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ปีที่ 19 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2563

(อ่านต่อหน้า 2)

	 ขณะที่รัฐในฐานะผู ้บังคับใช้กฎหมายมีหน้าที่ต ้อง 
ด�าเนนิการอย่างไร	เพือ่ให้การชมุนมุโดยสงบซึง่เป็นสทิธมินษุยชน 
ขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายได้รับการปกป้องและ
คุ้มครอง
	 และในท้ายที่สุดในสถานการณ์ของการชุมนุมนี้	 รัฐ	 
ผู ้ชุมนุม	 และสังคม	 ควรตระหนักเร่ืองใดร่วมกันเป็นส�าคัญ	
เพ่ือให้การชุมนุมนั้นเป็นไปเพื่อบนพื้นฐานประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ...

สิทธิมนุษยชนกับเสรีภาพในการชุมนุม	 	 หน้า	1
มุมสะท้อน	 	 	 	 	 หน้า	2
เด็กชายปอไม่อยากไปโรงเรียน	 	 	 หน้า	4

ภาพกิจกรรม		 	 	 	 	 หน้า	7
นิสิต	นักศึกษาหลายมหาวิทยาลัย	ประกาศยกเลิก	 หน้า	8
ระบบโซตัส-กิจกรรมรับน้องที่ละเมิดสิทธิฯ

 การชุมนุมโดยสงบเป็นสิทธิมนุษยชน
 ขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรอง
	 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเป ็นสิทธิมนุษยชน 
ขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถกระท�าได้	 และได้รับ 
การรับรองคุ ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช	2560	มาตรา	44	ซึ่งระบุว่า	“บุคคลย่อมมีเสรีภาพ 
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” อย่างไรก็ดี 
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สิทธิมนุษยชน
กับเสรีภาพ
ในการชุมนุม
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
เ ป็นสิท ธิม นุษยชนขั้นพื้ นฐาน 
ที่ประชาชนทุกคนสามารถกระท�าได ้

ในห้วงเวลาที่ สังคมไทยแวดล้อมไปด้วยการชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ สิ่งที่ทั้งผู้ชุมนุม 

ประชาชนทั่วไป และผู้บังคับใช้กฎหมายควรรับทราบและตระหนักร่วมกัน คือ 
มีกฎหมายหรือกติกาใดบ้างที่ ให้การรับรองเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน  

แลเสรีภาพนั้นสามารถใช้ได้กว้างมากเพียงใด



มุมสะท้อน

ปีที่	19	ฉบับที่	10	ตุลาคม	2563	 ท่ามกลางสถานการณ์ความเห็นต่างทางการเมือง
และการชุมนุมเรียกร้องสิทธิของเยาวชนคนรุ่นใหม่และ
ประชาชนหลายกลุม่ในปัจจบุนั	มมุมองสทิธิฉ์บบันีข้อน�าเสนอ
สาระความรู้เบ้ืองต้นเรื่องสิทธิมนุษยชนกับเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบที่ได้รับการรับรองตามหลักสากลและกฎหมาย
ภายในประเทศ	ทั้งนี้เพื่อให้ทั้งผู้ชุมนุม	ประชาชนทั่วไป	และ 
ผู้บังคับใช้กฎหมายตระหนักร่วมกันว่าเสรีภาพในการชุมนุมน้ัน 
ได้รับการคุ ้มครองอย่างไร	 และมีเง่ือนไขใดที่อาจจ�ากัด
เสรีภาพน้ันได้บ้าง	 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 
ท่ีระบุไว้ว่า	“การมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก การจ�ากัดตัดสิทธิ
เสรีภาพเป็นข้อยกเว้น” 
	 จากน้ัน	ขอเชิญอ่านเรื่องสั้น “เด็กชายปอไม่อยาก
ไปโรงเรียน”	 หน่ึงในผลงานวารสารเคียงข้างสิทธิเด็กและ
เยาวชน	ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ซึ่งได้รับ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ในการประกวดนวัตกรรมส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชน	ภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืน
เคียงข้างสิทธิมนุษยชน	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	
	 และปิดท้ายด้วยข่าวสารความตื่นตัวด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ปรากฏเป็นรูปธรรมของนิสิต	นักศึกษา	ในปัจจุบัน	กรณีการ
ประกาศยกเลิกระบบโซตัสและกิจกรรมรับน้อง-ประชุมเชียร์ 
ของหลายมหาวิทยาลัยอันมีลักษณะเป ็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนและเสริมสร้างรากฐานของระบบอ�านาจนิยม 
ซึ่งได ้รับกระแสความชื่นชมจากคนรุ ่นใหม่และผู ้คนใน 
สังคมออนไลน์อย่างคับคั่ง

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

C = 0 , M = 0, Y = 0, K = 60 

C = 0 , M = 35, Y = 85, K = 0

C = 100 , M = 80, Y = 0, K = 20

C = 0 , M = 0, Y = 0, K = 0

C = 28 , M = 55, Y = 100, K = 11

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

ประธานกรรมการ :	 นางประกายรัตน์		ต้นธีรวงศ์
(ท�าหน้าที่แทน)

กรรมการ : นางฉัตรสุดา		จันทร์ดีย่ิง
	 	 นายสมณ์		พรหมรส	
						 นางสาวอารีวรรณ		จตุทอง	
						 นางภิรมย์		ศรีประเสริฐ	
				 	 นายสุวัฒน์		เทพอารักษ์

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการ  :	 นายบุญเก้ือ		สมนึก
รองเลขาธิการ :	 นางสาวรตญา		กอบศิริกาญจน์
	 	 นางสาวอัจฉรา		ฉายากุล
	 	 นายอัญญะรัฐ		เอ่งฉ้วน

