แถลงการณ์ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ (กสม.)
เรื่ อง ข้ อห่ วงใยต่ อสถานการณ์ การชุมนุม ในวันที่ 19 กันยายน 2563
ตามที่ปรากฏสถานการณ์การชุมนุ มและเรี ยกร้องทางการเมืองของนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา และ
ประชาชน ตั้ง แต่ ว นั ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้น มา และกลุ่ ม แนวร่ ว มธรรมศาสตร์ แ ละการชุ ม นุ ม
ได้เผยแพร่ ข่าวว่าจะจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ นั้น
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุ มของกลุ่มต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่ อง และมีความห่ วงใยเป็ นอย่างยิ่งว่า การใช้เสรี ภาพในการชุมนุ ม การแสดงความคิดเห็น และ
การเคลื่อนไหวทางการเมืองในมุมมองที่แตกต่างกัน สุ่มเสี่ ยงที่จะเกิดเหตุการณ์การละเมิดกฎหมายที่มีความรุ นแรง
และส่ งผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุษยชน กสม. จึงขอเรี ยกร้องให้ทุกฝ่ ายตระหนักถึงหลั กสิ ทธิ มนุษยชนและ
แนวทางปฏิ บ ัติ ส ากลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้เ สรี ภ าพในการชุ ม นุ ม และการแสดงความคิ ด เห็ น รวมถึ ง
การจัดการการชุมนุมให้เป็ นไปด้วยความสงบและสันติวิธี ดังนี้
1. การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น เป็ นสิ ทธิและเสรี ภาพ
ขั้นพื้นฐานอันได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็ นภาคี การจากัดเสรี ภาพในการชุมนุม
โดยสงบปราศจากอาวุธจะกระทามิได้ รัฐพึงงดเว้นการเข้าแทรกแซงด้วยประการใด ๆ และดูแลอานวย
ความสะดวกตามสมควรแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม การใช้เสรี ภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็น
จะต้องเป็ นไปโดยสงบเรี ยบร้อย และคานึ งถึงการเคารพสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลอื่น เนื่ องจากเสรี ภาพ
ในเรื่ องดังกล่าว มิใช่เป็ นเสรี ภาพที่ได้รับการรับรองและคุม้ ครองไว้อย่างบริ บูรณ์ แต่อาจถูกจากัดได้ตาม
บทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรี ยบร้อย
หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิหรื อเสรี ภาพของบุคคลอื่น หรื อป้องกัน สุขภาพของ
ประชาชน ตามนัยมาตรา 34 และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ซึ่งมีสาระสาคัญที่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง ข้อ 19 และข้อ 21

2. เพื่อให้เป็ นไปตามหลักสิ ทธิมนุษยชนดังกล่าวข้างต้น กสม.จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
2.1 รัฐบาล หน่ วยงานและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(1) ควรวางนโยบายและมาตรการที่ชดั เจนในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการใช้เสรี ภาพในการชุมนุมโดยสงบ อาทิ การจัดสถานที่และบริ การขั้นพื้นฐาน การจัดจราจร และ
การดูแลความปลอดภัยของผูช้ ุมนุม การจากัดการใช้เสรี ภาพในการชุมนุมโดยสงบและการแสดงออกซึ่ ง
ความคิ ดเห็ น อันเป็ นเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ควรถื อเป็ น
ข้อยกเว้นที่ พึงกระทาเฉพาะในกรณี จาเป็ นอันมิ อาจหลี กเลี่ ยงได้ภายในกรอบของกฎหมายเท่า นั้น และ
ไม่ควรมีการสร้างเงื่อนไขอันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความรุ นแรง
(2) ควรหลีกเลี่ยงการใช้กาลังในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยในการชุมนุม หากมีความจาเป็ น
ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อยุติเหตุการณ์การละเมิดกฎหมายและมีความรุ นแรงอันอาจ
