ประธาน กสม. เผยรายละเอียดการสั มภาษณ์ ในกระบวนการประเมินสถานะ
ยา้ สถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติของไทยสอดคล้ องกับหลักการปารีสโดยสมบูรณ์
นางประกายรั ตน์ ต้ นธี รวงศ์ กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ท าหน้ าที่ แทนประธานกรรมการ
สิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ตนในฐานะผูแ้ ทนคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน
แห่ งชาติ (กสม.) ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการประเมิ นสถานะของสถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
ภายใต้ ก รอบความร่ วมมื อ ของเครื อข่ า ยพัน ธมิ ต รระดั บ โลกว่ า ด้ ว ยสถาบั น สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
(Global Alliance for National Human Rights Institutions: GANHRI) โดยคณะอนุ ก รรมการประเมิ น สถานะ
(Sub-Committee on Accreditation: SCA) ซึ่งประกอบด้วยผูแ้ ทนจากสถาบันสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติจาก 4 ภูมิภาค
จานวน 4 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา โมร็ อกโก ปาเลสไตน์ และฝรั่ งเศส เพื่ อยืนยันว่า ปั จจุ บ นั กสม. มี ความ
สอดคล้องกับหลักการปารี สโดยสมบูรณ์แล้ว
นางประกายรั ตน์ แจ้งว่า ตนได้อธิ บายคณะอนุ กรรมการ SCA ให้ทราบว่า ตามที่เคยมีขอ้ สรุ ปของ
คณะอนุ กรรมการ SCA เมื่อปลายปี 2558 ว่า กสม. ยังไม่มีความสอดคล้องกับหลักการปารี สอย่างสมบู รณ์
ทั้งในด้านกฎหมายและการปฏิ บ ัติ หน้าที่ ด้วยสาเหตุ หลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) กระบวนการสรรหาและ
การแต่งตั้ง กสม. ที่ขาดการมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคมอย่างกว้างขวาง (2) การขาดความคุม้ กันทางกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประกันความเป็ นอิสระของ กสม. ในบทบัญญัติของกฎหมาย และ (3) ความล่าช้าในการ
จัดทารายงานตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยเฉพาะกรณี เกิ ดสถานการณ์ที่กระทบต่อสิ ทธิ มนุ ษยชน
อย่างรุ นแรง จึงทาให้ กสม. ถู กลดสถานะจากสถานะ A เป็ น B นั้น ปั จจุบนั ได้มีการแก้ไขโดยกฎหมาย
ครบถ้วนแล้ว กล่าวคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
พ.ศ. 2560 ได้บญ
ั ญัติให้เพิ่มกระบวนการมี ส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่าง ๆ รวมถึ งผูแ้ ทนภาคประชาสังคม
ในขั้นตอนการสรรหาและแต่งตั้ง มีการบัญญัติให้ กสม. ได้รับความคุม้ กันทางกฎหมายในการปฏิบตั ิหน้าที่
โดยสุ จริ ต ไม่ ต้องรั บ ผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรื อ ทางปกครอง และการมี บทบัญญัติ ก าหนดขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาที่ชดั เจนสาหรับการจัดทารายงานประเภทต่าง ๆ ของ กสม. เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการจัดทา
รายงาน
ทั้งนี้ ในการสัมภาษณ์ ดงั กล่าว คณะอนุ กรรมการ SCA ได้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหลายประการ
ทั้งในด้านกฎหมายและการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติ ตัวอย่างเช่น ได้มีการสอบถามถึงการดาเนินการตามมาตรา
26 (4) ของ พรป. กสม. พ.ศ. 2560 ที่กาหนดให้ กสม. ชี้ แจงและรายงานข้อเท็จจริ งที่ถูกต้องโดยไม่ชกั ช้า
ในกรณี ที่มีการรายงานสถานการณ์ เกี่ยวกับสิ ทธิ มนุ ษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ นธรรม
ซึ่ งตนได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า บทบัญญัติขอ้ ดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบใดต่อความเป็ นอิสระของ กสม.
