
ประเทศไทย: คุม้ครองสิทธิ ในการประท้วง ยุตกิารดำาเนินคดกีับนักกิจกรรม 
รฐับาลยกเลิก “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรา้ยแรง” หลังการประท้วงของผู้คนจำานวนมาก 

(กรงุเทพฯ 23 ตลุาคม 2563) รฐับาลไทยควรสนับสนุนการใช้สิทธิ ในการชุมนุมอย่างสงบอย่างตอ่เน่ืองของการประท้วงที่มี
นักศึกษาเป็นแกนนำา และควรยุตกิารดำาเนินคดกีับนักกิจกรรมที่เรยีกรอ้งการปฏิรปูทางการเมือง ฟอรต์ีฟ้ายไรตก์ล่าวในวนัน้ี 
ในวนัที่ 22 ตลุาคม รฐับาลไทยไดย้กเลิก “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรา้ยแรง” แต่ ไดข้ยายระยะเวลาการประกาศใช้
พระราชกำาหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 ทั่วประเทศตอ่ไป

ผู้ประท้วงกวา่ 80 คนถูกดำาเนินคดเีน่ืองจากมีส่วนรว่มในการประท้วงเหล่าน้ี   

“รฐับาลทำาถูกตอ้งแล้วที่ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรา้ยแรง” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อำานวยการฟอรต์ีฟ้าย
ไรตก์ล่าว “หากคาดวา่จะมีการประท้วงอีก รฐับาลควรมีเป้าหมายทำางานกับแกนนำาการประท้วง แทนที่จะจับกุมคมุขังพวกเขา” 

ในการขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชกำาหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19  
จนถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตรขีองไทย แจ้งตอ่ส่ือมวลชนวา่ ภายหลังการประชุมคณะ
รฐัมนตร ี“หากจะเลิกส่วนน้ีไปก็ ไม่เป็นไร [ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรา้ยแรง ในท้องที่กรงุเทพมหานคร] แตถ่้ามัน
มีอะไรเกิดขึน้มา ก็สามารถประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินรา้ยแรงใหม่ ได”้

นับแตว่นัที่ 13 ตลุาคม ผู้ประท้วงหลายพันคนเข้ารว่มการชุมนุมที่มีนักศึกษาเป็นแกนนำาเกือบทุกวนัในกรงุเทพฯ และทั่ว
ประเทศ ผู้ประท้วงเรยีกรอ้งให้มีการรา่งรฐัธรรมนูญใหม่ ปฏิรปูสถาบันพระมหากษัตรยิ์ และให้นายกรฐัมนตรลีาออก 

เพื่อตอบโตก้ารชุมนุมประท้วง ในวนัที่ 15 ตลุาคม นายกรฐัมนตรพีลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชาของไทยไดอ้อก “ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรา้ยแรง” ในท้องที่กรงุเทพมหานคร  

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรา้ยแรงทัง้สองฉบับ เป็นการประกาศโดยใช้อำานาจตามพระราชกำาหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงอนุญาตให้นายกรฐัมนตร ีโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตร ีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามมาตรา 9 ของกฎหมายน้ี นายกรฐัมนตรมีีอำานาจส่ังห้ามการชุมนุมหรอืมั่วสุมกัน ณ ที่ ใด ๆ  ห้าม
การเสนอข่าวซ่ึง “อาจทำาให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว” หรอื “เจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำาให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน” ห้าม “การใช้เส้นทางคมนาคมหรอืการใช้ยานพาหนะ” และอำานาจอื่น ๆ ตามมาตรา 11 สำาหรบัใช้ ใน
สถานการณ์ของ “การก่อการรา้ย การใช้กำาลังประทุษรา้ยตอ่ชีวติ รา่งกาย หรอืทรพัย์สิน หรอื...การกระทำาที่มีความรนุแรง
กระทบตอ่ความมั่นคงของรฐั ความปลอดภัยในชีวติหรอืทรพัย์สินของรฐัหรอืบุคคล” นายกรฐัมนตรมีีอำานาจอย่างกวา้งขวาง
ในการจับกุมและควบคมุตวั “บุคคลที่สงสัยวา่จะเป็นผู้รว่มกระทำาการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน” 

ภายหลังการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรา 11 ในท้องที่กรงุเทพมหานคร รฐับาลได้ ใช้อำานาจเหล่าน้ีเพื่อปราบ
ปรามผู้ประท้วง โดยส่ังปิดบรกิารขนส่งสาธารณะในบรเิวณที่มีการชุมนุม ส่ังห้ามการชุมนุมสาธารณะของบุคคลห้าคนหรอื
กวา่น้ัน จับกุมและคมุขังผู้ตอ้งสงสัยวา่เป็นแกนนำาการประท้วง ข่มขู่ผู้ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ และส่ังปิดสำานักข่าว ในวนัที่ 16 
ตลุาคม ตำารวจใช้รถฉีดน้ำ าแรงดนัสูงสลายการชุมนุมอย่างสงบ

