ใบแจ้้งข่่าว

ประเทศไทย: เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ (ฉบับแก้ไขเพิ่ มเติม)
คาดว่่ารััฐสภาจะพิิ จารณาร่่างกฎหมายนี้้�เพื่่� อใช้้แทนมาตรการฉุุกเฉิินเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19
(กรุุงเทพฯ 11 พฤศจิิกายน 2564)—รััฐบาลไทยควรเผยแพร่่ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการแก้้ไขพระราชบััญญััติิโรค
ติิดต่่อ พ.ศ. 2558 ที่่ผ่
� า่ นความเห็็นชอบของคณะรััฐมนตรีี และประกัันว่่าเนื้้อ
� หาที่่แ
� ก้้ไขสอดคล้้องกัับกฎหมาย
สิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ ฟอร์์ตี้้�ฟายไรต์์ และ หน่่วยงานอื่่�น ๆ อีีก 9 หน่่วยงาน กล่่าวในวัันนี้้� ในจดหมาย
เปิิดผนึึกที่่ส่
� ่งถึึงนายกรััฐมนตรีี พล.อ.ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา คาดว่่าจะมีีการพิิจารณาร่่างพระราชบััญญััติโิ รค
ติิดต่่อฉบัับแก้้ไขเพิ่่� มเติิมในรััฐสภา เพื่่� อปรัับแก้้ไขเนื้้�อหาของกฎหมายนี้้�ในสมััยประชุุมปััจจุุบััน ซึ่่�งจะเริ่่�มขึ้้�น
ช่่วงต้้นเดืือนนี้้�
“ความโปร่่งใสถืือเป็็นเรื่่�องที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั อย่่างยิ่่ง
� โดยเฉพาะในภาวะฉุุกเฉิินด้้านสาธารณสุุข” เอมีี สมิิธ (Amy Smith)
ผู้้�อำำ�นวยการบริิหารฟอร์์ตี้้ฟ
� ายไรต์์กล่่าว “รััฐบาลไทยควรประกัันว่่าประชาชนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่ย
� วกัับ
กฎหมายใหม่่ ที่่อ
� าจมีีผลบัังคัับใช้้เป็็นมาตรการจััดการสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ของประเทศ
และส่่งผลกระทบอย่่างกว้้างขวางกัับชีีวิิตของประชาชนในประเทศไทย”
เมื่่�อวัันที่่� 21 กัันยายน 2564 มีีรายงานว่่า คณะรััฐมนตรีีให้้ความเห็็นชอบต่่อร่่างพระราชบััญญััติิโรคติิดต่่อ
(ฉบัับที่่�...) พ.ศ.... (ฉบัับแก้้ไขเพิ่่� มเติิม) ซึ่่�งคาดว่่าจะนำำ�มาใช้้แทนพระราชกำำ�หนดในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน เพื่่� อ
รัับมืือกัับสถานการณ์์ระบาดของโรคโควิิด-19 โดยปกติิ ข้้อมููลเกี่่ย
� วกัับร่่างกฎหมาย รวมทั้้�ง “ความเห็็นชอบ
ต่่อมติิ” ข้้อสรุุปโดยละเอีียดของกฎหมาย และผลกระทบของกฎหมาย มัักได้้รับ
ั การเผยแพร่่ผ่า่ นเว็็บไซต์์ของ
สำำ�นัก
ั เลขาธิิการคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อผ่่านความเห็็นชอบ แต่่ในครั้้�งนี้้� คณะรััฐมนตรีียัังไม่่ได้้เปิิดเผยข้้อมููลเกี่่ย
� ว
กัับการให้้ความเห็็นชอบต่่อการแก้้ไขเพิ่่� มเติิมพระราชบััญญััติิโรคติิดต่่อแต่่อย่่างใด
ในจดหมายเปิิดผนึึก ฟอร์์ตี้้�ฟายไรต์์, ฮิิวแมนไรท์์วอทช์์, อาร์์ติิเคิิล 19, ไอ ลอว์์ และหน่่วยงานอื่่�น ๆ แสดงข้้อ
กัังวลว่่า “พระราชบััญญััติิโรคติิดต่่อที่่�ได้้รัับการแก้้ไข อาจเป็็นมาตรการข้้อกฎหมายที่่�ผิิดพลาดซ้ำำ��รอยกัับ
