.3 ค ำร้องเพื่อกำรแก้ไขจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำร

ผู้แทนถำวรประจ ำอำเซียนในกำรปรึกษำหำรือร่วมกับ AICHR และ
น ำเสนอต่อกำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียนเพื่อกำรอนุมัติ
ในล ำดับต่อไป  

9.4 กำรแก้ไขดังกล่ำวจะต้องมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับกำรอนุมัติจำกกำร
ประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียน  

9.5 กำรแก้ไขดังกล่ำวจะต้องไม่มีอคติในเรื่องสิทธิและหน้ำที่ซ่ึงเกิดหรือ
มีพื้นฐำนมำจำกขอบเขตกำรด ำเนินงำนชุดนี้ก่อนหรือตั้งแต่ ณ วันที่
ที่มีกำรแก้ไขดังกล่ำว  

 

การทบทวน 
9.6 ขอบเขตกำรด ำเนินงำนชุดนี้จะต้องได้รับกำรทบทวนแต่เริ่มไปอีก

ห้ำปีนับจำกวันที่มีผลบังคับใช้ กำรทบทวนครั้งนี้และในภำยภำค
หน้ำจะต้องได้รับกำรยอมรับโดยกำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศ
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อำเซียน พร้อมมุมมองในกำรยกระดับกำรส่งเสริม และปกป้องสิทธิ
มนุษยชนภำยในอำเซียน  

9.7 ในควำมสัมพันธ์นี้ AICHR จะต้องประเมินผลงำนของตนและเสนอ
ข้อเสนอแนะเพื่อรับกำรพิจำรณำจำกกำรประชุมรัฐมนตรี
ต่ำงประเทศอำเซียนในเรื่องของควำมพยำยำมในอนำคตที่สำมำรถ
ด ำเนินกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนภำยในอำเซียนอย่ำง
สอดคล้องกับหลักกำรและวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอำเซียนและ
ขอบเขตกำรด ำเนินงำนชุดนี้  

 

การตีความ 
9.8 ควำมแตกต่ำงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรตีควำมขอบเขตกำรด ำเนินงำน

ชุดนี้ ซ่ึงไม่สำมำรถแก้ไขได้จะต้องมีกำรอ้ำงถึงในกำรประชุม
รัฐมนตรตี่ำงประเทศอำเซียนเพื่อท ำกำรตัดสินใจต่อไป  
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รายชื่อสมาชิกคณะท างานระดับสงูว่าด้วยองค์กรสิทธิมนุษยชน
อาเซียน (HLP) 

  
บรูไน  ดารุสซาลาม  
 

ฯพณฯ ดาโต โชฟร ีอับดุล กาฟอร์  H.E. DATO SHOFRY 
ABDUL GHAFOR 
ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศและกำรค้ำ  

  
กัมพูชา 
 

ฯพณฯ นาย ออม เยนเตยีง H.E. MR. OM YENTIENG 
ที่ปรึกษำรัฐบำลกัมพูชำ  
ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศกัมพูชำ 

  
อินโดนีเซีย  
 

ฯพณฯ นาย รัชมทั บดูิมัน H.E. MR. RACHMAT 
BUDIMAN 
ผู้อ ำนวยกำรสนธิสัญญำทำงกำรเมืองควำมมั่นคงและดินแดน  
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ   

  
สปป. ลาว  
 

ฯพณฯ นาย บุนเกิด แสงสมสัก H.E. MR. BOUNKEUT 
SANGSOMSAK 
รองรัฐมนตรีต่ำงประเทศ  
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
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มาเลเซีย  
 
ฯพณฯ ตัน ศรี อาห์หมดั ฟูซี อับดุล ราซัค   H.E. TAN SRI 
AHMAD FUZI ABDUL RAZAK 
เอกอัครรำชทูตประจ ำกระทรวงต่ำงประเทศ 

 
 

 
เมียนมาร ์ 
 
ฯพณฯ นาย ยู เมียท โค H.E. MR. U MYAT KO 
เลขำนุกำรกลุ่มสิทธิมนษุยชนประเทศเมยีนมำร์  
อธิบดีฝ่ำยบริหำรทัว่ไป กระทรวงมหำดไทย 

  
ฟิลิปปินส์  
 
ฯพณฯ  เอกอัครราชทตู โรซาริโอ จี. มานาโล H.E. 
AMBASSADOR ROSARIO G. MANALO 
รำชทูตพิเศษ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

  
สิงคโปร์  
 
ฯพณฯ นาย  บิลาฮารี โคสิคาน  H.E. MR. BILAHARI 
KAUSIKAN  
เลขำนุกำรโทถำวร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

  
ประเทศไทย 
 
ฯพณฯ  เอกอัครราชทตู  สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว  
ผู้แทนถำวรของประเทศไทยแก่องค์กำรสหประชำชำต ิณ กรุง 
เจนีวำ 
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เวียดนาม  
 

ฯพณฯ นาย ฟาม กวาง วินห์   
ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

 
 



 

124 

 

 