นับแตก่ารประท้วงเริม่ขึน้เมื่อวนัที่ 13 ตลุาคม ข้อมูลของศนูย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุวา่ ทางการไทยจับกุมผู้
ประท้วงอย่างน้อย 90 คน ตาม ในบรรดาผู้ถูกจับกุม ยังมีอีกแปดคนที่ถูกควบคมุตวั ส่วนอีก 84 คนถูกดำาเนินคดี ในข้อหาตา่งๆ 
ตัง้แตก่ารกระทำาความผิดดา้นจราจรที่เป็นโทษสถานเบา ไปจนถึงข้อหาอาญารา้ยแรง รวมทัง้ยุยงปลุกป ่ นและความผิดตามพ
ระราชบัญญัตวิา่ดว้ยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร ์

นักกิจกรรมสามคนรวมทัง้สุรนาถ แป้นประเสรฐิ อายุ 35 ปี เอกชัย หงส์กังวาน อายุ 45 ปี และบุญเกือ้หนุน เป้าทอง อายุ 21 
ปี อาจไดร้บัโทษจำาคกุตลอดชีวติเน่ืองจากเหตกุารณ์เมื่อวนัที่ 14 ตลุาคม ระหวา่งที่มีการชุมนุมอย่างสงบบนถนนพิษณุโลก
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ใกล้กับทำาเนียบรฐับาลในกรงุเทพฯ ซ่ึงส่งผลให้มีการชะลอขบวนเสด็จของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปงกรรศัมี โชต ิ ทางการไดด้ำาเนินคดกีับนักกิจกรรมทัง้สามคน ตาม
มาตรา 110 ประมวลกฎหมายอาญาของไทย ที่ห้ามการประทุษรา้ยตอ่พระราชินีหรอืสมาชิกราชวงศ์ โดยมีระวางโทษสูงสุดเป็น
โทษจำาคกุตลอดชีวติ  

ทัง้น้ี ศาลอาญาให้ประกันตวับุญเกือ้หนุน เป้าทอง เมื่อวนัที่ 17 ตลุาคม แตป่ฏิเสธคำาขอประกันตวัของเอกชัย หงส์กังวาน ส่วน
สุรนาถ แป้นประเสรฐิอยู่ระหวา่งรอคำาส่ังเพื่อขอประกันตวั ปจจุบันเอกชัย หงส์กังวานและสุรนาถ แป้นประเสรฐิถูกควบคมุตวั
อยู่ที่เรอืนจำาพิเศษกรงุเทพฯ 

แม้จะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรา้ยแรง ลงวนัที่ 15 ตลุาคม รองนายกรฐัมนตรยีืนยันวา่ นายกรฐัมนตรี
ยังคงมีอำานาจนำาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรา้ยแรงตามมาตรา 11 ของพระราชกำาหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน กลับ
มาใช้ ไดอ้ีก โดยนายกรฐัมนตรยีังคงมีอำานาจอย่างกวา้งขวางตามมาตรา 9 ของพระราชกำาหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงที่
ผ่านมาไดม้ีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคมุโรคโควดิ 19 ไปทั่วประเทศ นับแตก่ารประกาศใช้พระราชกำาหนดใน
สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคมุโรคโควดิ 19 เป็นครัง้แรกเมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อรบัมือกับโรคระบาดใหญ่ 

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ และกฎหมายไทยคุม้ครองสิทธิที่จะมีเสรภีาพในการชุมนุมอย่างสงบของทุกคนใน
ประเทศไทย เป็นสิทธิที่ ไดร้บัการคุม้ครองตามมาตรา 21 ของกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(ICCPR) ซ่ึงประเทศไทยเป็นรฐัภาค ีและตามมาตรา 44 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ รฐัอาจจำากัดสิทธิการชุมนุมได ้ เมื่อเป็นไปตามข้อบัญญัตขิองกฎหมาย เป็นการ
จำากัดอย่างไดสั้ดส่วนและจำาเป็น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ชอบธรรม รวมทัง้ “การปกป้องความมั่นคงของรฐั การสาธารณสุข หรอื
ศีลธรรมอันด ี หรอืสิทธิและเสรภีาพของบุคคลอื่น” ในระหวา่งการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 ที่เกิดขึน้ในหลายประเทศ
ทั่วโลก ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาตวิา่ดว้ยสิทธิการชุมนุมและรวมกลุ่มอย่างสงบ ไดเ้ผยแพรแ่นวปฏิบัต ิ เมื่อวนัที่ 
14 เมษายน 2563 โดยเตอืนรฐับาลไม่ ให้ ใช้วกิฤตคิรัง้น้ีเป็นเหตผุล “เพื่อระงับการคุม้ครองสิทธิตามรฐัธรรมนูญ การออก
กฎหมายที่ ให้อำานาจอย่างกวา้งขวางในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการปกครองโดยใช้อำานาจกฎหมายแบบพลการ...”  

