ประเทศไทย: คุม้ ครองสิทธิ ในการประท้วง ยุตกิ ารดำ�เนิ นคดีกับนั กกิจกรรม
รัฐบาลยกเลิก “ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นที่มีความร้ายแรง” หลังการประท้วงของผู้คนจำ�นวนมาก
(กรุงเทพฯ 23 ตุลาคม 2563) รัฐบาลไทยควรสนั บสนุ นการใช้สิทธิ ในการชุมนุ มอย่างสงบอย่างต่อเนื่ องของการประท้วงที่มี
นั กศึกษาเป็ นแกนนำ � และควรยุตกิ ารดำ�เนิ นคดีกับนั กกิจกรรมที่เรียกร้องการปฏิรปู ทางการเมือง ฟอร์ตฟ
ี ้ ายไรต์กล่าวในวันนี ้
ในวันที่ 22 ตุลาคม รัฐบาลไทยได้ยกเลิก “ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นที่มีความร้ายแรง” แต่ ได้ขยายระยะเวลาการประกาศใช้
พระราชกำ�หนดในสถานการณ์ ฉุกเฉิ นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วประเทศต่อไป
ผู้ประท้วงกว่า 80 คนถูกดำ�เนิ นคดีเนื่ องจากมีส่วนร่วมในการประท้วงเหล่านี ้
“รัฐบาลทำ�ถูกต้องแล้วที่ยกเลิกประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นที่มีความร้ายแรง” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อำ�นวยการฟอร์ตฟ
ี ้ าย
ไรต์กล่าว “หากคาดว่าจะมีการประท้วงอีก รัฐบาลควรมีเป้ าหมายทำ�งานกับแกนนำ �การประท้วง แทนที่จะจับกุมคุมขังพวกเขา”
ในการขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชกำ�หนดในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีของไทย แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า ภายหลังการประชุมคณะ
รัฐมนตรี “หากจะเลิกส่วนนี ้ ไปก็ ไม่เป็ นไร [ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นที่มีความร้ายแรง ในท้องที่กรุงเทพมหานคร] แต่ถ้ามัน
้ มา ก็สามารถประกาศพ.ร.ก.ฉุ กเฉิ นร้ายแรงใหม่ ได้”
มีอะไรเกิดขึน
นั บแต่วน
ั ที่ 13 ตุลาคม ผู้ประท้วงหลายพันคนเข้าร่วมการชุมนุ มที่มีนักศึกษาเป็ นแกนนำ �เกือบทุกวันในกรุงเทพฯ และทั่ว
ประเทศ ผู้ประท้วงเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนู ญใหม่ ปฏิรปู สถาบันพระมหากษั ตริย์ และให้นายกรัฐมนตรีลาออก
เพือ่ ตอบโต้การชุมนุ มประท้วง ในวันที่ 15 ตุลาคม นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชาของไทยได้ออก “ประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉิ นที่มีความร้ายแรง” ในท้องที่กรุงเทพมหานคร
ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นที่มีความร้ายแรงทัง้ สองฉบับ เป็ นการประกาศโดยใช้อำ�นาจตามพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 ซึ่งอนุ ญาตให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉิ น ตามมาตรา 9 ของกฎหมายนี ้ นายกรัฐมนตรีมีอำ�นาจสั่งห้ามการชุมนุ มหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ ใด ๆ ห้าม
การเสนอข่าวซึ่ง “อาจทำ�ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว” หรือ “เจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สถานการณ์ ฉุกเฉิ น” ห้าม “การใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ” และอำ�นาจอื่น ๆ ตามมาตรา 11 สำ�หรับใช้ ใน
สถานการณ์ ของ “การก่อการร้าย การใช้กำ�ลังประทุษร้ายต่อชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือ...การกระทำ�ที่มีความรุนแรง
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวติ หรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล” นายกรัฐมนตรีมีอำ�นาจอย่างกว้างขวาง
ในการจับกุมและควบคุมตัว “บุคคลที่สงสัยว่าจะเป็ นผู้รว่ มกระทำ�การให้เกิดสถานการณ์ ฉุกเฉิ น”
ภายหลังการออกประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นตามมาตรา 11 ในท้องที่กรุงเทพมหานคร รัฐบาลได้ ใช้อำ�นาจเหล่านี ้เพื่อปราบ
ปรามผู้ประท้วง โดยสั่งปิ ดบริการขนส่งสาธารณะในบริเวณที่มีการชุมนุ ม สั่งห้ามการชุมนุ มสาธารณะของบุคคลห้าคนหรือ
กว่านั ้น จับกุมและคุมขังผู้ตอ้ งสงสัยว่าเป็ นแกนนำ �การประท้วง ข่มขู่ผู้ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และสั่งปิ ดสำ�นั กข่าว ในวันที่ 16
