


เกริ่นนำ 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นั้นเปนสถานการณโรคระบาดที่รุนแรงทั่วโลก 

ตนกำเนิดของการระบาดใหญครั้งนี้เริ่มตนเมื่อราวเดือนธันวาคม 2562 โดยมีการคนพบผูติดเชื้อรายแรกที่

เมืองอูฮั่น ประเทศจีน สวนในประเทศไทยนั้น มีการคนพบผูติดเช้ือรายแรกเมื่อเดือนมกราคม 2563 

อยางไรก็ตาม สถานการณการติดเช้ือในไทยชวงแรกยังไมมีอัตราการแพรระบาดที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัย

ยะสำคัญ รัฐบาลไดตัดสินใจใชมาตรการควบคุมโรคจากเครื่องมือทางกฎหมายที่มีอยู จนกระทั่งเกิดเหตุการณ

การแพรระบาดที่สนามมวยลุมพินี จากการจัดรายการการแขงขันชกมวยรายใหญ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ทำให

เกิดการแพรระบาดครั้งใหญ (Super spreader)   ทายที่สุดจำนวนผูติดเชื ้อที่เพิ่มขึ้นในวงกวาง และเปน

เหตุการณที่นำไปสูการประกาศสถานการณฉุกเฉินเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยการประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินครั้งแรกนั้นมีผลตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนกระทั่งถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 

แมประเทศไทยจะสามารถควบคุมการระบาดไดตั้งแตชวงเดือนพฤษภาคมจนมีจำนวนผูติดเชื้อที่นิ่ง

และไมมีอัตราเพิ่มแบบกาวกระโดดและในบางวันไมพบผูป่วยติดเช้ือรายใหมโดยส้ินเชิง แตอยางไรก็ตามหลัง

เหตุการณการพบผูติดเชื้อที่แพปลา ตลาดกุง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวนผูติดเชื้อก็สูงขึ้นเรื่อยๆในอัตรากาว

กระโดดและรัฐก็ไดนำมาตรการตางๆที่ถูกผอนคลายไปหลังจากควบคุมสถานการณโควิดไดมาบังคับใชอีกครั้ง 

รัฐบาลไดเรียกการระบาดครั้งนี้วาการระบาดระลอกใหมเนื่องจากการติดเช้ือไมมีความเช่ือมโยงกับเหตุการณ

การระบาดระลอกที่แลวแตอยางใด หลังจากเหตุการณการพบผูติดเช้ือที่แพปลา ตลาดกุง จังหวัดสมุทรสาคร  

ในระลอกนี้รัฐบาลไดประกาศขอกำหนดที่มีลักษณะในการกระจายอำนาจในการตัดสินใจใหกับ     

ผูวาราชการจังหวัดและผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการกำหนดมาตรการตางๆเพื่อควบคุมโรคติดตอ 

นอกจากนี ้รัฐบาลยังแบงพื ้นที ่ควบคุมตามระดับความรุนแรง โดยในชวงแรกออกเปนสามระดับ นั ่นคือ         

(1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด  (2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (3) พื้นที่ควบคุม เนื่องจากความรุนแรงของการ

ระบาดในแตละพื้นที่ไมเทากัน 

 

อยางไรก็ตามการระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่สาม จากการใชบริการแหลงทองเที่ยวเมื่อวันที่ 25 

มีนาคม 2564 ทำใหเกิดคลัสเตอรทองหลอ สถานการณการแพรระบาดในประเทศรุนแรง ขยายออกไปในวง

กวาง  รวมถึงการแพรระบาดเขาไปในเรือนจำ จนถึงปจจุบัน นายกรัฐมนตรีประกาศขยายระยะเวลาประกาศ

สถานการณฉุกเฉินในทุกๆ เดือนมาแลวเปนคราวที่ 12 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ทำใหสังคมไทยจะอยู

ในสถานการณฉุกเฉินมาแลวกวาหนึ่งปีและยาวนานออกไปอีก รัฐบาลไดอางถึงเหตุการระบาดโควิดระลอก

ใหม และการฉีดวัคซีนยังไมครอบคลุมทั่วประเทศ  



การใชมาตรการหามเขาและปิดพื ้นท ี ่ เส ี ่ยงต อการติดโรค มาตรการปิดชองทางเขามาใน

ราชอาณาจักร มาตรการหามกักตุนสินคา มาตรการหามชุมนุม และการจัดกิจกรรม มาตรการเสนอขาว 

มาตรการดูแลความสงบเรียบรอย มาตรการปองกันโรค การประกาศเคอรฟิว และมาตรการอื่นๆ ถูกนำมาใช

และประกาศรวมในขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหง พระราชกําหนดการบริหารราชการณใน

สถานการณฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ขอกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) รวมกวา 24 ฉบับ ทั้งโดยอาศัยฐานทางกฎหมาย

จากพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กฎหมายอื่น และโดยไมมีฐานในทางกฎหมาย ลวนสงผลกระทบตอการใชสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน  

โดยเฉพาะผลกระทบตอเสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม และ

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมในภาวะที่ประเทศไทยมีการเคล่ือนไหวทางการเมืองอยางเขมขน จำนวนคดีจาก

การใชเสรีภาพดังกลาวจึงเพิ่มตามอยางแปรผันตรงกับสถานการณ และการประกาศสถานการณฉุกเฉินกลาย

มาเปนหนึ่งในอุปสรรคของการใชเสรีภาพดังกลาว  ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเปนองคกรใหความ

ชวยเหลือทางกฎหมายโดยเฉพาะการใชเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง จึงจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อ

ชี้ใหเห็นผลกระทบของการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื ่อควบคุมโควิด – 19 ซึ่งไมไดกระทบเพียงดาน 

เศรษฐกิจ และดานสุขภาพ แตยังมีผลกระทบที่มีตอเสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพ

ในการชุมนุม และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในคดีสิทธิเสรภาพในการแสดงออก ความไดสัดสวนของ

มาตรการที่ใช ปญหาของการการยกเวนความรับผิด และขอเสนอในการแกไขกฎหมายสถานการณฉุกเฉิน 

ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 

มิถุนายน 2564 
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สวนที่ 1 ผลกระทบตอสิทธิเสรภีาพ 

 

1.1 มาตราฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และการเลี่ยงพันธกรณี 

 โควิด -19 กอใหเกิดผลกระทบในหลายมิติ รวมถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประเทศไทยซึ่งเปนภาคี

และมีพันธกรณีที่ตองปฏิบัติตามทั้งกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติกา

ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรรม ไดเลือกใชการประกาศสถานการณฉุกเฉิน

เพื่อควบคุมโรคระบาด ซึ่งการจำกัดสิทธิภายใตสถานการณดังกลาวนั้น ยังตองเปนไปเทาที่จำเปนตามความ

ฉุกเฉินของสถานการณ โดยการจำกัดสิทธิแตละประเภทนั้นมีเกณฑที่แตกตางกัน 

1. เสรีภาพในการเดินทาง 

ขอ 12. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รับรองสิทธิบุคคลทุกคนที่อยูใน

ดินแดนของรัฐใดโดยชอบดวยกฎหมาย ยอมมีสิทธิในเสรีภาพในการโยกยาย และเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู

ภายในดินแดนของรัฐนั ้น  และมีเสรีจะออกจากประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศของตนได โดยจำกัดไดตาม

กฎหมายและที่จำเปน เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบรอย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของ

ประชาชนหรือเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และขอจำกัดนั้นสอดคลองกับสิทธิอื่นๆ ที่รับรองไว

ในกติกานี้  โดยบุคคลจะถูกลิดรอนสิทธิในการเดินทางเขาประเทศของตนโดยอำเภอใจมิได  

2. เสรีภาพในการแสดงออก 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ 19 บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิด

เห็นโดยปราศจากการแทรกแซง รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับ และเผยแพรขอมูลขาวสารและความคิดทุก

ประเภท  การใชสิทธิดังกลาวอาจมีขอจำกัด ซึ่งตองบัญญัติไวในกฎหมายและจำเปนตอการเคารพในสิทธิหรือ

ช่ือเสียงของบุคคลอื่น  และการรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบรอย หรือการสาธารณสุข หรือ

ศีลธรรม ของประชาชน  

3. เสรีภาพในการชุมนุม 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ 21 รับรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ

การจำกัดสิทธิตองกำหนดโดยกฎหมายและเพียงเทาที่จำเปนสำหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชนแหง

ความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน หรือ

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยังมีความเห็นทั่วไปฉบับที่ 37 ถึงการชุมนุมโดยสงบวา เปนการชุมนุมที่ไมใช

ความรุนแรงอยางรายแรงและเปนวงกวาง โดย “ความรุนแรง” ในบริบทนี้ รวมถึงการใชกําลังทางกายภาพ

ของผูเขารวมการชุมนุมตอผูอื่นที่อาจนําไปสูการบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือความเสียหายอยางรายแรงตอ  

ทรัพยสิน การชุมนุมที่มีเพียงแตการผลักหรือดันกัน หรือการขัดขวางการเคล่ือนที่ของยานพาหนะหรือผูคนบน
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ทางเทา หรือทำกิจวัตรประจำวัน ไมนับวาเปน “ความรุนแรง”1 ตองสันนิษฐานไวกอนวาการชุมนุมนั้นๆ 

เปนไปโดยสงบ ยิ่งไปกวานั้นการกระทำรุนแรงเฉพาะตัวของผูชุมนุมบางคน ไมสมควรจะถูกนําไปเหมารวมเปน

การกระทำของผูชุมนุมคนอื่นๆ ของผูจัดการชุมนุม หรือของการชุมนุมโดยรวม2 

ผูรวมชุมนุมสามารถกำหนดวัตถุประสงคหรือเนื้อหาในการแสดงออกผานการชุมนุมไดอยางเสรี โดยหลัก

แลวการจัดการชุมนุมโดยสงบหรือการกำหนดขอจํากัดในการชุมนุมของเจาหนาที่ตองไมแทรกแซงเนื้อหาของ

การชุมนุม ผูรวมการชุมนุมตองไดรับอนุญาตที่จะทำการชุมนุมในสถานที่ที่อยูในระยะของการ “มองเห็นและ

ไดยิน” ของกลุมเปาหมายของการชุมนุม3 

การจํากัดสิทธิเพื่อการคุมครอง “ดานสาธารณสุข” มีโอกาสเกิดข้ึนไดนอย แตเหตุดังกลาวสามารถถูกใช 

ในกรณีที่มีการแพรระบาดของโรคติดตอ และการชุมนุมรวมกลุมกันอาจกอใหเกิดอันตราย การจํากัดสิทธิดวย

เหตุนี้อาจยกขึ้นมาใชไดในกรณีที่รายแรงอยางมากเมื่อสถานการณดานสุขอนามัยในระหวางการชุมนุมอาจทำ

ใหเกิดความเส่ียงดานสุขภาพตอสาธารณชน หรือตอตัวผูชุมนุมเอง4 

การชุมนุมอาจถูกสลายไดในกรณีที่เปนกรณีพิเศษอันเปนขอยกเวนเทานั้น การสลายการชุมนุมนั้นมักจะ

กระทำได ถาการชุมนุมนั้นมิไดดำเนินการโดยสงบอีกตอไป หรือเมื่อมีพยานหลักฐานโดยชัดแจงเกี่ยวกับการใช

ความรุนแรงอยางรายแรงซึ่งใกลจะถึง โดยความรุนแรงเชนวาไมสามารถถูกคาดหวังใหไดรับการแกไขอยาง

สมเหตุสมผลไดโดยมาตรการอื่นๆ ที่ไดสัดสวนมากกวา เชน การจับกุมตัวกลุมเปาหมาย แตไมวาในกรณีใดๆ ก็

ตาม กฎการบังคับใชกฎหมายโดยใชกําลังจะตองถูกปฏิบัติตามอยางเครงครัด เงื่อนไขในการส่ังใหมีการสลาย

การชุมนุมจะตองถูกกำหนดไวในกฎหมายภายในประเทศ5 

4. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

ขอ 14 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รับรองสิทธิในการพิจารณาคดี

โดยเปนธรรมหลายประการ อาทิเชน สิทธิไดรับการพิจารณาอยางเปดเผยและเปนธรรม โดยคณะตุลาการที่มี

ความเปนอิสระและเปนกลาง การหามเขาฟงการพิจารณาคดีทั้งหมดหรือบางสวนก็ดวยเหตุผลทางศีลธรรม 

ความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือความมั่นคงของชาติในสังคมประชาธิปไตย หรือเพื่อความจำเปน

เกี่ยวกับสวนไดเสียในเรื่องชีวิตสวนตัวของคูกรณี หรือในสภาพการณพิเศษซึ่งศาลเห็นวา จำเปนอยางยิ่ง เมื่อ

การพิจารณาโดยเปดเผยนั้นอาจเปนการเสื่อมเสียตอประโยชนแหงความยุติธรรม บุคคลทุกคนซึ่งตองหาวา

กระทำผิดอาญา ตองมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธ์ิ จนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายไดวามีความผิด 

นอกจากนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดมีความเห็นวา “การประกันสิทธิการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม

มิสามารถเกิดขึ้นไดหากมีการใชมาตรการเลี่ยงพันธกรณี ซึ่งเปนเหตุใหมีการหลีกเลี่ยงการคุมครองสทิธิที่ไม

 
1 CCPR/C/GC/37,para.15 
2 CCPR/C/GC/37,para.17 
3 CCPR/C/GC/37,para.22 
4 CCPR/C/GC/37,para.45 
5 CCPR/C/GC/37,para.85 
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อาจเล่ียงพันธกรณี” และ “หามมิใหเบ่ียงเบนจากหลักการพื้นฐานของการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม รวมถึง

หลักการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์” ดังนั้น “หลักความชอบดวยกฎหมายและหลักนิติธรรมกำหนดให

องคประกอบพื้นฐานของการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมจะตองไดรับการเคารพในระหวางสถานการณ

ฉุกเฉิน”6 

5. การจำกัดสิทธิเสรีภาพในสถานการณฉุกเฉิน 

ขอ 4 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดกำหนดใหรัฐสามารถหลีกเล่ียง

พันธกรณีบางประการ ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยูรอดของชาติ และไดมีการประกาศภาวะนั้น

อยางเปนทางการแลว อยางไรก็ตามการเลี่ยงพันธกรณีดังกลาวยังตองใชมาตรการเทาที่จำเปนตามความ

ฉุกเฉินของสถานการณ ไมขัดแยงกับกฎหมายระหวางประเทศ และไมเปนการเลือกปฏิบัติ โดยที่สิทธิเสรีภาพ

บางประการนั้นไมสามารถลิดรอนไดแมในสถานการณฉุกเฉิน ตามขอ 6 สิทธิในชีวิต, ขอ 7 สิทธิที่ไมถูกทรมาน

, ขอ 8 การหามนำบุคคลลงเปนทาส, ขอ 11 หามจำคุกเนื่องจากไมชำระหนี้ตามสัญญา, ขอ 15 กฎหมาย

อาญาไมมีผลบังคับยอนหลัง, ขอ 16 การยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมาย, ขอ 18 เสรีภาพในทางศาสนาและ

ความเช่ือ 

ทั้งนี้รัฐที่จะเล่ียงการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาวนั้น ตองแจงเลขาธิการสหประชาชาติใหทราบถึงเหตุผล 

ซึ่งประเทศไทยไดบังคับใชประกาศสถานการณฉุกเฉินในวันที่ 26  มีนาคม 2563  และไดแจงการประกาศ

สถานการณฉุกเฉินตอเลขาธิการสหประชาชาติ โดยใหมีผลในวันที่ 5 มิถนุายน 25637 

อยางไรก็ตาม แมรัฐจะสามารถเลี่ยงพันธกรณีไดบางประการ ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชน ฉบับที่ 29 ยังเห็นวา แมสิทธิบางประการมิไดกำหนดไวในขอ 4 แตก็ไมสามารถลิดรอนสิทธิดังกลาว

ไดเชนเดียวกัน อาทิเชน ขอ 2 วรรคสาม สิทธิที่จะไดรับการเยียวยาหากถูกละเมิด แมจะเปนการปฏิบัตกิาร

ตามหนาที่8 และสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม9 

6. คำแนะนำเฉพาะกาล โควิด-19 สำหรับผูถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ10 

มีนาคม 2563 สำนักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ และองคการอนามัยโลก ไดออก

คำแนะนำ โควิด-19 สำหรับผูถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ เนื่องจากโรคระบาดทำใหผูที่ถูกจำกัดเสรีภาพเผชิญความ

เสี่ยงมากยิ่งขึ้น และรัฐมีหนาที่รับประกันสุขภาพอนามัยผูที่อยูในสถานที่ควบคุมตัว โดยคำแนะนำดังกลาว 

เสนอใหดำเนินการจัดการปญหาผูตองขังลนเรือนจำ และแนะนำใหปลอยตัวผูที่มีปญหาดานสุขภาพ ผูที่มี

ประวัติความเสี่ยงต่ำ ผูที่กระทำความผิดเล็กนอย ผูใกลไดรับการปลอยตัว และผูตองโทษในความผิด ที่ไม

 
6 CCPR/C/GC/29.para.16 
7 https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.194.2020-Eng.pdf 
8 ความเห็นทั่วไป คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 29 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11) วรรค 14 
9 ความเห็นทั่วไป คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 29 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11) วรรค 11 
10 Interim Guidance COVID-19: FOCUS ON PERSONS DEPRIVED OF THEIR LIBERTY   
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สอดคลองกับกฎหมายสากลระหวางประเทศ ผูที่ถูกกักตัวโดยพลการควรปลอยทันที ผูที่ถูกคุมตัวควรไดรับ

การตรวจเช็คทางการแพทยในขั้นตอนแรกรับและการดูแลการรักษาสุขภาพหลังจากนั้นเมื่อจำเปน ในกรณี

ตองสงสัยหรือไดรับการยืนยันวาติดเชื้อ ผูถูกกักตัวทุกคนตองสามารถเขาถึงการดูแลสาธารณสุขไดอยาง

รวดเร็ว ควรใหขอมูลเกี่ยวกับมาตรการปองกันดานสุขภาพกับผูถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพทุกคน รวมถึงควร

พยายามปรับปรุงอนามัยและความสะอาดในสถานกักตัว 

 

1.2 ภาพรวมสถิติคดีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก 

ภายหลังการประกาศสถานการณฉุกเฉินเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 บรรยากาศการแสดงออกทาง

การเมืองไมมีความเคล่ือนไหวมากนัก แตเริ่มมีการวิพากษวิจารณการทำงานของเจาหนาที่ ทำใหเกิดคดีนำเขา

ขอมูลอันเปนเท็จ ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และเริ่มมี

การชุมนุมทางการเมืองในชวงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนจากการหายตัวไปของวันเฉลิม สัตยศักดิ์สิทธ์ิ นัก

ก ิจกรรมทางการเมือง อยางไรก็ตาม  สถานการณที ่เปนจุดเปลี ่ยนสำคัญคือ การชุมนุมที ่อนุสาวรีย

ประชาธิปไตยของกลุมเยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ซึ่งทำใหมีหลากหลายกลุมทางการเมือง

ออกมาเคลื่อนไหว นำไปสูขอเรียกรองสามขอคือ 1.ใหพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ลาออกจากตำแหนง

นายกรัฐมนตรี 2.รางรัฐธรรมนูญใหม และ 3.ปฏิรูปสถาบันกษัตริย  อันนำมาสูการดำเนินคดีกับกลุมบุคคลที่

ออกมาใชเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุม 

สถิติในภาพรวม จากการรวบรวมของศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ตั้งแตเริ่มการชุมนุมของ 

“เยาวชนปลดแอก” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีประชาชนที่ถูก

ดำเนินคดีจากสถานการณชุมนุมทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไปแลวอยางนอย 

679 คน ในจำนวน 344 คดี แยกตามขอกลาวหาที่สำคัญ ไดแก 

1. ขอหา “หมิ่นประมาทกษัตริย” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มีผูถูกกลาวหาอยางนอย 

97 คน ในจำนวน 92 คด ี

2. ขอหา “ยุยงปลุกปน” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 มีผูถูกกลาวหาอยางนอย 103 คน 

ในจำนวน 29 คด ี

3. ขอหา “มั่วสุมกันใชกำลังประทุษรายใหเกิดการวุนวาย” ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 

มีผูถูกกลาวหาอยางนอย 199 คน ในจำนวน 41 คด ี

4. ขอหาฝาฝน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีผูถูกกลาวหาอยางนอย 499 คน ในจำนวน 146 คด ี แยกเปนคดีใน

ระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 23 คดี และคดีฝา

ฝนขอกำหนดเกี่ยวกับสถานการณโควิด-19 จำนวน 123 คด ี

หากยอนนับคดีตั้งแตในชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 ซึ่งมีผูถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมทาง

การเมืองอีกจำนวนหนึ่ง ยอดผูถูกดำเนินคดีในขอหาฝาฝน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะมีรวมกันอยางนอย 510 คน ใน

จำนวน 154 คด ี 
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5. ขอหาตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ อยางนอย 100 คน ในจำนวน 65 คด ี

6. ขอหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ อยางนอย 52 คน ในจำนวน 59 คด ี

ในจำนวนคดีฝาฝนขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั้งหมด ยังพบวามีการแจงขอกลาวหาทับซอนไป

พรอมกับ พ.ร.บ.การชุมนุมฯ จำนวน 36 คดี ทั้งที ่ตามมาตรา 3 (6) ของ พ.ร.บ.การชุมนุมฯ กำหนดให

กฎหมายไมใชบังคับแกการชุมนุมสาธารณะในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินฯ 

 

 
 

1.3 สิทธิและเสรีภาพในการเดินทางกับมาตรการการจำกัดสทิธิที่เกิดขึ้นเนื่องจาก Covid-19 

 เสรีภาพในการเดินทางนั้นเปนสิทธิทางรัฐธรรมนูญอยางหนึ่ง โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560 ไดรับรองเสรีภาพในการเดินทางไวในบทบัญญัติหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับเรื่องเสรีภาพในการเดินทางนั้นมี 2 บทบัญญัติหลักๆ ดวยกัน นั่นคือมาตรา 38 และ

มาตรา 39 โดยมาตรา 38 ไดบัญญัติรับรองไววา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู  

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้น

เพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่อรักษา

สถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว”  เราอาจกลาวไดวาเสรีภาพในการเดินทางตามมาตรา 

38 นั้น มุงหมายถึงเสรีภาพในการเดินทางภายในประเทศและการเลือกถิ่นที่อยูเปนสำคัญ โดยเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญดังกลาวมีลักษณะเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่อาจถูกจำกัดไดโดยอำนาจของบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อ

วัตถุประสงคตามที่มาตรา 38 ระบุไวขางตน อยางไรก็ตาม บทบัญญัติที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการเดินทางอีก
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มาตราหนึ่งที่สำคัญคือบทบัญญัติมาตรา 39 บทบัญญัตินี้ไดกำหนดหามอยางลักษณะเด็ดขาดมิใหจำกัดสิทธิใน

การเดินทางเขาประเทศของบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยส้ินเชิง 

 อยางไรก็ตามเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 นั้นเปน สถานการณโรคระบาด

ที่กระทบกับความมั่นคงของรัฐและการสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง โดยทั่วไปประเทศตางๆ  มักจะ

กำหนดมาตรการที่จำกัดสิทธิในการเดินทางไวเพื่อควบคุมการแพรกระจายของโรค โดยมาตรการจำกัดสิทธิใน

การเดินทางที่รัฐไทยออกมาในสถานการณชวง Covid-19 แพรระบาดนั้น อาจแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ 

มาตรการจำกัดสิทธิในการเดินทางภายในประเทศ และมาตรการจำกัดสิทธิในการเดินทางเขาออกประเทศ 

 

1. มาตรการที่จำกัดสิทธิในการเดินทางภายในประเทศ 

 มาตรการประเภทนี้ในชวงแรกของสถานการณการระบาดของ Covid-19 เริ่มตนนั้น ยังไมปรากฏให

เห็น แตหลังจากเหตุการณการแพรระบาดครั้งใหญที่สนามมวยลุมพินีนั้น มาตรการการจำกัดสิทธิในการ

เดินทางภายในประเทศไดถูกกำหนดขึ้นเพื ่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อ  ซึ่งการจำกัดเสรีภาพในการ

เดินทางภายในประเทศนี้เองอาจแบงไดยอยอีกเปน 2 รูปแบบ คือ มาตรการที่จำกัดสิทธิในการเดินทางโดย

กำหนดหามออกนอกเคหสถานในชวงเวลาที่รัฐกำหนด (Curfew) และมาตรการการจำกัดสิทธิในการเดินทาง

ขามเขตพื้นที่จังหวัด 

(1) มาตรการการจำกัดสิทธิในการเดินทางขามเขตพื้นที่จังหวัด 

รัฐบาลไดกำหนดในขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ของพระราชกำหนดบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ขอ 1311 โดยเปนการกำหนดในลักษณะเปน “คำแนะนำ” มากกวา

การ “หาม” โดยสิ้นเชิง ขอ 13 ของขอกำหนด (ฉบับที่ 1) ไดกำหนดคำแนะนำใหประชาชนงดการเดินทาง

ขามจังหวัดและเดินทางออกจากบานใหนอยที่สุดเทาที่กระทำได แตอยางไรก็ตามในกรณีที่ประชาชนมีความ

จำเปนตองเดินทางขามเขตจังหวัด ประชาชนไดถูกบังคับใหตองรับการตรวจคัดกรองตามมาตรการที่จังหวัด

กำหนด ซึ่งหลังจากขอกำหนดเรื่องนี้ แตละจังหวัดไดนำแนวทางของขอกำหนดไปปฏิบัติตาม โดยมีการตั้งจุด

คัดกรองในการเดินทางขามเขตจังหวัดและสรางระบบลงทะเบียนเพื่อติดตามอาการภายใน 14 วัน อยางไรก็

ตามแมในชวงแรกมาตรการที่จำกัดสิทธิในการเดินทางขามจังหวัดจะไมปรากฏตามขอกำหนดชุดแรกที่ออก

ตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน แตผูวาราชการจังหวัด อยางนอย 4 จังหวัด ไดแก 

ปตตานี นราธิวาส ยะลา ภูเก็ต ไดใชอำนาจตามมาตรา 22 และมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

โรคติดตอ พ.ศ. 2558 ประกอบขอกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกมาตรการ

หามประชาชนเดินทางเขา-ออกขามเขตพื้นที่จังหวัดโดยสิ้นเชิง เนื่องจากเปนพื้นที่ที่พบผูติดเชื้อจำนวนมาก 

และทายที่สุดหลายๆ จังหวัดไดออกมาตรการหามเขาออกจังหวัดเพื่อปองกันการระบาดของโรค 

 
11 ขอ 13 คำแนะนำเก่ียวกับการเดินทางขามเขตพื้นที่จังหวัด ในชวงเวลานี้ประชาชนพึงงดหรือชะลอการเดินทางขามเขตพื้นที่จังหวัดในระยะนี้โดยไมจำเปนและควรพัก

