สรุปผลการประชุม
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1/2560
ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
----------------------------------1. ภูมิหลังและผู้เข้าร่วมประชุม
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ของ
กรอบความร่ว มมือระหว่างสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)
ครั้ ง ที่ 1/2560 ระหว่างวั นที่ 27 - 28 เมษายน 2560 ณ กรุง มะนิล า ประเทศฟิ ลิ ป ปิน ส์ โดยมี กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ อินโดนีเซีย (Komnas HAM)
มาเลเซีย (SUHAKAM) เมียนมา (MNHRC) สานักงาน กสม. (NHRCT) ติมอร์ เลสเต้ (PDHJ) และฟิลิปปินส์
(CHRP) ซึ่งทาหน้าที่ประธาน SEANF ในปี 2560 เข้าร่วม โดยการประชุมในวันแรกเป็นการประชุมภายใต้
ระเบียบวาระต่างๆ ส่วนการประชุมในวันที่ 2 เป็นการประชุมภายใต้ระเบียบวาระพิเศษเรื่อง Migration and
Human Rights
ผู้แทนจากสานักงาน กสม.ประกอบด้วย
1. นางหรรษา บุญรัตน์
ที่ปรึกษาสานักงาน กสม.
2. นายภูวดล วีรเวชพิสัย
ผู้อานวยการสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
3. นางสาวอณิชภัทร สิทธิดารงค์
นั กวิช าการสิ ทธิมนุ ษยชนชานาญการ
กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2
สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
2. สรุปสาระสาคัญของการประชุม
วันที่ 27 เมษายน 2560
2.1 เรื่องสิทธิผู้สูงอายุ (The Rights of Older Persons)
ผู้ แ ทนจากสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ข องประเทศสมาชิ ก ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
เกี่ ย วกั บ การดาเนิ น การในเรื่ อ งสิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งสื บ เนื่ อ งมาจากการประชุ ม ประจาปี
ของ SEANF ครั้ ง ที่ 13 ที่ ป ระเทศเมี ย นมา ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ รองแถลงการณ์ เ รื่ อ งสิ ท ธิ ผู้ สู ง อายุ
ดั ง นี้
1) เมียนมา – รัฐบาลเมียนมาได้ดาเนินการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสร้างบ้านพัก
ให้กับผู้สูงอายุ และในเดือนธันวาคม 2560 นี้ คาดว่าจะมีการนาเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุต่อรัฐสภา
เพื่อพิจารณา
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2) ติมอร์ เลสเต้ – ในระดับชาติ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับบทบาทของผู้สูงอายุ โดยล่าสุด
รัฐบาลได้เพิ่มค่าครองชีพให้กับผู้สูงอายุ ในส่วนของสถาบันสิทธิฯ ขณะนี้กาลังหาแนวทางที่จะเข้าร่วมเป็น
สมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
3) ฟิลิปปินส์ – ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ เป็นผู้รับผิดชอบงาน
ด้านสิทธิของผู้สูงอายุ และขณะนี้กาลังศึกษาในเรื่องการส่งเสริมสิทธิ และการพัฒนาผู้สูงอายุ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วน นอกจากนี้ ยังได้แจ้งที่ประชุมว่า หาก CHRP มีความคืบหน้าที่สาคัญจากการดาเนิน
บทบาทในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องของ CHRP จะแจ้งให้สมาชิก SEANF ทราบต่อไป
4) ไทย – ผู้แทนสานักงาน กสม. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการดาเนินการ
ของรั ฐ บาลในเรื่ อ งผู้ สู ง อายุ ว่ า ประเทศไทยก าลั ง เข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
เรื่องดังกล่าว โดยได้กาหนดให้เป็นประเด็นสาคัญภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
และกรอบการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องดูแล
ในเรื่องผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เช่น การจ้างงานและการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น สาหรับ กสม. สืบเนื่อง
จากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวลาออก กสม. จึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ทางด้านผู้สูงอายุชุดใหม่ ซึ่งเห็นว่าเรื่องนี้มีความสาคัญและจะดาเนินการเพื่อให้มีผลเป็นรูปธรรมต่อไป
2.2 การดาเนินงานของ SEANF ภายหลังการประชุมประจาปีครั้งที่ 13
2.2.1 ผลการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ SDGs
