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เรียน:    ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ นายวสั ตงิสมิตร 

เร่ือง: จดหมายเปิดผนึกของเครือข่ายองคก์รพัฒนาเอกชนเอเชียว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (ANNI) ต่อ

แถลงการณค์ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เร่ือง ขอให้ทุกฝ่ายในการชุมนุมยึดหลักสิทธิมนุษยชน
และใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา 

เครอืขา่ยองคก์รพฒันาเอกชนเอเชียวา่ดว้ยสถาบนัสิทธิมนษุยชนระดบัชาติ (ANNI) อนัเป็นเครอืขา่ยที่เริม่ตน้โดยสภาเพื่อสทิธิ

มนุษยชนและการพฒันาแห่งเอเซีย (FORUM-ASIA) รบัรูถ้ึงแถลงการณ์ที่ออกโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(กสม.) เมื่อวนัท่ี 20 สงิหาคม ตอ่กรณีสถานการณก์ารประทว้งที่ก าลงัเกิดขึน้ในไทย  

แมว้า่ทางเครอืขา่ยจะยินดีกบัความพยายามของคณะกรรมการฯในการจดัการตอ่สถานการณท์ี่เกิดขึน้ แตท่างเครอืขา่ยก็ยงัคง

กงัวลเป็นอย่างยิ่งต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงมากขึน้ อนัไดแ้ก่ การเพิ่มขึน้ของการคุกคามและการใชก้ระบวนการ

ยตุิธรรมในฐานะเครื่องมือต่อนกัปกป้องสิทธิมนษุยชน (Human Rights Defenders) และผูป้ระทว้งหลายๆคน ทางเครือข่าย

เช่ือวา่ในบรบิทเช่นนีก้ารกระท าใดๆของคณะกรรมการฯมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ่การสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธิมนษุยชน, หลกั

ประชาธิปไตย, และ หลกันิติรฐั ในทกุๆสถานการณอ์ยา่งไมม่ีขอ้ยกเวน้ 



ทางเครือข่ายยินดีต่อขอ้เสนอบางประการที่ทางคณะกรรมการฯไดเ้สนอไวต้่อรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอ้เสนอที่ให้

เจา้หนา้ที่ของรฐัใชม้าตรการตามหลกัการสากลในการจดัการการชมุนมุ และ ขอ้เสนอต่อเจา้หนา้ที่รฐัในการปกป้องสิทธิและ

ความปลอดภยัของผูช้มุนมุที่เป็นเยาวชน  

อย่างไรก็ตาม ทางเครอืข่ายมีความกงัวลต่อขอ้เสนอประการที่สามที่ระบวุ่า ‘ขอใหผู้ช้มุนมุแจง้ขอ้เรียกรอ้งที่มีความชดัเจน มี

เหตุผลที่อธิบายได ้ไม่เลื่อนลอย ไม่ผูกขาดความถูกตอ้งสมควรแต่ฝ่ายเดียว และปฏิบัติตามรฐัธรรมนูญและกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง’1 ทางเครือข่ายมีความเห็นว่าขอ้เสนอประการขา้งตน้ไม่สอดคลอ้งต่อมาตรฐานสิทธิมนษุยชนสากลที่สถาบนัสิทธิ

มนษุยชนแหง่ชาติ (National Human Rights Institutions: NHRIs) ตอ้งยดึถือ และขอ้เสนอดงักลา่วยงัสง่ผลกระทบในทางลบ

ตอ่สถานะความเป็นกลางและการเขา้ถึงไดข้องประชาชนตอ่ตวัคณะกรรมการฯเอง 

กสม. มีบทบาทที่ส  าคญัยิ่งในการสง่เสริมและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศไทย ขอ้ความคิดเห็น ผลของการ

วินิจฉัย และ ขอ้เสนอแนะต่างๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการฯ ย่อมถกูมองว่ามีความน่าเช่ือถือ และ มีอิทธิพลต่อรฐับาล และ 

องคก์รระหว่างประเทศ2 คณะกรรมการฯย่อมถูกคาดหวังที่จะท าขอ้เสนอที่ยกระดับมาตรฐานการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศ ขอ้เสนอแนะเหลา่นีจ้ึงสมควรที่จะตอ้งท าขึน้โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและหลกัการสทิธิมนษุยชนท่ีไดร้ับการ