 “มุมมองสิทธิ์” เป็นจดหมายข่าวของคณะกรรมการสิทธิ-
มนุษยชนแห่งชาติ	จัดท�าเพื่อเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	 การน�าข้อความหรือเร่ืองราว 
บางส่วนหรือทั้งหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถึงแหล่งข้อมูล

 ขอเชิญชวนผู ้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ใน 

จดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” ได้ตลอดทั้งปี ทั้งน้ีเร่ืองท่ีได้รับ
การพิจารณาตีพิมพ์	 ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ
เพื่อความเหมาะสม

	 บทความ/ข้อความ	 หรือความคิดเห็นใด	 ๆ	 ที่ปรากฏอยู่
ในจดหมายข ่าว	 “มุมมองสิทธิ์”  เป ็นความคิดเห็นส ่วนตัว 
ของผู ้ เขียน	 ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และ 
กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

	 ขณะท่ีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ 
สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and 
Political	Rights–	ICCPR)	ทีป่ระเทศไทยเป็นภาคแีละมพีนัธกรณ ี
ต้องปฏิบัติตาม	 รับรองเสรีภาพในการชุมนุมไว้ในข้อ	 19	 และ	
21	ดังนี้
 “ข้อ 19
	 (1)	 ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการ
แทรกแซง
	 (2)	 ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก	 สิทธินี้ 
รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา	 รับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และความคิดทุกประเภทโดยไม่ค�านึงถึงพรมแดน	 ทั้งนี้	 ไม่ว่า 
ด้วยวาจา	 เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการตีพิมพ์ในรูปของศิลปะ	
หรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก

การจ�ากัดสิทธิจะท�า มิ ได ้ เว ้นแต ่ เพื่ อความมั่นคงของรัฐ 
ความปลอดภัยสาธารณะ	ความสงบเรียบร้อย	หรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน	 หรือเพื่อคุ ้มครองสิทธิ	 หรือเสรีภาพของผู้อื่น	 
อันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ	ที่ระบุว่า	“การมี
สิทธิเสรีภาพเป็นหลัก การจ�ากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น”

 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
 ตามมาตรฐานสากล
	 เสรีภาพในการชุมนุมได้รับการรับรองและคุ ้มครอง
ตามมาตรฐานสากล	 ดังที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Universal	Declaration	of	Human	Rights	-	UDHR)	ระบุไว ้
ในข้อ	 20	 (1)	 ว่า	 “ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการร่วมชุมนุม
และการตั้งสมาคมโดยสันติ”
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2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์



สแกนอ่านหลักการส�าคัญส�าหรับ
การบริหารจัดการชุมนุมอย ่าง
เหมาะสม 10 ประการ จัดท�าโดย 
ผู ้ รายงานพิ เศษแห ่งองค ์การ
สหประชาชาติได้ที่

	 (3)	การใช้สิทธติามทีบ่ญัญตัใินวรรคสองของข้อนี	้ต้องม ี
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบพเิศษควบคูไ่ปด้วย	การใช้สิทธดิงักล่าว 
อาจมีข้อจ�ากัดในบางเรื่อง	 แต่ทั้งนี้ข้อจ�ากัดนั้นต้องบัญญัติไว้ใน
กฎหมายและจ�าเป็นต่อ	 (ก)	 การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของ
บุคคลอื่น	และ	(ข)	การรักษาความมั่นคงของชาติหรือความสงบ
เรียบร้อย	หรือการสาธารณสุข	หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”
 “ข้อ 21
	 สิทธิการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง	การจ�ากัด
การใช้สิทธินี้จะท�ามิได้	 นอกจากจะก�าหนดโดยกฎหมายและ 
เพียงเท่าที่จ�าเป็นส�าหรับสังคมประชาธิปไตย	 เพื่อประโยชน์ 
แห่งความมั่นคงของชาติ	หรือความปลอดภัย	ความสงบเรียบร้อย	
การสาธารณสุข	 หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น”

 เมื่อออกมาชุมนุม ประชาชน
 มีสิทธิและเสรีภาพใดบ้าง?
  เสรีภาพในการแสดงออก :	ทุกคนมีเสรีภาพในการ
ที่จะแสดงออกทางความคิด	รวมทั้งการแสวงหา	รับ	และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
  สิทธิในชีวิต ร่างกาย และความปลอดภัย :	โดยรัฐ
มีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ชุมนุม
  สิทธิความเป็นส่วนตัว :	ประชาชนทุกคนที่เข้าร่วม 
การชุมนุมจะต้องไม่ถูกแทรกแซงทั้งต่อตนเอง	ครอบครัว	รวมทั้ง 
การน�าข้อมูลส่วนบุคคล	รูปภาพ	ไปเผยแพร่	หรือล่าแม่มด
  ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ :	 ทุกคน
สามารถใช้สิทธิ	 เสรีภาพในการชุมนุมได้อย่างเท่าเทียม	 และรัฐ
ต้องไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุจากความแตกต่าง
	 นอกจากน้ี	 หากผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ	 จะต้องมีสิทธิ
ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ	 หรือเมื่อ
ถูกจับกุมหรือควบคุมตัว	 จะต้องมีสิทธิได้รับทราบว่าถูกจับกุม 
ด้วยข้อหาใด	 โดยจะต้องได้รับสิทธิในการติดต่อญาติหรือ
ทนายความ

 หน้าที่ของรัฐตามมาตรฐาน
 ด้านสิทธิมนุษยชน
  การเคารพสิทธิในการชุมนุม :	 รัฐต้องไม่กีดขวาง	
ปิดกั้น	 หรือจ�ากัดสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ	 เว้นแต่เป็นไปตาม