พระราชกำำ�หนดในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน โดยเฉพาะในแง่่การลิิดรอนสิิทธิิเสรีีภาพในการชุุมนุุมอย่่างสงบและ
เสรีีภาพในการแสดงออกของประชาชน”
ในงานแถลงข่่าวเมื่่�อวัันที่่� 21 กัันยายน 2564 ภายหลัังครม.ให้้ความเห็็นชอบการแก้้ไขพระราชบััญญััติิโรค
ติิดต่่อ รััชดา ธนาดิิเรก รองโฆษกรััฐบาลระบุุว่่า “ในกรณีีมีีโรคติิดต่่อร้้ายแรงเช่่นนี้้� ก็็จะใช้้พระราชบััญญััติิ
โรคติิดต่่อฉบัับแก้้ไขเพิ่่� มเติิมแทน (พระราชกำำ�หนดในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน)”
หลายฝ่่ายแสดงข้้อกัังวลระหว่่างการรัับฟัังความเห็็นร่่างแก้้ไขฉบัับก่่อนหน้้านี้้� ซึ่่�งให้้อำำ�นาจอย่่างกว้้าง
ขวางแก่่รััฐบาลโดยปราศจากการตรวจสอบ ยกตััวอย่่างเช่่น ในร่่างแก้้ไขฉบัับก่่อนหน้้านี้้�มีีการกำำ�หนดว่่าใน
สถานการณ์์ฉุก
ุ เฉิินด้้านสุุขภาพ คณะกรรมการโรคติิดต่่อแห่่งชาติิที่มีี
�่ นายกรััฐมนตรีีเป็็นประธาน อาจดำำ�เนิิน
มาตรการเพื่่�อ “กำำ�หนดมาตรการการจััดการเกี่่ย
� วกัับ … การชุุมนุมหรืื
ุ
อการทำำ�กิจ
ิ กรรมเป็็นการชั่่�วคราว รวม
ทั้้�งกำำ�หนดมาตรการอื่่�นใดที่่�จำำ�เป็็นเพื่่� อให้้บุุคคลต้้องปฏิิบััติิ ในกรณีีจำำ�เป็็นอัันไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยงได้้จะสั่่�งให้้
ประชาชนในทุุกพื้้�นที่่หรืื
� อบางพื้้�นที่่ง
� ดประกอบกิิจการบางชนิิดที่่อ
� าจเป็็นแหล่่งหรืือก่่อให้้เกิิดการแพร่่ระบาด
ของโรคติิดต่่ออัันตรายร้้ายแรง หรืือห้้ามให้้อยู่่�ร่่วมกัันในที่่�ประชุุมหรืือชุุมนุุมเกิินจำำ�นวนที่่�กำำ�หนดโดยจะ
กำำ�หนดเงื่่�อนไขในการประชุุมหรืือชุุมนุุมไว้้ด้้วยหรืือไม่่ก็็ได้้”
นายกรััฐมนตรีี พล.อ.ประยุุทธ์์ได้้ใช้้อำำ�นาจตามข้้อบทที่่�คล้้ายคลึึงกัันตามพรก.ฉุุกเฉิินฯ เพื่่� อจำำ�กััดสิิทธิิที่�่จะ
มีีเสรีีภาพด้้านการแสดงออกและการชุุมนุุมอย่่างสงบมาตลอด ภายหลัังการประกาศสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน
เมื่่�อเดืือนมีีนาคม 2563 เนื่่�องจากการเพิ่่� มขึ้้�นของผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 มีีรายงานข่่าวว่่าทางการได้้จัับกุุมและ
ดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�ประท้้วงอย่่างสงบกว่่า 1,330 คน ตามพระราชกำำ�หนดในสถานการณ์์ฉุก
ุ เฉิิน ศููนย์์ทนายความ

เพื่่� อสิิทธิิมนุุษยชนรายงานว่่าทางการไทยได้้จัับกุุมผู้้�ประท้้วงไปแล้้วอย่่างน้้อย 260 คน ในจำำ�นวนนี้้�ประกอบ
ไปด้้วยผู้้�เยาว์์ 70 คน จากการมีีส่่วนร่่วมในการชุุมนุุมประท้้วงต่่อต้้านรััฐบาล
ผู้้�ละเมิิดพรก.ฉุุกเฉิินฯ และข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาจได้้รัับโทษจำำ�คุุกไม่่เกิินสองปีี และ/หรืือปรัับไม่่เกิิน
