เรี ยน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวัส ติงสมิตร
cc: นางฉัตรสุดา จันทร์ ดยี ิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, นางประกายรัตน์ ต้ นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, นาง
เตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, นางอังคณา นีละไพจิตร
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, และ นายโสพล จริ งจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชัน้ 6-7 120 หมูท่ ี่ 3
ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่ อง: จดหมายเปิ ดผนึกเครื อข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนเอเชียว่าด้ วยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติตอ่ กรณีการสอบสวนทางวินยั ต่อ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางอังคณา นีละไพจิตร
เรี ยน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เครื อข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนเอเชียว่าด้ วยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (ANNI) ขอแสดงความกังวลเป็ นอย่างยิง่ ต่อกรณี
การสอบสวนทางวินยั ทีด่ ําเนินการโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางอังคณา นี
ละไพจิตร ทังนี
้ ้ ANNI ทราบว่าการไต่สวนดังกล่าวเริ่ มต้ นขึ ้นภายหลังจากการอภิปรายโดยสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.) นาย
ตวง อันทะไชย และต่อมาการร้ องเรี ยนดังกล่าวได้ ถกู ส่งไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยนายสุรวัชร สังขฤกษ์
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ สนช.ได้ จดั การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติโดยมีวาระการพิจารณาเรื่ องรายงานการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และรายงานผลปฏิบตั ิงานของกสม. โดยในระหว่างการประชุม สมาชิกสนช. นาย ตวง
อันทะไชย ได้ อภิปรายเป็ นเชิงนัยโจมตีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางอังคณา นีละไพจิตร โดยกล่าวอ้ างถึงการที่กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติคนหนึง่ เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับคดีทางการเมืองซึง่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ควรเข้ าไปสังเกตการณ์คดีเหล่านัน้

คดีการเมืองดังกล่าวเชื่อได้ วา่ เป็ นคดีทนี่ ายปิ ยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ถกู ตังข้
้ อหาเพื่อพิจารณาคดีความผิดฐาน
นําข้ อมูลอันเป็ นเท็จเข้ าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ และความผิดฐานดูหมิ่นศาล ทังนี
้ ้ ANNI ทราบว่า ภายในระยะเวลาหนึง่ สัปดาห์หลังจาก
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติดงั กล่าว ทางกสม.ก็ได้ ริเริ่มการสอบสวนทางวินยั ต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางอังคณา นี
ละไพจิตร
หลักการปารี ส (The Paris Principles) ได้ กําหนดหลักประกันความเป็ นอิสระของสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติเอาไว้ 1 โดย
สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติควรได้ รับมอบอํานาจหน้ าที่ที่จะพิจารณาได้ อย่างอิสระต่อเรื่ องใดๆก็ตามที่อยูภ่ ายใต้ อาํ นาจหน้ าทีข่ อง
องค์กร สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติควรสามารถที่จะกําหนดได้ วา่ อาณัตใิ ดขององค์กรที่สมควรให้ ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิงาน
ภายใต้ ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ขององค์กร นอกจากไปนี ้ สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติควรสามารถที่จะอํานาจตัดสินใจต่อ ผลการ
วินิจฉัยข้ อเท็จจริง ข้ อสรุป และข้ อเสนอแนะสืบเนื่องจากการทํางานภายใต้ ของขอบเขตหน้ าที่ขององค์กร 2 ดังนี ้ ในการปฏิบตั ติ าม
อํานาจและหน้ าที่ขององค์กร สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ ควรสามารถดําเนินการให้ เป็ นผลภายใต้ ขอบเขตขององค์กรได้ อย่างเป็ น
อิสระ ปราศจากซึง่ แรงกดดันทางการเมือง การข่มขูท่ จี่ ะถูกทําร้ ายร่างกาย หรื อ การคุกคามใดๆ 3
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ บญ
ั ญัติขอบเขตอํานาจหน้ าที่
ของกสม.ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนภายในประเทศ อํานาจหน้ าที่เหล่านี ้ย่อมรวมไปถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิตามพันธะกรณีด้านสิทธิมนุษยชนในเหตุการณ์ตา่ งๆไม่วา่ จะเป็ น การชุมนุมทางการเมือง การจําคุก กระบวนพิจารณาตาม
กฎหมาย และการเลือกตัง้ ในกรณีฉกุ เฉินที่มีสถานการณ์อนั กระทบหรื อเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ ้นอย่างร้ ายแรง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรสามารถจัดการกับกรณีดงั กล่าวได้ โดยไม่ชกั ช้ า และ เสนอมาตรการและวิธีการทีเ่ หมาะสม
เพื่อป้องกันหรื อเยียวยาสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว 4
3