ขอบเขตอ้างอิงตามกฎหมายและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 และควรกระท�าเท่าที่จ�าเป็น	 
เพื่อคงไว้ซึ่งการยอมรับและเคารพในสิทธิของผู้อื่น
  การคุ้มครองสิทธิในการชุมนุม :	 รัฐมีต้องปกป้อง
คุ ้มครองความปลอดภัยของผู ้ ชุมนุม	 โดยรัฐมีหน ้าที่และ 
ความรับผิดชอบในการสร้างระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม 
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม ่สงบ	 รัฐต ้องใช ้มาตรการท่ีสร ้าง 
ผลกระทบน้อยที่สุดก่อน
  การส่งเสริมการใช้สิทธิในการชุมนุม :	 รัฐมีหน้าท่ี 
อ�านวยความสะดวกในการชุมนุม	 โดยการสร้างสภาพแวดล้อม 
ท่ีเก้ือหนุนให้การชุมนุมสามารถด�าเนินการได้	 เช่น	 การดูแล 
ความปลอดภัย	 การจัดการจราจร	 การจัดให้มีรถสุขาเคลื่อนที่	
เป็นต้น
	 ทั้งนี้	 การด�าเนินการใด	 ๆ	 ของรัฐต้องรับรองว่าบุคคล 
มีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและสันติอย่างเสมอภาคกัน 
ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติต ่อบุคคลหรือกลุ ่มคนแตกต่างกัน	
เพราะความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ	สีผิว	เพศ	ภาษา	ความเช่ือ 
ทางศาสนา	ความเชือ่ทางการเมอืง	ฐานะทางสงัคม	หรอืสถานภาพ
อื่น	 ๆ	 อีกทั้งการจ�ากัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยรัฐจะต้อง 
ค�านึงถึงความได้สัดส่วน	ความเหมาะสมและความจ�าเป็นด้วย
 
 สิ่งที่ทุกฝ่ายพึงตระหนักร่วมกัน
 ในสถานการณ์ชุมนุม
  ประชาชนพึงตระหนักว่า	 สิทธิและเสรีภาพในการ 
ชุมนุมเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนกระท�าได้ตามที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยและกติกาสากลระหว่างประเทศให้การ 
รับรองไว้	 อย่างไรก็ดี	 การชุมนุมควรปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของ
กฎหมายและเคารพในสิทธิของผู้อื่น
  รัฐพึงตระหนักว่า	 การจ�ากัดการใช้สิทธิเสรีภาพนั้น 
จะท�าได้เท่าท่ีจ�าเป็นและเป็นไปตามกฎหมาย	 ขณะที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 เพื่อรักษาไว้ซึ่งการ
ให้การยอมรับและเคารพในสิทธิของประชาชน
  สังคมพึงตระหนักว่า	 ความอดทนและการเคารพ 
ต่อความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง	เป็นคณุค่าส�าคัญของสงัคมพหวุฒันธรรม 
ที่จะท�าให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
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1.
 ที่นี้เป็นโรงเรียนชายล้วนเปิดสอน
มานานกว่าห้าสิบปี ความเก่าแก่และ 
ชื่อเสียงในฐานะโรงเรียนประจ�าจังหวัด
ดึงดูดให้ผู ้ปกครองส่งบุตรหลานสมัคร
เข้ามาเรียนอย่างคับคั่ง	 การสอบแข่งขัน
เพ่ือช่วงชิงที่น่ังจึงค่อนข้างสูง	เด็กฐานะด ี
ซึ่งจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนใน 
ตัวเมืองมักคว้าโอกาสได้เข้าเรียนเกินครึ่ง
ของจ�านวนรับในทุก	ๆ	ปี
	 แต่ส�าหรับเด็กชายปอไม่ได้เป็นไป 
ตามกฎแห่งการแข ่งขันดังกล ่าว	 เขา 
แตกต่างไปจากคนอื่น	 ๆ	 ที่สอบเข้าได้ 
อยู่ไม่น้อย	เพราะเรียนจบช้ันประถมศึกษา
จากโรงเรียนเล็ก	ๆ 	ประจ�าหมู่บ้าน	พ่อเป็น
พนกังานรกัษาความปลอดภยัของธนาคาร
แห่งหน่ึง	 ส่วนแม่ขายขนนหวานที่ตลาด	
เด็กชายปอจึงไม่ได้ติวหนังสือกับติวเตอร์
คนใดเพราะต้องใช้เงินจ�านวนมาก	 การ 
เตรียมตัวเพื่อสอบเข้าอาศัยเพียงความขยัน 
ในการอ่านหนังสือด้วยตัวเองเป็นหลัก
	 การเรียนในรั้วมัธยมศึกษาของ 
เด็กชายปอผ่านไปแล้วหนึ่งปีการศึกษา	 
หลังจากโรงเรียนปิดท�าการสอนยาวนานถึง 

สี่เดือน	 วันนี้เป็นวันแรกของปีการศึกษา	
คาบแรกเป็นวชิาวิทยาศาสตร์ของครูสมภาพ
 “อนาคตอยากเป็นอะไรเด็กชาย
ปอ” ครูสมภาพเอ่ยถาม	
 “อยากเป็นหมอครับ ผมอยากรักษา 
พ่อแม่และคนอื่น ๆ ” เด็กชายปอตอบด้วย
แววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง
 “จะเป็นหมอหรือพยาบาลกันแน่” 
ทัชซึ่งนั่งอยู่แถวหลังพูดขึ้น
 “เป็นช่างเสริมสวยกเ็หมาะด”ี ขจร 
ซึ่งนั่งโต๊ะถัดจากทัชเอ่ยเสริม
	 แล้วเสียงหัวเราะจากเพื่อนร่วมห้อง 
กด็งัขึน้โดยอตัโนมตั	ิครสูมภาพไม่ได้กล่าว 
ห้ามใด	ๆ 	แต่กลบัยิม้คล้ายจะหวัเราะไปกบั 
ทุกคนด้วย	 ขณะที่เด็กชายปอเหมือนถูก
รุมแทงเข้ากลางอกด้วยมีดอันแหลมคม 
ทั้งเจ็บและจุกเข้าไปถึงขั้วหัวใจ	 แต่ก็ไม่อาจ 
โต้ตอบใด	ๆ	กลับไปได้	ทางเลือกที่ดีที่สุด
ส�าหรับเขาคอืนิง่เงยีบและเก็บความเจ็บช�า้ 
ไว้เช่นครั้งก่อน	ๆ	ที่ผ่านมา
 “กริ๊ง กริ๊ง กริ๊ง”	 เสียงกริ่งดังข้ึน 
สามค ร้ั ง เป ็ นสัญญาณบอกเวลาพั ก 
รบัประทานอาหารกลางวนั	เดก็ชายปอรบี
เดินออกจากห้องเรียน	 ซอยเท้าตรงไปยัง 