40,000 บาท โดยปััจจุุบัันมีีการต่่ออายุุพรก.ฉุุกเฉิินฯ ไปจนถึึงวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน
ตามกฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ ภััยคุุกคามสาธารณสุุขเนื่่�องจากสถานการณ์์โรคโควิิด-19 อาจ
เป็็นเป้้าหมายอัันชอบธรรมในการควบคุุมสิิทธิิบางประการได้้ แต่่การจำำ�กััดเช่่นนี้้�จะถืือว่่ามีีความชอบตาม
กฎหมายระหว่่างประเทศ ก็็ต่่อเมื่่�อนำำ�มาใช้้กรณีีที่่�จำำ�เป็็น ได้้สััดส่่วน และเป็็นไปตามที่่�กฎหมายบััญญััติิเพื่่� อ
บรรลุุเป้้าหมายที่่�ชอบธรรมเป็็นการเฉพาะ การจำำ�กััดสิิทธิิเสรีีภาพเช่่นนี้้�ไม่่ควรเกิิดขึ้้�นโดยพลการหรืือเลืือก
ปฏิิบััติิ ควรจำำ�กััดระยะเวลาสิ้้�นสุุด และเปิิดให้้มีีการทบทวนได้้
การจำำ�กััดสิิทธิิที่�จ
่ ะมีีเสรีีภาพด้้านการแสดงออกและการชุุมนุุมอย่่างสงบ ตามข้้อกำำ�หนดของพรก.ฉุุกเฉิินฯ
มีีแนวโน้้มจะไม่่สอดคล้้องกัับมาตรฐานระหว่่างประเทศ เนื่่�องจากข้้อบทเหล่่านี้้�มีีเนื้้�อหาที่่�กำำ�กวมและตีีความ
ได้้กว้้างเกิินไป ในจดหมายเปิิดผนึึก ทางหน่่วยงานจึึงเตืือนรััฐบาลไทยว่่า “ร่่างพระราชบััญญััติิโรคติิดต่่อ
ที่่�ได้้รัับการแก้้ไขเพิ่่� มเติิมครั้้�งนี้้� ยัังคงมีีเนื้้�อหาคล้้ายคลึึงกัับข้้อบทในพระราชกำำ�หนดในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน
ข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ จึึงยัังคงมีีแนวโน้้มที่�่จะไม่่สอดคล้้องกัับมาตรฐานระหว่่างประเทศเช่่นกััน”
ในจดหมายเปิิดผนึึก ทางหน่่วยงานได้้เรีียกร้้องให้้รัฐ
ั บาลไทย “ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามแนวปฏิิบัติ
ั ข
ิ องสำำ�นัก
ั งานข้้าหลวง
ใหญ่่ด้า้ นสิิทธิิมนุษ
ุ ยชนแห่่งสหประชาชาติิ (OHCHR) ว่่าด้้วยมาตรการรัับมืือสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรค
โควิิด-19” โดยประกัันให้้มีี “ข้้อมููลที่่เ� พีียงพอแก่่ประชาชนในเรื่่�องของข้้อกฎหมายและมาตรการฉุุกเฉิิน . . . และ
ให้้เผยแพร่่ข้อ
้ มููลแบบที่่ป
� ระชาชนส่่วนใหญ่่เข้้าถึึงได้้ เพื่่�อให้้ประชาชนตระหนัักถึึงระเบีียบและข้้อกฎหมายใหม่่
รวมทั้้�งสามารถปฏิิบััติิตามมาตรการเหล่่านั้้�นได้้”
“แม้้ว่่าโรคโควิิด-19 จะเป็็นข้้อกัังวลด้้านสาธารณสุุขที่�ช
่ อบธรรม แต่่ทางการต้้องไม่่นำำ�มาใช้้เป็็นข้้ออ้้างเพื่่� อ
จำำ�กััดการชุุมนุุมอย่่างสงบ และปิิดปากผู้้�เห็็นต่่างโดยไม่่ชอบธรรม” เอมีี สมิิธกล่่าว “ในชณะที่่�ประเทศไทย
กำำ�ลัง
ั จะใช้้กลไกกฎหมายใหม่่เพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาโรคระบาด รััฐบาลต้้องประกัันว่่า พระราชบััญญััติโิ รคติิดต่่อและ
มาตรการอื่่�น ๆ ที่่�ประกาศใช้้ตามพระราชบััญญััติินี้้� เคารพสิิทธิิ และอนุุญาตให้้ประชาชนไทยใช้้เสรีีภาพขั้้�น
พื้้� นฐานของตนได้้อย่่างปลอดภััย”
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