ถึง: ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวัส ติงสมิตร
ส่งสาเนาถึง (Cc)
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ: นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง และ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ: นายสมณ์ พรหมรส, นางสาวอารีวรรณ จตุทอง, นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ,
และ นายสุวฒ
ั น์ เทพอารักษ์
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ฝั่งทิศใต้ ชัน้ 6-7
120 หมูท่ ี่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
28 สิงหาคม 2563
เรียน: ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวัส ติงสมิตร
เรื่อง: จดหมายเปิ ดผนึกของเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนเอเชียว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (ANNI) ต่อ
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง ขอให้ทุกฝ่ ายในการชุมนุ มยึดหลักสิทธิมนุ ษยชน
และใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปั ญหา
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนเอเชียว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (ANNI) อันเป็ นเครือข่ายที่เริม่ ต้นโดยสภาเพื่อสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเซีย (FORUM-ASIA) รับรู ถ้ ึงแถลงการณ์ที่ออกโดย คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
(กสม.) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ต่อกรณีสถานการณ์การประท้วงที่กาลังเกิดขึน้ ในไทย
แม้วา่ ทางเครือข่ายจะยินดีกบั ความพยายามของคณะกรรมการฯในการจัดการต่อสถานการณ์ที่เกิดขึน้ แต่ทางเครือข่ายก็ยงั คง
กังวลเป็ นอย่างยิ่งต่อการละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่รุนแรงมากขึน้ อันได้แก่ การเพิ่มขึน้ ของการคุกคามและการใช้กระบวนการ
ยุติธรรมในฐานะเครื่องมือต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders) และผูป้ ระท้วงหลายๆคน ทางเครือข่าย
เชื่อว่าในบริบทเช่นนีก้ ารกระทาใดๆของคณะกรรมการฯมีความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน, หลัก
ประชาธิปไตย, และ หลักนิติรฐั ในทุกๆสถานการณ์อย่างไม่มีขอ้ ยกเว้น

ทางเครือข่า ยยิน ดีต่อข้อ เสนอบางประการที่ ทางคณะกรรมการฯได้เ สนอไว้ต่อ รัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อเสนอที่ใ ห้
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้มาตรการตามหลักการสากลในการจัดการการชุมนุม และ ข้อเสนอต่อเจ้าหน้าที่รฐั ในการปกป้องสิทธิและ
ความปลอดภัยของผูช้ มุ นุมที่เป็ นเยาวชน
อย่างไรก็ตาม ทางเครือข่ายมีความกังวลต่อข้อเสนอประการที่สามที่ระบุว่า ‘ขอให้ผชู้ มุ นุมแจ้งข้อเรียกร้องที่มีความชัดเจน มี
เหตุผลที่อธิ บายได้ ไม่เลื่อนลอย ไม่ผูกขาดความถูกต้องสมควรแต่ฝ่ายเดียว และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง’1 ทางเครือข่ายมีความเห็นว่าข้อเสนอประการข้างต้นไม่สอดคล้องต่อมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลที่สถาบัน สิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Institutions: NHRIs) ต้องยึดถือ และข้อเสนอดังกล่าวยังส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อสถานะความเป็ นกลางและการเข้าถึงได้ของประชาชนต่อตัวคณะกรรมการฯเอง
กสม. มีบทบาทที่สาคัญยิ่งในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศไทย ข้อความคิดเห็น ผลของการ
วินิจฉัย และ ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการฯ ย่อมถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือ และ มีอิทธิ พลต่อรัฐบาล และ
องค์กรระหว่างประเทศ 2 คณะกรรมการฯย่อมถูกคาดหวังที่ จะทาข้อเสนอที่ ยกระดับมาตรฐานการคุม้ ครองสิทธิ มนุษยชน
ภายในประเทศ ข้อเสนอแนะเหล่านีจ้ ึงสมควรที่จะต้องทาขึน้ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและหลักการสิทธิมนุษยชนที่ได้ร ับการ
ยอมรับในทางสากล
ทางเครือข่ายมีความกังวลว่าข้อเสนอแนะประการที่สามข้างต้นไม่ได้สอดคล้องกับหลักการขัน้ พืน้ ฐานในเสรีภาพการแสดงออก
ตามที่บญ
ั ญัติเอาไว้ในมาตรา 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งประเทศ
ไทยเป็ นภาคีในตราสารดังกล่าว
ในช่วงเวลาที่บคุ คลกว่าหลายพันคนกาลังใช้ความกล้าเพื่อที่จะแสดงออกทางความคิดของตน ข้อเสนอแนะข้างต้นย่อมทาให้
เกิดความเสีย่ งที่จะไปด้อยค่าข้อกังวลหรือความคัดข้องใจที่พวกเขาต้องการแสดงออกอย่างแท้จริง มากกว่านัน้ ข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว ยังแสดงนัยว่าการแสดงออกเหล่านีไ้ ม่ชดั เจนและเลือกข้างฝ่ ายเดียว ซึง่ ถือเป็ นการสื่อสารที่อนั ตรายและสามารถถูก
นาไปใช้โดยรัฐในการปิ ดปากผูช้ มุ นุมได้
นอกไปจากนี ้ ข้อเสนอของคณะกรรมการฯในส่วนที่ชีแ้ นะต่อผูช้ ุมนุมที่ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง ก็ เป็ นข้อเสนอที่
ปฏิเสธที่จะรับรู ถ้ ึงการใช้กฎหมายหลายฉบับในการข่มขู่และคุกคามนักกิ จกรรมและนักปกป้องสิทธิ มนุษยชน เช่น การใช้
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน, และ ความผิดฐานยุ
ยงปลุกปั่ นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 เป็ นต้น3 คณะกรรมการฯควรให้ความสาคัญต่อระดับที่เพิ่มมากขึน้ ของ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผูช้ มุ นุมซึ่งได้รบั ผลกระทบจากการใช้กฎหมายเหล่านี ้ คณะกรรมการฯควรมีสว่ นช่วยทาให่แน่นอน
http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Statements/20แถลงการณ์คณะกรรมการ
สิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ-(กสม-)-เ.aspx
1

