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3.10 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทย ได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการจัดล าดับ SCA ดังนี ้
 
คณะกรรมการจัดระดับฯ ได้ให้ค าแนะน าว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไทยควรลดล าดับ
ลงมาท่ี   B  สอดคล้องกับ art. 18.1 ในธรรมนูญ ICC ข้อเสนอแนะในการลดระดับจะไม่ส่งภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะเปิดโอกาสกสม.ในการจัดหาเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติตาม
หลักการของ Paris Principles เท่ากับว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยยังคงระดับ 
A อยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งปี 
 

1. กระบวนกำรคัดเลือกและแต่งตั้ง 
คณะกรรมการฯ ได้แสดงความเห็นอย่างจริงจังต่อกรณีการคัดเลือก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
- ไม่มีการประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
- คณะกรรมการคัดเลือกมีจ านวนผู้เข้าร่วมท่ีมาจากองค์กรสาธารณะจ านวนน้อย  ไม่ชัดเจนถึง
ความเป็นผู้แทนฯ หรือการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือภาคประชาสังคม 
- ไม่มีมาตราท่ีแสดงถึงการปรึกษาหารือหรือการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการรับสมัครการ
คัดเลือกและกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
- ไม่ชัดเจนและไม่มีรายละเอียดที่ดีพอถึงคุณสมบัติของผู้รับสมัครเข้าเป็นคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบข้อกังวลท่ีว่ากระบวนการคัดเลือกกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติขาดซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วม และระบุว่าก าลังรณรงค์ให้ศาลฏีกาจัดการ
ประชุมคัดเลือกและศาลปกครองสูงสุดจัดการประชุมคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อคัดเลือกกรรมการ
สิทธิมนุษยชนจากภาคประชาสังคมจ านวนสองคน 
 
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในประเด็นนี้
อย่างเดียวยังไม่เพียงพอท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีทางคณะกรรมการฯ กังวลและยังไม่สามารถสร้างให้



เกิดความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในกระบวนการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของไทย 
 
คณะกรรมการฯ สง่เสริมให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รณรงค์ต่อไปให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างเต็มที่ท้ังแก้ไขตัวบท
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ  และเพื่อให้ขั้นตอนการรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติท่ีถูกต้องเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแก้ไข
ประเด็นดังกล่าวข้างต้นได้ 
คณะกรรมการฯ อ้างถึง Paris Principle  B.1 และในข้อสังเกตทั่วไป 1.8 กล่าวถึงการคัดสรรและ
การแต่งตั้งกรรมการสิทธิแห่งชาติท่ีมีอ านาจตัดสินใจในการท างานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
 
2. เอกสิทธิ์และควำมเป็นอิสระ 
คณะกรรมการฯ ได้แสดงความห่วงกังวลก่อนหน้านี้แล้วว่าสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติต้องมีเอกสิทธิ์จากการฟ้องร้องคดีอันเกี่ยวเนื่องกับการท างานด้วยความสุจริต
ตามอาณัติขององค์กร 
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดหาข้อมูลให้เพื่อแนะน าว่ามีตัวบทกฎหมายใดท่ีระบุถึง
เอกสิทธิ์ท่ีจะได้รับการคุ้มครองจากการฟ้องร้องคดี  เช่นกฎหมายอาญามาตรา 59 ย่อหน้า  
กฎหมายอาญามาตรา 329  พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาตรา 33 กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 420 และ พรบ.ความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ มาตรา 5 
 
คณะกรรมการฯ มีความกังวลว่าความเป็นเอกสิทธิ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังคง
ขึ้นอยู่กับกฎหมายหลายฉบับท่ีจะก าหนดความเป็นเอกสิทธ์ิและความเป็นอิสระ 
 
คณะกรรมการฯ ได้แสดงความห่วงกังวลดังกล่าวว่า องค์กรอื่นๆ ภายนอกอาจแสวงหาความมี
อิทธิพลเหนือต่อความเป็นอิสระของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ โดยการริเริ่มหรือ
คุกคามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยกระบวนการทางกฎหมายต่อกรรมการสิทธิ
มนุษยชนรายบุคคล   ด้วยเหตุผลดังกล่าว และการให้ความส าคัญกับบทบาทท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า กฎหมายพระราชบัญญติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรท่ีจะมีบทบัญญัติท่ีชัดเจนถึงการคุ้มครองทางกฎหมาย
ต่อเจ้าหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีปฏิบัติงานอย่างสุจริตตามหน้าท่ี  โดยระบุ
มาตราฯ ว่า 



- การด ารงต าแหน่ง   
- ความสามารถท่ีจะเข้าไปมีส่วนในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ให้ความเห็นเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็น
อิสระจากการแทรกแซงใดใด 
- ความเป็นอิสระจากผู้น าอาวุโส 
-ความมั่นใจของสาธารณะต่อสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาต ิ
 
 
คณะกรรมการฯสนับสนุนใหค้ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการเขียนบทบัญญัติให้ชัดเจนว่าบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้รับเอก
สิทธิ์ในการปกป้องการท างานของเจ้าหน้าท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากการฟ้องร้อง
คดีให้รับผิดตามกฎหมายในทุกๆ การกระท าท่ีสุจริตตามหน้าท่ี 
 
คณะกรรมการฯ อ้างถึงหลักการข้อ B3 และในข้อเสนอแนะ   2.3 เรื่องกลไกการรับรองความเป็น
เอกสิทธิ์ 
 