หรือทำงานอยู  ณ  ที่พำนักของตน  กรณีจำเปนตองเดินทางขามเขตพื้นที่  ตองรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด  ทั้งนี้  เพื่อ

ประโยชนในการติดตามตัวมารับการตรวจอาการหรือกักกันตัว 
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อยางไรก็ตาม บรรดามาตรการหามเดินทางขามจังหวัดไดถูกผอนคลายและทายที่สุดไดยกเลิกไปเมื่อ

สถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 ลดลงจนไมปรากฏการระบาดในประเทศ  

(2) มาตรการที ่จำกัดสิทธิในการเดินทางโดยกำหนดหามออกนอกเคหสถานในชวงเวลาที่รัฐ

กำหนด  

 มาตรการการกำหนดหามออกนอกเคหสถานนั้นตางกับมาตรการการจำกัดสิทธิในการเดินทางขาม

จังหวัด เนื่องจากโดยหลักมาตรการนี้ไดถูกกำหนดในขอกำหนด (ฉบับที่ 2) อยางชัดเจนในลักษณะบังคับ โดย

เริ ่มตนจากการกำหนดหามบุคคลใดออกนอกเคหสถานในเวลา 22.00 - 4.00 น.12 ในชวงเดือนเมษายน 

หลังจากนั้นรัฐบาลไดผอนคลายมาตรการดังกลาวโดยกำหนดเปลี่ยนแปลงเวลาเปน 23.00 - 4.00 น.13 ใน

เดือนพฤษภาคม และเหลือ 0.00 - 4.00 น. จนในทายที่สุดไดยกเลิกมาตรการเคอรฟวเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 

2563 เวลา 23.00 น.14  

 แมมาตรการเคอรฟวจะถูกตั้งคำถามเปนวงกวางวามีความสมเหตุสมผลหรือไม และมีความไดสัดสวน

กับการจำกัดสิทธิของประชาชนหรือไมทามกลางการระบาดของโรคโควิด ซึ่งเนื้อหาในสวนนี้จะไปกลาวถึงใน

หลักความไดสัดสวนในรายงานช้ินนี้ตอไป 

 2. มาตรการที่จำกัดสิทธิในการเดินทางเขาออกประเทศ 

มาตรการที่จำกัดสิทธิในการเดินทางเขาออกประเทศนั ้นเปนมาตรการที่นานาอารยะประเทศได

กำหนดขึ ้นเพื ่อรับมือกับสถานการณ  Covid-19 เพื ่อควบคุมจำนวนผูติดเชื ้อในประเทศไมใหเพิ่มมากขึ้น 

ประเทศไทยนั ้นไมวาจะเปนการเดินทางเขาประเทศทางบกหรือทางน้ำนั ้น  โดยทั ่วไปในจังหวัดที ่ติดกับ

ชายแดน ผูวาราชการจังหวัดไดออกคำสั่งหามบุคคลเดินทางเขาออกในทุกสัญชาติ  ยกตัวอยางเชน ผูวา

ราชการจังหวัดยะลาไดออกคำสั่งที่ 46/2563 หามการเดินทางเขาออกของบุคคลทุกสัญชาติ ทั้งนี้บรรดา

ขอยกเวนของบุคคลที่สามารถเดินทางเขาประเทศไดบัญญัติตามขอกำหนด (ฉบับที่ 1) ขอที่ 3 ซึ่งออกตาม

ความใน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ15  โดยอนุญาตใหผูมีสัญชาติไทยเดินทางเขาประเทศได หากมีใบรับรองแพทยวามี

สุขภาพเหมาะสมสำหรับการเดินทาง และการเดินทางผานจุดผานแดนถาวรจังหวัดยะลาจะตองกระทำในเวลา

ทำการ กลาวคือ 8.30 -16.00 น. เทานั้น 

 สวนการเดินทางกลับบานโดยอากาศยานนั้น โดยภาพรวม กฎเกณฑที่เกี่ยวของมี 2 ฉบับที่สำคัญ คือ 

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผูที่ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการ

บินมายังประเทศไทย16 และคำส่ังศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 201917 

 
12 ขอกำหนด (ฉบับที่ 3) ออกตามความมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉนิ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 
13 ขอกำหนด (ฉบับที่ 7) ออกตามความมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉนิ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
14 ขอกำหนด (ฉบับที่ 10) ออกตามความมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
15 ขอกำหนด (ฉบับที่ 1) ออกตามความมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉนิ ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 
16 ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผูที่ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 
17 คำสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2563 
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โดยมาตรการตามกฎเกณฑ 2 ฉบับดังกลาว ไดกำหนดใหบุคคลผูที่มีสัญชาติไทยที่ประสงคจะเดินทางเขามาใน

ราชอาณาจักรจะตองมีหนาที่หลายประการ ไดแก การงดไปในพื้นที่ชุมชนเปนเวลา 14 วัน การคัดกรองอาการ

ทางเดินหายใจและวัดไข ณ ชองทางเขาออกระหวางประเทศ มีใบรับรองแพทยเพื่อยืนยันวาผูเดินทางมี

สุขภาพที่เหมาะสมกับการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate)  

 ในการกำหนดมาตรการที ่จำกัดสิทธิในการเดินทางกอนเขามาในราชอาณาจักร มีขอสังเกตทาง

กฎหมายที่สำคัญนั่นคือ มาตรการดังกลาวอาจจะเปนมาตรการที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเปนการ

จำกัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 39 ซึ่งบัญญัติรับรองไวเด็ดขาดวา บุคคลที่มีสัญชาติไทยยอมมีสิทธิในการ

เดินทางเขามาในราชอาณาจักร อยางไรก็ตาม การปองกันโรคระบาดซึ่งเปนประโยชนสาธารณะที่จำเปนอยาง

ยิ่งอาจกระทำไดโดยไมขัดหรือแยงกับมาตรา 39 หากเปนการกำหนดมาตรการที่จำกัดสิทธิในการเดินทางเมื่อ

ปจเจกชนผูทรงสิทธิเดินทางมาถึง/เขามาในราชอาณาจักรแลว ทั้งนี้รัฐบาลไดกำหนดมาตรการดังกลาวโดย

กำหนดใหบุคคลที่เดินทางมาในราชอาณาจักรจะตองใหคัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไขผูเดินทาง ณ 

ชองทางเขาออกระหวางประเทศ รวมไปถึงใหเขารับการกักกันและตองปฏิบัติตามคำสั ่งของเจาพนักงาน

ควบคุมโรคติดตอ ณ สถานที่ที่เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอกำหนดภายในระยะเวลาไมนอยกวา 14 วัน 

คดีฟ้องขอเพิกถอนประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 

 คดีสำคัญที่เกิดขึ้นจากมาตรการจำกัดสิทธิในการเดินทางเขาประเทศคือ คดีที่ อาทิตย สุริยะวงศกุล 

ชาวไทยซึ ่งพำนักอยู  ณ เมืองดับลิน ประเทศไอรแลนด ไดยื ่นฟองเปนคดีปกครองเพื ่อใหศาลปกครอง

ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของกฎ และมีคำขอใหเพิกถอนกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 9(1) 

ประกอบมาตรา 72(1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส โดยวัตถุแหงคดีคือ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผูดำเนินการเดินอากาศที่ทำการ

บินมายังประเทศไทย ขอ 4 และขอ 5 ที่กำหนดใหผูโดยสารสัญชาติไทยที่จะเดินทางมายังประเทศไทยตองมี

เอกสารตามเงื่อนไข คือ ใบรับรองแพทยที่ยืนยันวามีสุขภาพเหมาะสมตอการเดินทางทางอากาศ ( fit to fly) 

และหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ หรือกระทรวง

การตางประเทศออกให โดยศาลปกครองกลางพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อพิจารณารายละเอียดของขอกำหนด

หลักเกณฑของประกาศฉบับดังกลาวแลว จะมีลักษณะเดียวกันกับขอกำหนด (ฉบับที่ 1) ขอ 3 วรรคหนึ่ง (6) 

และวรรคสอง ซึ่งออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 9 ที่

ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2563 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 เปนตนไป และมาตรา 16 ของ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับดังกลาว ไดบัญญัติวา ขอกำหนด ประกาศ คำส่ัง การกระทำตามพระราชกำหนดนี้ ไมอยู

ในบังคับของกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ขอพิพาทตามคำฟองในคดีนี้จึงไมอยูใน

อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  จึงมีคำสั่งเปนคดีหมายเลขแดง 504/2563 โดยไมรับคำฟองไว

พิจารณา และใหจำหนายคดีออกจากสารบบความ18 

 
18 ขอมูลจากกรุงเทพธุรกิจ สืบคนจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874190 
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 อยางไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยกลับคำสั่งศาลปกครองกลาง โดยใหเหตุผลวา “ประกาศ

สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผูดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายัง

ประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 มีสถานะเปนกฎ แมหลังจากประกาศแลว มีการออกประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และไดประกาศขอกำหนดสถานการณฉุกเฉินในวันเดียวกัน ซึ่ง

กำหนดหลักเกณฑลักษณะเดียวกันกับประกาศสำนักงานการบินพลเรือน แตเมื่อประกาศดังกลาวออกตาม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มิใชกรณีการกระทำตามพระราชกำหนดการบริ หารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่จะทำใหไมอยูในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 16 

แหงพระราชกำหนดดังกลาว และถึงแมวาประกาศพิพาทจะมีสาระสำคัญเชนเดียวกันกับขอกำหนด

สถานการณฉุกเฉินก็มิไดทำใหประกาศพิพาทส้ินผลไป และไมทำใหหากศาลปกครองจะมีคำพิพากษาเพิกถอน

ประกาศพิพาทแลว จะมีผลเปนการเพิกถอนขอกำหนดสถานการณฉุกเฉิน เนื่องจากประกาศพิพาทและ

ขอกำหนดดังกลาว เปนการกระทำทางปกครองที่แยกตางหากจากกัน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำส่ังกลับคำส่ัง

ของศาลปกครองชั้นตนใหรับคำฟองคดีนี้ไวพิจารณา19 

1.4 เสรีภาพในการแสดงออกภายใตสถานการณฉุกเฉิน 

 ตั้งแตกอนการประกาศสถานการณฉุกเฉินและระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉิน  รัฐพยายาม

ควบคุมการแสดงออกของบุคคลซึ่งวิพากษวิจารณการทำงานของรัฐบาลตลอดมา โดยการใชการดำเนินคดีเปน

เครื่องมือ ตั้งแตการดำเนินคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ทั้งการนำเขาขอมูลอันเปนเท็จและ

ยังคงนำมาใชกับกรณีหมิ่นประมาท ไปจนถึงขั้นดำเนินคดีมาตรา 112 หมิ่นประมาทกษัตริยกับบุคคลที่ออกมา

วิจารณการจัดการวัคซีน 

 

การดำเนินคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

ภายหลังประกาศสถานการณฉุกเฉินฯ นายกรัฐมนตรีไดขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พระราช

กำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ขอ 6 “หามการเสนอขาวหรือทำให

แพรหลายทางส่ือตางๆ ซึ่งมีขอความหรือขาวสารเกี่ยวกับสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อันไม

เปนความจริงและอาจทำใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารดังกลาว อันทำให

เกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉินจนกระทบตอการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน”  ซึ่งกำหนดมาตการใหเจาหนาที่เตือนใหระงับหรือส่ังใหแกไขขาว หรือหากเปนกรณีที่มีผลกระทบ

รุนแรงใหดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 หรือพระ

ราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

ในขณะการสื่อสารทั้งจากฝงรัฐและประชาชนมีความผิดพลาด เขาใจผิด แตกลับมีการพยายาม

ควบคุมขาวสารบางกรณี อาทิเชน การดำเนินคดีพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ตาม

 
19 ขอมูลจากไทยรัฐ สืบคนจาก https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1993911 
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มาตรา 14(2) “นำเขาขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะกอใหเกิดความ

ตื่นตระหนกแกประชาชน” กับดนัย ศิลปนกราฟฟตี้ ซึ่งโพสตเลาถึงมาตรการที่เขาเจอ เมื่อเดินทางกลับมาถึง

สนามบินสุวรรณภูมิ20  หรือกรณีลาสุดรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ศักดิ์สยาม ชิดชอบ แจงความดำเนินคดี

มาตรา 14 (1) นำเขาขอมูลที่บิดเบือน หรือปลอม ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปน

เท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กับผูใชทวิตเตอร “รำพึง” ซึ่งตั้งคำถามถึง

บุคคลหนาเหมือนซึ่งไปเที่ยวสถานบันเทิงยานทองหลอจนเกิดโควิดระลอกสามวาใชศักดิ์สยามหรือไม อยางไร

ก็ตามแมจะมีการแกไขมาตรา 14(1) วาไมรวมถึงกรณีหมิ่นประมาทบุคคลแลว แตในทางปฏิบัติยังม ีการ

ดำเนินคดีอยู 

การนำความผิดหมิ่นประมาทพระมหากษัตริยมาใชในการวิจารณการจัดการวัคซีน 

ภายหลังจากการแถลงการณนายกรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งระบุวาจะดำเนินคดีกับผู

ชุมนุมทุกมาตรานั ้น การดำเนินคดีมาตรา 112 “ดูหมิ ่น หมิ ่นประมาท แสดงความอาฆาตมาดราย

พระมหากษัตริย” ก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงการดำเนินคดีกับผูวิจารณการจัดการวัคซีนดวย อยางนอย 