2
3

https://www.asiapacificforum.net/support/what-are-nhris/what-are-nhris/
https://www.forum-asia.org/?p=32503

ว่าไทยในฐานะรัฐภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จะปฏิบตั ิตามพันธะกรณีระหว่าง
ประเทศในการคุม้ ครองสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
ทางเครือข่ายขอกระตุน้ เตือนให้ทางคณะกรรมการฯยึดมั่นต่อหลักการมาตรฐานสากลทัง้ หลักการว่าด้วยสถานะและหน้าที่
ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน หรือ หลักการปารีส (Paris Principles)4, ข้อสังเกตทั่วไปของอนุกรรมการ
ประเมินสถานะของเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI General Observations of
the sub-Committee on Accreditation)5 และ ปฏิญญามาร์ราเกชว่าด้วยบทบาทของสถาบันสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติในการ
เพิ่มพืน้ ที่ภาคประชาสังคมและสนับสนุนคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิ มนุษยชนโดยให้ความสาคัญเป็ นพิเศษต่อผูห้ ญิ ง ( The
Marrakech Declaration)6 ซึ่งหลักการทัง้ หมดนีล้ ว้ นแต่มีขึน้ เพื่อให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถทาหน้าที่ได้อย่าง
เป็ นอิสระและมีประสิทธิภาพในการจัดการต่อสถานการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึน้
สถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถกู สร้างขึน้ เพื่อดารงความเป็ นองค์กรอิสระ เป็ นที่พงึ่ พาแก่บคุ คลใดๆที่ตอ้ งการความ
คุม้ ครองและรับประกันว่ารัฐบาลจะปฏิบตั ิตามพันธะกรณีหรือหน้าที่ต่างๆตามหลักสิทธิ มนุษยชน ทัง้ นี ้ หากกสม.ถูกมองว่า
เป็ นกระบอกเสียงของรัฐบาลมากกว่าที่จะเป็ นองค์กรที่ปกป้องคุม้ ครองบุคคลทั่วไป เหยื่อหรือผูท้ ี่ได้รบั ผลกระทบจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนย่อมอาจพบเจออุปสรรถในการเข้าถึงกสม.
ทางเครือข่ายจึงขอยา้ เตือนให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทาให้แน่นอนว่าคณะกรรมการฯจะปฏิบิตตามหลักการ
ปารีส และที่สาคัญยิ่ง ดารงความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เครือ ข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนเอเชี ยว่าด้ว ยสถาบันสิท ธิ มนุษยชนระดับ ชาติ (ANNI) ยินดีที่ จะสนับสนุนการทางานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และคงความพร้อมที่จะมีสว่ นร่วมกับคณะกรรมการฯในการทางานเพื่อส่งเสริม
และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ขอแสดงความนับถือ

4

Principles Relating to the Status and Functioning of National Institutions for the Protection and Promotion of Human Rights
(The Paris Principles), available at https://www.forum-asia.org/?p=22707&nhri=1
5 Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) General Observations of the Sub-Committee on Accreditation,
available at
https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/General%20Observations%201/Forms/Default%20View.aspx
6 The Marrakech Declaration on The role of National Human Rights Institutions in Expanding the civic space and promoting and
protecting human rights defenders, with a specific focus on women”, available at https://www.forumasia.org/?p=30155&nhri=1

นางสาวชามิณี ดาร์ชนี กาลีมธู ู
กรรมการบริหาร
สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเซีย (FORUM-ASIA)
สานักเลขาธิการ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนเอเชียว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (ANNI)
เกี่ยวกับ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนเอเชียว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (ANNI):
ANNI ถูกก่อตัง้ ขึน้ ในเดือนธันวาคม ปี 2006 โดยเป็ นเครือข่ายขององค์กรพัฒนาเอกชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในเอเชียที่
ทางานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs) ANNI มีสมาชิกที่เป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนจากทั่ว
เอเชีย โดยปั จจุบนั ANNI มีองค์กรสมาชิกทัง้ หมด 33 องค์กรจาก 21 ประเทศหรืออาณาเขตต่างๆในเอเชีย การทางานของ
สมาชิกของ ANNI มุง่ เน้นที่การเสริมสร้างการทางานและการปฏิบตั ิหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติในเอเชีย เพื่อ
ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ สนับสนุน การปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลของสถาบันดังกล่าวตามหลักการปารีส
(Paris Principles) และ ข้อสังเกตทั่วไปของอนุกรรมการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (SCA) ของ
เครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) โดยสภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่ง
เอเซีย (FORUM-ASIA) เป็ นสานักเลขาธิการของ ANNI นับตัง้ แต่การก่อตัง้ ในปี 2006
http://l.forum-asia.org/ANNI