ตุลาคม ตำ�รวจใช้รถฉี ดน้ำ �แรงดันสูงสลายการชุมนุ มอย่างสงบ
้ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุ ษยชนระบุวา่ ทางการไทยจับกุมผู้
นั บแต่การประท้วงเริม่ ขึน
ประท้วงอย่างน้ อย 90 คน ตาม ในบรรดาผู้ถูกจับกุม ยังมีอีกแปดคนที่ถูกควบคุมตัว ส่วนอีก 84 คนถูกดำ�เนิ นคดี ในข้อหาต่างๆ
ตัง้ แต่การกระทำ�ความผิดด้านจราจรที่เป็ นโทษสถานเบา ไปจนถึงข้อหาอาญาร้ายแรง รวมทัง้ ยุยงปลุกปั่นและความผิดตามพ
ระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดทางคอมพิวเตอร์
นั กกิจกรรมสามคนรวมทัง้ สุรนาถ แป้ นประเสริฐ อายุ 35 ปี เอกชัย หงส์กังวาน อายุ 45 ปี และบุญเกือ้ หนุ น เป้ าทอง อายุ 21
ปี อาจได้รบั โทษจำ�คุกตลอดชีวติ เนื่ องจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ระหว่างที่มีการชุมนุ มอย่างสงบบนถนนพิษณุ โลก

ใกล้กับทำ�เนี ยบรัฐบาลในกรุงเทพฯ ซึ่งส่งผลให้มีการชะลอขบวนเสด็จของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ าทีปังกรรัศมี โชติ ทางการได้ด�ำ เนิ นคดีกับนั กกิจกรรมทัง้ สามคน ตาม
มาตรา 110 ประมวลกฎหมายอาญาของไทย ที่ห้ามการประทุษร้ายต่อพระราชินีหรือสมาชิกราชวงศ์ โดยมีระวางโทษสูงสุดเป็ น
โทษจำ�คุกตลอดชีวติ
ทัง้ นี ้ ศาลอาญาให้ประกันตัวบุญเกือ้ หนุ น เป้ าทอง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม แต่ปฏิเสธคำ�ขอประกันตัวของเอกชัย หงส์กังวาน ส่วน
สุรนาถ แป้ นประเสริฐอยู่ระหว่างรอคำ�สั่งเพื่อขอประกันตัว ปัจจุบันเอกชัย หงส์กังวานและสุรนาถ แป้ นประเสริฐถูกควบคุมตัว
อยู่ที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพฯ
แม้จะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นที่มีความร้ายแรง ลงวันที่ 15 ตุลาคม รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่า นายกรัฐมนตรี
ยังคงมีอำ�นาจนำ �ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นที่มีความร้ายแรงตามมาตรา 11 ของพระราชกำ�หนดในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น กลับ
มาใช้ ได้อีก โดยนายกรัฐมนตรียังคงมีอำ�นาจอย่างกว้างขวางตามมาตรา 9 ของพระราชกำ�หนดในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น ซึ่งที่
ผ่านมาได้มีการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นเพื่อควบคุมโรคโควิด 19 ไปทั่วประเทศ นั บแต่การประกาศใช้พระราชกำ�หนดใน
สถานการณ์ ฉุกเฉิ นเพื่อควบคุมโรคโควิด 19 เป็ นครัง้ แรกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อรับมือกับโรคระบาดใหญ่
กฎหมายสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ และกฎหมายไทยคุม้ ครองสิทธิทีจ่ ะมีเสรีภาพในการชุมนุ มอย่างสงบของทุกคนใน
ประเทศไทย เป็ นสิทธิที่ ได้รบั การคุม้ ครองตามมาตรา 21 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(ICCPR) ซึ่งประเทศไทยเป็ นรัฐภาคี และตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
ตามกฎหมายสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ รัฐอาจจำ�กัดสิทธิการชุมนุ มได้ เมือ่ เป็ นไปตามข้อบัญญัตขิ องกฎหมาย เป็ นการ
จำ�กัดอย่างได้สัดส่วนและจำ�เป็ น เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่ชอบธรรม รวมทัง้ “การปกป้ องความมั่นคงของรัฐ การสาธารณสุข หรือ
้ ในหลายประเทศ
ศีลธรรมอันดี หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น” ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึน
ทั่วโลก ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิการชุมนุ มและรวมกลุ่มอย่างสงบ ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติ เมื่อวันที่
14 เมษายน 2563 โดยเตือนรัฐบาลไม่ ให้ ใช้วกิ ฤติครัง้ นี ้เป็ นเหตุผล “เพื่อระงับการคุม้ ครองสิทธิตามรัฐธรรมนู ญ การออก
กฎหมายที่ ให้อำ�นาจอย่างกว้างขวางในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น และการปกครองโดยใช้อำ�นาจกฎหมายแบบพลการ...”
