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Statement 
Academic Freedom of Mahidol University’s Institute of Human Rights and Peace 

Studies (IHRP) should be protected 
 
On 25 February 2017, Mahidol University’s Institute of Human Rights and Peace Studies 
issued a statement on the exercise of power under Section 44 of the Interim Constitution of 
2014, Amendment (No. 4) B.E. 2560 (2017). The statement said that only for the month of 
February, the National Council of Peace and Order (NCPO) had under Section 44 issued ten 
announcements or orders superior to the laws promulgated by the parliament, which is 
redundant, an exercise of absolute power, and unaligned with the rule of law. Hence it calls 
for the NCPO to cease its exercise of Section 44.  Later on 26 February 2017, Mahidol 
University released a new statement claiming that the IHRP’s statement was an act of 
arrogation committed by a group of people and not for the sake of academic freedom, 
therefore, it’ll conduct an investigation against the people behind the statement issuance. 
 
In CrCF’s opinion, Mahidol University’s IHRP is an academic institution with a significant 
role in promoting and developing knowledge of the situations of human rights and peace in 
Thai society, and such procedure cannot be done without being in connection with the 
situation in the country. This specifically concerns the NCPO’s ruling with an absolute 
power, and the NCPO’s announcements and orders of which have an impact on the 
fundamental principles of human rights and the rule of law, both in the present and in the 
long run. 
 
Thus, the statement released by the IHRP is an act committed in compliance with its 
academic obligations and academic freedom and it does not have to comply with the belief 
and opinion of the University’s board, any authority or scholar. Meanwhile, Mahidol 
University’s board has the same right to express an opinion opposing the statement of the 
IHRP, or an opinion in favor of the NCPO’s use of Section 44 without taking any disciplinary 
procedure.  
 
CrCF has agreed that all parties shall accept the opposite views on wisdom and ideas. As 
individuals and academic institutions have various kinds of information and knowledge is 
an innumerable benefaction to Thai society that creates a well-rounded non-biased way of 
thinking. Also, this will prevent such thoughts concerning that the different opinion would 
encourage the wrongdoers to utilize it as a political tool since the released statement didn’t 
have the intention of supporting any current act in violation of the laws. 
 
CrCF urges the Mahidol University’s board to review any act of oppression of 
academic freedom, and to drop the disciplinary procedure against any individuals at 
IHRP involved with issuance of the statement. 
 

Released on 27 February 2017 
Sincerely, 



 

 

เผยแพร่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 

แถลงการณ์ 

เสรีภาพทางวิชาการของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันตศึิกษามหาวิทยาลัยมหดิล 

ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง 

ตามท่ีเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2560  สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดลได้ออกแถลงการณ์ เร่ือง 

การใช้อํานาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 4) พุทธศกัราช 

2560 โดยในแถลงการณ์ดงักล่าวได้ระบุว่าในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ เพียงหนึ่งเดือน หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

หรือ คสช. ได้ใช้อํานาจตามมาตรา 44  ออกประกาศหรือคําสัง่ท่ีมีฐานะเหนือกว่า พ.ร.บ.ท่ีออกโดยรัฐสภาถึง 10 ฉบบั อนัเป็นการ

พร่ําเพร่ือ เป็นการใช้อํานาจเบ็ดเสร็จ ขดัตอ่หลกันิติธรรม และได้เรียกร้องให้หวัหน้า คสช. ยติุการใช้อํานาจดงักลา่ว  

ต่อมาในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีการเผยแพร่แถลงการณ์ของมหาวิทยาลยัมหิดลว่า แถลงการณ์ของสถาบนัสิทธิ

มนษุยชนและสนัติศึกษา เป็นการกระทําของกลุ่มบุคคลท่ีแอบอ้างมหาวิทยาลยัมหิดล ไม่ใช่เป็นการใช้เสรีภาพทางวิชาการ และจะ

ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินยัผู้ออกแถลงการณ์ตอ่ไปนัน้  

มลูนิธิผสานวฒันธรรมมีความเห็นวา่ สถาบนัสิทธิมนษุยชนและสนัติศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นสถาบนัทางวิชาการท่ีมี

