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ปัจัจบัุัน ข้้อกำำ�หนดพรกำ.ฉุุกำเฉุนิฯ เกำ่�ยวกำบััสถ�นกำ�รณ์์โรคระบั�ดโควดิ-19 ในไทยกำำ�ลัังลัะเมิิด
หลัักำสิทธิิมินุษยชน

ประเทศไทย: รัฐบาลไทยควรรับรองว่ามาตรการรับมือ
โรคโควิด-19 คุ้มครองเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 

(กรุุงเทพฯ 9 กันยายน 2564)—รัุฐบาลไทยควรุคุ�มครุองสิิทธิิในการุชุุมนุมโดยสิงบของผู้้�ปรุะท�วง และรัุบปรุะกันว่า
มาตรุการุข�อกำาหนดใด ๆ  เพ่�อป้องกันโรุคโควิด-19 มีเน่�อหาสิอคดล�องกับกฎหมายสิิทธิิมนุษยชุนรุะหว่างปรุะเทศ 
ฟอร์ุตี�ฟายไรุต์กล่าวในวันนี� 

มีรุายงานว่า เจ้�าหน�าที�ตำารุวจ้ได�จั้บกุมและดำาเนินคดีผู้้�ปรุะท�วงต่อต�านรัุฐบาลที�มาชุุมนุมโดยสัินติ ด�วย
ข�อหาละเมิดข�อกำาหนดของปรุะกาศสิถานการุณ์์ฉุุกเฉิุนที�บังคับใชุ�ตั�งแต่เด่อนมีนาคม 2563 เพ่�อเป็นส่ิวน
หน่�งของมาตรุการุรัุบม่อสิถานการุณ์์แพรุ่รุะบาดของโรุคโควิด-19 ในไทย ภายหลังมีรุายงานว่ารัุฐบาลมี
กำาหนดจ้ะปรุะชุุมในวันที� 10 กันยายน เพ่�อหารุ่อถ่งแนวทางยกเลิกการุปรุะกาศสิถานการุณ์์ฉุุกเฉิุน และนำา 
พรุะรุาชุบัญญัติควบคุมโรุคติดต่อมาใชุ�เป็นกรุอบกฎหมายหลักเพ่�อควบคุมการุแพรุ่รุะบาดของโรุค 
โควิด-19 แทน 

“ทางการุไทยควรุย่ดมั�นตามแนวปฏิิบัติในการุอำานวยความสิะดวกให�กับการุชุุมนุม พรุ�อมกับหาแนวทางชุอบ
ธิรุรุมเพ่�อรัุบม่อกับปัญหาด�านสิาธิารุณ์สุิขไปในเวลาเดียวกัน”   เอมี สิมิธิ (Amy Smith) ผู้้�อำานวยการุบริุหารุ 
   ฟอร์ุตี�ฟายไรุต์กล่าว “สิถานการุณ์์แพรุ่รุะบาดของโรุคโควิด-19 ไม่ควรุถ้กใชุ�เป็นข�ออ�างเพ่�อละเมิดสิิทธิิขั�นพ่�น
ฐานของปรุะชุาชุน”  