เด็กชายปอ

ไม่อยากไปโรงเรียน
อติรุจ ดือเระ*

โรงอาหารอย่างรวดเร็ว	 เขาต้องได้ยืน 
รับอาหารเป็นคนแรกเพื่อไม่ให้ถูกล้อมหน้า 
ล้อมหลังด้วยเพื่อนคนอื่น	ๆ 	โดยเฉพาะทัช
และขจร ยิ่งเว้นระยะห่างจากสองคนนั้น 
ได้มากเท่าไหร่	 เขาก็จะปลอดภัยจาก 
ค�าล้อเลียนได้มากเท่านั้น
 “ท�าไมไม่ไปนัง่กบัเพือ่นล่ะ เดก็ชาย 
ปอ” ครูวารีซึ่งเดินผ่านมาเอ่ยถาม
 “เอิ่ม .. พอดีผมต้องรีบไปอ่าน
หนังสือครับครู เลยมานั่งทานคนเดียว 
จะได้เสร็จไวกว่า” เด็กชายปอตอบกลับ
ด้วยน�้าเสียงอ�่า	ๆ	อึ้ง	ๆ	เหมือนไม่มั่นใจ
 “ถ้ามปัีญหากบัเพือ่นก็บอกครไูด้นะ 
อืม ตอนบ่ายฝากแจ้งเพื่อนด้วยว่าคาบพละ 
ครจูะให้ทดสอบเดาะลกูบอล” ครวูารกีล่าว 
 “ได้ครับ” เด็กชายปอรับค�าส่ัง 
ด้วยน�้าเสียงราบเรียบขณะที่ความกลัว 
เริม่ก่อตัวข้ึนในใจของเขาตั้งแต่ได้ยินค�าว่า 
เดาะลูกบอลแล้ว	 ส�าหรับเขามันยากเย็น
แสนเข็ญกว่าแก้โจทย์วิชาคณิตศาสตร์
เสียอีก

2.
 ยามบ ่ายสายลมพัดโชยผ ่าน 
กิ่งก ้านต้นมะยมไหวโอนตามแรงลม  

*	หนึ่งในเรื่องสั้นจากผลงานวารสารเคียงข้างสิทธิเด็กและเยาวชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	(สมาชิกในทีม	ได้แก่	อติรุจ	ดือเระ,	ชารีฟ	วัฒนะ,	อาดีนัน	อับดุลลี, 
อิสไมล์	 เลอศักด์ิอนุสรณ์	และนาวาวีร์	ยีดาหมาน	อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์	กาญจนะจิตรา	สายสุนทร)	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	จากการ
ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 หัวข้อ	 “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”	 ในโครงการเยาวชน 
คนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน	ประจ�าปีงบประมาณ	2563
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ในสนามฟุตบอลขณะนี้นักเรียนห้อง	 1/1	
ก�าลังเข้าแถวเรียงหน้ากระดาน
 “วนัน้ีครจูะให้ทดสอบเดาะลกูบอล
ใครท�าได้เกินสิบครั้งจะให้สิบคะแนนเต็ม 
แต่ถ้าต�่ากว่าสิบก็จะลดคะแนนลงไป” 
ครูวารีชี้แจงกติกาการให้คะแนนก่อนจะ
เรียกเด็ก	ๆ	มาทดสอบตามเลขที่
	 ทุกคนตื่นเต้นที่จะได้แสดงความ
เก่งกล้าสามารถในการเดาะลูกบอลของ
ตนเอง	 หลายคนเดาะได้มากกว่าสิบครั้ง	
ขจรท�าสถิติได้สูงสุดที่ห้าสิบสองครั้ง	รอง
ลงมาคือปวินได้สี่สิบเก้าคร้ัง	 และยังไม่มี
ใครได้ต�่ากว่าสิบครั้งเลย
 “ต่อไปเลขที่ยี่สิบสามเด็กชายปอ” 
ครูวารีขานชื่อ
 “ปอไปเข้าห้องน�้าครับครู” ปวิน
เอ่ยขึ้น	
 “ง้ันเลขที่ถัดไปขยับขึ้นมาแทน
ก่อน”
	 เหลือเวลาอีกเพียงแค่สิบห้านาที
จะหมดคาบวชิาพละศกึษา	แต่เดก็ชายปอ 
ยังไม่กลับมาครูวารีจึงให้ปวินไปตาม
 “ไอ้ปอจะหมดคาบแล้ว ครูบอกให้
รีบ ๆ  หน่อย เดี๋ยวมึงจะไม่ได้คะแนนนะ” 
ปวินตะโกนบอกตรงหน้าห้องน�้า
 “เสรจ็แล้ว ๆ  เดีย๋วตามไป” เด็กชายปอ 
ตอบ	 ก่อนจะเปิดประตูออกจากห้องน�้า
และวิ่งตามหลังปวินไปติด	ๆ
 “มาเดาะเรว็คนสุดท้ายแล้ว” ครวูาร ี
กล่าวพร้อมยื่นลูกฟุตบอลให้
 เด็กชายปอรับลูกบอลด้วยมือที่สั่น 
เขายืนน่ิงจ ้องมองลูกบอลอยู ่ครู ่หนึ่ ง
แสงแดดจากดวงตะวันค่อย	ๆ	เพิ่มระดับ
รังสีความร้อน	ผ่านไปราว	ๆ 	สามนาที	เท้า
ยังไม่ขยับแตะลูกบอล	มีเพียงเหงื่อเท่านั้น
ที่ ไหลเป ็นทางจากหน้าผากอาบแก้ม 
ขณะที่สายตาของเพ่ือนร่วมห้องทั้งหมด
เพ่งเล็งมาที่เขาอย่างพร้อมเพรียง	
 “รีบเดาะดิว่ะร้อนจะตายอยู่แล้ว” 
ขจรเอ่ยขึ้น
 “ไม่รู้เตะเป็นรีเปล่า” ทัชเอ่ยเสริม
 “หรือจะเปลี่ยนไปเดาะลูกวอลเลย์- 
บอลแทนน่าจะเหมาะกว่า” ขจรพูดต่อ 