ที่ ประชุ มประจ าปี ของ SEANF ครั้ งที่ 13 เมื่ อเดื อนกั นยายน 2559 ที่ ประเทศเมี ยนมา
ได้มอบหมายให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ในฐานะประธาน SEANF ในปี 2560 ประสานงาน
กับ Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF) เรื่องการจัดฝึกอบรมเพื่อติดตาม
การดาเนินงานตาม SDGs และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ต่อมา APF ร่วมกับ Center for
Economic and Social Rights (CESR) และ CHRP ได้ดาเนินการฝึกอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21
พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559 และในช่วง Face To Face Workshop ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2560
ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสมาชิก SEANF ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม โดยที่ประชุม TWG
ได้รับทราบความคืบหน้าในการดาเนินการต่อเนื่องจากการฝึกอบรมดังกล่าว ดังนี้
1) เมียนมา – สถาบันสิทธิฯ ของเมียนมาได้ส่งเจ้าหน้าที่จานวน 3 คนเข้ารับการฝึกอบรม
และทราบว่ามีผลตอบรับที่ดีจากการฝึกอบรม
2) มาเลเซีย – SUHAKAM เคยมีประสบการณ์ในการนาเครื่องมือ OPERA ไปใช้ โดยได้รับ
ความร่วมมือจาก CESR และจากการฝึกอบรมที่ผ่านมา SUHAKAM ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม จานวน
3 คน โดยได้นาเสนอประสบการณ์การดาเนินการในสิทธิเรื่องน้าในช่วงการอบรม โดยขณะนี้ กาลังพิจารณาที่จะ
ดาเนินกิจกรรมในประเด็นนี้ในปีถัดไป
3) อินโดนีเซีย –Komnas HAM ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับองค์การยูเนสโก

3
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ SDGs มีระยะเวลา 2 ปี เพื่อจัดทาฐานข้อมูลทางเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ใน
เรื่องการพัฒนาที่ยังยืนกับสิทธิมนุษยชน (SDGs and Human Rights) นอกจากนี้ Komnas HAM ยังได้
ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านการจัดทาแผนพัฒนาแห่งชาติ เพื่อจัดทารายงานความคืบหน้าในการดาเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวด้วย สาหรับการจัดทาฐานข้อมูลเผยแพร่บนเว็บ ไซต์ ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า หากมีความ
คืบหน้าว่าเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็ขอให้ Komnas HAM แจ้งให้สมาชิกทราบด้วยเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ต่อไป
4) ไทย – ผู้แทนสานักงาน กสม. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กสม.ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรมจานวน 3 คน โดยหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 คนได้มีการนาเสนอรายงาน
ต่อเลขาธิการ กสม. รวมทั้งได้มีการจั ดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ESCR) และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง กสม.ที่รับผิดชอบงานด้าน ESCR ทราบ อย่างไรก็ตาม ผอ.สรป.ได้ตั้งข้อสังเกตว่า เครื่องมือ
OPERA ค่อนข้างมีความซับซ้อนในการใช้งาน ซึ่ง ผู้เข้าร่วมการอบรมไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมดภายในระยะเวลา
อันสั้น ควรจะมีการจัดอบรมในลักษณะต่อเนื่องขึ้นอีก ทั้งนี้ กสม.มีแผนที่จะจัดทาคู่มือในการตรวจสอบด้าน
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ESCR) เพื่อพัฒนาการดาเนินงานของ กสม.ในประเด็น ESCR โดย
นาเครื่องมือ OPERA มาใช้เป็นรูปแบบ (model) เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทางาน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยกับ
ข้อสังเกตของ ผอ.สรป.ว่าเป็นประเด็นที่ มีความสาคัญ โดยสถาบันสิทธิฯ ของฟิลิปปินส์จะประสานกับ APF
เพื่อให้มีการจัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมอีกครั้ง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2.2.2 ระเบียบวาระว่าด้วยการจัดตั้งสานักงานเลขานุการถาวรของ SEANF
1) ผู้แทน Komnas HAM ได้นาเสนอความคืบหน้าในเรื่องการจัดตั้งสานักงานเลขานุการถาวร
ของ SEANF ว่า Komnas HAM จะนาเสนอเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนจัดตั้งสานักงานฯ
