ข้อเท็จจริงกรณีการลดสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามที่ได้มีรายงานเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการลดสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ จากสถานะ “เอ” เป็ น “บี ” โดยส านักงานข้ าหลวงใหญ่ สิ ทธิ ม นุษ ยชนแห่ งสหประชาชาติ นั้น
เนื่ องจากอาจมีข้อมูล ที่คลาดเคลื่ อนจากการเสนอข่าวดังกล่ าว คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้
๑. การจัดสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศต่างๆ เป็นการดาเนินการโดย
คณะกรรมการประสานงานระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสถาบั น สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ( International
Coordinating Committee of National Human Rights Institutions) ห รื อ ที่ มี ชื่ อ ย่ อ ว่ า ICC ซึ่ ง เ ป็ น
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลกที่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๖ และมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสิทธิ มนุษยชนแห่ง ชาติตามแนวทางที่ได้รับการรับรอง
โดยสหประชาชาติดังปรากฏในหลักการปารีสว่า ด้วยสถานะของสถาบันแห่งชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Paris Principles Relating to the Status of National Institutions for the Promotion
and Protection of Human Rights) เพื่อให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศต่างๆ สามารถทาหน้าที่
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ICC เมื่อปี ๒๕๔๗ พร้อม
กับได้รับสถานะ “เอ” เนื่องจากได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติและการดาเนินงานที่สอดคล้องกับหลัก การ
ปารีส หลังจากนั้น กสม. ได้รับการทบทวนสถานะอีก ๒ ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามธรรมนูญของ ICC ที่กาหนดให้
สถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ต้ อ งเข้ า รั บ การทบทวนการ จั ด สถานะทุ ก ๆ ๕ ปี (reaccreditation) ในการทบทวนการจัดสถานะครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ กสม. ได้รับสถานะ “เอ”
และ กสม. ได้เข้าสู่กระบวนการทบทวนการจัดสถานะครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในช่วงของ กสม.
ชุดที่ ๒ โดยในการพิจารณาจัดสถานะของ กสม. ครั้งที่ ๒ นี้ ICC โดยคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SubCommittee on Accreditation) หรือ SCA ได้ใช้เวลาในการพิจารณาคาชี้แจงและเอกสารประกอบต่างๆ ที่
กสม. จั ด ส่ ง ไปให้ เ ป็ น เวลาประมาณ ๑ ปี และเมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม ๒๕๕๗ คณะอนุ ก รรมการ SCA ได้ มี
ข้ อ เสนอแนะต่ อ ICC ให้ ล ดระดั บ กสม. ให้ อ ยู่ ใ นสถานะ “บี ” ภายในระยะเวลา ๑ ปี นั บ จากที่ SCA มี
ข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยในช่วงระยะเวลา ๑ ปีนั้น กสม. ยังคงสถานะ “เอ”เช่นเดิมและสามารถให้ข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อแสดงว่า กสม. มีการทางานที่สอดคล้องกับหลักการปารีส
๓. เหตุผลที่คณะอนุกรรมการ SCA มีข้อเสนอแนะให้ลดระดับสถานะของ กสม. เนื่องมาจากความ
กังวลใน ๓ ประเด็น ประเด็นแรกเป็นเรื่ องกระบวนการการสรรหาและการแต่งตั้ง กสม. ซึ่ง SCA เห็นว่า
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องขาดหลักประกันการมีส่วน ร่วมของภาคประชาสังคมใน
กระบวนการสรรหาและการได้มาซึ่งกรรมการสิท ธิมนุษยชน ที่มีความหลากหลาย (pluralism) โดยคานึงถึง
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสาคัญ (merit-based selection) ประเด็นที่สองได้แก่ การไม่สามารถตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างทันท่วง ทีในกรณีการจัดทารายงานการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี
๒๕๕๓ และในช่วงระหว่างปลายปี ๒๕๕๖ ถึงกลางปี ๒๕๕๗ ที่ล่าช้า และประเด็นสุดท้าย ได้แก่มีการขาด

บทบัญญัติที่ชัดเจนในกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มกันจากการถูก ดาเนินคดีทางกฎหมายในกรณีการทาหน้าที่โดย
สุ จ ริ ต และเป็ น การปฏิ บั ติ ง าน ตามหน้ า ที่ (Functional immunity and independence) ซึ่ ง ถื อ เป็ น
หลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม.