6 กรณี อาทิเชน กรณีถายทอดสด หัวขอ “วัคซีนพระราชทานใครไดใครเสีย” โดย ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ 

ประธานคณะกาวหนา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ซึ่งกลาวถึงความสัมพันธของรัชกาลที่ 10 ในฐานะผูถือหุน

บริษัทสยามไบโอไซน จำกัด ที่รับผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกา และเปนวัคซีนหลักเพียงตัวเดียวในขณะนั้น ทำ

ใหธนาธรถูกดำเนินคดีตามมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ, ความผิดฐานหมิ่นประมาทกษัตริย และหมิ่น

ประมาทโดยการโฆษณา21  

กรณีพริษฐ ชิวารักษ หรือ เพนกวิน และเบนจา อะปญ สองสมาชิกจากแนวรวมธรรมศาสตรและการ

ชุมนุม ทำกิจกรรมปราศรัย ‘กระชากหนากากไบโอไซเอนซ’ หนาตึกศรีจุลทรัพย วันที่ 25 มกราคม 2564 ทั้ง

สองถูกแจงขอกลาวหาดวยกัน 4 ขอหา ไดแก หมิ่นประมาทกษัตริย, ฝาฝนขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, 

พ.ร.บ.โรคติดตอฯ และ พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ22 

กรณีนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดลำปาง รวม 5 ราย ถูกดำเนินคดีขอหาหมิ่นประมาทกษัตรยิ

เหตุจากการแขวนปายผาที่มีขอความ “งบสถาบันกษัตริย>วัคซีนCOVID19” บริเวณสะพานรัษฎาภิเศก เมื่อ

วันที่ 30 ธันวาคม 256323 

กรณีนักศึกษาหญิงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และแอดมินเพจ Free Youth CEI- เชียงราย

ปลดแอก ถูกจับกุมตามหมายจับมาตรา 112 เหตุแขวนปาย “งบสถาบัน>งบเยียวยาประชาชน” ซึ่งปายนี้ถูก

แขวนอยูใกลภาพรัชกาลที่ 10  

 
20ขอมูลจาก ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สืบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/19670 
21 ขอมูลจาก ประชาไท สืบคนจาก https://prachatai.com/journal/2021/05/93042 
22 อางแลว 
23 อางแลว 

https://tlhr2014.com/archives/19670?fbclid=IwAR3sma5Of2JhN6jVx6p212xiPeddHiKlLPVxDS2YXnfia4MwJgAiq4R9bMY
https://tlhr2014.com/archives/30243
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กรณี‘โตโต’ปยรัฐ จงเทพ แกนนำกลุม We Volunteer ถูกดำเนินคดีขอหาหมิ่นประมาทกษัตริย และ 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ มาตรา 14(3) จากการจัดทำปายไวนิลติดประกาศวิพากษวิจารณการจัดหาวัคซีนโควิด-

19 จำนวน 7 แผน และแชรรูปปายดังกลาวบนเพจเฟซบุก “โตโต ปยรัฐ -Piyarat Chongthep” และทวิต

เตอรช่ือ “We Volunteer”24 

กรณีแจงความดำเนินคดีสุทธิพงศ ทัดพิทักษกุล หรือฮารท อดีตนักรองและพิธีกรชื่อดัง   ในขอหา

ขอหาหมิ่นประมาทกษัตริย และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ จากการโพสตขอความเกี่ยวกับวัคซีนในเฟซบุก25 

การใชขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 1) ขอ 6, การดำเนินคดี พ.ร.บ.

คอมพิวเตอรฯ และหมิ่นประมาทกษัตริยนั้น นอกจากทำใหสังคมเกิดความหวาดกลัว สงผลเปนการปดกั้นการ

เขาถึง รับรู และแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของกับโรคระบาดที่ทันทวงที ซึ่งจำเปนตอการรักษาสุขภาพตัวเอง

และเพื่อปองกันและยับยั้งโรคระบาด สงผลเสียหายตอประชาชนมากกวาการปองกันการแพรกระจายของโรค

ระบาดใหญ ยังเปนการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกตามขอ 19 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

 

1.5 เสรีภาพในการชุมนุมภายใตสถานการณฉุกเฉิน 

การดำเนินคดีฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คูไปกับ พ.ร.บ.ชุมนุมฯ 

ในหวงระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ผูชุมนุมทางการเมืองถูกดำเนินคดีในหลายฐานความผิด โดยใน

ระยะแรกหลังประกาศสถานการณฉุกเฉินและการล็อกดาวน ชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2563 นั้น ยังไม

มีการเคล่ือนไหวทางการเมืองมากนั้น จนกระทั่งเริ่มมีการทำกิจกรรมครบรอบ 10 ป เหตุการณ 19 พฤษภาคม 

2553 และเหตุการหายตัวของวันเฉลิม สัตยศักดิ์สิทธ์ิ ในชวงตนเดือนมิถุนายน 2563 นำไปสูการทำกิจกรรม

ทวงถามความเปนธรรมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทำใหเริ่มมีผูถูกดำเนินคดีฝาฝนขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ฯ ในหวงเวลาดังกลาว  

ขณะเดียวกัน ในหวงเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น มาตรา 3 พระราชบัญญัติการชุมนุม

สาธารณะ พ.ศ. 2558 (พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ) กำหนดมิใหบังคับใช พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ ใน

ระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน แตตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น ผูชุมนุมในหวงเวลา

ดังกลาวจึงถูกดำเนินคดีฝาฝน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แตมิถูกดำเนินคดี พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ 

เมื่อสถานการณโควิดในระลอกแรกคลี่คลายลง นายกรัฐมนตรีไดออกขอกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ   

(ฉบับที่ 13) ขอ 1 กำหนดให “การจัดกิจกรรมรวมกลุม การจัดใหมีกิจกรรมรวมกลุมหรือการใชสิทธิของ

ประชาชนเพื่อการชุมนุมใดๆ ยอมกระทำไดภายใตขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและ

 
24 อางแลว 
25 อางแลว 

https://tlhr2014.com/archives/18164
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กฎหมาย โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวตามกฎหมายวาดวยการชุมนุมสาธารณะ” มาบังคับใชเมื่อ

วันที่ 1 สิงหาคม 2563  

ขอกำหนดดังกลาวนั้นก็ยังมีปญหาใหตองพิจารณาวาบังคับใชไดหรือไม เนื่องเปนเพียงกฎหมายลำดับ

รอง แตกำหนดขัดแยงกับมาตรา 3 ของ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ และหากสามารถกำหนดใหใชกฎหมาย

ชุมนุมสาธารณะได จะนำมาใชไดเพียงใด เพราะกฎหมายดังกลาวนั้นมีทั้งการกำหนดกฎเกณฑ อำนาจหนาที่ 

การรับรองสิทธิ กลไกศาลในการตรวจสอบ ไปจนถึงการกำหนดโทษ  

อยางไรก็ตาม แมจะมีขอกำหนดใหกลับไปใชเกณฑตามกฎหมายชุมนุมสาธารณะ แตปราก ฏวา

เจาหนาที่ไมไดใชเพียง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ เทานั้น แตกลับดำเนินคดีกับผูชุมนุมในหวงเวลาดังกลาว

ควบคกูับความผิดฐานฝาฝนขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไมนอยกวา 36 คด ี

ขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 13) นั้น ไดมีการบังคับใชจนกระทั่งวันที่ 25  ธันวาคม 2563 

นายกรัฐมนตรีไดออกขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 15) ขอ 3 “หามมิใหมีการชุมนุม การทำกิจกรรม 

หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกลาวอันเปนการยุยงใหเกิดความไมสงบ

เรียบรอย ทั้งนี้ ภายในเขตพื้นที่ที่หัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉินในสวนที่เกี่ยวกับความ

มั่นคงประกาศกำหนด” ทำใหหวงเวลาหลังจาก 25 ธันวาคม 2563 เปนตนมา เจาหนาที่ไมไดนำเกณฑตาม

กฎหมายชุมนุมสาธารณะมาบังคับใชอีก แตหามการชุมนุมในสถานที่แออัดอยางเด็ดขาด 

อยางไรก็ตามขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 16 ถึงฉบับที่ 24 นั้นไมมีขอกำหนดซึ่งเกี่ยวกับ

การชุมนุมโดยตรง แตไดกำหนดการรวมกลุมในพื้นที่ควบคุมแตละประเภท โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่ง

เปนพื้นที่ควบคุมสูงสุดในหวงเวลาดังกลาว ขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 18 ขอ 3 (2) หามจัด

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคที่มีผูเขารวมจำนวนมาก , ขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 

ฉบับที่ 20 ขอ 1 (2) ไดหามกิจกรรมรวมกลุมบุคคลตั้งแต 50 คนข้ึนไป, ขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 

22 ขอ 3 หามกิจกรรมรวมกลุมบุคคลตั้งแต 20 คนข้ึนไป และขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 24 ขอ 4 

หามกิจกรรมรวมกลุมบุคคลตั้งแต 50 คนข้ึนไป 

ประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในพื้นที่กรุงเทพฯ จากสถานการณการชุมนุม 

นอกจากนี ้ในระหวางการประกาศใชขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที ่ 13 ปรากฏวา

นายกรัฐมนตรีไดประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 15 - 

22 ตุลาคม 2563 และไดออกขอกําหนดตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แหง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ขอ 1 

“หามมิใหมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ตั้งแต 5 คนข้ึนไป หรือกระทำการใดอันเปนการยุยงใหเกิดความ

ไมสงบเรียบรอย” โดยอางเหตุการณชุมนุมกอความวุนวายและการขัดขวางขบวนเสด็จในวันที่ 14 ตุลาคม 

2563 ทำใหหวงเวลาดังกลาวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีประกาศสถานการณฉุกเฉินซอนกัน 2 ฉบับ การ

ดำเนินคดีจึงตองบังคับใชตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แหง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 

เปนหลัก  
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อยางไรก็ตามปรากฏวาการดำเนินคดีกับผูชุมนุมในหวงเวลาดังกลาวเจาหนาที่ตำรวจยังมีการแจงขอ

กลาวหาตามกฎหมายชุมนุมสาธารณะรวมดวย อยางนอย 2 คดี ไดแก คดีชุมนุม #ม็อบ19ตุลา บริเวณแยก

เกษตรศาสตร และ คดีชุมนุม #ม็อบ19ตุลา บริเวณหนาเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ 

ในหวงเวลาดังกลาวยังมีการดำเนินคดีมาตรา 110 ของประมวลกฎหมายอาญา จากเหตุชุมนุมวนัที่ 

14 ตุลาคม 2563 กรณีขบวนเสด็จผานสถานที่ชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาล ทำใหขบวนเสด็จเคลื่อนไปได

ลาชา จึงมีผูชุมนุมถูกกลาวหาวา “ประทุษรายพระราชินี” ถึง 5 ราย โดยคดีมีอัตราโทษจำคุก 16 - 20 ป  

ทั้งนี้ผูตองหา 1 ใน 2 รายซึ่งถูกฝากขัง ยังถูกเลือกปฏิบัติแยกไปคุมขังยังเรือนจำกลางบางขวาง ซึ่ง

เปนเรือนจำความมั่นคงสูง และแยกขังเดี ่ยวในหองขังเพียงรายเดียว ติดกลองวงจรปดเพื ่อสองดูความ

เคล่ือนไหวภายในหองขัง โดยทางอธิบดีกรมราชทัณฑอางเหตุการกักโรคจากสถานการณโควิด 

สถิติคดีชุมนุมพุงสัมพันธกับสถานการณทางการเมือง 

ตั้งแต 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 มีผูถูกดำเนินคดีฝาฝนขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ฯ จากการชุมนุมทางการเมืองแลวอยางนอย 510 คน ในจำนวน 154 คดี จำนวนดังกลาวเปนการดำเนนิคดี

รวมกันระหวางขอหาฝาฝน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กับขอหาตามกฎหมายวาดวยการชุมนุมสาธารณะ จำนวน 36 คดี  

นอกจากความผิดฐานฝาฝน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และความผิดตามกฎหมายชุมนุมสาธารณะจะนำมาใชกับ

ผูชุมนุมแลว ผูชุมนุมยังถูกดำเนินคดีดวยขอหารายแรง อาทิ ขอหาหมิ่นประมาทกษัตริย ขอหายุยงปลุกปน 

ขอหาอั้งยี่ ซองโจร เปนตน  

 

 

https://tlhr2014.com/archives/24722
https://tlhr2014.com/archives/23898
https://mgronline.com/crime/detail/9630000112902
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เสรีภาพชุมนุมภายใตสถานการณฉุกเฉิน 

1. การมุงเนนใชควบคุมการชุมนุมทางการเมือง 

เสรีภาพในการชุมนุมเปนเสรีภาพอันเปนพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย และไดรับรอง ไวในขอ 21 

ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งประเทศภาคีมีพันธกรณีในการปฏิบัติ

ตาม ทั้งการเคารพเสรีภาพดังกลาวและใหความคุมครองไมใหบุคคลอื่นมาละเมิดเสรีภาพของประชาชน แมใน

สภาวะฉุกเฉินซึ่งรัฐอาจเล่ียงพันธกรณีในขอ 21 นี้ได ตามขอ 4 ของกติกาดังกลาว แตก็มิไดหมายความวา เมื่อ

ประกาศสถานการณฉุกเฉินแลว รัฐจะจำกัดหรือละเมิดเสรีภาพดังกลาวอยางไรก็ได แตรัฐจะตองกำหนด