การุชุุมนุมต่อต�านรัุฐบาลปะทุข่�นเป็นครัุ�งแรุกที�กรุุงเทพฯ ก่อนขยายตัวไปยังจั้งหวัดอ่�น ๆ ตั�งแต่เด่อน
กุมภาพันธ์ิ 2563 เป็นต�นมา ภายหลังคำาสัิ�งยุบพรุรุคอนาคตใหม่ซ่ึ่�งก่อให�เกิดกรุะแสิต่อต�านเป็นวงกว�าง 
โดยพรุรุคดังกล่าวเป็นพรุรุคการุเม่องหัวก�าวหน�าที�ได�รัุบคะแนนโหวตจ้ากปรุะชุาชุน จ้นส่ิงสิ.สิ.จ้ำานวน 
 81 ที�นั�งเข�าส่้ิสิภาในการุเล่อกตั�งเม่�อป ี2562 ต่อมา ในวันที� 25 มีนาคม 2563 ท่ามกลางคล่�นขบวนการุปรุะท�วง
ที�โหมตัวข่�นส้ิง รัุฐบาลก็ได�ปรุะกาศสิถานการุณ์์ฉุุกเฉิุนทั�วรุาชุอาณ์าจั้กรุเน่�องจ้ากการุแพรุ่รุะบาดของ 
โรุคโควิด-19 เป็นการุใชุ�อำานาจ้ตามพรุะรุาชุกำาหนดการุบริุหารุรุาชุการุในสิถานการุณ์์ฉุุกเฉิุน พ.ศ.2548 ซ่ึ่�งมอบ
อำานาจ้ให�นายกรุัฐมนตรุีออกข�อกำาหนดเพ่�อจ้ำากัดสิิทธิิบางปรุะการุ รุวมทั�งสิิทธิิเสิรุีภาพด�านการุแสิดงออกและ
การุชุุมนุมอย่างสิงบ  

นายกรุฐัมนตรีุปรุะยุทธ์ิ จั้นทร์ุโอชุาได�ปรุะกาศข�อกำาหนด 32 ข�อโดยใชุ�อำานาจ้ตามพรุก.นี� ข�อกำาหนดบางส่ิวนรุวม
ถ่งมาตรุการุจ้ำากัดสิิทธิิที�คลุมเครุ่อและกินความกว�างเกินกว่าเหตุ เพ่�อจ้ำากัดสิิทธิิเสิรีุภาพด�านการุแสิดงออกและ
การุชุุมนุมอย่างสิงบของผู้้�ปรุะท�วง 

ตัวอย่างเชุ่น ข้้อกำำ�หนดฉุบัับัท่� 1 ที�ปรุะกาศใชุ�เม่�อวันที� 25 มีนาคม 2563 จ้ำากัด “การุทำากิจ้กรุรุมรุ่วมกันหรุ่อการุ
รุวมกลุ่มที�เสีิ�ยงต่อการุแพรุ่เชุ่�อโรุคโควิด-19” หรุ่อ “กิจ้กรุรุมใด ๆ ที�ก่อให�เกิดความไม่สิงบเรีุยบรุ�อย ภายในเขต
พ่�นที�ที�หัวหน�าผู้้�รัุบผิู้ดชุอบแก�ไขสิถานการุณ์์ฉุุกเฉิุนในส่ิวนที�เกี�ยวกับความมั�นคงเป็นผู้้�กำาหนด...” ข�อกำาหนดฉุบับ
ที� 1 ยังห�ามไม่ให�ผู้้�ใดเผู้ยแพรุ่ข่าวสิารุเกี�ยวกับโรุคโควิด-19 ที�อาจ้ “ก่อให�เกิดความหวาดกลัว” ต่อสิาธิารุณ์ชุน 
หรุ่อ “ทำาให�เกิดความเข�าใจ้ผิู้ด...จ้นกรุะทบต่อการุด้แลรัุกษาความสิงบเรีุยบรุ�อยหรุ่อศีลธิรุรุมอันดีของปรุะชุาชุน”  

การุละเมดิพรุะรุาชุกำาหนดในสิถานการุณ์์ฉุุกเฉุนิและข�อกำาหนดที�เกี�ยวข�อง อาจ้ทำาให�ได�รัุบโทษจ้ำาคุกไม่เกินสิองป ี
และ/หรุ่อปรัุบไม่เกิน 40,000 บาท 