๔. ในช่วงระยะเวลา ๑ ปีภายหลังเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งคณะอนุกรรมการ SCA ได้เปิดโอกาสให้
กสม. ชี้แจงความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติม กสม. ได้พยายามดาเนินการในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อห่วงกังว ล
ของ SCA ข้างต้นมาโดยตลอด โดยได้เร่งรัดการจัดทารายงานการชุมนุมทางการเมืองในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗
จนแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ส่วนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง
และ การให้ความคุ้มกันแก่ กสม. ในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตนั้น กสม. ได้มี การชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะใน
ประเด็นดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องใน กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
อย่างต่อเนื่องในหลายโอกาส อย่างไรก็ดี การดาเนินการของ กสม. ในเรื่องนี้ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรมเนื่องจาก
ร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ชุดแรก) ไม่ผ่านการรับรองของสภาปฏิ รูป
แห่งชาติ
๕. เมื่อครบกาหนดเวลา ๑ ปีที่คณะอนุกรรมการ SCA ให้เวลา กสม. ในการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
กสม. ชุดปัจจุบัน ซึ่งเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นอกจากจะได้เข้าพบกับประธานกรรมการ
และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อชี้แจงความ จาเป็นในการปรับปรุงรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในของไทย
ตามข้อห่วงกังวลของ SCA แล้ว ยังได้เสนอหาแนวทางที่จะให้มีการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็น
ดังกล่าว ที่จะมีผลในทันทีในระหว่างที่การยกร่างรัฐธรรมนู ญฉบับใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ด้วย โดยได้เสนอให้มี
การปรับเพิ่มผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสถาบันการศึกษาที่มี การเรียนการสอนด้าน สิทธิ
มนุษยชนในองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๕๐ และเพิ่มบทบัญญัติเรื่องความคุ้มกันการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. ในทานองเดียวกับที่ปรากฏในพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ กสม. ได้ชี้แจงการดาเนินการของ
กสม. ในเรื่องนี้ไปยังประธาน ICC เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม แต่การชี้แจงดังกล่าวก็ไม่มีผลต่อลดสถานะของ กสม.
โดย ICC ตามข้อเสนอแนะของ SCA
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ ICC ได้ตัดสินใจลดสถานะของ กสม. แล้ว คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ได้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อสาธารณชนเมื่อ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ โดยบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
กสม.ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้กาหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิ มนุษยชนมีส่วนร่วมในการสรร
หา กสม. ด้ว ยดังปรากฏในร่ างมาตรา ๒๔๒ วรรคสาม ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวทางที่ กสม. ได้เสนอไปยั ง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้และนับเป็นความก้าวหน้าที่ สาคัญ
๖. แม้ กสม. จะถูกลดสถานะโดย ICC จาก “เอ” เป็น “บี” แต่ กสม. จะยังคงดาเนินการเพื่อให้
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และกฎหมายเกี่ยวกับ อานาจหน้าที่และการดาเนินงานของ กสม. ที่จะ
ประกาศใช้ในอนาคตมีความสอดคล้องกับหลักการปารีสในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อห่วงกังวลของ SCA และ
แม้ว่าการถูกปรับลดสถานะอาจส่งผลกระทบต่อสถานะและบทบาทของ กสม. ในเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศอยู่บ้าง แต่ กสม. จะยังคงปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่ต่อ ไป ทั้ง

การดาเนินงานในประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าใจและตระหนักถึง ความสาคัญ ของการเคารพ
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ได้รับการเยียวยา อย่างเป็น
ธรรม และการดาเนิน ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศต่างๆ ในกรอบ ICC ซึ่งเป็น
เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับสากล กรอบความร่ว มมือในระดับภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก
(Asia-Pacific Forum of National Human Rights Institutions - APF) และระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum – SEANF) รวมถึงการร่วมมือกับ
กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ อาทิ การเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามกระบวนการ
UPR และต่ อ คณะกรรมการประจาสนธิ สั ญ ญา ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนฉบั บ ต่ า งๆ ที่ ป ระเทศไทยเป็ น ภาคี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