มาตรการเพียงเทาที่จำเปนแกสภาวการณและไดสัดสวนเทานั้น  

อยางไรก็ตามขอเท็จจริงปรากฏวา ตลอดระยะเวลา 1 ปที่ผานมา โดยเฉพาะหลังการแพรระบาดของ

โรคในระลอกแรกลดระดับลงแลว กิจกรรมทั้งที่เปนการชุมนุมและมิใชการชุมนุมแตมีการรวมกลุมของบุคคล 

ก็มีแนวโนมจะสามารถดำเนินกิจกรรมได แตหากเปนการชุมนุมทางการเมืองนั้น แมการชุมนุมดังกลาวจะ

เปนไปอยางสงบ และไมไดกระทำในสถานที่แออัดซึ่งเส่ียงตอเช้ือโรค ผูชุมนุมก็ยังถูกดำเนินคดีอยางตอเนื่อง 

ไปจนกระทั่งการใชมาตรการสลายการชุมนุมซึ่งมิไดเปนไปตามหลักการสากล  

ขณะเดียวกัน ยังไมมีรายงานวาการชุมนุมทางการเมืองตลอดปที่ผานมาครั้งใด ทำใหเกิดการแพร

ระบาดของโควิด-19 ขึ้นแตอยางใด 

2. การบังคับใชกฎหมายอยางสับสนเพื่อเปนภาระแกผูชุมนุม 

ในขณะที่พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 เปนกฎหมายโดยตรงตอสถานการณดังกลาว แตรัฐ

เลือกใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ประกาศสถานการณฉุกเฉินตลอดระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทำให พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่ง

ออกแบบมารองรับงานความมั่นคง ถูกนำมาใชไมตรงกับวัตถุประสงค และกลายเปนหนึ่งในเครื่องมือในการ

จำกัดเสรีภาพในการชุมนุม  

การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางสับสน กำหนดใหขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งเปนกฎหมาย

ลำดับรองยกเวน พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ โดยเจาหนาที่รัฐนำมาใชเฉพาะในสวนที่เกิดประโยชนตอ

เจาหนาที่ คือการกำหนดเงื่อนไขและโทษตอผูชุมนุม  

ในทางตรงกันขาม กลไกในการรองขอตอศาลสั่งใหเลิกการชุมนุมหรือการปฏิบัติตามแผนดูแลการ

ชุมนุมสาธารณะกลับไมเกิดขึ ้น อาทิเชน กรณีการสลายชุมนุมหนารัฐสภา ถนนเกียกกาย เมื ่อวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2563 หรือกรณีผูส่ือขาวถูกยิงขณะสลายการชุมนุมวันที่ 20 มีนาคม 2564 บริเวณถนนขาวสาร 

3. การยกเวนความรับผิด และความพยายามในการตรวจสอบถวงดุลผานกลไกศาล 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไดกำหนดเรื่องการยกเวนความรับผิดไวครอบคลุมในพรมแดนทางกฎหมายเกือบทุก

เรื่อง กลาวคือ มาตรา 16 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไดยกเวนใหขอกำหนด ประกาศ คำส่ัง หรือการกระทำตาม พ.ร.ก.

ฉุกเฉินฯ ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

https://deepsouthwatch.org/sites/default/files/archives/docs/iccpr_th.pdf
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มาตรา 17 กำหนดใหพนักงานเจาหนาที่และผูมีอำนาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ ไมตอง

รับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในการระงับหรือปองกันการกระทำผิด

กฎหมาย หากเปนการกระทำที่สุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกินสมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจำเปน แต

ไมตัดสิทธิผูไดรับความเสียหายที่จะเรียกรองคาเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาที่ 

อยางไรก็ตาม ที่ผานมาประชาชนไดพยายามตรวจสอบการกระทำของเจาหนาที่ผานกลไกตุลาการ ซึ่ง

ยังพบวามีขอจำกัด เนื่องจากการยกเวนเขตอำนาจศาลปกครองและยกเวนความรับผิดของเจาหนาที่ดังกลาว 

อาทิเชน การฟองคดีเพิกถอนสถานการณฉุกเฉินรายแรงเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งการดำเนินคดี

เปนไปไดอยางลาชา มีนัดชี้สองสถานในเดือนมิถุนายน 2564 และถูกเลื่อนการพิจารณาออกไปอีกเนื่องจาก

สถานการณโควิด ในขณะที่คดีฟองละเม ิดกรณีผูสื ่อขาวถูกยิงขณะสลายการชุมนุมวันที ่ 20 มีนาคม 

2564 บริเวณถนนขาวสาร ศาลแพงไดยกฟองภายในวันเดียว และลาสุด คดีฟองละเมิดกรณีการสลายชุมนุม

หนารัฐสภา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งยื่นฟองในวันที่ 26 มีนาคม 2564  ศาลปกครองมีคำส่ังไมรับฟอง

เนื่องจากเห็นวา การจะพิจารณาวาจำเลยละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือละเมิดหรือไมนั้นตองพิจารณาตาม

ขั้นตอนตามกฎหมายชุมนุมสาธารณะซึ่งใหอำนาจศาลยุติธรรมในการพิจารณาขั้นตอนดังกลาว 

 

1.6 ผลกระทบตอสิทธิทางกระบวนการยุติธรรม ในคดีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก 

 กระบวนการยุติธรรมเปนองคกรหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากโควิด – 19 ซึ่งศาลยุติธรรมในระยะที่มีการ

แพรระบาดรุนแรง ศาลไดการเล่ือนการพิจารณาคดีบางประเภท จัดทำระบบออนไลน รวมถึงออกขอกำหนด

ประธานศาลฎีกาวาดวยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 อยางไรก็ตาม ขอกำหนดดังกลาวนั้นไม

สามารถใชกับการดำเนินคดีอาญาได กระบวนการดำเนินคดีอาญาจึงไมสามารถพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส

ได 

1. การควบคุมตัวบุคคลตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งถือเปนการควบคุมตัวโดย

พลการ และการควบคุมตัวระหวางการพิจารณาซึ่งขัดตอหลักการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ 

การควบคุมตัวบุคคลเนื่องจากการแสดงความเห็นตามมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญานั้นขัด

ตอมาตรา 19 ของ ICCPR ผูรายงานพิเศษขององคการสหประชาชาติวาดวยการสงเสริมเสรีภาพทางความ

คิดเห็นและการแสดงออกอยางเสรี เคยออกแถลงการณเรียกรองใหทางการไทยยุติการใชกฎหมายหมิ่นพระ

บรมเดชานุภาพเปนเครื่องมือทางการเมืองเพื่อระงับการวิพากษวิจารณ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 วา 

“บุคคลสาธารณะรวมถึงผูมีอำนาจการเมืองสูงสุดพึงถูกวิจารณได และแมวาการแสดงออกบางรูปแบบจะถือวา

เปนการดูหมิ่นบุคคลสาธารณะก็ตาม แตนั่นก็ไมเพียงพออยูดีที่จะนำไปสูการจำกัดการแสดงออกหรือการ

ลงโทษ” “บทบัญญัติวาดวยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ไมมีที่ทางในประเทศภายใต

ระบอบประชาธิปไตย ผมขอเรียกรองใหทางการไทยทบทวนประมวลกฎหมายอาญาของตน และยกเลิก

https://m.facebook.com/Enlawthai2001/photos/a.468799569859846/4682827501790344/?type=3&source=57
https://www.facebook.com/105482351558023/posts/120633956709529/?d=n
https://www.facebook.com/105482351558023/posts/120633956709529/?d=n
https://www.facebook.com/HRLawyersAlliance/posts/121074523332139
https://www.facebook.com/HRLawyersAlliance/posts/121074523332139


 16 

กฎหมายที ่อนุญาตใหมีบทลงโทษทางอาญา”26 นอกจากนี้คณะทำงานวาดวยการควบคุมตัวโดยพลการ 

(Working Group on Arbitrary Detention) ยังเคยมีความเห็นวา การควบคุมตัวตามมาตรา 112 นั้นเปน

การควบคุมตัวโดยพลการ27  

ผูชุมนุมทางการเมืองนั้นถูกคุมขังหลังถูกดำเนินคดีและไมไดรับสิทธิประกันตัวอยู 3 รอบ ในชวง

สิงหาคมถึงกันยายน 2563, ชวงเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งเปนการดำเนินคดียุยงปลุกปน มาตรา 116 ประมวล

กฎหมายอาญา และการขังระหวางพิจารณาในคดีมาตรา 112 ซึ่งเริ่มขังเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 ในคดี

ชุมนุม 19 - 20 กันยา และทยอยขังระหวางการพิจารณาเพิ่มขึ้นจากการเรงรัดฟองคดี ทำใหระหวางวันที่ 9 

กุมภาพันธ - 1 มถิุนายน 2564 มีผูชุมนุมทางการเมืองถูกขังระหวางการสอบสวนและระหวางพิจารณาถึง 26 

ราย และเปนผูถูกดำเนินคดีมาตรา 112 จำนวน 16 ราย โดยยังมีผูชุมนุมทางการเมืองถูกขังอีก 1 ราย28 ซึ่ง

การควบคุมตัวทั้งหมดระหวางการสอบสวนและพิจารณานั้น ขัดตอหลักการสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือ

จำเลยเปนผูบริสุทธ์ิตามกติการระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองขอ 14  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในชวงสถานการณโควิด สงผลใหผูชุมนุมทางการเมืองซึ่งถูกคุมขังติดโควิดภายในเรือนจำถึง 11 ราย 

2. การเลื่อนการพิจารณา หรือเลื่อนการไตสวนในคดีที่ผูตองหาหรือจำเลยถูกควบคุมตัวทำใหคดี

เนิ่นชา ผูถูกคุมขังไมไดรับสิทธิในการปลอยตัว 

สถานการณโควิดสงผลตอกระบวนการพิจารณาของศาลอาญา ในการไตสวนขอปลอยตัวชั่วคราว

อยางนอย 3 กรณี ในคดีชุมนุม 19-20 กันยายน ไดแก การเลื่อนไตสวนพริษฐ ชิวารักษ และไชยอมร แกว

วิบูลยพันธุ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ดวยเหตุยังกักตัวไมครบกำหนดระยะเวลา29, การเลื่อนไตสวนภาณุ

พงศ จาดนอก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากเหตุเปนผูใกลชิดผูปวยโควิด30 และการเลื่อนไตสวนชู

เกียรติ แสงวงค ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จากเหตุติดโควิด31, วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยศาลอางถึง

หนังสือเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ที่ ยธ.1768/57 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 และหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม

ที่ ศย.016/ว 486 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ขอใหศาลอาญางดการเบิกตัวจำเลยหรือผูตองขังเพื่อมาศาล

และเพื่อพิจารณาคดีผานทางระบบจอภาพไวกอนจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เพื่อควบคุมการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 ใหอยูในพื้นที่ที่เรือนจำกำหนด และวันที่ 19 พฤษภาคม 256432 ศาลมีคำส่ัง “พิเคราะหแลว 

คณะผูบริหารศาลเห็นวาเพื่อรักษาความเสมอภาคในการส่ังคดีของศาล จึงเห็นสมควรจะตองใหผูตองหามาเบิก

ความตอศาล จึงใหเลื ่อนการไตสวนผูตองหาออกไปเปนวันที ่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เบิกตัว

 
26 ขอมูลจาก เพจเฟซบุกของสำนักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ประจำภูมิภาค เอเชยีตะวันออกเฉียงใต 

 สืบคนจาก https://www.facebook.com/OHCHRAsia/photos/a.657330534369993/915273288575715/ 
27 ขอมูลจาก ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สืบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/12695 
28 ขอมูลจาก ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สืบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/27450 
29 ขอมูลจาก ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สืบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/29401 
30 ขอมูลจาก ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สืบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/29555 
31 ขอมูลจาก ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สืบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/29312 
32 ขอมูลจาก ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สืบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/29841 
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ผูตองหามาในวันนัด หรือโดยระบบส่ือสารทางไกลผานจอภาพ” คำส่ังดังกลาวนั้นสะทอนใหเห็นวาผูพิพากษา

ซึ่งทำคำส่ังนั้นไมมีความเปนอิสระและตองฟงความเห็นจาก “คณะผูบริหาร” ดวย 

จากกรณีดังกลาวนี้จะเห็นไดวาสถานการณโควิดสงผลกระทบตอกระบวนยุติธรรมทางอาญาในคดี

ดังกลาวและเปนผลใหจำเลยไดรับสิทธิในการประกันตัวเนิ่นชาออกไป ทั้งที่ในคดีอื่นนั้นศาลอาญาและศาลอื่น

สามารถจัดใหมีการไตสวนทางคอนเฟอเรนซได ตามระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการ

ดำเนินคดีอาญาในศาลที่เกี่ยวกับผูถูกคุมขังอยูในเรือนจำหรือสถานที่กักขังในระหวางที่มีการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.256333 และคดีสวนใหญนั้นไมตองไตสวนขอปลอยตัว ศาลสามารถใช

ดุลพินิจในการปลอยตัวหรือกำหนดเงื่อนไขได มาตราการที่ศาลดำเนินการรวมกับทางเรือนจำในการงดการ

พิจารณา งดการไตสวน จึงขัดตอสิทธิการประกันตัว การพิจารณาคดีโดยตุลาการที่เปนอิสระ ตามสิทธิในการ

ไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมในมาตรา 14 ของ ICCPR  และไมเปนไปตามคำแนะนำเฉพาะกาล Covid-19 

