ประเทศไทย: คุ้มครองผู้ประท้ วง, อำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ สิทธิในกำรชุมนุมอย่ำงสงบ
ผูป้ ระท้วงหลายสิ บคนได้รับบาดเจ็บระหว่างการประท้วงที่หน้ารัฐสภาเมื่อวานนี้
(กรุ งเทพฯ 18 พฤศจิกายน 2563) รัฐบาลไทยควรคุม้ ครองผูป้ ระท้วง และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิในการชุมนุมอย่าง
สงบของการประท้วงอย่างต่อเนื่อง ฟอร์ต้ ฟี ายไรท์กล่าวในวันนี้ มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 50 คน ระหว่างการประท้วงเมื่อวัน
อังคารที่ผ่านมา หลังตารวจใช้แก๊สน้ าตาและปื นฉีดน้ าแรงดันสูงกับผูป้ ระท้วง และไม่ขดั ขวางการปะทะกันกับผูป้ ระท้วงฝ่ าย
ตรงข้าม
“ทางการไทยไม่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่จะต้องคุม้ ครองผูป้ ระท้วง และอานวยความสะดวกให้กบั การประท้วง
อย่างสงบ และยังกลับทาให้เกิดความวุ่นวายจนมีผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผูอ้ านวยการฟอร์ต้ ฟี ายไรต์กล่าว
“อาการบาดเจ็บของผูป้ ระท้วงเป็ นสิ่ งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากตารวจดาเนินการอย่างเหมาะสม”
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ตารวจใช้แก๊สน้ าตาและปื นฉีดน้ าแรงดันสูง ที่เชื่อว่ามีการผสมสารเคมีที่ทาให้เกิดการระคาย
เคืองกับผูป้ ระท้วง ส่งผลให้มีผูบ้ าดเจ็บอย่างน้อย 32 คน หรื อต้องการการรักษาพยาบาล อีก 19 คนได้รับบาดเจ็บระหว่างการ
ปะทะของกันของผูช้ ุมนุมฝ่ ายสนับสนุนรัฐบาลกับฝ่ ายเรี ยกร้องประชาธิปไตย และมีรายงานว่าหกคนถูกยิงระหว่างการปะทะ
กัน ดูเหมือนว่าตารวจจะล่าถอยจากพื้นที่ที่มีผูป้ ระท้วงทั้งสองฝ่ ายอยู่ ส่งผลให้เกิดการปะทะกันระหว่างทั้งสองฝ่ าย
เมื่อถามว่าเหตุใดตารวจจึงไม่เข้าไปขัดขวางการปะทะกันระหว่างผูช้ ุมนุมทั้งสองกลุ่ม พล.ต.ต.ปิ ยะ ต๊ะวิชยั รองผู ้
บัญชาการตารวจนครบาลกล่าวว่า “เราพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะ เราเป็ นคนกลาง”
ผูป้ ระท้วงที่มีแกนนาเป็ นนักศึกษาหลายพันคน รวมตัวกันที่อาคารรัฐสภาเมื่อประมาณบ่ายสามโมง เพื่อเรี ยกร้องให้
สมาชิกรัฐสภาลงมติรับพิจารณาร่ างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผูป้ ระท้วงยังเรี ยกร้องให้นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์ โอชาลาออก และ
ให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ผูป้ ระท้วงฝ่ ายสนับสนุนเจ้าได้รวมตัวกัน แม้จะมีจานวนน้อยกว่า เพื่อต่อต้านความพยายาม
ชองพวกเขา
ตารวจตั้งเครื่ องกีดขวางบนถนน รวมทั้งรั้วลวดหนามและแท่งแบริ เออร์ เพื่อสกัดผูป้ ระท้วงไม่ให้เดินทางไปที่อาคาร
รัฐสภา ประมาณห้าโมงเย็น ผูป้ ระท้วงกลุ่มต่อต้านรัฐบาลสามารถฝ่ าข้ามเครื่ องกีดขวางของตารวจบริ เวณสี่ แยกเกียกกายใกล้กับ
รัฐสภามาได้ ส่งผลให้ตารวจล่าถอยจากสี่ แยก ทาให้ผูป้ ระท้วงฝ่ ายตรงข้ามขว้างก้อนหินและวัตถุสิ่งของเข้าหากัน ระหว่างการ
ปะทะกันที่กินเวลากว่าสี่ ชวั่ โมง
กฎหมายสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกฎหมายในประเทศของไทย ต่างคุม้ ครองสิ ทธิที่จะมีเสรี ภาพในการ
ชุมนุมอย่างสงบ ทั้งนี้ตามข้อบท 21 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ประเทศ
ไทยเป็ นรัฐภาคี และตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

สิ ทธิในการชุมนุมอย่างสงบ ยังกาหนดเป็ นพันธกรณี เชิงบวกให้หน่วยงานของรัฐและตัวแทน ต้องคุม้ ครองและอานวย
ความสะดวกในการชุมนุมอย่างสงบ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกาหนดว่า รัฐต้อง “คุม้ ครองผูร้ ่ วมชุมนุม
ให้ปลอดพ้นจากการปฏิบัติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นจากหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ รวมทั้งการแทรกแซงหรื อใช้ความรุ นแรงของ
ประชาชนทัว่ ไป ผูป้ ระท้วงฝ่ ายต่อต้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเอกชน”
“แม้การชุมนุมจะกระตุน้ หรื ออาจกระตุน้ ให้เกิดความรู ้สึกต่อต้านจากประชาชนทัว่ ไปต่อผูป้ ระท้วง แต่ก็ไม่อาจใช้เป็ น
เหตุผลเพื่อปิ ดกั้นสิ ทธิของพวกเขาได้ เจ้าหน้าที่ตอ้ งยอมให้มีการชุมนุมต่อไป และต้องคุม้ ครองผูเ้ ข้าร่ วม” คณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าว
ผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยเสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคมยังมีขอ้ สังเกตว่า พันธกรณี น้ ี
ยังหมายถึงว่าทางการควรอนุญาตอย่างเต็มที่เท่าที่จะเป็ นไปได้ ให้ผูป้ ระท้วงสามารถจัดการชุมนุมในระยะที่ผูฟ้ ังสามารถ “เห็น
และได้ยิน” และต้องไม่แทรกแซงการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะของผูป้ ระท้วง รวมทั้งถนน
แนวปฏิบตั ิระหว่างประเทศของสานักงานข้าหลวงใหญ่ดา้ นสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการใช้ปืนฉีดน้ า
แรงดันสูงยังระบุว่า “ในกรณี ทวั่ ไป ควรใช้ปืนฉีดน้ าแรงดันสูงเเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์ปั่นป่ วนอย่างร้ายแรงต่อสาธารณะ
กรณี ที่มีแนวโน้มอย่างมากว่าจะเกิดการสูญเสี ยชีวิต การบาดเจ็บร้ายแรง หรื อการทาลายทรัพย์สินอย่างกว้างขวาง” ในส่วนของ
การใช้สารเคมีที่สร้างความระคายเคือง รวมทั้งแก๊สน้ าตาและน้ าผสมสารเคมี แนวปฏิบตั ิน้ ีแนะนาว่า “ไม่ควรใช้สารเคมีที่สร้าง
ความระคายเคืองในระดับที่อนั คราย”
“ทางการไทยไม่ควรอ้างการปะทะกันเมื่อวันอังคาร เป็ นเหตุผลเพื่อสนับสนุนการจากัดสิ ทธิที่จะมีเสรี ภาพในการ
ชุมนุมอย่างสงบใด ๆ” เอมี สมิธกล่าว
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