กสม. ห่ วงการชุ มนุมทางการเมืองในวันที่ 14 ตุลาคม 2563
ขอทุกฝ่ ายพึงตระหนักถึงหลักสิ ทธิมนุษยชน พร้ อมแนะ 3 ช่ องทางแจ้ งเหตุละเมิดสิ ทธิฯ
วันที่ 12 ตุ ลาคม 2563 นางประกายรั ตน์ ต้นธี รวงศ์ กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ทาหน้าที่ แทน
ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า หลายเดือนที่ผา่ นมาได้มีการชุมนุมของนักเรี ยน นิสิตนักศึกษา
รวมทั้งประชาชน เพื่ อเสนอข้อเรี ยกร้ องทางการเมื อง การปฏิ รูปการศึ กษา และการแก้ไขปั ญหาการละเมิ ด
สิ ทธิ มนุ ษยชนรายประเด็นที่ เกิ ดขึ้ นภายในสถานศึ กษาซึ่ งมี ท้ งั ฝ่ ายที่ เห็ นด้วยและไม่เห็ นด้วยกับข้อเรี ยกร้ อง
ดังกล่ าว อี กทั้งจะมี การนัดชุ มนุ มใหญ่ ในวันที่ 14 ตุ ลาคม 2563 ที่ อาจน าไปสู่ การใช้เสรี ภาพในการแสดง
ความคิดเห็ นและการสื่ อสารอันเสี่ ยงต่อการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนดังที่เคยปรากฏมา และอาจเพิ่มความขัดแย้ง
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้
“คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) มี ความห่ วงใยต่อสถานการณ์ การชุ มนุ มมาโดยตลอด
พร้ อมทั้ง ได้แต่ ง ตั้ง คณะท างานเพื่ อเฝ้ า ระวังและติ ด ตามสถานการณ์ ก รณี ก ารชุ ม นุ มทางการเมื อง และ
ส่ งเจ้าหน้าที่ ระดับสู งของสานักงาน กสม. ลงพื้นที่ สังเกตการณ์ เพื่อรวบรวมข้อมู ลข้อเท็จจริ งในมิ ติที่จะ
กระทบต่อสิ ทธิ ม นุ ษยชน อี กทั้ง กสม. ได้เรี ยกร้ องให้ รัฐบาลและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง ผูจ้ ดั การชุ มนุ ม
ตลอดทั้งผูช้ ุ มนุ ม นิสิตนักศึกษา ประชาชนทุกฝ่ าย และสื่ อมวลชน ตระหนักถึงหลักสิ ทธิ มนุษยชน แนวทาง
ปฏิ บตั ิสากล และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้เสรี ภาพในการชุ มนุ มและการแสดงความคิดเห็ น รวมถึง
การจัดการชุมนุมให้เป็ นไปด้วยความสงบและสันติ” ผูท้ าหน้าที่แทนประธาน กสม. กล่าว
นางประกายรัตน์ กล่าวด้วยว่า การชุ มนุ มที่จะเกิ ดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ กสม. ขอย้ าให้ทุกฝ่ าย
พึงตระหนักและเคารพสิ ทธิ มนุษยชนอย่างจริ งจังและจริ งใจ ขอให้ใช้ความอดทน อดกลั้น ต่อสถานการณ์
หรื อความเห็ นที่แตกต่างกัน และควรนาบทเรี ยนจากเหตุการณ์การชุ มนุ มทางการเมืองในอดีตมาพิจ ารณา
ร่ วมกั น เพื่ อ หาทางออกภายใต้ห ลัก การ “แสวงจุ ด ร่ วม สงวนจุ ด ต่ า ง” ตามแนวทางสั น ติ วิ ธี และ
ความรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คม อันสอดคล้อ งกับ วิถี ท างในระบอบประชาธิ ป ไตย นอกจากนี้ ห ากบุ ค คลใด
ได้รับความเสี ยหายหรื อพบเห็นการกระทาอันเป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนขอให้แจ้งหรื อร้องเรี ยนต่อ กสม.
ทางโทรศัพท์สายด่ วน 1377 (ตลอด 24 ชั่วโมง) จดหมายอิ เล็ก ทรอนิ กส์ help@nhrc.or.th หรื อร้ องเรี ย น
ด้วยตัวเอง ณ สานักงาน กสม. ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุ งเทพฯ
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
12 ตุลาคม 2563
*หลักสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากลและแนวทางปฏิบ ัติ ส ากลที่ เกี่ ย วข้องกับ การใช้เสรี ภาพในการชุ ม นุ ม และการแสดงความคิด เห็ น รวมถึง
การจัดการชุมนุมให้เป็ นไปด้วยความสงบและสันติ (แถลงการณ์ กสม. ลงวันที่ 17 กันยายน 2563) https://qrgo.page.link/BCKqa

