ประธาน กสม. แจง ทีป่ รึกษา สสส. กรณี ‘วันเฉลิม’
ได้ ประสานบัวแก้วเพือ่ หาความจริงแล้ว
ตามที่ปรากฏข่าวในสื่ อมวลชนฉบับหนึ่ งว่า นายไพโรจน์ พลเพชร ที่ปรึ กษาสมาคมสิ ทธิ
เสรี ภาพของประชาชน (สสส.) และอดี ตกรรมการปฏิ รูปกฎหมาย (คปก.) เห็ นว่า ข้ออ้างของนายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ที่วา่ กสม. ไม่สามารถตรวจสอบกรณี การหายตัวไปของ
นายวันเฉลิ ม สัตย์ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ เพราะเหตุ เกิ ดนอกราชอาณาจักรไทย จึ งไม่อยู่ในหน้าที่ และอานาจที่ กสม.
จะตรวจสอบได้ ไม่สามารถรับฟังได้ ด้วยเหตุผลสาคัญ 5 ประการ นั้น
ประธาน กสม. ขอแจ้งให้นายไพโรจน์ พลเพชร และสาธารณชนทราบ ดังนี้
1. รัฐแต่ละรัฐย่อมมีอานาจอธิ ปไตยเหนื อดินแดนของตน รัฐธรรมนูญและกฎหมายของรัฐ
ใดจึงย่อมมีผลใช้บงั คับภายในดินแดนของรัฐนั้น ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ของไทย อานาจอธิ ปไตยเป็ นของ
ปวงชนชาวไทย (มาตรา 3 วรรคหนึ่ง) กสม. เป็ นหนึ่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้
เป็ นไปตามรั ฐธรรมนู ญ กฎหมาย และหลักนิ ติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความ
ผาสุ กของประชาชนโดยรวม (มาตรา 3 วรรคสอง)
2. แม้ กสม. จะมี หน้า ที่ และอ านาจในการตรวจสอบและรายงานข้อ เท็จจริ ง ที่ ถู ก ต้อ ง
เกี่ ยวกับการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนโดยไม่ล่าช้า (รัฐธรรมนู ญ มาตรา 247(1)) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ( พรป. กสม. มาตรา 26(1)) ก็ตาม กสม.
ก็ตอ้ งดาเนิ นการตรวจสอบภายในเขตประเทศไทย โดยมุ่งหมายที่จะส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน
อย่า งเป็ นระบบ และเฝ้ าระวังและติ ดตามสถานการณ์ ด้า นสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศ ในกรณี ที่ ปั ญหา
การละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนเกิดขึ้นแก่พลเมืองไทยนอกราชอาณาจักรไทย กสม. มีหน้าที่ประสานหรื อแสวงหา
ความร่ วมมือจากหน่ วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศในด้าน
สิ ทธิ มนุ ษยชน (มาตรา 27(3) และมาตรา 33วรรคสอง) กสม. ไม่มีอานาจที่ จะประสานความร่ วมมื อกับ
รัฐบาลของประเทศอื่นโดยตรง แต่เป็ นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ
3. เมื่อมีกรณี นายวันเฉลิมเกิดขึ้นที่กรุ งพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา กสม. ก็มิได้นิ่งนอนใจ
และห่ ว งใยเป็ นอย่ า งยิ่ ง เพราะเป็ นกรณี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพของคนไทยที่ เ กิ ด ขึ้ นนอก
ราชอาณาจักรไทย จึงได้ดาเนิ นการตามหน้าที่และอานาจที่ กาหนดไว้ตามรัฐธรรมนู ญ และ พรป. กสม.
โดยเมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563 ได้มีหนังสื อราชการขอความร่ วมมื อจากกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริ งที่ถูกต้องและทาความจริ งให้ปรากฏ ผ่านหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา แล้วแจ้งให้ กสม. ทราบ เพื่อดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. ต่อมาเมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 มีตวั แทนของกลุ่มนักเคลื่ อนไหวทางการเมือง
และนักสิ ทธิ มนุษยชนมายื่นเรื่ องขอให้ กสม. เร่ งประสานงานกับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสื บหา
ตัวนายวันเฉลิมโดยด่วน สานักงาน กสม. ได้รับเรื่ องไว้และดาเนินการต่อไปแล้ว
5. อนึ่ ง เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 มี รายงานข่าวทางสื่ อมวลชนว่า พี่สาวของ
นายวัน เฉลิ ม สั ต ย์ศ ัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ได้เ ข้า ยื่ น เรื่ อ งต่ อ ส.ส.บัญ ชี ร ายชื่ อ ของพรรคการเมื อ งหนึ่ ง และโฆษก
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิ ทธิ มนุษยชน สภาผูแ้ ทนราษฎร เพื่อติดตามความคืบหน้า
และเชิ ญหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ขอ้ มูล และต่อมาเมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 มีการยื่นกระทูถ้ าม
สดต่อที่ประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร
“หวังว่านายไพโรจน์ พลเพชร คงเข้าใจข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริ ง และการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กสม. เกี่ยวกับเรื่ องนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น” นายวัส กล่าวในที่สุด

สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
11 มิถุนายน 2563
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