ใบแจ้้งข่่าว

ประเทศไทย: เรียกร้องให้ทางการไทยยุติการบังคับใช้พรก.ฉุกเฉินฯ
เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยมิชอบ และปรับเนื้อหาข้อบังคับให้
เข้ากับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
รััฐบาลไทยตััดสิินใจขยายการประกาศสถานการณ์์ฉุก
ุ เฉิินที่่ใ� ช้้กับ
ั สถานการณ์์โรคระบาด
โควิิด-19 เพิ่่� มอีีกสองเดืือน
(กรุุงเทพฯ 28 กัันยายน 2564)—รััฐบาลไทยควรให้้การรัับรองว่่าพรก.ฉุุกเฉิินฯ และมาตรการที่่นำ
� �ำ มาใช้้เพื่่�อ
รัับมืือกัับสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 สอดคล้้องกัับกฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ
ฟอร์์ตี้้ฟ
� ายไรต์์กล่่าวในวัันนี้้� วัันนี้้� คณะรััฐมนตรีี (ครม.) ประกาศต่่ออายุุสถานการณ์์ฉุก
ุ เฉิินทั่่�วประเทศครั้้�งที่่� 14
อย่่างเป็็นทางการ หลัังวาระได้้รับ
ั มติิเห็็นชอบในที่่ป
� ระชุุมศููนย์์บริิหารสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่่ง
� มีีนายกรััฐมนตรีี พลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชาเป็็นประธาน
“แม้้ว่า่ หน่่วยงานสาธารณสุุขของรััฐจะมีีความชอบธรรมในการจััดการกัับสถานการณ์์แพร่่ระบาดที่น่
่� า่ กัังวลของ
โรคโควิิด-19 แต่่ทางการไทยไม่่ควรใช้้การระบาดของโรคเป็็นเหตุุผลเพื่่�อปราบปรามเสรีีภาพขั้้�นพื้้�นฐาน หรืือปิิดปาก
ประชาชนไม่่ให้้ส่ง
่ เสีียงวิิพากษ์์วิจ
ิ ารณ์์” เอมีี สมิิธ (Amy Smith) ผู้้�อำำ�นวยการบริิหารฟอร์์ตี้้ฟ
� ายไรต์์กล่่าว “รััฐบาล
ควรรัับประกัันว่่ามาตรการใหม่่ที่นำ
่� �ม
ำ าใช้้จัด
ั การสถานการณ์์โรคโควิิด-19 นั้้�นเคารพสิิทธิแิ ละคุ้้�มครองเสรีีภาพขั้้�น
พื้้�นฐานของประชาชนทุุกคน”
การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์์ฉุก
ุ เฉิินในครั้้�งนี้้�จะมีีผลบัังคัับใช้้ไปจนถึึงวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน นัับแต่่
เริ่่ม
� วัันที่่� 26 มีีนาคม 2563 เพื่่�อรัับมืือกัับสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 โดยกว่่า 18 เดืือน
� บัังคัับใช้้เมื่่อ
ที่่มีี
� การประกาศใช้้พรก.ฉุุกเฉิินฯ ดัังกล่่าว มีีรายงานว่่าทางการไทยได้้จับ
ั กุุมและดำำ�เนิินคดีีกัับผู้ป
้� ระท้้วงต่่อต้้าน
รััฐบาลอย่่างสงบเป็็นจำำ�นวนหลายร้้อยคน ด้้วยข้้อหาละเมิิดข้้อกำำ�หนดตามพรก.นี้้�
ในวัันที่่� 14 กัันยายน 2564 คณะรััฐมนตรีีมีีมติิเห็็นชอบร่่างพระราชกำำ�หนดแก้้ไขเพิ่่�มเติิมพระราชบััญญััติโิ รค
ติิดต่่อ พ.ศ. 2558 ซึ่่ง
� คาดว่่าจะมีีการนำำ�ข้อ
้ กำำ�หนดดัังกล่่าวมาใช้้แทนพรก.ฉุุกเฉิินฯ ในการรัับมืือกัับโรคระบาด
อย่่างไรก็็ตาม คณะรััฐมนตรีียัังไม่่มีีกำำ�หนดการเผยแพร่่ร่่างแก้้ไขฉบัับล่่าสุุด เนื่่�องจากต้้องได้้รัับความเห็็น