เกิ ดขึ้นในการชุมนุ ม ซึ่ งจะต้องสอดคล้องกับความจาเป็ นและความได้สัดส่ วน โดยจะต้องกาหนดให้เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวประกาศเตือนให้ผชู ้ ุมนุมได้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดแจ้ง รวมถึงชี้แจงถึงเหตุผลความจาเป็ น
ที่ตอ้ งมีการนามาตรการนั้น ๆ มาใช้
(3) ควรนาหลักการสาคัญ 10 ประการสาหรับการจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม (10 Principles
for the proper management of assemblies) ที่จดั ทาโดยผูเ้ สนอรายงานพิเศษแห่ งองค์การสหประชาชาติ มาปรับใช้
ตามสมควรแก่กรณี อาทิ รัฐต้องเคารพและดูแลสิ ทธิ ทุกประการของผูท้ ี่เข้าร่ วมในการชุมนุม การจากัดการชุมนุม
โดยสันติใด ๆ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนสากล การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับการชุมนุมจะต้องไม่แทรกแซงสิ ทธิในความเป็ นส่วนตัวหรื อสิ ทธิอื่น ๆ ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ทาได้ เป็ นต้น
2.2 ผู้จัดการชุมนุมและผู้ใช้ เสรีภาพในการชุมนุม
(1) ผูจ้ ดั การชุมนุมและผูใ้ ช้เสรี ภาพในการชุมนุมควรตระหนักว่า เสรี ภาพในการชุมนุมมิใช่เป็ น
เสรี ภาพที่ได้รับการรับรองและคุม้ ครองไว้อย่างบริ บูรณ์ และพึงใช้เสรี ภาพดังกล่าวด้วยความระมัดระวังให้อยู่
ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ มีการจัดระบบการควบคุมดูแลการชุมนุมให้เป็ นไปโดยสงบเรี ยบร้อย ป้องกันมิให้เกิด
ความรุ นแรงหรื อสร้างเงื่อนไขที่อาจทาให้เกิดความรุ นแรง รวมทั้งคานึงถึงการเคารพสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่น
(2) ผูจ้ ดั การชุมนุมและกลุ่มผูช้ ุมนุมควรมีหน้าที่ร่วมกัน ทาให้การชุมนุมเป็ นไปโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ โดยยึดถือหลักสิ ทธิมนุ ษยชนและแนวทางสันติวิธี หลีกเลี่ยงการใช้ถอ้ ยคาที่มีลกั ษณะ
ยัว่ ยุให้มีการใช้ความรุ นแรง สร้างความเกลียดชังหรื อคุกคามต่อผูม้ ีความเห็นต่าง
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2.3 สื่ อมวลชนและประชาชนทุกภาคส่ วน
(1) สื่ อมวลชนควรนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็ นจริ ง ครบถ้วนรอบด้าน เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ
อย่างเป็ นอิสระ เที่ยงตรง ระมัดระวังไม่ให้มีการเสนอข่าว หรื อการแสดงความเห็น หรื อเนื้ อหาใด ๆ ที่จะทาให้เกิด
ความเกลียดชังหรื อยัว่ ยุให้เกิดความรุ นแรง
(2) ประชาชนทุกภาคส่ วนควรติดตามสถานการณ์อย่างรอบด้าน โดยรับฟังข้อมูลข่าวสาร
จากกลุ่มต่าง ๆ ที่แสดงความคิดเห็นและการแสดงออกซึ่งความเชื่อและความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน
อย่างระมัดระวัง และเคารพในสิ ทธิและเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกที่แตกต่างกัน
ของทุกฝ่ าย
หวัง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า ทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ งจะพึ งตระหนัก และเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนซึ่ งกัน และกัน
อย่างเคร่ งครัด ตลอดจนแสวงหาแนวทางหรื อจัดให้มีก ระบวนการเพื่ อหาข้อสรุ ปอันเป็ นที่ย อมรั บของ
ทุกฝ่ ายตามแนวทางสันติวิธี อันสอดคล้องกับวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย โดยคานึงถึงประโยชน์และ
ความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชนเป็ นสาคัญ

คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
17 กันยายน 2563
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