 “เงียบก่อน ท้ังสองคนท�าเพื่อน 
เสียสมาธิหมด” ครูวารีปรามให้ทั้งสอง
หยุดพูด	 พร้อมส่งสายตาเป็นสัญญาณ 
ก่อนจะหันไปพูดกับเด็กชายปอ
 “ถ้าไม่เริ่มเดาะครูจะให้คะแนน
เธอเป็นศูนย์เลยนะ” 
 เด็กชายปอไม่อยากได้ศูนย์	 เขา 
จนตรอกอย่างไม่มีทางเลือก	เมื่อตั้งสติได้
จึงโยนลูกบอลข้ึนแล้วใช้เท้าเดาะ	แต่เดาะ
ได้เพียงแค่ครั้งเดียวลูกบอลก็กระดอน
ไปไกล	 เพื่อน	 ๆ	 ท่ีเพ่งเล็งอยู่หัวเราะลั่น	
หน้าของเขาค่อย	 ๆ	 เปลี่ยนเป็นสีแดง 
ไม่ใช่เพราะแดดท่ีร ้อนระอุ	 แต่เพราะ 
ความอายมากกว่า
 “ผมขอลองอีกสักครั้งนะครับครู” 
เขาขอโอกาสแก้มือ	
 “เอาสิ” ครูวารีกล่าว
 เด็กชายปอโยนลูกบอลขึ้นอีกครั้ง
เขาเดาะเพิ่มมาได้เป็นสองครั้ง	 แต่คร้ังที่ 
สาม	ขณะพยายามขยับร่างกายตามลูกบอล 
กลับสะดุดขาตัวเองล้มลงกับพื้นหญ้า	
คราวนี้เสียงหัวเราะดังลั่นกว่าครั้งแรก
 “โธ่น่าสงสารไอ้ตุ ๊ดจังเลย”	 ใคร
บางคนเอ่ยขึ้น
	 เมื่อได้ยินประโยคดังกล่าว	เด็กชายปอ 
รู ้สึกเหมือนถูกยิงเข้าตรงกลางหน้าอก 
น�้าใส	ๆ	ค่อย	ๆ	 ไหลเป็นทางจากดวงตา	
แต่เขาไม่ต้องการให้ใครเห็นความอ่อนแอ
ของตัวเองอีกจึงลุกข้ึนและวิ่งฝ่าวงล้อม
ออกไป	
 “ตามไปดูเพื่อนหน่อยสิปวิน” ครูวารี 
เอ่ยขึ้น
 “ครับครู” ปวินรีบวิ่งตามเด็กชายปอ 
ไป	

 เด็กชายปอเลือกห้องน�้าเป ็นท่ี
ระบายความเจ็บช�้าอีกเช่นเคย	แต่ก็มิอาจ
ซ่อนเก็บความเสียใจไว้เพียงล�าพัง	 เสียง
ร้องไห้ของเขาเล็ดลอดออกมาจนได้ยินชัด
 “ไอ้ปอมึงเป็นไรรึเปล่า ออกมาคุย
กับกูได้นะ” ปวินเอ่ยขึ้นพร้อมใช้มือเคาะ
ประตูเหล็ก
 “อย่ามายุ ่งกับเรา เราอยากอยู ่
คนเดียว” เด็กชายปอตอบกลับด้วยเสียง 
สะอึกสะอื้น	 ไม่ทันได้เลิกเรียน	 เร่ืองท่ี 
เด็กชายปอเดาะลูกบอลไม่เป็นก็แพร่
กระจายไปยังนักเรียนห้องอื่น	 ๆ	 อย่าง
รวดเร็ว	 ยิ่งตอกย�้าค�าว ่า	 “ตุ ๊ด”	 หรือ	
“กะเทย”	ที่เขาโดนยัดเยียดมาโดยตลอด
ให้น่าเชื่อถือมากขึ้น	เปิดเรียนในวันจันทร์
เขาคงเจอกระสุนค�าล้อราวกับห่าฝนอย่าง
แน่นอน	