ในการุแถลงขา่วต่อส่ิ�อมวลชุนเม่�อวันที� 3 สิิงหาคม พล.ต.ต.ปยิะ ต๊ะวิชัุย รุองผู้้�บัญชุาการุตำารุวจ้นครุบาลได�ปรุะกาศ
ใชุ�มาตรุการุด�านกฎหมายกับผู้้�ปรุะท�วง โดยรุะบุว่า “การุชุุมนุมหรุ่อการุรุวมตัว รุวมทั�งการุมั�วสุิมด�วยปรุะการุใด ที�มี
ลักษณ์ะเสีิ�ยงต่อการุแพรุ่รุะบาดของเชุ่�อโรุค หรุ่อการุรุวมตัวตั�งแต่ 5 คนข่�นไป เป็นความผิู้ดตามพรุก. ฉุุกเฉิุน และ 
พรุบ. ควบคุมโรุคติดต่อ” พล.ต.ต.ปยิะยังกล่าวต่อว่า “ถ�าเปน็การุละเมิดกฎหมายในกรุุงเทพฯ ผู้้�ต�องหาทุกคนจ้ะ
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ต�องถ้กดำาเนินคดีตามกฎหมาย” เขายังยำ�าเต่อนปรุะชุาชุนว่ากรุุงเทพฯ ซ่ึ่�งเป็นจุ้ดที�มีการุชุุมนุมขนาดใหญ่จ้ำานวน
มาก ถ้กกำาหนดให�เป็น “พ่�นที�ควบคุมและเข�มงวดส้ิงสุิด” และห�ามไม่ให�บุคคลมารุ่วมชุุมนุมในพ่�นที�สิาธิารุณ์ะใด ๆ  

ตามข�อม้ลของศููนย์ทน�ยคว�มิเพ่�อสิทธิิมินุษยชน ซ่ึ่�งเป็นหน่วยงานสิิทธิิมนุษยชุนในไทยซ่ึ่�งให�บริุการุด�านกฎหมาย
โดยไม่เสีิยค่าใชุ�จ่้ายกับบุคคลที�ได�รัุบผู้ลกรุะทบจ้ากการุละเมิดสิิทธิิ ทางการุไทยได�ดำาเนินคดีกับผู้้�ปรุะท�วงและ 
นักปกปอ้งสิิทธิิมนุษยชุนแล�วอย่างน�อย 900 คน โดยใชุ�อำานาจ้ตามพรุะรุาชุกำาหนดในสิถานการุณ์์ฉุุกเฉิุน รุะหว่าง
ชุ่วงเด่อนพฤษภาคม 2563 – 31 กรุกฎาคม 2564 เฉุพาะเด่อนที�แล�ว ศ้นย์ทนายฯ ร�ยง�นว่� ทางการุไทยได�จั้บกุม
บุคคลอย่างน�อย 260 คน ซ่ึ่�งในจ้ำานวนนี�เป็นผู้้�เยาว์ถ่ง 70 คน ด�วยข�อหาว่ามีส่ิวนเกี�ยวข�องกับการุชุุมนุมต่อต�าน
รัุฐบาล 

“ข�อกำาหนดเกี�ยวกับโรุคโควิด-19 เสีิ�ยงที�จ้ะถ้กทางการุนำาไปบังคับใชุ�อย่างมิชุอบเพ่�อเป็นเครุ่�องม่อปิดปาก 
ผู้้�วิจ้ารุณ์์รัุฐบาล” เอมี สิมิธิกล่าว “ทางการุต�องยกเลิกการุดำาเนินคดี และปล่อยตัวผู้้�ที�ถ้กควบคุมตัวโดยพลการุ
ด�วยข�อหาฝ่า่ฝ่นืมาตรุการุของพรุบ. ควบคุมโรุคติดต่อ” 

ในวนัที� 1 กันยายน ฟอรุตี์�ฟายไรุตร์ุวมทั�งองค์กรุสิิทธิิมนุษยชุนอีก 12 แหง่ ได�เผู้ยแพรุจ่้ดหมายเปดิผู้น่ก ถ่งนายก
รัุฐมนตรีุพล.อ. ปรุะยุทธ์ิ จั้นทร์ุโอชุา เพ่�อเรีุยกรุ�องให�ปล่อยตัวแกนนำาผู้้�ปรุะท�วงโดยเร็ุว 