“จะต้องไม่มีการใช้วกิ ฤติครัง้ นี ้ เป็ นเหตุผลเพื่อปราบปรามสิทธิ โดยทั่วไป หรือสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุ มอย่างสงบและ
การสมาคมเป็ นการเฉพาะ” ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิการชุมนุ มและรวมกลุ่มอย่างสงบ กล่าว
้ ระหว่างการประท้วง ตามที่นายกรัฐมนตรีระบุ ก็ ไม่อาจถูกใช้เป็ นเหตุผลเพื่อจำ�กัดสิทธิ
ความกังวลต่อเหตุรน
ุ แรงที่อาจเกิดขึน
ในการชุมนุ มอย่างสงบ ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็ นคณะผู้เชี่ยวชาญที่ ให้แนว
ปฏิบัตเิ กี่ยวกับการตีความกติกา ICCPR ยืนยันว่า “ ในหลักการทั่วไปนั ้น ไม่อาจอ้างว่าการชุมนุ มมีลักษณะยั่วยุ หรืออาจยั่วยุ
ให้เกิดการแสดงความเกลียดชังจากประชาชนต่อผู้ประท้วง เพื่อจำ�กัดการชุมนุ มไม่ ให้เดินหน้ าต่อไป และต้องมีการคุม้ ครอง
ผู้ประท้วง” คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนยังระบุตอ่ ไปว่า รัฐต้อง “คุม้ ครองผู้ชุมนุ มให้รอดพ้นจากการปฏิบัตมิ ิชอบใด ๆ ของ
บุคคลที่ ไม่ ใช่เจ้าหน้ าที่ของรัฐ รวมทัง้ การแทรกแซงหรือการใช้ความรุนแรงจากประชาชนทั่วไป การจัดการประท้วงของฝ่ าย
ตรงข้าม และเจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัยของเอกชน” ตามกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิ ในการชุมนุ มอย่างสงบรวมถึง
พันธกรณี ในเชิงบวกของของรัฐและตัวแทน ที่จะต้องสนั บสนุ นให้เกิดการชุมนุ มอย่างสงบและคุม้ ครองผู้ประท้วง
กฎหมายสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายไทย ยังคุม้ ครองสิทธิทีจ่ ะมีอิสรภาพตามข้อ 9 ของกติกา ICCPR และ
้ โดยพลการ เมื่อบุคคลถูกจับกุมหรือควบคุมตัว
มาตรา 28 ของรัฐธรรมนู ญไทย โดยถือว่าการจับกุมและควบคุมตัวเกิดขึน
ในระหว่างการใช้สิทธิที่ ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ
รวมทัง้ สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการ
แสดงออก และการชุมนุ มอย่างสงบ
้ อย่างต่อเนื่ อง ถือเป็ นการลิดรอนอิสรภาพโดยพลการ ฟอร์ตฟ
การจับกุมและควบคุมตัวผู้ประท้วงอย่างสงบที่เกิดขึน
ี ้ ายไรต์
กล่าว

“การปราบปรามผู้ประท้วงโดยรัฐบาลไทยแสดงให้เห็นว่า ไม่มีการปฏิบัตติ ามความรับผิดชอบของกฎหมายระหว่างประเทศ”
เอมี สมิธกล่าว “ทางการควรปล่อยตัวผู้ประท้วงที่ถูกควบคุมตัว ยกเลิกการดำ�เนิ นคดีกับพวกเขาและบุคคลอื่น ๆ และเข้าร่วม
ในการเจรจาที่มีการเคารพสิทธิของผู้ประท้วงอย่างสงบ ซึ่งเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง”
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