3.
 ทุก ๆ  วันเสาร์อาทิตย์เด็กชายปอ
จะไปช่วยแม่ขายขนมหวานที่ตลาดเป็น
ประจ�า	แม่เป็นคนตักขนมหวานใส่ถุง	ส่วน
เขาจะช่วยรับเงินและทอนเงินให้ลูกค้า	 
ท่ีผ่านมาเขามีความสุขและสนุกที่ได้ไป
ช่วยแม่	แต่เสาร์อาทิตย์นี้เขาเก็บตัวเงียบ
อยู ่แต่ในห้อง	 ไม่ได้ออกไปช่วยแม่เช่น 
ครั้งก่อน	ๆ
 “ท�าไมไม่ไปช่วยแม่ล่ะปอ ไม่สบาย
รึเปล่า”	พ่อเอ่ยถาม
 “มีการบ้านเยอะครับพ่อเลยอยาก
ท�าให้เสร็จก่อน” เขาตอบ
 “งั้นตามสบาย มีอะไรไม ่โอเค 
ก็บอกพ่อได้นะ”
	 ความจริงปอไม่มีการบ้านเหลือให้
ท�าเลยแม้แต่วิชาเดียว	เพราะเขาท�าเสร็จ
เรียบร้อยตั้งแต่ท่ีโรงเรียน	 เหตุผลเดียว 
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ที่ไม่ไปช่วยแม่ขายขนมหวานเพราะกลัวว่า 
เพ่ือนร่วมห้องจะผ่านมาเห็น	 ก่อนหน้านี้
เขาเคยถูกล้อว่าเป็นแม่ค้าขายขนมหวาน
บ้าง	 เป็นตุ๊ดเรียบร้อยบ้าง	 เพ่ือนบางคน
ที่มาเดินตลาดก็เคยแอบถ่ายรูปเขาและ 
น�าไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กพร้อมค�าบรรยายว่า
เขาเป็น	“ตุ๊ด”	หรือ		“กะเทย”
 เด็กชายปอไม ่ ได ้รั ง เกียจกลุ ่ม	
LGBTQI	เขามีเพ่ือนต่างโรงเรียนหลายคน 
ที่เป็นเช่นน้ัน	 แต่เขาไม่ใช่	 เขาเป็นเพียง
เด็กผู้ชายคนหนึ่งท่ีหน้าหวาน	 เรียบร้อย	
พูดจามีหางเสียง	 ไม่ตะโกนโหวกเหวก	
ชอบท�างานบ้าน	 ใส่เสื้อผ้าที่รีดจนเรียบ	
เล่นฟุตบอลไม่เก่ง	และแค่ไม่ชอบอยู่รวม
เป็นกลุ ่มกับเพื่อนผู ้ชาย	 เขาจึงปฏิเสธ 
ค�ายัดเยียดทางเพศมาโดยตลอด	หลายคน 
มักถามเขาว่า	 “เป็นไหม”	 เขาตอบกลับ
อย่างเต็มปากเสมอว่า	“ไม่ได้เป็น”	จนเมื่อ 
ถูกถามช�้าและบ่อยขึ้น	 พักหลังมาเขาจึง
แกล้งท�าเป็นหูหนวกไม่ได้ยินอะไร
	 แม ้พ ่อแม ่จะคอยซักไช ้ ไต ่ถาม
ลูกชายของตนเสมอว่ามีปัญหาอะไรบ้าง
ในชีวิต	แต่เด็กชายปอก็ไม่เคยเอ่ยปากเล่า
เรื่องที่ถูกกล่ันแกล้งว่าเป็นตุ๊ดให้ฟัง	 เขา
คุยกับทั้งสองแค่เรื่องการเรียนและเกรด
เพียงเท่าน้ัน

4.
 เช้าวันจันทร์เริ่มต้นข้ึนอีกครั้ง
ทว่าเด็กชายปอไม่อยากไปโรงเรียน ไม่ใช่
เพราะขี้เกียจ	 แต่เพราะกลัวถูกล้อเร่ือง
เดาะลูกบอลมากกว่า	 ความจริงเขาชอบ
ช่วงเวลาที่โรงเรียนปิดการสอนเพราะ 
โรคระบาดโคโรนาไวรัส	 2019	 ไม่น้อย	
เพราะไม่ต้องไปโรงเรียน	ไม่ต้องไปเจอกับ
การกลั่นแกล้งจากเพื่อน	ๆ	ร่วมห้อง	ชีวิต
ที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมโดยไม่ต้องพบ
เจอผู้คน	 เป็นสิ่งที่เขาปรารถนามากกว่า	
อย่างไรก็ตาม	เพื่อไม่ให้พ่อและแม่เห็นว่า 
มีบางอย่างผิดสังเกต	เขาจึงกัดฟันแต่งตัว
มานั่งรอรถรับส่งตั้งแต่เช้า