เพราะ กสม. สามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างเต็มที่วา่ จะชี้ แจงรายงานนั้น ๆ หรื อไม่ และในประเด็นใด โดยไม่เคยมี
หน่ วยงานใดเข้ามากดดันหรื อแทรกแซงการดาเนิ นการ อีกทั้ง กสม. ยังมีความคุ ม้ กันทางกฎหมายในการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ หรื อการใช้ดุลพิ นิจ ด้วย หรื อในกรณี ที่มีข้อสอบถามถึ ง ประสิ ทธิ ภาพในการจัดทารายงาน
การตรวจสอบการร้องเรี ยนการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน ตนได้ช้ ีแจงว่า การจัดการเรื่ องร้องเรี ยนในอดีต มีหลาย
ปั จ จัย ที่ ท าให้ เ กิ ด ความล่ า ช้า เช่ น หน่ ว ยงานที่ ถู ก ร้ อ งเรี ย นไม่ ม าชี้ แจง และในระบบเดิ ม มี ก ารจัด ตั้ง

คณะอนุ ก รรมการเป็ นจ านวนมาก ซึ่ งท าให้ เ พิ่ ม ขั้น ตอนกระบวนการพิ จ ารณา ท าให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า
เมื่อกฎหมายใหม่ คือ พรป. กสม. พ.ศ. 2560 บัญญัติให้ กสม. แต่งตั้งคณะอนุ ก รรมการได้เท่า ที่ จาเป็ น
ส่ งผลให้การตรวจสอบมีความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยปั จจุบนั สามารถสะสางเรื่ องร้องเรี ยน
ที่คงค้างอยูไ่ ด้มากกว่าร้อยละ 80 จากที่มีอยูเ่ ดิม 2,000 กว่าคาร้อง นอกจากนี้ การมีบทบัญญัติของกฎหมาย
กาหนดให้ กสม. ปฏิ บตั ิ หน้าที่ อย่างมี ความรั บ ผิดชอบร่ วมกันเป็ นองค์ค ณะนั้น ก็เพื่อป้ องกันมิ ให้มี ก าร
ใช้อานาจตามรัฐธรรมนู ญที่มีลกั ษณะกึ่งตุลาการ (quasi-judicial) ไปในทางมิชอบ แต่ กสม. แต่ละท่านก็มี
อิสระที่จะให้ความเห็นใด ๆได้ ยกเว้นกรณี ที่เป็ นข้อมูลที่สามารถระบุตวั ตนผูร้ ้องเรี ยน และข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติหา้ มไว้ เพื่อให้เกิดความเป็ นกลางในการปฏิบตั ิหน้าที่
นางประกายรัตน์ กล่าวต่อไปด้วยว่า คณะอนุ กรรมการ SCA ยังได้สนใจสอบถามการดาเนิ นการ
ของ กสม. ในสถานการณ์ที่มีความท้าทาย เช่น ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และการชุมนุมทางการเมือง
ซึ่ ง ตนได้ช้ ี แจงว่า กสม. ได้ดาเนิ นการครอบคลุ ม อย่า งเป็ นระบบ ทั้ง ในด้า นการเฝ้ า ระวัง (monitoring)
การคุม้ ครอง (protection) และการส่ งเสริ ม (promotion) ในการสร้างความตระหนักให้แก่ภาครัฐและสังคม
ในการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่ งได้ยกตัวอย่างการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาให้คณะกรรมการ
ได้รับทราบอย่างเป็ นรู ปธรรม ตลอดจนรู ปแบบการดาเนินงานของ กสม. ที่ให้ภาคส่ วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วน
ร่ วมได้หลากหลายกว่าเดิม เช่น การจัดทาบัญชี รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้
คาปรึ กษาหรื อข้อคิดเห็นต่อ กสม. การจัดตั้งคณะกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานเครื อข่าย
ภู มิ ภาค ที่ ป ระกอบด้วย กสม. นัก วิช าการของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง เป็ นสถานที่ ต้ งั ของศู นย์ และผูแ้ ทนภาค
ประชาสังคมในภูมิภาค เพื่อร่ วมกันขับเคลื่ อนด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนและแก้ไขปั ญหาในแต่ละภูมิภาคได้อย่าง
ตรงจุด เป็ นต้น รวมถึงการริ เริ่ มให้มีการจัดตั้งสานักงานในภูมิภาคที่จะเริ่ มเป็ นแห่ งแรกใน จ.สงขลา ดู แล
เขตพื้นที่ ภาคใต้เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคได้สามารถเข้าถึง กสม. ได้ สะดวกมากขึ้น และยังมี การออก
ระเบียบประกันว่า การจ้างลูกจ้างของ กสม. นั้น จะคานึงถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและภาษา
“ตนมัน่ ใจว่า การดาเนิ นงานของ กสม. นั้น ได้สะท้อนความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะปกป้ อง คุม้ ครอง
และส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษชนสาหรับทุกคนในประเทศ และกฎหมายก็ได้ประกันให้ กสม. สามารถดาเนินการ
ได้อย่างเป็ นอิสระ การที่มีขอ้ ห่ วงกังวลหรื อข้อกล่าวหาจากองค์กรเอกชนนั้น กสม. ได้เคยชี้ แจงประเด็น
ต่าง ๆ ต่อคณะอนุ กรรมการ SCA ไปอย่างชัดเจนแล้ว ทั้งในด้านกฎหมายและการปฏิ บ ตั ิ โดยเน้นย้ า ว่า
การปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั ต้องมีความเป็ นกลางตามหลักการปารี สด้วย และช่วงท้ายในการสัมภาษณ์ ตนยังได้มี
ข้อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ SCA เพื่อสนับสนุนให้ กสม. สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการมี อานาจตามกฎหมายในการไกล่ เกลี่ ย หรื อการเป็ นกลไกระดับชาติในการเฝ้ าระวัง
สถานที่เสี่ ยง (National Preventive Mechanism: NPM) ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่า ประเทศไทยมีสถาบัน
สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติที่มีความเป็ นอิสระ มีหน้าที่และอานาจอย่างกว้างขวาง ที่จะอานวยการคุม้ ครองและ
ปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผล” ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนประธาน กสม. กล่าว
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
18 ธันวาคม 2563
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