แถลงการณ์ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ (กสม.)
เรื่ อง ขอให้ ทกุ ฝ่ ายในการชุ มนุมยึดหลักสิ ทธิมนุษยชนและใช้ แนวทางสั นติวธิ ีในการแก้ ไขปัญหา
ตามที่มีการชุมนุมและเรี ยกร้องทางการเมืองของนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตั้งแต่วนั ที่
18 กรกฎาคม 2563 ทั้งในที่สาธารณะและสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั โดยมีกลุ่มบุคคล
ที่เรี ยกตนเองว่า คณะประชาชนปลดแอก เสนอ 3 ข้อเรี ยกร้อง 2 หลักการ และ 1 ความฝัน กลุ่มบุคคลที่เรี ยก
ตนเองว่ า สหภาพนัก เรี ย น นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย เสนอ 10 ข้อ เรี ย กร้ อ งเกี่ ย วกับ สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ และกลุ่มนักเรี ยนในโรงเรี ยนต่าง ๆ ที่แสดงสัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว และผูกโบสี ขาว เพื่อเรี ยกร้อง
ทางการเมือง และปฏิรูปการศึกษา จนเกิดเป็ นความเห็นที่แตกต่างกันอย่างกว้างขวางในสังคม นั้น
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) ในฐานะองค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2560 มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจในการส่ ง เสริ ม การเคารพและปฏิ บ ัติ ต าม
หลักสิ ทธิมนุษยชน ได้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และส่ งเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์ตลอดมา มีความห่วงใย
ต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั ที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งอาจสร้างความขัดแย้งยิง่ ขึ้น
บัดนี้ กสม. มีขอ้ เสนอ ดังต่อไปนี้
1. ตามรัฐธรรมนู ญและพันธกรณี ระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ประเทศไทยเป็ นภาคี บุคคล
ย่อมมีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น และมีเสรี ภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ แต่การใช้
เสรี ภาพดังกล่าว ย่อมอยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดของกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพของบุคคลอื่น
เพื่อรักษาความมัน่ คงของรัฐ หรื อเพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
การใช้เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็ นและการชุ มนุ มที่ จะได้รับความคุ ม้ ครองดังกล่าว จะต้อง
ไม่เป็ นการพูด แสดงท่าทาง หรื อกระทาโดยวิธีการอื่ น ที่ ก้าวร้ าว ดู หมิ่ นเหยียดหยาม หรื อจาบจ้วง หรื อ
การใช้คาพูดที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech) อันเป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนของผูอ้ ื่น
2. ตามอนุ สั ญญาว่ า ด้ วยสิ ท ธิ เด็ ก ซึ่ งประเทศไทยเป็ นภาคี เด็ ก อายุ ต่ า กว่ า 18 ปี ซึ่ งสามารถมี
ความคิ ดเห็ นเป็ นของตนเองแล้ว มี สิ ท ธิ ที่ จ ะแสดงความคิ ด เห็ น ได้เ สรี ใ นเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ เด็ ก
โดยความคิ ดเห็ นดังกล่ าวของเด็กจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริ งจัง ตามสมควรแก่ อายุและวุฒิภาวะ
ของเด็กคนนั้น และแม้เด็กจะมีสิทธิ ที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออก แต่การใช้สิทธิ ดงั กล่าว ก็ตอ้ งเคารพต่อ
สิ ทธิและชื่อเสี ยงของบุคคลอื่นด้วย

3. ขอให้ผชู ้ ุมนุมแจ้งข้อเรี ยกร้องที่มีความชัดเจน มีเหตุผลที่อธิบายได้ ไม่เลื่อนลอย ไม่ผกู ขาดความ
ถูกต้องสมควรแต่ฝ่ายเดียว และปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ขอให้ผูเ้ ข้าร่ วมการชุ มนุ มมี มาตรการดู แลความปลอดภัยด้านสุ ขภาพในสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) เพราะหากมี ก ารติ ดเชื้ อ โรคนี้ จ ากการชุ ม นุ ม
ที่ขาดความระมัดระวังและการใช้เสี ยงตะโกน ผลกระทบที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และ
การสู ญเสี ยความเชื่อมัน่ ในการต่อสู ้กบั การแพร่ ระบาดของเชื้อโรคนี้ที่นานาชาติมีต่อประเทศไทย
5. ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ “หลักการสาคัญสาหรับการบริ หารจัดการการชุ มนุ มอย่างเหมาะสม
10 ประการ” (10 Principles for the proper management of assemblies) ที่ จดั ท าโดยผูเ้ สนอรายงานพิ เ ศษ
แห่ งองค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิ เสรี ภาพในการชุ มนุ มและการรวมกลุ่มอย่างสันติ เช่น รัฐต้องเคารพ
และดู แลสิ ทธิ ทุกประการของผูท้ ี่เข้าร่ วมในการชุ มนุ ม การจากัดการชุ มนุ มโดยสันติใด ๆ ต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานสิ ทธิ มนุษยชนสากล รัฐควรอานวยความสะดวกในการใช้เสรี ภาพการชุมนุมโดยสันติ และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการชุ มนุ มจะต้องไม่แทรกแซงสิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัว
หรื อสิ ทธิ อื่น ๆ ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ทาได้
6. ในกรณี มีเด็กและเยาวชนเข้าร่ วมการชุ มนุ มในพื้นที่สาธารณะ ขอให้เจ้าหน้าที่ ของรั ฐจัดให้มี
พื้นที่ปลอดภัย (safety zone) เพื่อเป็ นหลักประกันว่า เด็กและเยาวชนเหล่านี้ จะไม่ถูกกระทาด้วยความรุ นแรง
ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
ขอให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาจัดให้โรงเรี ยนและมหาวิทยาลัยเป็ นพื้นที่ปลอดภัยสาหรับนักเรี ยน นิสิต
และนักศึกษา ในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความเหมาะสม
กับบริ บทของสังคมไทย เช่น การจัดเวลาหรื อพื้นที่ให้เป็ นการเฉพาะในการแสดงและแลกเปลี่ยนความเห็น
ในบรรยากาศทางวิชาการ เป็ นต้น และปฏิบตั ิตามข้อสั่งการขององค์กรให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
7. ขอให้ทุกฝ่ ายเปิ ดใจรับฟั งซึ่ งกันและกัน เคารพต่อความคิดเห็ น ความเชื่ อ และศรัทธาที่แตกต่าง
อันเป็ นคุ ณค่าสาคัญของสังคมพหุ วฒั นธรรมที่ หล่ อหลอมมาช้านาน ไม่ควรกระทาการใด ๆ ที่มีลกั ษณะ
เป็ นการยัว่ ยุรวมถึงการใช้ความรุ นแรงต่อกันทั้งทางกายและทางวาจา เช่น การดูหมิ่นเหยียดหยามกัน
8. ขอให้ทุกฝ่ ายยึดหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนและใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปั ญหา รับฟั งความคิดเห็ น
อันบริ สุทธิ์ ใจของอีกฝ่ ายหนึ่ ง และพิจารณาหากลไกการหารื อและเจรจาหาทางออกอันเป็ นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่ าย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุ กของประชาชนโดยรวม
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
20 สิ งหาคม 2563
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