ตามพรุะรุาชุบัญญัติโรุคติดต่อ และจ้ากคำาแนะนำาของคณ์ะกรุรุมการุโรุคติดต่อแห่งชุาติ กรุะทรุวงสิาธิารุณ์สุิข
มีอำานาจ้กำาหนดมาตรุการุเพ่�อป้องกันและควบคุมโรุคติดต่อ ผู้้�ว่ารุาชุการุจั้งหวัดได�รัุบมอบอำานาจ้ในการุสัิ�งปิด 
สิถานที�ชัุ�วครุาวโดยต�องได�รัุบความเห็นชุอบจ้ากคณ์ะกรุรุมการุโรุคติดต่อจั้งหวัด กฎหมายยังให�อำานาจ้ 
เจ้�าพนักงานควบคุมโรุคติดต่อในหลายด�าน รุวมทั�งอำานาจ้ในการุสัิ�งให�ปรุะชุาชุนเข�ารัุบการุรัุกษาและปฏิิบัติตาม
มาตรุการุกักตัว  

กฎหมายสิิทธิิมนุษยชุนรุะหว่างปรุะเทศและกฎหมายของไทย คุ�มครุองสิิทธิิของปัจ้เจ้กที�จ้ะมีเสิรีุภาพด�านการุ
แสิดงออกและการุชุุมนุมโดยสิงบ มาตรุา 36 ของรัุฐธิรุรุมน้ญไทย พ.ศ. 2560 กำาหนดว่า “บุคคลย่อมมีเสิรีุภาพ
ในการุส่ิ�อสิารุโดยทางที�ชุอบด�วยกฎหมาย” และมาตรุา 44 กำาหนดว่า “บุคคลย่อมมีเสิรีุภาพในการุชุุมนุมโดยสิงบ
และปรุาศจ้ากอาวุธิ” ปรุะเทศไทยยังได�ลงนามเป็นรัุฐภาคีของกติการุะหว่างปรุะเทศว่าด�วยสิิทธิิพลเม่องและสิิทธิิ
ทางการุเม่อง (ICCPR) ซ่ึ่�งคุ�มครุองสิิทธิิที�จ้ะมีเสิรีุภาพในการุแสิดงออกตามข�อ 19 และสิิทธิิในการุชุุมนุมอย่าง
สิงบตามข�อ 21 

ตามกฎหมายรุะหวา่งปรุะเทศ รัุฐอาจ้จ้ำากัดสิิทธิิเสิรีุภาพด�านการุแสิดงออกและการุชุุมนมุอย่างสิงบได� เฉุพาะเม่�อ
เปน็ข�อจ้ำากัดที�จ้ำาเปน็ ได�สัิดส่ิวน มีกฎหมายรุองรัุบ และเปน็ไปเพ่�อบรุรุลุเปา้ปรุะสิงค์อันชุอบธิรุรุม คณ์ะกรุรุมการุ
สิิทธิิมนุษยชุนแห่งสิหปรุะชุาชุาติยังอธิิบายในความเห็นทั�วไปที� 37 ว่า มาตรุการุใด ๆ เพ่�อปรุาบปรุามการุชุุมนุม
โดยสิงบ ควรุตั�งอย่้บน “การุปรุะเมินที�มีการุแยกแยะหรุ่อสิอดคล�องไปในแต่ละกรุณี์”  

แม�การุแก�ปญัหาภัยคุกคามด�านสิาธิารุณ์สุิขที�รุ�ายแรุงอย่างสิถานการุณ์์แพรุ่รุะบาดของโรุคโควิด-19 จ้ะถ่อเปน็
เป้าหมายที�ชุอบธิรุรุมในการุจ้ำากัดสิิทธิิบางปรุะการุ แต่มาตรุการุเชุ่นนี�ต�องมีเป้าหมายเฉุพาะเพ่�อป้องกันโรุค  
ถ่งกรุะนั�น ข�อกำาหนดที�ปรุะกาศใชุ�ตามพรุะรุาชุกำาหนดในสิถานการุณ์์ฉุุกเฉุนิกลับมีเน่�อหาคลุมเครุ่อและกว�างขวาง
เกินไปจ้นไม่ถ่อว่าความชุอบธิรุรุม หากจ้ะนำามาใชุ�เพ่�อจ้ำากัดสิิทธิิเสิรีุภาพด�านการุแสิดงออกและการุชุุมนุมอย่าง
สิงบ นอกจ้ากนั�น บทลงโทษทางอาญาต่อการุละเมิดพรุะรุาชุกำาหนดในสิถานการุณ์์ฉุุกเฉิุนยังไม่สิอดคล�องกับ
ข�อกำาหนดว่าด�วยความได�สัิดส่ิวนอีกด�วย 

