
สนธสิัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน - Core international human rights treaties 
 

ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ถือเป็นสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ภายใต้สหประชาชาติ  
มีทั้งหมด 9 ฉบับ ในปัจจุบันสามารถสรุปสถานะของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศหลักเหล่านี้ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
สนธสิัญญาหลัก 

ด้านสิทธิมนษุยชน 
เข้าเป็นภาคี เนื้อหา/สาระสำคัญ 

1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ( International Covenant on 
Civil and Political Rights-ICCPR) 

√ หน้าที่ของบุคคลที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
ได้รับสิทธิทั ้งด้านพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 

2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights หรือ 
ICESCR) 

√ สิทธ ิในการกำหนดเจตจำนงของตนเอง การทำงาน ชีวิต 
ความเป็นอยู่ที ่ดี การศึกษาสิทธิด้านสุขภาพ วัฒนธรรม และ 
การไม่เลือกปฏิบัติ 

3. อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏบิัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ (Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against Women 
หรือ CEDAW) 
หมายเหต ุไทยยังเข้าเป็นภาคีของพิธสีารเลอืกรับของอนุสญัญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรปูแบบ (Optional 
Protocol to the CEDAW) 

√ ความเท่าเทียมกันระหว่างบุร ุษและสตรี ในด้านการเมือง 
การดำรงชีวิต กฎหมาย และสิทธิของสตรีที่จะต้องได้รับการดแูล
ทางเศรษฐกิจการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานที่ทำงาน 
และการเข้าถึงบริการสุขภาพ ฯลฯ 

4. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the 
Rights of the Child หรือ CRC) 
หมายเหต ุไทยยังเข้าเป็นภาคีของพิธสีารเลอืกรับของอนุสญัญาว่า
ด้วยสทิธิเด็ก เรือ่ง การขายเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามก
เกีย่วกับเด็ก (Optional Protocol to the CRC on the sale of 
children, child prostitution and child pornography) 
พิธีสารเลอืกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสทิธิเดก็ เรื่อง ความเกีย่วพนั
ของเดก็ในความขดัแย้งกนัด้วยกำลังอาวธุ (Optional Protocol 
to the CRC on the involvement of children in armed 
conflicts) และพิธีสารเลอืกรับของอนุสญัญาว่าด้วยสทิธิเดก็ 
เรื่อง กระบวนการติดตอ่รอ้งเรียน (Optional Protocol to the 
CRC on a communications procedure) 

√ สิทธิต่าง ๆ ที่เด็กพึงได้รับ ประกอบด้วย สิทธิและเสรีภาพของ
เด ็กโดยทั ่วไป การคุ ้มครองร ่างกาย ชีว ิต เสร ีภาพ และ 
สวัสดิภาพของเด็ก การให้สวัสดิการสังคมแก่เด็ก การคุ้มครอง
สิทธิทางแพ่ง การคุ้มครองเด็กที่มีปัญหาความประพฤติหรือ
กระทำความผิดทางอาญา การคุ้มครองเด็กผู้ด้อยโอกาส 

5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination หรือ CERD) 

√ สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทั้งมวลโดยไมม่ี
การจำแนกความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติเพศ ภาษา หรือศาสนา 

6. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการ
กระทำอ่ืน ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยี
ศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and 
other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment หรอื CAT) 

√ กำหนดให้การทรมานเป็นความผิดที ่ลงโทษได้ตามกฎหมาย
อาญา เขตอำนาจที่เป็นสากลเกี่ยวกับความผิดการทรมาน และ
หลักการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

7. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities ห รื อ 
CRPD) 

√ ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ สตรีพิการ เด็กพิการ 
และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคนพิการในสังคม 



8. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบ ังคับ 
( International Convention for the Protection 
of All Persons from Enforced Disappearance 
หรือ CED) 

× กำหนดให้การทำให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับเป็นฐาน
ความผิดตามกฎหมายอาญา รวมทั้งกำหนดโทษของความผิด
ดังกล่าว 
ข้อมูลจาก http://www.rlpd.go.th/ rlpdnew/images/ 
/rlpd_1/International_HR/2557/CED.pdf 

9. อนุสัญญาว่าด้วยการคุม้ครองสทิธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 
(Convention on the Protection of the Rights 
of Migrants Workers and Member of their 
Families หรือ CMW) 

× การคุ้มครองสิทธิของแรงงานและสมาชิกในครอบครัวในทาง
ระหว่างประเทศท่ีเหมาะสม 
 

 
 

ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

ดูสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับเต็มได้ที่ 

http://humanrights.mfa.go.th/th/humanrights/obligation/international-human-rights-mechanism/ 

http://humanrights.mfa.go.th/th/humanrights/obligation/international-human-rights-mechanism/