3. กำรตอบสนองต่อสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนให้ทันท่วงที 
 
คณะกรรมการฯ ได้แสดงความห่วงกังวลในประเด็นท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างทันท่วงที 
 
เหตุการณ์การประท้วงทางการเมืองและการปราบปรามประชาชนในปี  2553 ส่งผลท าให้มีคน
เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมาก และถูกกล่าวว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีใช้ความรุนแรง
ปราบปรามประชาชนโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ  แม้ว่าจะมีความรุนแรงของการละเมิดเกิดขึ้นแต่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใช้เวลากว่า 3 ปีในการจัดท ารายงานและเผยแพร่รายงาน
การละเมิดสิทธิท่ีเกิดขึ้นในปี  2553 
 
ปลายปี 2556 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดท าสรุปย่อการปฏิบัติงานต่อเหตุการณ์
การปราบปรามประชาชนท่ีเกิดขึ้นใหก้ับคณะกรรมการฯ   และได้แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาตทิ างานในสถานการณ์ท่ียากล าบากและได้ท างานอย่างเป็นล าดับเพื่อติดตาม
สถานการณ์  คณะกรรมการฯ ได้บันทึกไว้ว่ารายงานสถานการณ์ในคร้ังนั้นจะจัดท ารายงาน
เผยแพร่ต่อกรณีเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปี 2553 
 



คณะกรรมการฯ  บันทึกว่าสถานการณ์การรัฐประหารและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน นั้น  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัดให้มีการตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างเป็นอิสระและส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและสร้างความเข็มแข็งในระบบนิติรัฐนิติธรรมโดยไม่ละเว้น   
การท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมถึงการตรวจสอบ การจดบันทึก การ
แถลงการณ์สาธารณะ และรายงานสถานการณ์สิทธิต่อกรณีการละเมิดอย่างสม่ าเสมอ ผ่านสื่อ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะจัดให้มีกิจกรรม
และการรณรงค์ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ท่ีค้นพบเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้ถูก
ละเมิดนั้นเป็นจริง  กิจกรรมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยเฉพาะการเผยแพร่
รายงานต่อสาธารณะจะท าให้เกิดการห้ามและการยุติการปล่อยให้คนผิดลอยนวล 
 
คณะกรรมการฯ อ้างถึง Paris Principles ข้อ A3และ C.c และ ในข้อเสนอแนะ ข้อ 1.6 และ 2.6  
ต่อเหตุการณ์การปฏิวัติและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
4. ควำมเป็นอิสระและควำมเป็นกลำง 
 
คณะกรรมการฯ ได้แสดงความห่วงกังวลว่าเจ้าหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ี
แสดงออกต่อสาธารณะถึงการฝักใฝ่ทางการเมืองขณะท่ีท าหน้าท่ีในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แสดงให้เห็นว่าส านักงานฯ ได้ “สนับสนุน” ให้
เจ้าหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าท่ีอย่างเป็นกลางและปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  คณะกรรมการฯ เห็นว่าการแสดงออกถึง
ความคิดเห็นทางการเมืองขณะที่ท างานตามหน้าท่ีนั้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระท้ังท่ีเป็นจริง
และในส่วนท่ีถูกมองว่า ไม่เป็นกลาง ในห้วงเวลานี้ เหยื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจพบว่ามี
ความยากล าบากในการเข้ามาร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถ้ามีความชัดเจน
ว่าเจ้าหน้าท่ีมีความฝักใฝ่ทางการเมืองต่อผู้ท่ีถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ  ดังนั้น คณะกรรมการฯ 
เน้นย้ าว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความรับผิดชอบท่ีจะต้องท าให้แน่ใจการท างาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเป็นกลาง ว่า ต้องด าเนินการท่ีมากกว่า  
“สนับสนุน” ให้เจ้าหน้าท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท างานเป็นกลาง 
 
คณะกรรมการฯ บันทึกไว้ว่า สถานการณ์การรัฐประหารหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน นั้น มีความ
คาดหวังว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะท างานด้วยความเป็นอิสระและด าเนินการตาม
บทบาทหน้าที่อย่างเต็มท่ี 
 



คณะกรรมการฯ อ้างถึง หลักการ Paris Principles A.3 และข้อเสนอแนะ ข้อ 2.6 ต่อเหตุการณ์
การรัฐประหารและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
5. กระบวนกำรทำงกฎหมำยในกำรร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ 
 
คณะกรรมการฯ บนัทึกว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ท างานกับสภาร่างรัฐธรรมนูญ
และได้ส่งแผนงานในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการแก้ไขกฎหมาย 
การร่างกฎหมายท่ีก าลังเกิดขึ้นนี้เป็นโอกาสท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้รณรงค์
แก้ไขให้มีการบัญญัติให้พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความสมบูรณ์ตาม หลักการ 
Paris Principles และคณะกรรมการฯ ขอสนับสนุนให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแก้ไข
ข้อปัญหาท้ังหมดท่ีกล่าวถึงในเอกสารนี้ รวมไปถึงการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้สองคล้องและปฏิบัติ
ตามกฎหมายดังกล่าวด้วย 
 
คณะกรรมการฯ อ้างถึง Paris Principles A.2 และข้อเสนอแนะข้อ 1.1 ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  คณะกรรมการฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติขอข้อแนะน าและความช่วยเหลือจาก ส านักงานข้าหลวงใหญ่ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน
และ สถาบันเอเชียแปซิฟิคว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
 


