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ประเทศไทย: ต้ องไม่ มีการใช้ มาตรการรับมือโรคโควิด-19 เพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 รัฐบาลไทยเห็นชอบให้ ขยายการประกาศใช้ อานาจฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริ หาร
ราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ซึง่ มีการประกาศใช้ มาตังแต่
้ วนั ที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อรับมือกับการ
ระบาดของโรคโควิด-19 และถูกใช้ เพื่อควบคุมการเดินทาง การชุมนุมอย่างสงบ ความเป็ นส่วนตัว และเสรี ภาพในการแสดงออก
โดยมีบทลงโทษทังจ
้ าคุกและ/หรื อปรับ
ในระหว่างที่รัฐบาลไทยทบทวนมาตรการฉุกเฉินที่ใช้ รับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 หลังมีการล็อคดาวน์ตลอดช่วง
ระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมา แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องให้ ทางการไทยรับประกันว่าการจากัดการใช้ สิทธิใด ๆ ต้ อง
เป็ นไปอย่างได้ สดั ส่วนและเท่าที่จาเป็ น นอกจากนันยั
้ งเรี ยกร้ องให้ ทางการไทยใช้ มาตรการพิเศษเพื่อคุ้มครองสิทธิของกลุม่ เปรา
บางผู้มีความเสี่ยงมากกว่ากลุม่ อื่นเนื่องจากไม่สามารถปกป้องตนเองได้ ในช่วงการระบาดของโรค พวกเขาต้ องเผชิญกับอุปสรรค
ในการเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสและการเข้ าถึงการดูแลและบริ การด้ านสุขภาพทีเ่ พียงพอ หรื อขาดศักยภาพที่จะ
ปฏิบตั ิตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยังกระตุ้นทางการไทยให้ ยกเลิกการดาเนินคดีกบั บุคคลผู้ถกู ลงโทษเพียงเพราะใช้ สิทธิใน
เสรี ภาพการแสดงออก ยุติการกักตัวผู้ลี ้ภัยและผู้อพยพโดยพลการ และงดเว้ นการใช้ มาตรการจากัดสิทธิโดยมีเป้าหมายลงโทษผู้
วิพากษ์ วิจารณ์รัฐอย่างไม่ได้ สดั ส่วนด้ วยแรงจูงใจทางการเมือง แม้ เสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสงบสามารถถูกจากัดได้ ในกรณีที่
จาเป็ นและกระทาอย่างได้ สดั ส่วนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะ แต่ผ้ ทู ี่ถกู ดาเนินคดีเนื่องจากการชุมนุมเนื่องจากละเมิด
มาตรการรักษาระยะห่างทางกายภาพจะต้ องไม่ถกู ลงโทษด้ วยการจาคุก

สิทธิในเสรี ภาพการแสดงออก เสรี ภาพด้ านข้ อมูล การชุมนุมโดยสงบ และเคอร์ ฟิว
วันที่ ทางการได้ ดาเนินคดีอาญากับอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ นักกิจกรรมทางการเมือง 2563 พฤษภาคม 22 และนพทศพร .