ต่อสานักงานประธานาธิบดี อินโดนีเซียเพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมายของอินโดนีเซีย ต่อไป และเมื่อเอกสาร
วิชาการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้สมาชิก SEANF ทราบด้วย อย่างไรก็ตาม การจะเปิดสานักงานฯ
อย่างเป็นทางการเมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการผ่านความเห็นชอบของประธานาธิบดี ซึ่ง Komnas HAM
คาดว่าในปลายปี 2560 น่าจะจัดตั้งสานักงานฯได้สาเร็จ
2) ที่ประชุมได้ร่วมกันแก้ไขรูปแบบและสาระสาคัญบางส่วนของร่าง Rules of Procedure
(ROP) ของ SEANF เพื่อรองรับการจัดตั้งสานักงานเลขานุการถาวร และจะทบทวนแก้ไขอีกครั้งในการประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ครั้งที่ 2 เพื่อเสนอให้ทปี่ ระชุมประจาปีครั้งที่ 14 รับรองอย่างเป็นทางการต่อไป
3) ประธานแจ้งให้สมาชิกส่งรายละเอียดของข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันให้เจ้าหน้าที่สถาบัน
สิทธิฯ ของฟิลิปปินส์ เพื่อรวบรวมนาเข้าเป็นฐานข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของ SEANF และ SEANF Facebook
ให้กลับมาใช้งานได้อย่างเป็นปัจจุบัน โดย Komnas HAM จะทาหน้าที่ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบดังกล่าว
ต่อไป
2.3 ระเบียบวาระว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF (พ.ศ.2560 – 2564)
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1) ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการดาเนินงานของแต่ละประเทศ ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ SEANF ฉบับใหม่ ดังนี้
1.1) Komnas HAM แจ้งที่ประชุมว่าตน ได้จัดทาร่างแผนปฏิบัติการที่กาหนดกิจกรรม
ต่างๆ ที่ส ถาบั นสมาชิกอาจทาร่ว มกัน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่เพิ่งได้รับการรับรองไปและได้นาเสนอร่าง
แผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อที่ประชุมพิจารณาแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
(1) การเคลื่อนย้ายของประชากร ซึ่งรวมถึงแรงงานย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์ ผู้อพยพ
และผู้แสวงหาที่พักพิง
กิจกรรม
- การเร่งรัดให้ประเทศสมาชิกให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
- การศึกษาความสอดคล้องระหว่างกฎหมายภายในกับอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วย
การต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
(2) ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กิจกรรม
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทาแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน
- การเจรจาระหว่างสถาบันสิทธิฯกับบริษัทธุรกิจ
(3) สิ่งแวดล้อมกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงความยุติธรรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (climate justice) และสิทธิในด้านสุขภาพ
กิจกรรม
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน
(4) การก่อการร้ายและการใช้ความรุนแรงสุดขั้ว (extremism): การต่อต้านการก่อ
การร้ายในมิตสิ ิทธิมนุษยชน
กิจกรรม
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
(5) สิทธิของกลุ่มบุคคลเปราะบาง (ผู้พิการ ชนกลุ่มน้อย สตรี เด็ก และชนพื้นเมือง)
กิจกรรม
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม (Inclusive
Education) จากทุกประเทศ
(6) เป้าหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งรวมถึงสิทธิเรื่องน้า
กิจกรรม
- การเสริมสร้างศักยภาพของสถาบันสิทธิฯในการดาเนินการเกี่ยวกับ SDGs
- การพัฒนาตัวชี้วัดเกี่ยวกับ SDGs
ในการนี้ ผู้แทนสานักงาน กสม. ได้ขอบคุณ Komnas HAM ที่จัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
และเห็นว่าแต่ละประเทศควรนากลับไปพิจารณาและนามาหารือเพิ่มเติมอีกในการประชุม TWG ครั้งต่อไป
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ทั้งนี้ Komnas HAM จะดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น และจะส่งให้สมาชิก SEANF ร่วมกัน
พิจารณาและมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ที่ประชุมประจาปีครั้งที่ 14 รับรองกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป
1.2) Komnas HAM ได้กล่าวชี้แจงความคืบหน้าประเด็นอื่นๆเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 Komnas HAM จะนาเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน ซึ่ง Komnas HAM เป็นผู้ดาเนินการเพื่อให้รัฐบาลพิจารณา โดยมุ่งเน้นสาระสาคัญ 3 ประการ
คือ เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แรงงาน และชุมชนท้องถิ่นรวมไปถึงชนพื้นเมืองของอินโดนีเซียจากการ
ดาเนินกิจการของภาคธุรกิจ
(2) Komnas HAM ได้เจรจากับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารให้ภาครัฐ
ตระหนั กถึงความส าคัญ ในประเด็น เรื่ องธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี กรณีของประเทศ
อินโดนีเซียมีตัวอย่างของภาคเอกชนที่ดาเนินการโดยไม่เคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตปาล์มน้ามัน
ซึ่งมีฐานการผลิ ตที่อิน โดนี เซีย แต่ผู้ บ ริโ ภคส่ว นใหญ่อยู่ในทวีปยุโ รป ซึ่งบริษัทเหล่ านี้จะต้องมีปรับเปลี่ ยน
นโยบายของตนให้ หั น มาเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด้ ว ย เช่ น เดี ย วกั บ ปั ญ หาเรื่ อ งการท าเหมื อ งที่ เ ขตปาปั ว
ของอินโดนีเซีย ที่บริษัทสัญชาติอเมริกันเข้ามาทาธุรกิจ และส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึง
ไม่ต้องการที่จะให้มีการดาเนิน ธุรกิจประเภทนี้เพิ่มอีก Komnas HAM ได้ช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐในเรื่องนี้
โดยจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังรัฐบาล
(3) Komnas HAM ร่วมกับสถาบัน Raoul Wallenberg – RWI จะจัดการประชุม
ระดับสูงว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในมิติข้ามชาติ (Extra – territorial Obligations) ราวเดือนกรกฎาคม
หรือสิงหาคม 2560 ที่เมืองดิลี ประเทศติมอร์ เลสเต้
1.3) ผู้แทนสานักงาน กสม. ได้แจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการของ กสม.ให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
(1) กสม.ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง พ.ศ.
2560 - 2565 โดยในปี 2560 มุ่งเน้นการดาเนินงานของ กสม. ใน 3 ประเด็นด้วยกัน คือ (1) ธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชน (2) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ(3) สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
(2) กสม.มี แผนจะจัด การสั มมนาวิ ช าการ เรื่ อง “การเผยแพร่และการขับ เคลื่ อ น
หลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ณ อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยนายกรัฐมนตรี ของไทยให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมกับกล่าวปาฐกถาในหัวข้อหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ กับการสร้าง
ความยั่ ง ยื น ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม พร้ อ มกั บ จะเชิ ญ ประธานและสมาชิ ก คณะท างานว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติมากล่าวปาฐกถาด้วย
(3) นอกจากนี้ สานักงาน กสม.กาลังจัดทาเอกสารวิจัยเรื่อง National Baseline
Study เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทา
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(4) คณะผู้แทนรัฐบาลเวียดนามได้มาศึกษาดูงาน ณ สานักงาน กสม. เพื่อร่วมหารือ
กับผู้บริหารของสานักงานฯ เกี่ยวกับประสบการณ์ของไทยในการจัดตั้งสานักงานฯ เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับไป
ประกอบการพิจารณาจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
ของ SEANF ในการผลักดันให้ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น
อนึ่ง ประธานที่ประชุมเห็นว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดาเนินงานของสถาบันสมาชิกในประเด็น
ที่เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์เป็นประโยชน์และเห็นควรให้มีการหารือในลักษณะนี้ในการประชุมครั้งต่อๆ ไป