สำหรับผูถูกจำกัดเสรีภาพ 

3. การคัดกรองบุคคลเขารวมพิจารณาโดยอางสถานการณโควิด 

หลักการพิจารณาคดีที่เปนธรรมนั้นจะตองทำการพิจารณาคดีโดยเปดเผยตามขอ 14 ของ ICCPR 

อยางไรก็ตามในคดีชุมนุมทางการเมือง 19-20 กันยา กลับพบอุปสรรคในการเขารวมการพิจารณาคดี โดยใน

วันที่ 7- 8 เมษายน 2564 ไดตั้งจุดคัดกรองบุคคลถึง 5 จุด กวาจะเขาถึงหองพิจารณา คือ บริเวณนอกอาคาร

ศาล, ทางเขาศาล, ประตูศาล, หนาหองพิจารณา และในหองพิจารณา ซึ่งสงผลใหบุคคลทั่วไปไมสามารถเขาถึง

การพิจารณาคดใีนวันดังกลาวได อยางไรก็ตามกลับปรากฏเจาหนาที่ราชทัณฑจำนวนมากทำหนาที่ควบคุมตัว

ในหองพิจารณา ทั้งนี้โดยปกติศาลอาญามีจุดตรวจเพียงตรงประตูศาลเพียงจุดเดียวเทานั้น การใชมาตรการ

ดังกลาวแมศาลมิไดส่ังพิจารณาลับและจัดหองคอนเฟอเรนซให แตหองดังกลาวก็มิไดใหบุคคลทั่วไปเขาไปได34 

ทั้งนี้ศาลอาญาไดออกแถลงการณช้ีแจงวา สาเหตุหนึ่งคือสถานการณระบาดของโควิด-1935 อยางไรก็ตามศูนย

ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพบวามาตรการดังกลาวไมถูกใชในกรณีทั่วไป แตเลือกใชเฉพาะคดีที่เกี่ยวของกับ

การชุมนุมทางการเมืองเทานั้น 

4. สถานการณโควิดภายในเรือนจำ การคุมขังสงผลกระทบตอสุขภาพผูตองขังอยางรายแรง  

การคุมขังบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองจำนวน 26 คน ระหวาง

วันที่ 9 กุมภาพันธ - 1 มถิุนายน 256436 จากขอมูลของศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพบวา มีผูตองขังติด

โควิดถึง 11 คน โดยเริ่มจากกรณีของชูเกียรติ แสงวงค ทราบขาวการติดโรคในวันที่ 24 เมษายน 256437 

 
33 https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/21/iid/186983 
34 ขอมูลจาก ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สืบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/28234 
35 ขอมูลจาก ขาวสด สืบคนจาก https://www.khaosod.co.th/politics/news_6305271 
36 ขอมูลจาก ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สืบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/27450 
37 ขอมูลจาก สำนักขาวบีบีซีไทย สืบคนจาก https://www.bbc.com/thai/international-56871605 
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อยางไรก็ตาม ขาวโควิดในเรือนจำนั้นผูตองขังไดพูดถึงกอนหนานี้  และมีความพยายามเขาตรวจโควิดกับนัก

กิจกรรมทางการเมือง 3 รายกลางดึกที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ38 อยางไรก็ตามผูตองขังและบุคคลภายนอกไม

ทราบขอมูลที่ชัดเจน จนกระทั่งนักกิจกรรมทางการเมืองติดโควิดหลายรายในลำดับถัดมา ไดแก อานนท นำภา

, ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล จึงมีกระแสเรียกรองใหมีการเปดเผยขอมูล กรมราชทัณฑจึงเริ่มรายงานสถานการณ

ของโรคระบาดในเรือนจำในชวงตนเดือนพฤษภาคม39 ขอมูลจากกรมราชทัณฑระบุวาระหวางวันที่ 1 เมษายน 

- 25 มิถุนายน 2564 มีผูติดเชื้อสะสม 35,884 ราย ในเรือนจำ 12 แหง อีก 127 แหง ไมพบการแพรระบาด 

โดยรักษาหายแลว 30,608 ราย เสียชีวิต 37 ราย40 

สถานการณดังกลาว เมื่อรวมกับปญหาที่มีอยูของเรือนจำในประเทศไทย ในเรื่องความแออัดของ

เรือนจำ สุขภาวะภายในเรือนจำ และการเขาถึงการรักษาพยาบาลที่ยากลำบากจึงทำใหการแพรระบาดของ

โรครุนแรงขึ้น โดยรายที่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพมากที่สุดคือ กรณีศักดิ์ชัย ตั้งจิตสดุดี อายุ 63 ป ี ผูตองขัง

คดีลอมรถเรือนจำ ซึ่งถูกคุมขังตั้งแตวันที่ 24 ก ุมภาพันธ 2564 และทราบวาศักดิ์ชัยติดโควิดเมื่อวันที่ 11 

พฤษภาคม 2564 ระหวางการไตสวนประกันตัวโดยการคอนเฟอเรนซจากโรงพยาบาลสนามวันที ่ 13 

พฤษภาคม 2564 ศักดิ์ชัยมีอาการทรุดจนตองพาเขาไอซียูในขณะที่จำเลยในคดีเดียวกันบอกวาเขาอาการแย

มาหลายวันแลวแตไมไดรับการดูแล ศักดิ์ชัยไดรับการปลอยตัวในวันนั้นดวยความยุงยากของศาลซึ่งตองการ

โรงพยาบาลภายนอกรับรองกอนออกหมายปลอย แตไมสามารถหาโรงพยาบาลไดในตอนแรก แมจะไดรับการ

ปลอยตัวแลวแตศักดิ์ชัยยังตองรักษาอยูในโรงพยาบาลมาแลวกวา 43 วัน41  

5. สิทธิในการเยี่ยมญาติและการเขาถึงทนายความ 

ดานการเขาเยี่ยมผูตองขังในชวงเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม 2564 พบวา ญาติสามารถเยี่ยมผาน

แอพปลิเคชันไลนเดือนละครั้งเทานั ้น42 ในขณะที่ทนายความสามารถเยี ่ยมไดผานระบบคอนเฟอเรนซใน

ชวงเวลาการกักตัว 14 วันแรก ซึ่งกรณีดังกลาวอาจจะเปนปญหาเมื่อญาติสามารถเยี่ยมไดเพียงเดือนละ 1 ครั้ง 

หากผูตองขังยังไมมีทนายความและตองการใหญาติติดตอให การเขาถึงทนายความก็อาจจะลาชาไปดวย 

นอกจากนี้กรณีแซม สาแมท43 จำเลยไรสัญชาติ คดีชุมนุมหนากรมทหารราบที่ 1 ถูกคุมขังตั้งแตวันที่ 

26 ม ีนาคม 2564 ทนายความทราบขาวการติดโควิดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และไมสามารถเขาเยี่ยมได

ขณะทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ อยางไรก็ตามเมื่อแซมไดยายกลับ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ทนายความไดขอเขาเยี่ยมในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 

 
38 ขอมูลจาก ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สืบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/27607 
39 ขอมูลจาก เดอะแมทเทอร สืบคนจาก https://thematter.co/brief/142877/142877 
40 ขอมูลจาก สำนักขาวไอเอ็นเอ็น สืบคนจาก https://www.innnews.co.th/news/news-general/news_132531/ 
41 ขอมูลจาก สำนักขาวบีบีซีไทย สืบคนจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-57169895 
42 ขอมูลจาก ไลนทูเดย สืบคนจาก https://today.line.me/th/v2/article/omEKZj 
43 ขอมูลจาก ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สืบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/28556 
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แตเจาหนาที่ราชทัณฑปฏิเสธการเขาเยี่ยมของทนายความ และแจงวาผูตองขังที่ออกไปนอกเรือนจำแลวกลับ

เขามาใหมตองกักตัว 28 วัน โดยไมสามารถพบโดยวิธีการคอนเฟอเรนซได  

กรณีดังกลาวยอมสงผลตอสิทธิในการพบทนายความ และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆ ไปดวยใน

ตัว อันเปนการละเมิดตอขอ 14 ของ ICCPR ซ ึ่งสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมนั้นไมอาจลิดรอน

ได แมในสถานการณฉุกเฉิน44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 CCPR/C/GC/29.para.16 
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สวนที่ 2 ความพอสมควรแกเหตุของมาตการและการยกเวนความรับผิด 

2.1 ความพอสมควรแกเหตุกับการประกาศสถานการณฉุกเฉินในการรับมือโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 

 ในรัฐที่ปกครองโดยหลักนิติรัฐหรือประชาธิปไตย มาตรการใดๆ ที่ออกมาเพื่อจำกัดสิทธิของประชาชน

จะตองเปนไปโดยพอสมควรแกเหตุ (ไดสัดสวน) เสมอ หลักการนี ้ไดถูกรับรองเปนลายลักษณอักษรใน

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมาตรา 26 และไดรับการพัฒนาจากคำพิพากษาศาล หลักการนี้ประกอบดวยหลักการ

ยอย 3 ประการคือ 1) หลักความเหมาะสม - มาตรการของรัฐที่จำกัดสิทธินี้จะตองอยูในวิสัยที่จะสามารถ

บรรลุผลได 2) หลักความจำเปน - มาตรการของรัฐที่จำกัดสิทธินั้นจะตองเปนมาตรการที่จำกัดสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนนอยที่สุด 3) หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ - สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ถูก

กระทบนั้นจะตองไดดุลยภาพกับประโยชนสาธารณะที่ไดรับ  

มาตรการตางๆ จากพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินซึ่งมีปญหาความชอบดวยหลัก

ความพอสมควรแกเหตุ 

 แมรัฐบาลไทยจะออกมาตรการที่กระทบสิทธิหลายประการในการจำกัดสิทธิเพื่อควบคุมโรคติดเช้ือโค

โรนาไวรัส 2019 แตอยางไรก็ตาม มีมาตรการหลายประการที่ถูกตั้งคำถามถึงหลักความพอสมควรแกเหตุ โดย

มาตรการที่นาสนใจในการศึกษาเรื่องความชอบดวยหลักความพอสมควรแกเหตุอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

มาตรการที่อาจไมชอบดวยหลักความพอสมควรแกเหตุจากปจจัยภายใน และมาตรการที่ไมชอบดวยหลักความ

พอสมควรแกเหตุจากปจจัยภายนอก 

มาตรการที่ไมชอบดวยหลักความพอสมควรแกเหตุจากปจจัยภายใน มาตรการประเภทนี้อาจกลาว

ไดวาเปนมาตรการที่เนื้อหานั้นขัดกับหลักความพอสมควรแกเหตุโดยธรรมชาติของมาตรการนั้นเอง มาตรการ

ดังกลาวไดแก ขอกำหนดหามออกจากเคหสถานในเวลากลางคืน (เคอรฟว) การหามออกจากเคหสถานในเวลา

กลางคืนซึ่งระบุโดยเฉพาะเจาะจงนั้นมีปญหาเรื่องประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการบรรลุผลเรื่องการ

ปองกันโรคติดตอและกอใหเกิดอุปสรรคในการปองกันโรคติดตอเสียเอง จากเดิมที่ประชาชนสามารถออกจาก

เคหสถานไปซื้อของหรือจับจายใชสอยในเวลาใดก็ได รวมถึงเวลากลางคืนดวย เมื่อมีมาตรการดังกลาวออกมา

สงผลใหประชาชนจำนวนมากอาจจะตองไปซื้อของหรือจับจายใชสอยส่ิงของจำเปนกอนเวลาเคอรฟว ซึ่งทำให

ในบางสถานที่ เชน รานขายของหรือหางสรรพสินคามีจำนวนคนแออัดมากขึ้น นอกจากนี้ มาตรการที่ไมชอบ

ดวยหลักความพอสมควรแกเหตุอีกมาตรการหนึ่งที่นายกตัวอยาง คือ มาตรการกำหนดใหบุคคลสัญชาติไทยที่

ตองการเดินทางเขาประเทศมีใบรับรองแพทยยืนยันวาผูเดินทางมีสุขภาพเหมาะสมกับการเดินทางโดย

ใบรับรองแพทยดังกลาวไมสามารถใชเปนเครื่องยืนยันไดอยางแทจริงวาบุคคลดังกลาวมีเช้ื อโคโรนาไวรัส

หรือไม และเปนการสรางภาระโดยไมจำเปนแกประชาชนผูทรงสิทธิ 

มาตรการที่ไมชอบดวยหลักความพอสมควรแกเหตุจากปจจัยภายนอก มาตรการประเภทนี้เปน

มาตรการที่ในสถานการณการแพรระบาดที่รุนแรงอาจจะเปนมาตรการที่ชอบดวยกฎหมาย แตอยางไรก็ตาม
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เมื ่อปจจัยภายนอกนั่นก็คือการแพรระบาดเบาบางลงจนผูติดเชื ้อในประเทศแทบจะไมมีตั ้งแตวันที่ 13 

พฤษภาคม 2563 เปนตนมา มาตรการเหลานี้อาจเปนมาตรการที่ทำใหสิทธิของประชาชนถูกจำกัดอยางยิ่งใน

ขณะที่ไมไดบรรลุประโยชนสาธารณะแตอยางใด แตกลับกลายเปนเครื่องมือทางการเมืองในการจำกัดสิทธิของ

ประชาชนในนามของโรคติดตอ ยกตัวอยางเชน คำส่ังในการปดคอนเสิรต Big Mountain Music Festival ซึ่ง

อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ประกอบกับ พ.ร.บ.โรคติดตอฯ ในการสั ่งยกเลิกการจัด

คอนเสิรตโดยอางเรื่องความหนาแนนของกิจกรรมอาจทำใหเกิดการระบาดของโรค แตอยางไรก็ตาม รัฐไมได