ของพรรคเพื่อไทยที่ถกู ยุบไปแล้ ว พวกเขาถูกดาเนินค.ส.เสรี รักษ์ นักกิจกรรมทางการเมืองที่เคยเป็ นอดีตสดีจากการจัดประท้ วง
อย่างสงบ ณ บริ เวณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสครบรอบหกปี การทารัฐประหาร ในวันที่ 13
พฤษภาคม ทางการยังดาเนินคดีกบั อนุรักษ์ เจนตวนิชย์ จากการจัดพิธีราลึกการเสียชีวิตของที่ปรึกษาด้ านการทหารให้ กบั ผู้ชมุ นุม
ที่ได้ เรี ยกร้ องให้ ยบุ สภาและเลือกตังใหม่
้ เมื่อปี โดยหากศาลตัดสินว่ามีความผิด พวกเขาอาจได้ รับโทษจาคุกไม่เกินสองปี 2553
40 และปรับไม่เกิน,บาท 000ตามพระราชกาหนดสถานการณ์ฉกุ เฉิน ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกฎหมายฉุกเฉินที่มีการใช้ อย่างต่อเนื่องเพื่อปิ ด
กันและควบคุ
้
มเสรี ภาพในการแสดงออก อีกทังยั
้ งควบคุมสื่อในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง
กลุม่ อื่น ๆ รวมถึงกลุม่ ฟื น้ ฟูประชาธิปไตย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย แนวร่วมนักเรี ยนนิสิตนักศึกษาเพื่อ
ประชาธิปไตย กลุม่ ขอนแก่นพอกันที และกลุม่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังได้ จดั กิจกรรมราลึกการทารัฐประหารใน
หลายสถานที่ทงกรุ
ั ้ งเทพฯ และจังหวัดอื่นในประเทศไทย ทางการจับตาดูกลุม่ ผู้ประท้ วงอย่างใกล้ ชิดโดยเข้ าไปถ่ายรูปผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม ถ่ายรูปบัตรประชาชนของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม และยานพาหนะที่ใช้ ในการประท้ วง พร้ อมทังพยายามขั
้
ดขวางการจัด
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กิจกรรมโดยขูว่ ่าจะดาเนินคดีตามพระราชกาหนดสถานการณ์ฉกุ เฉิน พระราชบัญญัติจราจรทางบก และพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง ตารวจยังควบคุมตัวนักกิจกรรมบางคนไว้ ชวั่ คราวและได้ ยดึ แผ่นป้ายที่
ใช้ ในการประท้ วงอีกด้ วย
กลุม่ สิทธิมนุษยชนระดับชุมชนได้ รายงานเช่นกันว่าทางการได้ คกุ คามและข่มขูจ่ ะดาเนินคดีกบั พวกเขา เนื่องจากวางแผน
หรื อเข้ าร่วมการประท้ วงอย่างสงบภายใต้ สถานการณ์ปัจจุบนั รวมถึงกลุม่ คนรักษ์ บ้านเกิด อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน สมาชิกกลุม่ ประมาณ 20 คนได้ รวมตัวกันและอ่านแถลงการณ์เรี ยกร้ องให้ รัฐบาลชะลอการตัดสินอนุมตั ิ
สัมปทานเหมืองแร่ ต่อมาตารวจในพื ้นที่ได้ เข้ าจับกุมและสอบปากคาหนึง่ ในแกนนาผู้ประท้ วง พร้ อมทังกล่
้ าวหาว่าเขาละเมิด
ข้ อกาหนดตามพระราชกาหนดสถานการณ์ฉกุ เฉินและพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม พนักงานอัยการมีความเห็นให้ สงั่ ฟ้องดนัย อุศมา ศิลปิ นวัย 42 ปี ซึง่ ถูกจับในเดือนมีนาคม 2563
หลังโพสต์เฟซบุ๊กว่าไม่พบจุดคัดกรองโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิระหว่างเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย และยังได้ โพสต์รูปสนามบินที่
เป็ นรูปเก่า หากศาลตัดสินว่ามีความผิดเขาอาจได้ รับโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี และ/หรื อปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้ วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
เจ้ าหน้ าที่ยงั แจ้ งเตือนอีกว่านอกจากจะดาเนินคดีกบั บุคคลซึง่ เผยแพร่ “ข่าวปลอม” แล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะดาเนินคดีกบั ผู้ที่
กระจายข่าวด้ วย ซึง่ อาจหมายถึงการลงโทษบุคคลที่ใช้ สิทธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออกด้ วยเจตนาสุจริ ตบนพื ้นที่ออนไลน์ ซึง่