ท่ามกลางสิภาวะแพรุ่รุะบาดของโรุค ผู้้�รุายงานพิเศษแห่งสิหปรุะชุาชุาติว่าด�วยสิิทธิิที�จ้ะมีเสิรีุภาพด�านการุชุุมนุม
อย่างสิงบและการุสิมาคมได�เผู้ยแพรุ่ แนวปฏิิบัติ เม่�อวันที� 14 เมษายน 2563 โดยยำ�าเต่อนไม่ให�รัุฐบาลฉุวยโอกาสิ
ใชุ�วิกฤตครัุ�งนี� “เพ่�อปดิกั�นการุเข�าถ่งหลกัปรุะกนัตามรุฐัธิรุรุมน้ญของปรุะชุาชุน เพ่�อปรุะกาศใชุ�กฎหมายฉุุกเฉุนิ
ที�มีอำานาจ้กว�างขวางเกนิไป หรุ่อเพ่�อการุปกครุองโดยใชุ�กฎหมายตามอำาเภอใจ้” แนวปฏิิบัตินี�เน�นว่า โรุคโควดิ-19 
ไม่ควรุถ้กใชุ�เพ่�ออ�างความชุอบธิรุรุมให�เอาผิู้ดปรุะชุาชุนที�เผู้ยแพรุ่ “ข่าวปลอม” หรุ่อใชุ�เพ่�อหนุนหลังมาตรุการุการุ
กำาหนดบทลงโทษที�ไม่ได�สัิดส่ิวน 

https://tlhr2014.com/archives/34729
https://tlhr2014.com/en/archives/34277
https://www.fortifyrights.org/downloads/2021-08-30%20-%20Thailand%20-%20Protest%20-%20Joint%20Letter.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25788&LangID=E


รัุฐบาลขยายรุะยะเวลาปรุะกาศสิถานการุณ์์ฉุุกเฉิุนมาแล�วถ่ง 13 ครัุ�ง นับแต่บังคับใชุ�เม่�อวันที� 26 มีนาคม 2563 
เปน็ครัุ�งแรุก โดยปรุะกาศล่าสุิดค่อเม่�อวันที� 22 กรุกฎาคม 2564 คณ์ะรัุฐมนตรีุมีกำาหนดทบทวนสิถานการุณ์์ทุก
สิามเด่อน โดยการุขยายการุปรุะกาศใชุ�ครัุ�งล่าสุิดจ้ะมีผู้ลบังคับใชุ�จ้นถ่งวันที� 30 กันยายน 

สำ�หรับัข้้อมูิลัเพิ�มิเติิมิ โปัรดติิดต่ิอ:

เอมี สิมิธิ, ผู้้�อำานวยการุบริุหารุ, ฟอร์ุตี�ฟายไรุต์  
+66 87 795 5454 (ปรุะเทศไทย) 
อีเมล์: amy.smith@fortifyrights.org  
ทวิตเตอร์ุ: @AmyAlexSmith, @FortifyRights

แมททิว สิมิธิ, ปรุะธิานกรุรุมการุบริุหารุ, ฟอร์ุตี�ฟายไรุต์  
+66 85 028 0044 (ปรุะเทศไทย) 
อีเมล์: matthew.smith@FortifyRights.org  
ทวิตเตอร์ุ: @MatthewFSmith, @FortifyRights

https://twitter.com/AmyAlexSmith
https://twitter.com/fortifyrights
https://twitter.com/matthewfsmith
https://twitter.com/fortifyrights
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