 “สวัสดีครับครู” เด็กชายปอยกมือ
ไหว้ครูสมภาพซึ่งยืนรับนักเรียนอยู่หน้า
โรงเรียน
 “เป็นไงบ้าง เห็นว่าสะดุดขาตัวเอง
ล้มเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว” ครูสมภาพถามด้วย
ความเป็นห่วง	แต่เด็กชายปอรู้สึกคล้ายว่า
ตัวเองถูกล้อ
 “ดีขึ้นแล้วครับ”	 เขาตอบก่อนจะ
รีบวิ่งเข้าไปในโรงเรียน
	 หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จ
เรียบร้อย	 เด็กชายปอเดินไปจับไม้กวาด
ทางมะพร้าวมากวาดขยะและใบไม้แห้ง
ใต้ต้นไทร	 ซึ่งเป็นบริเวณที่เขาได้รับมอบ
หมายให้ท�าความสะอาดร่วมกับเพื่อนอีก
สามคนคือขจร ทัชและเจษฎา	แต่ทั้งสาม 
เอาแต่นั่งกระดิกเท้าพูดคุยกันอย่างสนุก 
สนานไม่มีใครสักคนจะมาช่วยเด็กชายปอ 
กวาดขยะเลย
 “ไม่ต้องไปกวาดหรอก ให้ไอ้ตุ ๊ด 
มันกวาดไปคนเดียว” ทัชพูดขึ้น
 “ใช่ ๆ ลูกผู้ชายอย่างเราไม่กวาด
หรอกขยะ” ขจรแสดงความเห็นด้วย
	 ส่วนเจษฎาแม้จะไม่เคยพูดเสียดสี
เด็กชายปอ	 แต่เมื่อได้ฟังทัชและขจร 
ก็คล้อยตามไปด้วย	 ก่อนหน้านั้นเขาถือ
ไม้กวาดอยู่ในมือแล้ว	 แต่สุดท้ายก็เลือก
จะถือไว้เฉย	 ๆ	 และปล่อยให้เด็กชายปอ
ท�าหน้าที่ต่อไปเพียงคนเดียว
 “โอ้ย” เด็กชายปอร้องออกมาเม่ือ
เพื่อนคนหนึ่งเดินมาตบหัวเขาหน้าตาเฉย
ก่อนจะหันมาแล้วตะคอกค�าว่า	 “ไอ้ตุ๊ด” 
ใส่หน้าเสียเสียงดัง
 เดก็ชายปอตกใจสดุขดี	น�า้ตาเกอืบ
ไหลออกมา	แต่เขากลั้นมันไว้และพยายาม
เดินเข้าห้องเรียนอย่างเป็นปกติที่สุด	วันนี้
คาบแรกเป็นวิชาสังคมศึกษาของครูวาร ี
แต่ท่านติดธรุะเลยฝากใบงานไว้ให้เดก็	ๆ 	ท�า 
ห้อง	 1/1	 จึงเข้าสู ่สภาวะแมวไม่อยู ่หนู
ร่าเริง	 แม้หนูส่วนใหญ่ในห้องจะตั้งใจท�า
ใบงาน	 แต่เมื่อมีหนูเพียงหนึ่งถึงสองตัวท่ี
เสียงดังก็สามารถท�าให้ห้องทั้งห้องวุ่นวาย
ได้ไม่น้อย
 ข จ ร แ ล ะทั ช เ ริ่ ม คิ ด ห า เ รื่ อ ง 
พิเรนทร์	 ๆ	 ท�า	 ทั้งสองไปขโมยกระดาษ

โพสอิตที่วางอยู่บนโต๊ะของครูประจ�าช้ัน
แล้วน�ามาเขียนข้อความว่า	 “เป็นตุ๊ดเชิญ
ตบพรี”	จากนั้นให้เจษฎาแกล้งเข้าไปถาม 
เรื่องใบงานกับเด็กชายปอ	 ส่วนขจรใช้
จังหวะที่เด็กชายปอเผลอน�ากระดาษ 
โพสอิตติดที่เสื้อด้านหลังของเขา	เมื่อเห็น
ข้อความเพื่อนหลายคนก็เข้ามาตบหัว 
เด็กชายปอกันคนละท่ีสองท่ีโดยไม่ทัน
ตั้งตัว	
 “โอ้ย มาตบหวัเราท�าไม” เด็กชายปอ
ร้องลั่นออกมา
 “ก็แกให้ตบฟรีนิ” ขจรขึ้นเสียง
พร้อมกับดึงกระดาษด้านหลังปอออกมา
ให้ดู
 เด็กชายปอจ ้องมองขจรด ้วย
สายตาที่นิ่ง	ซ่อนเก็บความเคียดแค้นอย่าง
สุดขีดเอาไว้
 “มึงจ้องกูท�าไม อยากมีเรื่องรึไง” 
ขจรกล่าวพร้อมดงึแขนเสือ้ขึน้	เดก็ชายปอ 
ยังไม่ละสายตา	 ไม่มีใครล่วงรู้ว่าเขาก�าลัง
คิดอะไร
 ขจรเข้ากระชากคอเสือ้เดก็ชายปอ
ก่อนจะง้างมือขึ้น
 “หยุดเถอะไอ้จร ถ้ามึงต่อย มีหวัง 
ถงึอาจโดนไล่ออกแน่ ๆ ” ปวนิเข้ามาปราม 
ได้ทันเวลาก่อนที่ก�าปั้นของขจรจะกระแทก 
หน้าเด็กชายปอ	 เหตุการณ์คล่ีคลายลง
เมื่อครูวารีกลับมาและเรียกท้ังสองไปว่า
กล่าวตักเตือน
	 ค�่าคืนที่แสนทรมานมาเยือน	แม้จะ
ปิดไฟทุกดวงให้มืดมิด	และพยายามข่มตา 
ให้หลับสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผล	 ทั้งเปิด
เพลงฟังก็แล้ว	หยิบหนังสือมาอ่านให้ง่วง 
ก็แล้ว	 แต่ค�าว่า	 “ตุ๊ด”	 และ	 “กะเทย” 
ยั งคงวนเวียนซ�้ าอยู ่ ในความคิดของ 
เด็กชายปอ	 เป็นฝันร้ายในความเป็นจริง	
เขาร้องไห้จนหมอนเปียกโชกทั้งใบก่อนจะ 
เผลอหลับไปพร้อมกับภูเขาความทุกข์ท่ียัง
ตั้งตระหง่านอยู่กลางอก
 รุ่งเช้าไก่แจ้ที่พ่อเลี้ยงไว้แซ่เสียง
ขัน เด็กชายปอต่ืนนอนก่อนใครในบ้าน 
เขาปิดประตูใส่กลอน
 และไม่อยากไปโรงเรียนอีกเลย

6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์



	 วันที่	14	ตุลาคม	2563	นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ท�าหน้าที่แทนประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	นางสาวอารีวรรณ จตุทอง 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พร้อมด้วยนางสาวรตญา 
กอบศิริกาญจน์	รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต	ิและเจ้าหน้าทีส่�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาต	ิเข้าร่วมงานร�าลึก	14	ตลุาคม	ประจ�าปี	2563	ในการนี้ 
นางประกายรัตน์ ได้กล่าวค�าร�าลึกถึงเหตุการณ์	14	ตุลาคม	
2516	ด้วย	ณ	อนุสรณ์สถาน	14	ตุลา	ถนนราชด�าเนินกลาง	
กรุงเทพฯ