“จะตอ้งไม่มีการใช้วกิฤตคิรัง้น้ี เป็นเหตผุลเพื่อปราบปรามสิทธิ โดยทั่วไป หรอืสิทธิที่จะมีเสรภีาพในการชุมนุมอย่างสงบและ
การสมาคมเป็นการเฉพาะ” ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาตวิา่ดว้ยสิทธิการชุมนุมและรวมกลุ่มอย่างสงบ กล่าว 
 
ความกังวลตอ่เหตรุนุแรงที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งการประท้วง ตามที่นายกรฐัมนตรรีะบุ ก็ ไม่อาจถูกใช้เป็นเหตผุลเพื่อจำากัดสิทธิ
ในการชุมนุมอย่างสงบ ยกตวัอย่างเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ ซ่ึงเป็นคณะผู้เช่ียวชาญที่ ให้แนว
ปฏิบัตเิกี่ยวกับการตคีวามกตกิา ICCPR ยืนยันวา่ “ ในหลักการทั่วไปน้ัน ไม่อาจอ้างวา่การชุมนุมมีลักษณะยั่วยุ หรอือาจยั่วยุ
ให้เกิดการแสดงความเกลียดชังจากประชาชนตอ่ผู้ประท้วง เพื่อจำากัดการชุมนุมไม่ ให้เดนิหน้าตอ่ไป และตอ้งมีการคุม้ครอง
ผู้ประท้วง” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยังระบุตอ่ไปวา่ รฐัตอ้ง “คุม้ครองผู้ชุมนุมให้รอดพ้นจากการปฏิบัตมิิชอบใด ๆ ของ
บุคคลที่ ไม่ ใช่เจ้าหน้าที่ของรฐั รวมทัง้การแทรกแซงหรอืการใช้ความรนุแรงจากประชาชนทั่วไป การจัดการประท้วงของฝ่าย
ตรงข้าม และเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยของเอกชน” ตามกฎหมายระหวา่งประเทศ สิทธิ ในการชุมนุมอย่างสงบรวมถึง
พันธกรณี ในเชิงบวกของของรฐัและตวัแทน ที่จะตอ้งสนับสนุนให้เกิดการชุมนุมอย่างสงบและคุม้ครองผู้ประท้วง 

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศและกฎหมายไทย ยังคุม้ครองสิทธิที่จะมีอิสรภาพตามข้อ 9 ของกตกิา ICCPR และ
มาตรา 28 ของรฐัธรรมนูญไทย โดยถือวา่การจับกุมและควบคมุตวัเกิดขึน้โดยพลการ เมื่อบุคคลถูกจับกุมหรอืควบคมุตวั
ในระหวา่งการใช้สิทธิที่ ไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ รวมทัง้สิทธิที่จะมีเสรภีาพในการ
แสดงออก และการชุมนุมอย่างสงบ

การจับกุมและควบคมุตวัผู้ประท้วงอย่างสงบที่เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง ถือเป็นการลิดรอนอิสรภาพโดยพลการ ฟอรต์ีฟ้ายไรต์
กล่าว 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25788&LangID=E
https://www.abc.net.au/news/2020-10-16/thailand-prime-minister-prayuth-chan-ocha-says-not-quitting/12776638
https://digitallibrary.un.org/record/3884725?ln=en


“การปราบปรามผู้ประท้วงโดยรฐับาลไทยแสดงให้เห็นวา่ ไม่มีการปฏิบัตติามความรบัผิดชอบของกฎหมายระหวา่งประเทศ” 
เอมี สมิธกล่าว “ทางการควรปล่อยตวัผู้ประท้วงที่ถูกควบคมุตวั ยกเลิกการดำาเนินคดกีับพวกเขาและบุคคลอื่น ๆ และเข้ารว่ม
ในการเจรจาที่มีการเคารพสิทธิของผู้ประท้วงอย่างสงบ ซ่ึงเรยีกรอ้งการเปลี่ยนแปลง”  
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เอมี สมิธ, ผู้อำานวยการฟอรต์ีฟ้ายไรต์
+66 87 795 5454 (ประเทศไทย, WhatsApp)
+1 207 322 2939 (สหรฐัฯ)
Email: Amy.Smith@FortifyRights.org 
Twitter: @AmyAlexSmith, @FortifyRights

แมทธิว สมิธ, ผู้อำานวยการบรหิารฟอรต์ีฟ้ายไรต์
+66 85 028 0044 (ประเทศไทย, WhatsApp)
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