บังคับใชมาตรการดังกลาวกับการประชุมหรือสัมมนาของหนวยงานของรัฐที่มีลักษณะเดียวกันแตอยางใด 

ปญหาความพอสมควรแกเหตุกับมาตรการตางๆในการรับมือโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 

 ในปจจุบันรัฐไดออกมาตรการตางๆ ที่มีปญหาเรื่องความพอสมควรแกเหตุมากมาย ดังที่ไดกลาวไป

ขางตนในรายงานฉบับนี้ไมวาจะเปนเรื่องมาตรการหามออกนอก เคหสถานในเวลากลางคืน, หามบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานอาหาร ภัตตาคาร, การหามเดินทางเขาประเทศหากไมมีใบรับรองแพทยยืนยันวาผู

เดินทางมีสุขภาพดีเหมาะสมกับการเดินทาง อยางไรก็ตาม มาตรการเหลานี้ไมไดถูกตรวจสอบโดยศาลปกครอง

ซึ่งประกอบไปดวยผูพิพากษาที่เช่ียวชาญหลักกฎหมายมหาชน และมีระบบวิธีพิจารณาคดีแบบไตสวนที่เอื้อกับ

การคุมครองสิทธิของประชาชนมากกวา เนื่องจากมาตรา 16 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไดบัญญัติยกเวนเขตอำนาจ

ของศาลปกครองออกไป ซึ่งกอใหเกิดปญหาในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทามกลางสถานการณ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาในปจจุบัน  

 หากพิจารณาสถานการณในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศที่มีการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนอยางเขมแข็ง เชน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เราอาจกลาวไดวาในเยอรมนี หลักความพอสมควร

แกเหตุไดถูกคำนึงถึงในการกำหนดมาตรการที่จำกัดสิทธิโดยรัฐ ยกตัวอยางเชน รัฐกฤษฎีกาแหงมลรัฐนอรธ

ไรน - เวสตฟาเลิรน ไดเรียงลำดับมาตรการจากมาตรการที่กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนนอยที่สุดไป

จนถึงมาตรการที่กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุด โดยกำหนดใหหนาที่รักษาระยะหางทางสงัคม 

1.5 เมตร เปนมาตรการที่เบาที่สุด และมาตรการที่รุนแรงในระดับถัดมาคือการกำหนดหนาที่ใหสวมหนากาก

อนามัย หากการสวมหนากากอนามัยไมสามารถปองกันการแพรระบาดไดอยางมีประสิทธิภาพอีก ก็ตองมีการ

นำมาตรการในการจำกัดจำนวนผูเขาใชในสถานที่มาบังคับใชเพิ่มเติม และหากมาตรการที่กลาวมาทั้งสาม

ประการขางตนยังไมอาจปองกันการแพรระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จำเปนที่

จะตองนำมาตรการหามประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะมาใชอันเปนมาตรการที่กระทบ

ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางมากที่สุด45 

 

 
45 หนา 21, วิชชา เนตรหัสนัยน, มาตรการทางกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อปองกันและเยียวยาผลกระทบทีเ่กิดจาก Covid-19, วารสารศาลปกครอง ป

ที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2563 
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2.2 การยกเวนความรับผิดจากการใชอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

 ตามธรรมชาติของสถานการณฉุกเฉินความเด็ดขาดในการตัดสินใจใชอำนาจขององคกรเจาหนาที่ของ

รัฐในการยับยั้งหรือปองกันสถานการณฉุกเฉินเปนเรื ่องสำคัญ เพื่อแกปญหาความลังเลและความไมกลา

ตัดสินใจใชอำนาจเพราะเหตุที ่ เจาหนาที ่เกรงกลัวความรับผิด พระราชกำหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ไดกำหนดเรื่องที่เกี่ยวกับการยกเวนความรับผิดจากการใชอำนาจไวในมาตรา 

1746  

 ขอบเขตการยกเวนความรับผิด 

 มาตรา 17 นั้นไดกำหนดเรื่องการยกเวนความรับผิดไวครอบคลุมในพรมแดนทางกฎหมายเกือบทุก

เรื่อง เจาหนาที่ผูทรงอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไดรับการยกเวนความรับผิดทั้งทางแพง เชน การเรียกรอง

คาเสียหาย, ความรับผิดทางอาญา เชน การตองรับโทษจำคุก ปรับ รวมไปถึงในทางปกครอง  การลงโทษ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็ไมอาจกระทำได หากเจาหนาที่ใชอำนาจในการระงับหรือปองกัน

การกระทำผิดกฎหมายตามเงื่อนไขที่มาตรา 17 กำหนดไว อยางไรก็ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายมาตรานี้ไมได

ตัดสิทธิของผูไดรับความเดือดรอนเสียหายในการยื่นคำขอหรือฟองรองเปนคดีตอศาลตามพระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ แตอยางใด  

 ในปจจุบันหนวยงานที่ดำเนินการในนามของรัฐในสถานการณฉุกเฉิน คือ ศูนยบริหารสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งแตเดิมไดสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต

ปจจุบันเปนหนวยงานพิเศษตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่มีสถานะซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานทางปกครองใดโดยตรง 

โดยหลักหนวยงานที่จะตองรับผิดตอความเสียหายเนื่องจากการดำเนินการของ ศบค. คือ กระทรวงการคลัง 

ตามมาตรา 5 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ 

 บุคคลผูที่ไดรับยกเวนความรับผิด 

 บุคคลที่ไดรับการยกเวนความรับผิดตามมาตรา 17 นั้นมี 2 ประเภท นั่นคือ พนักงานเจาหนาที่และผู

มีอำนาจเชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกำหนดฯ พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกำหนดฯ นั้น

ยอมหมายถึงบุคคลผูที่ไดรับการแตงตั้งโดยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยตรง เชน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามขอ 3(1) ตามคำส่ังนายกรัฐมนตรีที่ 4/2563 สวนผูมีอำนาจเชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่พระราชกำหนด

ฯ ยอมหมายถึงผูที่ปฏิบัติการโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แตในบางกรณีการออกประกาศกำหนด 

เจาหนาที่ผูทรงอำนาจอาจไมครอบคลุมบรรดาเจาหนาที่บางประเภท เชน พนักงานราชการ หรือลูกจางของ

กระทรวง ทบวง กรมตางๆ ดังนั้น หากบุคคลเหลานี้ปฏิบัติการโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็ยอม

ไดรับการยกเวนความรับผิดดวย  

 
46 พนักงานเจาหนาที่และผูมีอำนาจเชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกำหนดนี้ไมตองรับผิดทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในการ

ระงับหรือปองกันการกระทำผิดกฎหมาย หากเปนการกระทำที่สุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกินสมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจำเปน แตไมตัดสิทธิผูไดรับความ

เสียหายที่จะเรยีกรองคาเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
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 เง่ือนไขในการยกเวนความรับผิด 

 บรรดาผูทรงอำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินที่จะไดรับการยกเวน

ความรับผิดนั้น จะตองใชอำนาจโดยไมขัดกับหลักการตามที่มาตรา 17 กำหนด ดังนี้ 

1) การใชอำนาจจะตองเปนไปเพื่อป้องกันและระงับการกระทำผิดกฎหมาย  

วัตถุประสงคของการใชอำนาจของเจาหนาที่นั้นจะตองเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ กลาวคือ

เปนไปเพื่อปองกันและระงับการกระทำผิดตามบรรดาประกาศ คำสั่ง หรือ กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นๆ หากการใชอำนาจของเจาหนาที่เปนไปโดยมีมูลเหตุอื่น เชน เพื่อประโยชน

สวนตน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอื่นนอกเหนือจากการปองกันและระงับการกระทำผิดตามกฎหมายใน

สถานการณฉุกเฉินยอมไมไดรับการยกเวนความรับผิดตามมาตรา 17 

2) การใชอำนาจนั้นจะตองเปนไปโดยสุจริต 

การใชอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ นั้น เจาหนาที่กระทำโดยเช่ือโดยสุจริตวา ตนมีอำนาจกระทำ

ได กรณีที่เจาหนาที่รูวาตนไมมีอำนาจตามกฎหมายแตยังฝาฝนตอตัวบทบัญญัติแหงกฎหมายและใชอำนาจใน

การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ยอมไมไดรับการยกเวนความรับผิดตามมาตรา 17 

3) การใชอำนาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ 

การเลือกปฏิบัตินั้นคือสรางมาตรการที่มีลักษณะเปนการแบงประเภทของบุคคลและปฏิบัติตอ

บุคคลเหลานั้นแตกตางกันในเรื่องที่มีสาระสำคัญเหมือนกัน ซึ่งการเลือกปฏิบัติตามมาตรา 17 นั้นจะตองเปน

การเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมปราศจากเหตุผลอันควรคาแกการรับฟง  

4) การใชอำนาจนั้นตองไมมีลักษณะเกินสมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจำเปน 

การใชอำนาจในการจำกัดสิทธิจะตองมีลักษณะที่พอสมควรแกเหตุ พอเหมาะพอควรแกกรณีที่

จำกัดสิทธิ ซึ่งการจำกัดสิทธินั้นจะตองอยูในวิสัยที่จะบรรลุวัตถุประสงคไดตามหลักความเหมาะสม เปนวิถีทาง

ที่นอยที่สุดในการจำกัดสิทธิตามหลักความจำเปน และประโยชนสาธารณะที่ไดรับนั้นจะตองไมนอยกวา

ประโยชนเอกชนที่สูญเสียไปตามหลักความพอสมควรแกเหตุในความหมายอยางแคบ 

ในสวนเรื ่องการบังคับใชมาตรา 17 แหงพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน

เนื่องจากคดีหรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนานั้นยังไมมีคดีที่ศาลไดมีคำวินิจฉัยใน

เรื่องนี้  
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2.3 ปญหาที่เกิดจากการยกเวนความรับผิดของรัฐในการดำเนินการตามพระราชกำหนดการ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินกับมาตรการในการรับมือโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 

 แมวาในปจจุบันบรรดาคดีตางๆ ที่ขึ้นสูศาลเนื่องจากการใชอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุม

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาจะยังไมมีคำพิพากษาที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา 17 ที่วาดวยการยกเวนความรับผิด อยางไร

ก็ตามการยกเวนความรับผิดของเจาหนาที่ตามมาตรา 17 กอใหเกิดปญหาในเชิงหลักการในหลายประเด็น 

ดังนี้ 

1) การยกเวนความรับผิดดังกลาวไมสอดคลองกับหลักการรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิด 

หลักการรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิด (la responsabilite sans faute) ถือเปนความรับผิด

ของฝายปกครองในการเยียวยาความเสียหาย แมวาฝายปกครองจะไมไดกระทำความผิดหรือไมไดกระทำการ

อันเปนการละเมิด เปนแนวคิดที่วาจะไมใหมีความเสียหายเกิดขึ้นโดยไมมีการเยียวยาใหแกประชาชน ใน

ฝรั ่งเศสไดมีการพัฒนาความขอความคิดพื ้นฐานสนับสนุนความรับผิดชอบของรัฐที ่ชัดเจนและมีความ

หลากหลาย หลักการพื้นฐานของความรับผิดโดยปราศจากความผิดโดยหลักมี 2 ประการ คือ ความรับผิดอัน

เกิดจากความเสี่ยงภัย (La responsabilite pour risque) และความรับผิดอันมีรากฐานมาจากการกระทำที่

กระทบกระเทือนตอหลักความเสมอภาคในการรับภาระสาธารณะ (La responsabilite pour la rupture de 

l’egalite devant la charge publique)47 ซึ่งแนวคิดดังกลาวมาจากทฤษฎีเรื่องการชวยเหลือเกื้อกูลกันใน

ชาติ (solidarite nationale) ดังนั้น หากมีความเสียหายเกิดข้ึนเนื่องจากการกระทำที่แมจะชอบดวยกฎหมาย

หรือเจาหนาที่รัฐไมมีความผิด แตการกระทำดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของรัฐ 

บุคคลที่เสียหายจากการรับภาระสาธารณะมากกวาที่พลเมืองคนอื่นๆ จะตองเสีย สมควรที่จะตองไดรับคา

ชดใชเยียวยาความเสียหายเหลานั้น 

ซึ่งหากพิจารณาจากทฤษฎีดังกลาว การยกเวนความรับผิดยอมไมสอดคลองกับหลักการรับผิดของรัฐ

โดยปราศจากความผิด และในบางกรณีการใชอำนาจเหลานั ้นอาจเกิดความเสียหายกับบุคคลที่ไมมีสวน

เกี่ยวของกับเหตุการณหรือสถานการณดังกลาว ดังนั้น เจาหนาที่รัฐจำตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการ

กระทำของตนเองดวย ซึ่งแมวาจะไดกระทำไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว รัฐก็ควรที่จะตองชดเชยความ

เสียหายแกบุคคลที่ตองรับภาระหรือความเสียหายที่เกิดจากการกระทำเพื่อประโยชนสวนรวมดังกลาว48  

2) ภาระการพิสูจนในประเด็นแหงคดีวาเจาหนาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มาตรา 17 กำหนดไวหรือไม

ตกเปนของประชาชน 

 
47 หนา 67 บทวิเคราะหคดีและคำวินิจฉัยที่สำคัญ หลักกฎหมายจากคดีปกครองความรับผิดของรัฐในความเสียหายทีเ่กิดจากเหตุการณชุมนุมประทวง (คำพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุดที่ อ.711/2555 และที ่อ.1442/2560), วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2563 
48 หนา 322 วสนัต ชมพูศรี การบังคับใชพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน, วิทยานิพนธ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2559 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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นอกจากนี้ การพิสูจนวาการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในสถานการณฉุกเฉินไมเปนไปตาม