	 วันที่	29	ตุลาคม	2563	นางสาวอารีวรรณ จตุทอง 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับเรื่องร ้องเรียนจาก 
คุณกิตินันท์ ธรมธัช	 นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
และคณุปุญชรัสมิ ์ตาเลิศ	หรอืน้องแคนดี	้กรณผู้ีหญงิข้ามเพศ 
ถูกปฏิเสธการรับบริจาคโลหิต	 ณ	 ศูนย์รับรองเรื่องร้องเรียน 
ช้ัน	6	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

	 วันที่	22	ตุลาคม	2563	นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ท�าหน้าท่ีแทนประธาน
กรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต	ิให้การต้อนรบั	H.E. Mr. Taha 
Macpherson	เอกอคัรราชทตูนวิซแีลนด์	ประจ�าประเทศไทย	
เพื่อเยี่ยมคารวะพร้อมหารือข้อราชการด้านสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทย	ณ	ห้องรบัรองประธานกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ	ชั้น	7	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 วันท่ี	30	ตุลาคม	2563	นายบุญเกื้อ สมนึก	เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พร้อมด้วยผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	 กสม.	 ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาเอกการบริหาร
งานยุติธรรมทางอาญา	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์	 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 (นิด้า)	 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
ของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และ 
รับฟังการบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและกลไก
การส่งเสริม	เฝ้าระวัง	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากผู้แทน
ส�านักต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 ณ	 ห้องประชุม	 603	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

กสม.	รับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้หญิงข้ามเพศ
ถูกปฏิเสธการรับบริจาคโลหิต

ส�านักงาน	กสม.	ให้การต้อนรับ
นักศึกษาดูงานจากนิด้า	

กสม.	ร่วมงานร�าลึก	14	ตุลาคม	
ประจ�าปี	2563	

กสม.	ต้อนรับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์	
ประจ�าประเทศไทย
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 
อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำรบี) ช้ัน 6-7 ฝ่ังทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย   สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
หำกต้องกำรข้อมูล ข้อแนะน�ำและบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี! ติดต่อ : 

ส�ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 3932, 0 2141 3920    โทรสำร 0 2143 9575 

รูส้ิทธิ	รักสิทธ ิไม่ละเมิดสิทธิ

อ่ำนมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ช�ำระค่ำบริกำรเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญำตเลขที่ 9/2552 

ปณฝ.ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ

	 19	ตุลาคม	2563	สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ออก
แถลงการณ์ยกเลิกกิจกรรมอันเป็นการบ่มเพาะรากฐาน
อ�านาจนิยมผ่านการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ตาม
ระบบโซตัส	 (SOTUS)	 ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของนักศึกษา	 โดยแถลงการณ์ระบุว่า	 คณะรัฐศาสตร์ฯ	 
มีมติยกเลิกกิจกรรมท่ีเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
และหลักประชาธิปไตยสากล	 เช่น	 ยกเลิกระบบโซตัส	 และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการกดข่ีลดทอนความเป็น
มนุษย์	ยกเลิกกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์	ยกเลิกการให้รุ่น	
ยกเลิกชมรมเชียร์	และยกเลิกฝ่ายปกครอง
	 ต่อมาวันที่	20	ตุลาคม	2563	คณะกรรมการนิสิต
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ประจ�าปี	 2559 
และคณะผูจ้ดัท�าห้องเชยีร์	ประจ�าปี	2559	ได้ออกแถลงการณ์ 
ขออภัยและประณามการจัดกิจกรรมห้องเชียร์ในปีดังกล่าว 

นิสิต นักศึกษาหลายมหาวิทยาลัย 
ประกาศยกเลิกระบบโซตัส-กิจกรรมรับน้อง

ท่ีละเมิดสิทธิฯ

ซ่ึ งมี หลายพฤ ติการณ ์ ในกระบวนการ ท่ี ขัดต ่ อหลั ก 
สิทธิมนุษยชน	 มีการใช้ความรุนแรงทางกายและวาจาต่อ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 จึงได้ออกแถลงการณ์เพ่ือขออภัยผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทุกคน	 พร้อมยืนยันว่าปัจจุบัน	 คณะผู ้จัด 
ห้องเชียร์ปีดังกล่าวยอมรับความผิดพลาดและไม่ขอสนับสนุน 
กิจกรรมใด	ๆ	ที่เป็นรากฐานของระบบอ�านาจนิยมอีก
	 ขณะที่องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 มีมต ิ
เห็นชอบร่วมกันยกเลิกการรับน้องที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	
ตามแถลงการณ์ลงวันที่	 21	 ตุลาคม	 2563	 ต่อมาสโมสร
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ได้ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 
25	 ตุลาคม	 2563	 ยกเลิกกิจกรรมอันละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และยกเลิกระบบโซตัส	 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร  ์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย	
	 ท้ังน้ี	 กิจกรรมการรับน้องท่ีมี ลักษณะเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่สอดคล้องกับวิถีทางของสังคม
ประชาธิปไตยได้ถูกต้ังค�าถามมาอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย	
โดยออกมาประกาศยกเลิกกิจกรรมที่มีลักษณะดังกล่าวของ
สถานศึกษาต่าง	ๆ 	ในช่วงนี้ล้วนได้รับกระแสความช่ืนชมจาก
เยาวชนคนรุ่นใหม่และสังคมออนไลน์อย่างคับคั่ง

ขอควำมกรุณำตอบแบบประเมินออนไลน์