เป็ นหนึง่ ในช่องทางหลักเพื่อเข้ าถึงข้ อมูลการระบาดของโรคในระหว่างที่มีการกักตัว
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องทางการไทยไม่ให้ ลงโทษบุคคลเพียงเพราะแสดงความเห็นด้ วยเจตนาบริ สทุ ธิ์บน
พื ้นที่ออนไลน์ และประกันว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดให้ ประชาชนเข้ าถึงได้ อย่างสะดวก รวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิที่ดีสดุ ด้ านสุขภาพและนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อให้ ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากไวรัสได้
ทางการต้ องประกันว่ามาตรการอันจากัดที่นามาใช้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการลดปริ มาณของการแพร่เชื ้อเท่านัน้ มิได้ ถกู
นามาใช้ กบั นักกิจกรรมและไม่ได้ นามาใช้ เพื่อมุง่ ลงโทษผู้วิจารณ์รัฐบาล
การจากัดไม่ให้ บคุ คลรวมตัวประท้ วงในที่สาธารณะโดยใช้ มาตรการล็อคดาวน์ควรเป็ นมาตรการขันสุ
้ ดท้ ายที่สามารถ
นามาใช้ เมื่อจาเป็ นถึงขันสุ
้ ด ผู้ประท้ วงเองได้ ระวังและป้องกันตัวเองโดยใช้ มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื ้อระหว่างการ
ชุมนุมของพวกเขา ทังการรั
้
กษาระยะห่างทางกายภาพและการสวมหน้ ากาก ทางการปฏิเสธไม่ให้ บางกลุม่ ชุนนุมอย่างสงบ ขณะที่
อนุญาตบางกลุม่ มาตรการล็อคดาวน์ที่สง่ ผลกระทบต่อการชุมนุมโดยสงบต้ องสอดคล้ องและมีมาตรฐานเดียวกันกับมาตรการที่
ใช้ กบั การเคลื่อนไหวและการจัดกิจกรรมอื่นๆ ซึง่ ยังอนุญาตให้ บุคคลกระทาได้ โดยให้ สดั ส่วนที่เหมาะสมกับความสาคัญของสิทธิ
เสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสงบ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลกังวลว่าปั จจุบนั ทางการไทยใช้ อานาจเพื่อปราบปรามการประท้ วง
โดยสงบอย่างไม่ได้ สดั ส่วน
แอมเนสตี ้ยังแสดงข้ อกังวลเร่งด่วนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิของทางการไทยต่อคนไร้ บ้าน และความบกพร่องในการให้ ข้อมูลกับ
กลุม่ บุคคลที่เผชิญความเสี่ยงมากขึ ้นในสถานการณ์โรคระบาด เมื่อเดือนเมษายนมีคนไร้ บ้านอย่างน้ อยสองคนถูกดาเนินคดี และ
ถูกลงโทษจาคุกรอลงอาญาและถูกปรับเป็ นเงินจานวน 500 และ 3,000 บาท ตามลาดับ จากการละเมิดเคอร์ ฟิวช่วงสี่ทมุ่ ถึงตีสี่
ตามข้ อกาหนด 2 ซึง่ ออกภายใต้ พระราชกาหนดสถานการณ์ฉกุ เฉิน (ที่มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 3 เมษายน และต่อมาได้ เปลี่ยน
เวลาเป็ นห้ าทุม่ ถึงตีสี่เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม) แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องรัฐบาลไทย ให้ ปฏิบตั ิตามข้ อแนะนาของ
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ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยสิทธิที่จะมีที่อยูอ่ าศัยที่เพียงพอ ซึง่ ระบุว่ารัฐบาลต้ อง “ประกันว่าจะไม่มีการเอาผิดทาง
อาญากับคนไร้ บ้าน ไม่สงั่ ปรับหรื อลงโทษพวกเขาเนื่องจากการการประกาศเคอร์ ฟิวหรื อมาตรการกักตัวอื่น ๆ”

ผู้ขอลีภ้ ยั ผู้ลีภ้ ยั และผู้อพยพ
มีรายงานการติดโรคโควิด-19 ในบรรดาผู้เข้ าเมืองทังผู
้ ้ ชาย ผู้หญิง และเด็กที่อยูร่ ะหว่างการถูกกักตัว มีผ้ ถู กู กักอย่างน้ อย
มี 2563 พฤษภาคม 20 คนที่ศนู ย์กกั ตัวผู้ต้องกักสานักงานตรวจคนเข้ าเมืองจังหวัดสงขลาทางภาคใต้ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 65
รายงานว่าทางการปฏิเสธไม่ให้ หน่วยงานผู้ลี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ )UNHCR) เข้ าถึงและตรวจสอบสถานะของกลุม่ ผู้ต้องกักชาว