หน้าท่ีและบทบาทในการเสริมสร้างและพฒันาความรู้เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนและสนัติภาพเพ่ือสงัคมไทย โดยในการเสริมสร้างและ

พฒันาองค์ความรู้สําหรับสงัคมไทยดงักลา่ว ไม่อาจดําเนินการได้โดยปราศจากการเช่ือมโยง หรือเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน

ประเทศไทยได้  โดยเฉพาะอยา่งย่ิง การปกครองด้วยอํานาจเบ็ดเสร็จของ คสช. และประกาศหรือคําสัง่ของ คสช. ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

หลกัการพืน้ฐานของสิทธิมนษุยชนและนิติธรรมอยา่งย่ิงทัง้ในระยะปัจจบุนั และในระยะยาว  

ดงันัน้การท่ีสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา ได้ติดตาม ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ และได้ออกและ

เผยแพร่แถลงการณ์ดงักล่าวข้างต้นจึงเป็นการกระทําในทางวิชาการตามภาระหน้าท่ีของสถาบนั ซึ่งย่อมมีเสรีภาพทางวิชาการท่ีจะ

กระทําได้  ซึ่งก็ไม่จําเป็นท่ีจะต้องสอดคล้องกับความเช่ือและความคิดเห็นผู้บริกหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ มีอํานาจ หรือ

นักวิชาการอ่ืนใด ซึ่งย่อมมีสิทธิท่ีจะมีความเห็นทางวิชาการและการแสดงออกท่ีต่างไปได้  กล่าวคือ ในกรณีท่ีผู้ บริหารของ

มหาวิทยาลัยมหิดลมีทัศนและความเห็นท่ีแตกต่างจากแถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ก็ย่อมท่ีจะออก

แถลงการณ์หรือความเห็นในเชิงสนบัสนนุการใช้อํานาจตามมาตรา 44 ของ คสช.ได้เป็นต้น  

มลูนิธิผสานวฒันธรรมเห็นวา่ การท่ีบคุคลหรือสถาบนัการศกึษามีข้อมลู สิ่งค้นพบ องค์กความรู้ และการแสดงความคิดเห็น

ท่ีตา่งๆกนัอออกไป รวมทัง้ของสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา ท่ีแสดงออกในแถลงการณ์ของสถาบนัฯ  ล้วนเป็นคณุูปการต่อ

สังคมไทยเป็นอย่างย่ิง โดยสิ่งเหล่านีจ้ะเกิดขึน้และดํารงอยู่ได้ก็ต่อเม่ือสังคม โดยเฉพาะผู้ บริหารสถาบันการศึกษา เช่น

มหาวิทยาลยัมหิดล ได้ตระหนกั เคารพ และปกปอ้งเสรีภาพในทางวิชาการเท่านัน้ 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม จึงขอคัดค้านการปิดกัน้เสรีภาพในทางวิชาการในทุกกรณี  

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอสนับสนุนและช่ืนชมในความกล้าหาญทางจริยธรรมของบุคคลากรของสถาบันสิทธิ

มนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ยืนหยัดในการทําหน้าที่ ด้านวิชาการโดยการออกแถลงการณ์ฉบับ

ดงักล่าวข้างต้น  และขอเรียกร้องให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความกล้าหาญทางจริยธรรมเช่นเดียวกัน ในการ

ตระหนัก เคารพและปกป้องเสรีภาพทางวิชาการของสถาบันฯ และยุติการดาํเนินการใดๆที่ขัดขวางหรือลดทอนเสรีภาพ

ดังกล่าว รวมทัง้ขอเรียกร้องให้ยุติการสอบสวนข้อเท็จจริงและยุติการดาํเนินการทางวินัยกับบุคคลากรของสถาบันสิทธิ

มนุษยชนและสันตศึิกษา ที่เก่ียวข้อกังกรณีดงักล่าวด้วย 

แถลงการณ์มา ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พทุธศกัราช 2560 

ด้วยจิตคารวะ 


