ข่ าวแจก
กสม. แต่ งตั้งคณะทำงำนพิจำรณำรำยงำนสถำนกำรณ์ สิทธิมนุษยชนขององค์ กร Human Rights Watch
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ กล่าวว่า
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) ด้า นการคุ ้ม ครองและมาตรฐานการคุ ้ม ครอง
สิ ทธิ มนุ ษยชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณากรณี Human Rights Watch ซึ่ งเป็ น
องค์ ก รพัฒ นาเอกชนระหว่ า งประเทศ เผยแพร่ ร ายงานจ านวน ๒ ฉบับ คื อ ๑. รายงานสถานการณ์
สิ ทธิ มนุ ษยชนทัว่ โลกประจาปี ค.ศ. ๒๐๑๘ และ ๒. รายงานสถานการณ์ ดา้ นแรงงานในภาคประมงไทย
ซึ่ งที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบแต่ ง ตั้ งคณะท างานพิ จ ารณารายงานทั้ งสองฉบั บ โดยอาศั ย อ านาจ
ตามมาตรา ๒๔๗ (๔) ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๒๖ (๔)
และ มาตรา ๔๔ แห่ งพระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
นายวัส กล่าวว่า อานาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนู ญและ พ.ร.ป.กสม. ที่อา้ งถึงข้างต้นมีสาระสาคัญว่า
เมื่อความปรากฏต่อ กสม. ไม่วา่ โดยทางใดว่ามีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิ ทธิ มนุ ษยชนในประเทศไทย
โดยไม่ ถู ก ต้องหรื อไม่ เป็ นธรรม กสม. มี หน้า ที่ ต้องตรวจสอบและชี้ แจงหรื อ จัดท ารายงานข้อเท็ จ จริ ง
ที่ถูกต้องของสถานการณ์น้ นั โดยไม่ชกั ช้า เพื่อเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบเป็ นการทัว่ ไป ซึ่ งการตรวจสอบ
รายงานทั้ง สองฉบับ ของ Human Rights Watch นับเป็ นกรณี แรกของการดาเนิ นการตามบทบัญญัติ ของ
รัฐธรรมนูญและ พ.ร.ป.กสม.ข้างต้น
“ที่ ป ระชุ ม กสม. ได้ ว างหลัก ในการตรวจสอบว่ า ในชั้ น แรกให้ ค ณะท างานฯ น ารายงาน
การตรวจสอบ และข้อเสนอแนะในเชิ ง นโยบายของ กสม. ที่ เสนอต่ อรั ฐบาล รวมตลอดทั้ง การแก้ไ ข
ปรับปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรื อคาสั่งใด ๆ ที่สอดคล้องในรายงานสถานการณ์ สิทธิ มนุ ษยชนทัว่ โลก
ประจาปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับประเทศไทย และรายงานวิจยั เรื่ องโซ่ ที่ซ่อนไว้ : การปฏิ บตั ิ
มิชอบด้านสิ ทธิ และแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทยของ Human Rights Watch มาพิจารณาควบคู่
ไปกับผลการดาเนิ นการของรัฐบาลตามรายงานหรื อข้อเสนอแนะของ กสม. และการดาเนิ นการที่ต่อเนื่ อง
จนถึงปั จจุบนั เพื่อตรวจสอบโดยให้ความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย มีกรอบระยะเวลาการพิจารณาประมาณ ๓๐ วัน”
ประธาน กสม. กล่าว
นายวัส กล่ าวด้วยว่า ในชั้นการพิจารณาร่ างรั ฐธรรมนู ญ กสม.ชุ ดปั จจุ บนั องค์กรสิ ทธิ มนุ ษยชน
ระหว่างประเทศและ Human Rights Watch เคยทาหนังสื อต่อคณะกรรมาธิ การร่ างรัฐธรรมนู ญ ขอให้ตดั อานาจ
และหน้าที่ของ กสม. ในส่ วนที่เกี่ ยวกับการตรวจสอบรายงานสถานการณ์สิทธิ มนุ ษยชนในประเทศไทย

๒
ที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ นธรรม เนื่องจากเห็นว่าการชี้ แจงว่ารายงานสถานการณ์สิทธิ มนุษยชนในประเทศไทย
ขององค์กรต่าง ๆ จะมีความถูกต้องและเป็ นธรรมต่อประเทศไทยหรื อไม่น้ นั เป็ นอานาจและหน้าที่โดยตรง
ของรัฐบาล อย่างไรก็ตามเมื่อฝ่ ายนิ ติบญั ญัติกาหนดให้เป็ นภารกิจของ กสม. ดังนั้น กสม. จึงจาเป็ นต้องวางหลัก
เพื่อเป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิหน้าที่น้ ี โดยไม่เอนเอียงหรื อก้าวล่วงบทบาทของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ที่สาคัญ
ต้องคานึงถึงความผาสุ กของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็ นสาคัญด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชำติ
๓๑ มกรำคม ๒๕๖๑