ANNI มีความเห็นว่าการกระทําของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางอังคณา นีละไพจิตร เป็ นการกระทําภายใต้ ขอบเขต
อํานาจหน้ าที่ของกสม.ในด้ านการเฝ้าสังเกตการณ์ ภายใต้ สถานการณ์ดงั กล่าว ย่อมถือเป็ นการกระทําอันเป็ นปกติของกสม. เพื่อเป็ น
การป้องกัน และยับยังการละเมิ
้
ดสิทธิมนุษยชน ผ่านการแสดงตนในนามตัวแทนของกสม.ภายใต้ สถานะผู้สงั เกตการณ์และผู้รายงาน
ในสถานการณ์นนๆ
ั ้ 5 แทนที่จะดําเนินการสอบสวนทางวินยั กสม. ภายใต้ การนําของท่าน สมควรทีจ่ ะสนับสนุนกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ นางอังคณา นีละไพจิตร ซึง่ ได้ ดําเนินการตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของกสม. ภายใต้ บริบทที่ท้าทายต่อการปฏิบตั งิ านของ
4

Principles Relating to the Status and Functioning of National Institutions for the Protection and Promotion of Human
Rights (The Paris Principles), para C (A)
2
https://www.asiapacificforum.net/support/what-are-nhris/independence/
3
Human Rights Council Resolution, A/HRC/39/L.19/Rev.1, http://undocs.org/en/A/HRC/39/L.19/Rev.1
4
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๐ วรรค ๒ และ วรรค ๔, มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๒
5
https://www.asiapacificforum.net/support/what-are-nhris/fact-sheet-6-monitoring-human-rights/
1

กสม. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยิ่งถูกคาดหวังให้ ดํารงไว้ ซงึ่ การปฏิบตั ิอาํ นาจหน้ าที่ของตนด้ วยความเป็ นอิสระและความมี
ประสิทธิภาพที่สงู ขึ ้น
ดังนี ้ ANNI จึงเรี ยกร้ องให้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน นายวัส ติงสมิตร ยุตกิ ารสอบสวนที่ไม่มีมลู นี ้อย่างเร่งด่วน ANNI ขอ
เรี ยกร้ องให้ คณ
ุ ในฐานะประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทําการเพื่อเสริ มสร้ างประสิทธิภาพการทํางานของกสม.ซึง่ สมควร
จะเป็ นสถาบันที่อิสระและน่าเชื่อถือต่อการส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย นอกจากนี ้ ANNI ขอตอกยํ ้าข้ อเรียกร้ อง
ให้ กสม.ปฏิบตั ิตามหลักการปารีสอย่างครบถ้ วน
ขอแสดงความนับถือ

จอห์น ซามูเอล
กรรมการบริ หาร
สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเซีย (FORUM-ASIA)
สํานักเลขาธิการ เครื อข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนเอเชียว่าด้ วยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (ANNI)
เกี่ยวกับ เครือข่ ายองค์ กรพัฒนาเอกชนเอเชียว่ าด้ วยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (ANNI):
ANNI ถูกก่อตังขึ
้ ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเป็ นเครื อข่ายขององค์กรพัฒนาเอกชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในเอเชียที่
ทํางานในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs) ANNI มีสมาชิกที่เป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนจากทัว่ เอเชีย โดย
ปั จจุบนั ANNI มีองค์กรสมาชิกทังหมด
้
33 องค์กรจาก 21 ประเทศหรื ออาณาเขตต่างๆในเอเชีย การทํางานของสมาชิกของ ANNI
มุง่ เน้ นที่การเสริ มสร้ างการทํางานและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติในเอเชีย เพื่อส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน รวมทัง้ สนับสนุน การปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลของสถาบันดังกล่าวตามหลักการปารีส (Paris Principles) และ ข้ อสังเกต
ทัว่ ไปของอนุกรรมการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (SCA) ของเครื อข่ายพันธมิตรสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(GANHRI)