ในเรื่ องนี้ ผู้แทนสานั กงาน กสม. ได้เสนอว่าอาจกาหนดให้ การดาเนินงานของสถาบันสมาชิกที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF เป็นวาระการประชุมประจาของการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ของ SEANF ซึ่ง
ที่ประชุมเห็นด้วย
2.4. ระเบียบวาระว่าด้ วย SEANF และความสัมพันธ์ กับ AICHR และกลไกสิทธิ มนุษยชน
ของอาเซียน
1) ผู้แทนสานักงาน กสม. กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง กสม.กับผู้แทนไทยใน AICHR
ได้ดาเนินไปด้วยดี โดยผู้แทน กสม. และสานักงานฯ ได้เข้า ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ AICHR จัดขึ้น อาทิ
การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วย CSR กับสิทธิมนุษยชน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่สิงคโปร์ และการหารือ
เพื่อเป็ นเจ้ าภาพร่ วมกันในการจั ดสัมมนาระดับชาติว่าด้ว ยการขับเคลื่อนหลั กการชี้แนะฯในประเทศไทย
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่กรุงเทพฯ
2) Komnas HAM และ SUHAKAM แจ้งว่า ประเทศของตนยังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา
อาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก แต่จะพยายามผลักดันให้รัฐบาลดาเนินการให้
สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวโดยเร็ว
3) ที่ ผู้ ป ระชุ ม เห็ น พ้ อ งกั น ว่ า จะร่ ว มกั น ผลั ก ดั น และสนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น สิ ท ธิ ฯ ของ
ติมอร์ เลสเต้ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดโดย AICHR ตามที่ผู้แทน AICHR ของอินโดนีเซียได้เคยสัญญาไว้
4) นอกจากนี้ ยังเห็นควรให้มีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง SEANF และ AICHR
ในลักษณะ SEANF and AICHR Dialogue เพื่อพัฒนาการทางานร่วมกันระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กับ AICHR
2.5 การนาเสนอหัวข้อในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ครั้งที่ 2/2560 และการประชุม
ประจาปี (Annual Meeting) ครั้งที่ 14
ผู้แทนสานักงาน กสม. ให้ความเห็นว่า โดยที่หัวข้อหลักของการประชุม TWG ในครั้งนี้คือ
Migration and Human Rights ดังนั้น เพื่อให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับกระบวนการ Global
Compact on Migration ที่จะรับรองเอกสารสุดท้ายในช่วงเดือนกันยายน 2561 จึงได้เสนอให้ประเด็น
ดังกล่าวเป็นหัวข้อของการประชุม TWG ครั้งที่ 2 และการประชุมประจาปีครั้งที่ 14 เพี่อให้ที่ประชุมสามารถ
มีข้อเสนอแนะหรือแถลงการณ์จากที่ ประชุมเพื่อให้เป็นท่าทีร่วมของ SEANF ในเรื่องนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ
กับข้อเสนอดังกล่าว พร้อมกับกาหนดวันเวลาในการประชุม โดยการประชุม TWG ครั้งที่ 2 จะจัดระหว่างวันที่
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7 – 8 กันยายน 2560 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และการประชุมประจาปีครั้งที่ 14 ของ SEANF จะจัด
ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
2.6 ระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ
ข้อร้องเรียนเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change)
สืบเนื่องจากเมื่อปี 2559 Global Climate Risk Index (GCRI) ได้จัดอันดับให้ประเทศฟิลิปปินส์
เป็น ประเทศที่ติดอันดับหนึ่ งในสิบ ของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate
Change) ที่สูงที่สุดในโลก เกี่ยวกับกรณีปัญหานี้ CHRP ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องจานวนมากทั้งจากภาค
ประชาสังคมและจากประชาชน กรณีที่บริษัทขนาดใหญ่จานวน 48 บริษัท หรือที่ผู้ร้องเรียกโดยรวมในนามว่า
“Carbon Majors” ได้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลก ในการนี้ CHRP จึงได้ดาเนินการ
ศึกษาปัญหาโดยการจัดทา National Inquiry on Climate Justice ทีย่ ึดหลักตามแนวทางสิทธิมนุษยชน พร้อมกับ
พบว่าเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายด้านแก่ผู้ร้อง เช่น สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิในชีวิตและความเป็นอยู่
รวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง เช่น การเกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก และภาวะน้าทะเล