โรฮิงญา คนที่ศนู ย์กกั ตัวผู้ต้องกักของตรวจคนเข้ าเมืองอาเภอแม่สอด 12
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเคยมีข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องให้ รัฐบาลไทยยุติการกักตัวผู้ขอลี ้ภัย ผู้ลี ้ภัย และผู้อพยพเข้ า
เมืองในประเทศไทย ซึง่ กระทาโดยพลการและบางครัง้ โดยไม่มีกาหนดเวลา ตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและ
กฎหมายผู้ลี ้ภัยระหว่างประเทศ ผู้อพยพและผู้ขอลี ้ภัยต้ องได้ รับการคุ้มครองตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะมีอิสรภาพและความ
มัน่ คง การจากัดเสรี ภาพใด ๆ ต้ องไม่เกิดขึ ้นโดยพลการและจากัดสิทธิให้ น้อยสุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ รัฐบาลไทยต้ องประกันว่า
บุคคลจะไม่ถกู เอาผิดทางอาญา ถูกกักตัว หรื อถูกลงโทษเพียงเพราะเหตุจากวิธีการเข้ าสูป่ ระเทศไทย ควรอนุญาตให้ บคุ คลทุกคน
ที่ต้องการความคุ้มครองสามารถเข้ าถึง UNHCR และกระบวนการตรวจสอบสถานะผู้ลี ้ภัยเพื่อให้ ได้ รับการคุ้มครองที่จาเป็ น
ในระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19 ซึง่ เป็ นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อสิทธิด้านสุขภาพของผู้อพยพและผู้ขอลี ้ภัย ทางการ
ต้ องใช้ มาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้อพยพและเจ้ าหน้ าที่ในศูนย์กกั ตัวของสานักงานตรวจคนเข้ าเมือง โดยอาจรวมถึงการ
ปล่อยตัวผู้อพยพ ผู้ขอลี ้ภัย และผู้ลี ้ภัย หรื อควบคุมตัวพวกเขาในลักษณะที่สามารถรักษาห่างทางกายภาพได้ ประเทศไทยควร
ประกันไม่ให้ เกิดการเลือกปฏิบตั ิตอ่ การเข้ าถึงบริ การที่จาเป็ น การดูแล และความปลอดภัยของผู้อพยพและผู้ขอลี ้ภัย รวมถึงให้
การดูแลสุขภาพอย่างเพียงพอและมีที่พกั อาศัยที่สอดคล้ องกับหลักมนุษยธรรม การกักตัวบุคคลด้ วยเหตุผลของการเข้ าเมืองเพียง
อย่างเดียวไม่อาจถือว่าเป็ นมาตรการที่จาเป็ นหรื อได้ สดั ส่วน การที่รัฐสัง่ กักตัวบุคคลทังคนไทยหรื
้
อต่างชาติเพื่อประโยชน์ด้านการ
สาธารณสุขต้ องเป็ นไปอย่างเคร่งครัดตามหลักการของความได้ สดั ส่วนและความจาเป็ น
ตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) และอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยความปลอดภัย
ของชีวิตในทะเล ประเทศไทยมีพนั ธกรณีต้องให้ ความช่วยเหลือกับผู้เสี่ยงภัยในทะเล ที่ผ่านมีรายงานว่ามีเรื อประมงหลายลาที่
บรรทุกผู้ขอลี ้ภัยมากถึง คน ทังผู
้ ้ หญิง ผู้ชาย และเด็กซึง่ เชื่อว่าเป็ นชาวโรฮิงญา บุคคลเหล่านี ้ติดอยูก่ ลางทะเลตังแต่
้ ช่วงปลาย 800
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลได้ เรี ยกร้ องรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้ านให้ ประกันว่าพวกเขา 2563 เดือนเมษายน
สามารถนาเรื อขึ ้นฝััั่งได้ อย่างปลอดภัย พร้ อมทังให้
้ ประสานงานปฏิบตั ิการค้ นหาและช่วยชีวิต โดยการจาแนกที่ตงและ
ั้
ช่วยเหลือเรื อที่กาลังเผชิญกับการเสี่ยงภัย โดยให้ สอดคล้ องตามปฏิญญาระดับภูมภิ าคและกฎหมายระหว่างประเทศ แอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนลเน้ นย ้าข้ อเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลประกันว่าผู้ลี ้ภัยและผู้ขอลี ้ภัยต้ องไม่ถกู ส่งกลับไปยังสถานที่ซงึ่ พวกเขาเสี่ยงจะถูก
ประหัตประหาร รวมถึงไม่ผลักดันพวกเขากลับสูท่ ะเล เพื่อให้ สอดคล้ องตามหลักการไม่สง่ กลับตามแนวทางกฎหมายจารี ต
ประเพณีระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ ตอ่ ทุกรัฐ
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