ชอบจากรััฐสภาก่่อน
การลงมติิขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์์ฉุก
ุ เฉิินล่่าสุุด เป็็นการใช้้อำ�ำ นาจตามพระราชกำำ�หนดการบริิหาร
ราชการในสถานการณ์์ฉุก
ุ เฉิิน พ.ศ. 2548 ซึ่่ง
� มอบอำำ�นาจให้้นายกรััฐมนตรีีจำำ�กัด
ั สิิทธิิบางประการของประชาชน
� หาคลุุมเครือ
ข้้อกำำ�หนดหลายประการที่่น
� ายกรััฐมนตรีีประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชาประกาศใช้้นั้้น
� มีีเนื้้อ
ื และตีีความได้้
กว้้างขวางเกิินไป โดยเฉพาะข้้อจำำ�กัด
ั เกี่่ย
� วกัับสิิทธิิที่จ
�่ ะมีีเสรีีภาพด้้านการแสดงออกและการชุุมนุุมอย่่างสงบ
ตามข้้อมููลของศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุษ
ุ ยชน หน่่วยงานสิิทธิิมนุุษยชนในไทยที่่ใ� ห้้บริิการความช่่วยเหลืือ
ด้้านกฎหมายโดยไม่่คิด
ิ ค่่าใช้้จ่า่ ยกัับบุุคคลที่่ไ� ด้้รับ
ั ผลกระทบจากการโดนละเมิิดสิิทธิิ ทางการไทยได้้ดำำ�เนิินคดีี
กัับผู้้�ประท้้วงและนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนแล้้วอย่่างน้้อย 900 คน โดยใช้้อำำ�นาจตามพรก.ฉุุกเฉิินฯ ระหว่่าง
ช่่วงเดืือนพฤษภาคม 2563 ถึึง 31 สิิงหาคม 2564 เฉพาะเดืือนที่่�แล้้ว ศููนย์์ทนายฯ รายงานว่่าทางการไทยได้้
จัับกุุมบุุคคลอย่่างน้้อย 260 คนด้้วยข้้อหาว่่ามีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการชุุมนุุมต่่อต้้านรััฐบาล ซึ่่�งในจำำ�นวนนี้้�
มีีผู้้�ต้้องหาที่่�เป็็นผู้้�เยาว์์ถึึง 70 คน นอกจากนี้้� รายงานข่่าวยัังระบุุเพิ่่�มเติิมว่่ามีีผู้้�ชุุมนุุมอย่่างน้้อย 115 คน ใน
จำำ�นวนนี้้�เป็็นเด็็ก 31 คน ได้้รับ
ั บาดเจ็็บระหว่่างเข้้าร่่วมขบวนประท้้วงต่่อต้้านรััฐบาลช่่วงเดืือนสิิงหาคมที่่ผ่
� า่ นมา
ทางการไทยระบุุว่า่ หากละเมิิดพรก.ฉุุกเฉิินฯ และข้้อกำำ�หนดที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง อาจทำำ�ให้้ได้้รับ
ั โทษจำำ�คุก
ุ ไม่่เกิินสองปีี
และ/หรืือปรัับไม่่เกิิน 40,000 บาท

กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ และกฎหมายของไทย คุ้้�มครองสิิทธิิของปััจเจกที่่จ
� ะมีีเสรีีภาพด้้านการ
แสดงออกและการชุุมนุุมโดยสงบ มาตรา 36 ของรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ.2560 กำำ�หนดว่่า
“บุุคคลย่่อมมีีเสรีีภาพในการติิดต่่อสื่่อ
� สารถึึงกัันไม่่ว่า่ ในทางใด ๆ ที่่ช
� อบด้้วยกฎหมาย” และมาตรา 44 กำำ�หนด
ว่่า “บุุคคลย่่อมมีีเสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบและปราศจากอาวุุธ” นอกจากนี้้� ประเทศไทยยัังได้้ลงนามเป็็น
รััฐภาคีีของกติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง (ICCPR) ซึ่่�งคุ้้�มครองสิิทธิิที่�จ
่ ะ
มีีเสรีีภาพในการแสดงออกตามข้้อ 19 และมีีสิิทธิิในการชุุมนุุมอย่่างสงบตามข้้อ 21
ตามกฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ รััฐต่่าง ๆ จะจำำ�กััดสิิทธิิที่�่จะมีีเสรีีภาพด้้านการแสดงออกและ
การชุุมนุุมอย่่างสงบได้้ก็็เฉพาะเมื่่�อเป็็นข้้อจำำ�กััดที่่�จำำ�เป็็น ได้้สััดส่่วน มีีกฎหมายรองรัับ และเป็็นไปเพื่่� อบรรลุุ
เป้้าประสงค์์อัันชอบธรรม แม้้ว่่าการแก้้ปััญหาภััยคุุกคามด้้านสาธารณสุุขที่่�ร้้ายแรงอย่่างสถานการณ์์แพร่่
ระบาดของโรคโควิิด-19 จะถืือเป็็นเป้้าหมายที่่�ชอบธรรมในการจำำ�กััดสิิทธิิบางประการ แต่่มาตรการเช่่นนี้้�จำ�ำ
ต้้องมีีเป้้าหมายเฉพาะเพื่่�อการป้้องกัันโรคเท่่านั้้�น
ในวัันที่่� 16 มีีนาคม 2563 คณะผู้้�ชำำ�นาญการด้้านสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิได้้กล่่าวรายงานย้ำำ��เตืือน
รััฐต่่าง ๆ ว่่า “มาตรการจำำ�กััดสิิทธิิใด ๆ เพื่่� อรัับมืือกัับเหตุุไวรััสแพร่่ระบาด ต้้องตั้้�งอยู่่�บนเป้้าหมายด้้าน
สาธารณสุุขที่่�ชอบธรรม และไม่่ควรบัังคัับใช้้ข้้อกำำ�หนดเพีียงเพื่่� อปราบปรามประชาชนที่่�วิิจารณ์์หรืือเห็็น
ต่่าง” ท่่ามกลางภาวะโรคระบาดครั้้�งใหญ่่ ผู้้�รายงานพิิ เศษแห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วยสิิทธิิที่�่จะมีีเสรีีภาพด้้าน
การชุุมนุุมอย่่างสงบและการสมาคมได้้เผยแพร่่เอกสารแนวปฏิิบัติ
ั ิ เมื่่�อวัันที่่� 14 เมษายน 2563 โดยเน้้นย้ำำ��ไม่่
ให้้รััฐบาลฉวยใช้้วิิกฤตครั้้�งนี้้�เป็็นโอกาสในการ “ระงัับยัับยั้้�งสิิทธิิของประชาชน อัันเป็็นสิิทธิิเสรีีภาพซึ่่�งได้้รัับ
การรัับรองตามหลัักรััฐธรรมนููญ ประกาศใช้้กฎหมายฉุุกเฉิินที่่�มีีอำำ�นาจกว้้างขวาง หรืือใช้้อำำ�นาจปกครอง
ด้้วยกฎหมายตามอำำ�เภอใจ”
ประเทศไทยควรปฏิิบััติิตามพัั นธกรณีีที่่�จะต้้องเคารพสิิทธิิในการชุุมนุุมอย่่างสงบของประชาชน รวมถึึงรัับ
ประกัันว่่ามาตรการฉุุกเฉิินที่่นำ
� ำ�มาใช้้เพื่่�อป้้องกัันสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 นั้้�นสอดคล้้องและ
ตั้้�งมั่่�นอยู่่�บนหลัักสิิทธิิมนุุษยชนเป็็นสำำ�คััญ ฟอร์์ตี้้�ฟายไรต์์กล่่าว
“การยกเลิิกประกาศสถานการณ์์ฉุก
ุ เฉิิน และการยกเลิิกข้้อกำำ�หนดที่ล
่� ะเมิิดสิิทธิข
ิ องประชาชน ล้้วนเป็็นความ
เปลี่่�ยนแปลงก้้าวสำำ�คัญ
ั ไปสู่่�การเปิิดพื้้� นที่ใ่� ห้้ประชาชนในประเทศไทยสามารถใช้้เสรีีภาพขั้้�นพื้้� นฐานของตนได้้”
เอมีี สมิิธกล่่าว “มาตรการรัับมืือสถานการณ์์โรคโควิิด-19 ใด ๆ รวมทั้้�งการใช้้อำำ�นาจตามพระราชบััญญััติโิ รค
ติิดต่่อที่แ
่� ก้้ไขเพิ่่� มเติิม หรืือกฎหมายอื่่น
� ๆ จำำ�เป็็นต้้องเคารพสิิทธิิของปััจเจก และต้้องไม่่ถููกผู้้�ใดนำำ�ไปใช้้เป็็น
เครื่่อ
� งมืือปราบปรามผู้้�เห็็นต่่างโดยมิิชอบ”

สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดติิดต่่อ:
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