เป็นกรด (Ocean Acidification) ทาให้สัตว์น้าเจริญเติบโตได้ยาก CHRP เล็งเห็นว่าปัญหาสภาวะอากาศ
เปลี่ยนแปลงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนควรต้องร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากสภาวะดังกล่าว
วันที่ 28 เมษายน 2560
2.7 การโยกย้ายถิ่นฐานกับสิทธิมนุษยชน (Migration and Human Rights)
ผู้ แทนสถาบั น สิ ทธิฯของฟิลิ ป ปิ นส์ กล่ าวชี้แจงความเป็นมาจากการที่ ส ถาบันสิ ทธิฯ ฟิลิ ปปิน ส์
ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนของ GANHRI ให้เข้าร่วมในกระบวนการ Global Compact on Migration ซึ่งเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้นาเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทา
เอกสารสุดท้ายที่จะมีการรับรองในเดือนกันยายน 2561 ในช่วงการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ
ที่นครนิวยอร์ก ในการนี้ CHRP จึงได้เลือกประเด็น Migration and Human Rights เป็นหัวข้อหลัก
ของที่ประชุม TWG เพื่อจะได้รับฟังประสบการณ์การดาเนินงานของสมาชิก SEANF อื่นๆ ในเรื่องดังกล่าว
ดังนี้
1) ผู้แทน Komnas HAM ได้นาเสนอการดาเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาผู้อพยพและผู้
แสวงหาที่พักพิงในประเทศอินโดนีเซียว่า อินโดนีเซียมีผู้อพยพมาจากหลายประเทศ สาเหตุเนื่องมาจากปัญหา
การเมืองและเศรษฐกิจ โดยอินโดนีเซียถือเป็นประเทศทางผ่าน (transit) เพื่อเดินทางต่อไปยังออสเตรเลีย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอินโดนีเซียคือปัญหาอาชญากรรม อาชญากรข้ามชาติ ยาเสพติด
การก่อการร้าย ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้อพยพด้วยกันเองและกับคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังสิ้นเปลือง
งบประมาณของรัฐในการดูแล จากกรณีปัญหาดังกล่าว Komnas HAM ได้ประสานกับ IOM และ UNHCR
เรื่องการผลักดัน หรือการส่งตัวไปยังประเทศทีส่ าม พร้อมกับได้มีการตรวจสอบ ศึกษาวิจัย ลงพื้นที่ ในสถานที่
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พักพิงชั่วคราวในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยพบว่าประสบปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการดูแล ความ
เป็นอยู่ของเด็กและผู้หญิง ซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่ เหมือนนักโทษ นอกจากนี้ ผู้อพยพเหล่านี้ยัง ขาดความรู้
ความเข้าใจในระบบสังคมของอินโดนีเซีย ขณะนี้ Komnas HAM ได้จัดทาบันทึกความเข้าใจกับ UNHCR
เรื่องการให้ความคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ แต่ยัง ติดปัญหาที่ประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีกฎหมายภายในรองรับ
โดย Komnas HAM ได้วางแผนที่จะจัดทาข้อเสนอแนะให้รัฐบาลให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยผู้ลี้ภัย เพื่อให้รัฐบาลเข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานสากลในเรื่องดังกล่าว
2) ผู้ แทน SUHAKAM นาเสนอเรื่องเด็กในสถานที่กัก ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
และเรื่ องแรงงาน โดยปี นี้ SUHAKAM กาหนดจะจัด กิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ ปัญหาการ
ค้ามนุษย์ โดยให้ประชาชนทราบบทบาทของตนเองว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร ในส่วนของ
มาตรการทางกฎหมาย มาเลเซียมีกฎหมายต่อต้านการลักลอบการค้ามนุษย์และมีหน่วยงานของภาครัฐที่ดูแล
เรื่ อ งนี้ โดยเมื่ อ ปี 2559 ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายดั ง กล่ า ว คื อ การอนุ ญ าตให้ ผู้ เ สี ย หายสามารถ
เคลื่อนไหวหรือเดินทางได้โดยอิสระมากขึ้น แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทางานได้ การดาเนินการสาคัญที่ผ่านมา
ปี 2559 รัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะทางานร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง เพื่อแก้ไขปัญหาโดย
จัดให้มีที่พักชั่วคราว การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ขณะนี้ SUHAKAM
กาลังติดตามการดาเนินงานในเรื่องนี้อยู่ นอกจากนี้ รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานผิดกฎหมายและริเริ่ม
ในเรื่องการจ้างงานใหม่ (Re-hiring program) เพื่อสนับสนุนแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมาย และลดจานวน
แรงงานที่ผิดกฎหมายอันส่งผลกระทบต่อปัญหาทางด้านสังคมในประเทศ
3) ผู้ แทนสานั กงาน กสม. ได้ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ สถานการณ์ การค้ามนุษย์
ในประเทศไทย โดยมีสาระสาคัญว่า ในปี 2559 ไทยได้ประกาศนโยบาย Zero Tolerance Against Human
Trafficking เน้นให้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหา (Victim – centered approach) ทั้งนี้ รัฐบาลได้
ประกาศให้ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นวาระแห่งชาติมาแล้วตั้งแต่ปี 2557 การดาเนินการที่สาคัญของรัฐบาล
ได้แก่ การเพิ่มงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งอัยการคดีพิเศษ
แผนกคดีค้ามนุษย์ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์โดยตรง มีการแก้ไขกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ โดยมีสาระสาคัญ เช่น การอนุญาตให้พยานในคดีค้ามนุษย์สามารถทางานในประเทศไทยต่อได้
อีก 2 ปี เป็นต้น มีการกระชับความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมระบบการตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานระหว่างประเทศ มีการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การไม่จ้างแรงงานแก่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
ในธุร กิจประมง การนาเข้าแรงงานที่ถูกกฎหมาย และการกาหนดให้การจ้างงานของนายจ้างต้องยึดหลั ก
สิทธิมนุษยชน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั งแจ้ งให้ ที่ป ระชุมรับทราบมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
เรื่องการกาหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรของผู้เกิดในราชอาณาจักรซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยและ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่องหลักการให้มีระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย
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ผู้ แทนส านั กงาน กสม. ยั งได้ แจ้งให้ ที่ป ระชุม ทราบเพิ่มเติม ถึงการดาเนินการของ กสม.
ที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ได้แก่ ผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ กสม.กรณีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ฟ้อ งบริ ษั ทฟาร์ ม ไก่เ รื่ อ ง การยึ ด หนั งสื อ เดิ น ทางที่ อ าจจะเกี่ ย วข้ องกั บ กระบวนการค้า มนุ ษ ย์ ซึ่ ง ผลการ
ตรวจสอบไม่ปรากฎว่ามีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แต่อย่างใด
4) ติมอร์ เลสเต้ - รัฐบาลได้ทา MOU กับรัฐบาลเกาหลีใต้และออสเตรเลียในการส่งคนติมอร์
เลสเต้เข้าไปทางานในประเทศดังกล่าว ส่วนแรงงานต่างชาติที่เข้ามาในติมอร์ เลสเต้ ก็พบว่ามี การใช้วีซ่า
นักท่องเที่ยวเข้ามาลักลอบทางานในติมอร์ เลสเต้ ซึ่งผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับประเทศ
อินโดนีเซียในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เช่น จัดให้มีการตรวจสอบรถที่ผ่านเข้า – ออกตามแนวชายแดน
มีความร่วมมือกับ Komnas Ham ภายใต้โครงการช่วยเหลือเด็กที่ถูกพรากจากครอบครัวในช่วงสงครามกลาง
เมืองให้กลับคืนสู่ถิ่นเดิม
5) เมียนมา - วัตถุประสงค์หลักที่ชาวเมียนมามักไปใช้แรงงานในต่างประเทศ เนื่องมาจาก
เงื่อนไขทางสังคม เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษาน้อย ชาวเมียนมาเข้าไปใช้แรงงาน
ในประเทศต่ างๆ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นจ านวนมาก เช่ น มาเลเซี ย สิ งคโปร์ ไทย รวมถึ ง จีน และญี่ปุ่ น ด้ ว ย
และบางคนเข้าไปทางานในสถานะแรงงานที่ผิดกฎหมาย และทาให้เกิดปัญหาตามมา ผู้แทนสถาบันสิทธิฯของ
เมียนมา ได้ย กตัวอย่างกรณีที่แรงงานชาวเมียนมา 2 คน ถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมชาวอังกฤษ 2 คนที่
เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแจ้งว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 MNHRC ได้ส่งหนังสือถึงสานักงาน กสม.