ยอมรบัในทางสากล 

ทางเครอืขา่ยมีความกงัวลวา่ขอ้เสนอแนะประการท่ีสามขา้งตน้ไมไ่ดส้อดคลอ้งกบัหลกัการขัน้พืน้ฐานในเสรภีาพการแสดงออก

ตามที่บญัญัติเอาไวใ้นมาตรา 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งประเทศ

ไทยเป็นภาคีในตราสารดงักลา่ว 

ในช่วงเวลาที่บคุคลกวา่หลายพนัคนก าลงัใชค้วามกลา้เพื่อที่จะแสดงออกทางความคิดของตน ขอ้เสนอแนะขา้งตน้ย่อมท าให้
เกิดความเสีย่งที่จะไปดอ้ยคา่ขอ้กงัวลหรอืความคดัขอ้งใจที่พวกเขาตอ้งการแสดงออกอยา่งแทจ้รงิ มากกว่านัน้ ขอ้เสนอแนะ
ดงักลา่ว ยงัแสดงนยัวา่การแสดงออกเหลา่นีไ้มช่ดัเจนและเลือกขา้งฝ่ายเดียว ซึง่ถือเป็นการสื่อสารท่ีอนัตรายและสามารถถกู
น าไปใชโ้ดยรฐัในการปิดปากผูช้มุนมุได ้    

นอกไปจากนี ้ขอ้เสนอของคณะกรรมการฯในส่วนที่ชีแ้นะต่อผูชุ้มนุมที่ใหป้ฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ก็เป็นขอ้เสนอที่
ปฏิเสธที่จะรบัรูถ้ึงการใชก้ฎหมายหลายฉบบัในการข่มขู่และคุกคามนกักิจกรรมและนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน  เช่น การใช้ 
พ.ร.บ. วา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร,์ พ.ร.ก. การบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน, และ ความผิดฐานยุ
ยงปลกุป่ันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 เป็นตน้3 คณะกรรมการฯควรใหค้วามส าคญัต่อระดบัที่เพิ่มมากขึน้ของ
การละเมิดสทิธิมนษุยชนตอ่ผูช้มุนมุซึ่งไดร้บัผลกระทบจากการใชก้ฎหมายเหลา่นี ้คณะกรรมการฯควรมีสว่นช่วยท าใหแ่นน่อน

                                                           
1 http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Statements/20แถลงการณ์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ-(กสม-)-เ.aspx 
2 https://www.asiapacificforum.net/support/what-are-nhris/what-are-nhris/  
3 https://www.forum-asia.org/?p=32503 

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


วา่ไทยในฐานะรฐัภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง จะปฏิบตัิตามพนัธะกรณีระหว่าง
ประเทศในการคุม้ครองสทิธิในเสรภีาพการแสดงออกและเสรภีาพในการชมุนมุโดยสงบ  

ทางเครือข่ายขอกระตุน้เตือนใหท้างคณะกรรมการฯยึดมั่นต่อหลกัการมาตรฐานสากลทัง้ หลกัการว่าดว้ยสถานะและหนา้ที่
ของสถาบนัแหง่ชาติเพื่อการคุม้ครองสิทธิมนษุยชน หรอื หลกัการปารีส (Paris Principles)4, ขอ้สงัเกตทั่วไปของอนกุรรมการ
ประเมินสถานะของเครือข่ายพนัธมิตรระดบัโลกว่าดว้ยสถาบนัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ (GANHRI General Observations of 
the sub-Committee on Accreditation)5 และ ปฏิญญามารร์าเกชว่าดว้ยบทบาทของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการ
เพิ่มพืน้ที่ภาคประชาสงัคมและสนับสนุนคุม้ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยใหค้วามส าคัญเป็นพิเศษต่อผูห้ญิง ( The 
Marrakech Declaration)6 ซึ่งหลกัการทัง้หมดนีล้ว้นแต่มีขึน้เพื่อใหส้ถาบนัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติสามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่าง
เป็นอิสระและมีประสทิธิภาพในการจดัการตอ่สถานการณต์า่งๆที่เกิดขึน้ 

สถานะของสถาบนัสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติถกูสรา้งขึน้เพื่อด ารงความเป็นองคก์รอิสระ เป็นท่ีพึง่พาแก่บคุคลใดๆที่ตอ้งการความ
คุม้ครองและรบัประกนัว่ารฐับาลจะปฏิบตัิตามพนัธะกรณีหรือหนา้ที่ต่างๆตามหลกัสิทธิมนษุยชน ทัง้นี ้ หากกสม.ถกูมองว่า
เป็นกระบอกเสียงของรฐับาลมากกว่าที่จะเป็นองคก์รที่ปกป้องคุม้ครองบุคคลทั่วไป เหยื่อหรือผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากการ
ละเมิดสทิธิมนษุยชนยอ่มอาจพบเจออปุสรรถในการเขา้ถึงกสม. 

ทางเครอืขา่ยจึงขอย า้เตือนใหป้ระธานกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติท าใหแ้นน่อนวา่คณะกรรมการฯจะปฏิบิตตามหลกัการ

ปารสี และที่ส  าคญัยิ่ง ด ารงความเป็นอิสระในการปฏิบตัิตามหนา้ที่ในฐานะสถาบนัสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ 

เครือข่ายองคก์รพัฒนาเอกชนเอเชียว่าดว้ยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (ANNI) ยินดีที่จะสนับสนุนการท างานของ

คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ (กสม.) และคงความพรอ้มที่จะมีสว่นรว่มกบัคณะกรรมการฯในการท างานเพื่อสง่เสริม

และคุม้ครองสทิธิมนษุยชนในประเทศไทย  

ขอแสดงความนบัถือ  

 

                                                           
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.forum-
asia.org/?p=30155&nhri=1  

https://www.forum-asia.org/?p=22707&nhri=1
https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/General%20Observations%201/Forms/Default%20View.aspx
https://www.forum-asia.org/?p=30155&nhri=1
https://www.forum-asia.org/?p=30155&nhri=1
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กรรมการบรหิาร 

สภาเพื่อสทิธิมนษุยชนและการพฒันาแหง่เอเซีย (FORUM-ASIA) 

ส านกัเลขาธิการ เครอืขา่ยองคก์รพฒันาเอกชนเอเชียวา่ดว้ยสถาบนัสทิธิมนษุยชนระดบัชาติ  (ANNI) 

 

เกี่ยวกับ เครือข่ายองคก์รพัฒนาเอกชนเอเชียว่าด้วยสถาบนัสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (ANNI): 

ANNI ถกูก่อตัง้ขึน้ในเดือนธนัวาคม ปี 2006 โดยเป็นเครอืขา่ยขององคก์รพฒันาเอกชนและนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชนในเอเชียที่

ท  างานในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัสถาบนัสทิธิมนษุยชนระดบัชาต ิ (NHRIs) ANNI มีสมาชิกที่เป็นองคก์รพฒันาเอกชนจากทั่ว

เอเชีย โดยปัจจบุนั ANNI มีองคก์รสมาชิกทัง้หมด 33 องคก์รจาก 21 ประเทศหรอือาณาเขตตา่งๆในเอเชีย การท างานของ

สมาชิกของ ANNI มุง่เนน้ท่ีการเสรมิสรา้งการท างานและการปฏิบตัิหนา้ที่ของสถาบนัสทิธิมนษุยชนระดบัชาตใินเอเชีย เพื่อ

สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ สนบัสนนุ การปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลของสถาบันดงักลา่วตามหลกัการปารสี 

(Paris Principles) และ ขอ้สงัเกตทั่วไปของอนกุรรมการประเมินสถานะของสถาบนัสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ (SCA) ของ

เครอืขา่ยพนัธมิตรระดบัโลกวา่ดว้ยสถาบนัสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ (GANHRI) โดยสภาเพื่อสทิธิมนษุยชนและการพฒันาแหง่

เอเซยี (FORUM-ASIA) เป็นส านกัเลขาธิการของ ANNI นบัตัง้แตก่ารก่อตัง้ในปี 2006 

http://l.forum-asia.org/ANNI 
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