เพื่อขอให้ช่วยคุ้มครองแรงงานทั้ง 2 คนจากการถูกละเมิด ซึ่งในกรณีนี้ ผู้แทนสานักงาน กสม. ได้แจ้งเพิ่มเติม
ในที่ประชุมว่า สิ่งที่ กสม.ดาเนินการภายหลังจากที่ได้รับหนังสือจาก MNHRC คือการดาเนินการเพื่อให้แน่ใจ
ว่าแรงงานชาวเมียนมาทั้ง 2 คน ได้รั บการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นสิ ทธิตามข้อ 14 ของกติกา
ICCPR ที่ไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม ส่วนเรื่องการตัดสินคดีเป็นเขตอานาจของศาลยุติธรรม
ซึ่ง กสม. มิอาจก้าวล่วงได้
2.8 การบรรยายจากหน่วยงานต่างๆของฟิลิปปินส์ในประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติ (Migration
Workers)
2.8.1 ผู้แทนภาคประชาสังคม
1) Center for Migrant Advocacy (CMA) เป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือแรงงานชาวฟิลิปปินส์ที่ตกเป็น
เหยื่อการละเมิดสิทธิ มีการให้ความช่วยเหลือ ด้านกฎหมาย และสวัสดิการที่จาเป็น นอกจากนี้ มีบทบาทใน
การส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิของแรงงานทั้งในเชิงนโยบาย และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ
2) Lawyers Beyond Borders Network (LBB) เป็นเครือข่ายทนายความที่มีทนายความ
จากประเทศต่างๆ มาร่วมกันปฏิบัติ ภารกิจในการช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ การช่วยเหลือ
องค์กรขนาดเล็กอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย ส่งเสริมการทางานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาแรงงาน
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ข้ามชาติ ตลอดจนแสวงหาโอกาสความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เช่น อาเซียน เป็นต้น ที่ผ่านมาได้มีการประชุม
สัมมนาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติทั้งในฟิลิปปินส์
และต่า งประเทศ เช่ น ไทย มาเลเซีย บั งกลาเทศ อิ นเดีย โอมาน และญี่ ปุ่น เป็น ต้น โดยล่ าสุ ดได้มี การ
จัดประชุม 4th Regional Conference of The Lawyers Beyond Borders เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน
2559 ทีก่ รุงเทพฯ
3) Migrant Forum in Asia (MFA) เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ และช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่แรงงานข้ามชาติ ทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ทางานเกี่ยวกับปัญหาของแรงงานข้ามชาติ
2.8.2 ภาครัฐบาล ได้แก่ Philippine Overseas Employment Administration (POEA)
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการจัดหางานให้แก่แรงงานชาวฟิลิปปินส์ที่ทางานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
ทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองสวัสดิ ภาพในการทางาน เช่น ทาหน้าที่ในการออก
ใบอนุญาตประกอบอาชีพ การรับเรื่องร้องเรียน การฟ้องคดีต่อหน่วยงานจัดหางานและนายจ้างชาวต่างชาติ
การรับรองหรือลงทะเบียนสาหรับบริษัทนายจ้างชาวต่างชาติที่จ้างแรงงานชาวฟิลิปปินส์ การช่วยเหลือแรงงาน
ที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนการให้ความรู้ การฝึกอบรมเรื่องการจ้างงานที่ถูกกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

----------------------------
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