เงื่อนไขที่มาตรา 17 กำหนดไว กลาวคือไมสุจริต ไมพอสมควรแกเหตุ มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ หรือไม

เปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะนั้น ยอมเปนภาระของประชาชนผูฟองคดี ผูฟองคดีมีหนาที่ในการพิสูจน ซึ่ง

ในทางปฏิบัติ วสันต ชมภูศรี เห็นวาเปนการยากอยางยิ่งที่จะพิสูจนใหศาลเห็นใหไดวาการกระทำดังกลาวเพื่อ

การปฏิบัติหนาที่ไปนั้น ไมเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และภาระการพิสูจนซึ่งตกอยูแกประชาชนนี้เอง 

เปนขอสะทอนปญหาอยางยิ่งในการยกเวนความรับผิดของเจาหนาที่รัฐในสถานการณฉุกเฉิน49 

3) การยกเวนความรับผิดตามมาตรา 17 อาจขัดหรือแยงกับเจตนารมณของบทบัญญัติเรื่องสิทธิใน

การฟองรองหนวยงานของรัฐตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญบางประการ 

วสันต ชมพูศรี เห็นวา รัฐธรรมนูญไดกำหนดกรอบในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกรณี

ที่เจาหนาที่ของรัฐกระทำหรือละเวนการกระทำใดไว โดยกำหนดใหผูเสียหายยอมมีสิทธิที่จะสามารถฟองรอง

ตอหนวยงานของรัฐเพื่อเยียวยาความเสียหายได50 ยกตัวอยางเชน บทบัญญัติมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดบัญญัติคุมครองสิทธิที่จะฟองรองหนวยงานของรัฐไววา “บุคคลและ

ชุมชนยอมมีสิทธิ (3) ฟองหนวยงานของรัฐใหรับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเวนการกระทำของ

ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางหนวยงานของรัฐ” ซึ่งการที่พระราชกำหนดฉบับดังกลาวบัญญัติในลักษณะที่

จำกัดสิทธิในการฟองรองดำเนินคดีหรือยกเวนความรับผิดที่เกี่ยวกับการกระทำหรือละเวนการกระทำของ

เจาหนาที ่รัฐ อาจจะเปนปญหาและกอใหเกิดหลักการที ่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของมาตรา 41 แหง

รัฐธรรมนูญได   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 เพิ่งอาง 
50 เพิ่งอาง 
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สวนที่ 3  

ขอเสนอเกี่ยวกับการแกไขกฎหมายที่ใชในสถานการณฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข 

 

 หลังจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในแตละประเทศมีวิธีรับมือสถานการณที่

แตกตางกันไป ในบางประเทศไดเลือกใชอำนาจสถานการณฉุกเฉิน (Emergency power) ที่มีอยูแลวจาก

รัฐธรรมนูญหรือจากกฎหมายระดับรัฐบัญญัติที่ดำรงอยู เชน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมมีการประกาศใช

อำนาจสถานการณฉุกเฉินในระดับสหพันธแตพยายามควบคุมโรคดวยรัฐบัญญัติปองกันโรคติดตอ 

(Infektionsschutzgesetz, IfSG.)51 ซึ ่งมีระดับการประกันสิทธิของปจเจกชนที่สูงกวา  และศาลปกครอง

สามารถเขามาตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของมาตรการที่ออกมาโดยอาศัยอำนาจรัฐบัญญัติฉบับนี้ได 

ยิ่งไปกวานั้นรัฐบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดการชดเชยคาเสียหายใหในกรณีที่ทรัพยสินเสียหายหรือถูกทำลาย

เนื่องจากเหตุที่เกิดจากโรคระบาด (Epidemic hygiene) อีกดวย52 ในบางประเทศเชน ประเทศฝรั่งเศสได

รับมือกับวิกฤติ Covid-19 โดยการตรากฎหมายสถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขเพื่อรวบอำนาจวินิจฉัยส่ัง

การใหการดำเนินการรับมือภัยพิบัติสาธารณสุขดำเนินไปในทางเดียวกันทั้งประเทศ อยางไรก็ตาม  ตัวเนื้อหา

ของกฎหมายสถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขนั้นไดถูกวิพากษวิจารณในวงการวิชาการอยางมาก เนื่องจาก

แทบไมแตกตางกันกับกฎหมายสถานการณฉุกเฉินจากเหตุอื่นแตอยางใด53 

 ในประเทศไทยรัฐบาลไดนำพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาใช ซึ่ง

โดยปกติกฎหมายฉบับนี้ไมไดมีวัตถุประสงคในการสรางมาตรการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางสาธารณสุข แต

เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาที่ใหอำนาจฝายบริหารที่กวางขวาง กฎหมายฉบับนี้จึงถูกนำมาใชเพื่อจัดการ

ภัยพิบัติทางสาธารณสุขดวย ตามการศึกษาของรายงานชิ้นนี้พบวา  พระราชกำหนดฯ ดังกลาวไดกอใหเกิด

สภาวะที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานเปนอยางมากโดยไมไดสัดสวนกับประโยชนสาธารณะ ดังนั้น จากการศึกษาและ

พิจารณาองครวมของกฎหมายอยางเปนระบบ มาตรการในการแกไขสภาวการณที่ละเมิดสิทธิขั้นพื ้นฐาน

ดังกลาวอาจกระทำได 2 รูปแบบ คือ 

3.1 การแกไขบทบัญญัติแหงพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

เหตุผลสำคัญอยางแรกซึ่งทำใหการใชอำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน

กอใหเกิดสภาวการณที่สิทธิขั ้นพื ้นฐานถูกกระทบอยางมาก  คือ ระยะเวลาการประกาศใชอำนาจตาม

สถานการณฉุกเฉินที่ไมมีที่ส้ินสุดและปราศจากการตรวจสอบถวงดุลโดยองคกรอื่น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการ

ใชอำนาจตามสถานการณฉุกเฉินในประเทศอื่นๆ เชน ประเทศอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส หรือเยอรมนี การประกาศ

 
51 Andrea Kießling and Anika Klafki, Fighting COVID 19 – Legal Powers and Risks: Germany, retrieved from https://verfassungsblog.de/fighting-

covid-19-legal-powers-and-risks-germany/ 
52  § 65 IfSG ในปจจุบันจะเปนที่ถกเถียงในทางวิชาการวาการสั่งปดกิจกรรมบางอยาง เชน การยกเลิกการแขงขันฟุตบอลจะอยูในขอบขายมาตรานี้หรือไม 
53 Sébastien Platon, From One State of Emergency to Another – Emergency Powers in France, retrieved from https://verfassungsblog.de/from-

one-state-of-emergency-to-another-emergency-powers-in-france/ 
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สถานการณฉุกเฉินนั้นหากตองการขยายระยะเวลาในการใชอำนาจ โดยทั่วไปจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

องคกรนิติบัญญัติเพื่อใหเกิดการตรวจสอบถวงดุล ไมวาจะเปนเหตุแหงการขยายระยะเวลาหรือความเหมาะสม

ในการใชอำนาจฉุกเฉินตอ ซึ่งตามพระราชกำหนดฯ ในไทยไมมีกลไกดังกลาว ดังนั้น จึงเห็นควรแกไข พ.ร.ก.

ฉุกเฉินฯ มาตรา 5 จากเดิมที่ใชเพียงความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการขยายระยะเวลาการใชสถานการณ

ฉุกเฉินเทานั้น อาจเพิ่มเติมขอความที่วาในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณในแตละคราวตอง

ไดรับความยินยอมจากรัฐสภา เปนตน 

เหตุผลประการที่สอง คือ บรรดาผลผลิตของการใชอำนาจฉุกเฉินทั้งหลาย ไมวาจะเปนบรรดา คำส่ัง 

ประกาศ หรือกฎเกณฑทั้งหลายที่ออกมาโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ นั้นไมอาจถูกตรวจสอบไดโดย

ศาลปกครอง เนื่องจากมาตรา 16 ไดกำหนดหลักการไวไมใหการกระทำโดยอาศัยอำนาจตามสถานการณ

ฉุกเฉินนั้นถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได ดังนั้น มาตรการที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตางๆ จึงไมมี

องคกรตุลาการที ่มีอำนาจโดยตรงในการเพิกถอนการกระทำทางปกครองที ่ไมชอบดวยกฎหมายเขามา

ตรวจสอบ เมื่อไปฟองศาลแพงการตั้งสภาพแหงขอหาโดยทั่วไปมักจะกระทำไดเฉพาะเรื่องละเมิดเทานั้น ซึ่งทำ

ไดเพียงเรียกรองคาเสียหาย ศาลยุติธรรมไมมีอำนาจเพิกถอนการกระทำทางปกครองไดโดยตรง รวมไปถึงศาล

ยุติธรรมก็มีแนวโนมที่จะยกฟองในคดีละเมิดเนื่องดวยเหตุที่วาเปนการกระทำที่มีกฎหมายใหอำนาจรองรับ 

นอกจากนี้ ศาลปกครองเปนศาลที่ใชระบบวิธีพิจารณาแบบไตสวน แตเมื่อผูที่ไดรับความเดือดรอน

เสียหายตองไปฟองศาลยุติธรรมซึ่งมีระบบการพิจารณาคดีแบบกลาวหา ยอมสงผลใหผูที่ไดรับผลกระทบจาก

อำนาจตามสถานการณฉุกเฉินตองรับภาระในการแสวงหาพยานหลักฐานเอง ซึ่งในบางกรณีไมสามารถนำ

พยานหลักฐานซึ่งอยูที่หนวยงานของรัฐมานำสืบตอสูคดีได ดังนั้น  การยกเวนเขตอำนาจของศาลปกครอง

ออกไปในการตรวจสอบการกระทำตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จึงเปนการกระทำที่ทำใหสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนไมไดรับการคุมครองอยางเหมาะสม ดังนั้นจึงเห็นควรแกไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาตรา 16 โดย

ตัดขอความที่วา “และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” ออกเสีย 

3.2 การตรากฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินในทางสาธารณสุข 

แมประเทศไทยจะไมมีกฎหมายพิเศษที่มีวัตถุประสงคในการจัดการภัยพิบัติทางสาธารณสุขโดย

เฉพาะเจาะจง แตในการรับมือภัยพิบัติทางสาธารณสุขนั้น ในไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติ

โรคติดตอ พ.ศ. 2558, พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550, พระราชบัญญัติระเบยีบ

การบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2538 อันเปนกฎหมายที่เกี ่ยวของอยูแลว อยางไรก็ตาม ขอสังเกตทาง

กฎหมายคือ การกำหนดมาตรการตางๆ หรือการดำเนินการตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวของเหลานี้ ในบาง

กรณีอาจจะถูกควบคุมดวยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง อันเปนกฎหมายกลางที่กำหนดให

เจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมที่สูงกวา ซึ่งอาจจะทำใหการดำเนินการเพื่อ

รับมือภัยพิบัติทางสาธารณสุขไดอยางไมทันทวงที  

อีกทางเลือกที่นาสนใจในการสรางมาตรการที่รับมือกับภัยพิบัติทางสาธารณสุขไดอยางทันทวงที และ

ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนไมใหถูกแทรกแซงเกินสมควรแกเหตุ  คือ การออกกฎหมายวาดวย
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สถานการณฉุกเฉินในทางสาธารณสุขโดยเฉพาะเจาะจง จากการศึกษาพบวา  การตรากฎหมายวาดวย

สถานการณฉุกเฉินในทางสาธารณสุขนั้น อาจนำพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 มาใชเปนตนแบบ 

เนื ่องจากพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 นั ้น เปนกฎหมายที ่ใหอำนาจในการกำหนดมาตรการที่

ครอบคลุมในการจัดการกับโรคระบาด แตทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคติดตอนั้นไดกำหนดองคกรที่มี

อำนาจหนาที ่รับผิดชอบหลักอยูที ่องคกรปกครองสวนภูมิภาค  (จังหวัด) และองคกรปกครองสวนกลาง 

(คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอแหงชาติ) ดังนั้น จึงเห็นวาการนำพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยมาบัญญัติประกอบในสวนของการกำหนดอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการโรค

ระบาดดวยนั้น สามารถอุดชองวางในแงการเพิ่มบทบาทของทองถิ่นและเพิ่มองคกรที่รับมือกับภัยพิบัติทาง

สาธารณสุขได 

อยางไรก็ตาม การจัดการภัยพิบัติทางสาธารณสุขเพื่อใหมีความเปนเอกภาพและทันทวงทีในกฎหมาย

วาดวยสถานการณฉุกเฉินในทางสาธารณสุขโดยเฉพาะ อาจกำหนดใหมาตรการตางๆ  หรือการใชอำนาจ

สถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข ไมจำเปนตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง แต

อยางไรก็ตาม เพื่อประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรการและการดำเนินการทางปกครองตามกฎหมาย

วาดวยสถานการณฉุกเฉินในทางสาธารณสุขจะตองถูกตรวจสอบไดโดยศาลปกครอง และการขยายระยะเวลา

สถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขจะตองไดรับความยินยอมจากรัฐสภา เพื่อมิใหหลักการแบงแยกอำนาจถูก

ส่ันคลอนโดยอำนาจสถานการณฉุกเฉิน และเกิดสภาวะที่ฝายบริหารสามารถดำรงสภาวะสถานการณฉุกเฉินได

อยางไมมีที่ส้ินสุดเฉกเชนสถานการณปจจุบัน  

 

 




	การดำเนินคดีฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คู่ไปกับ พ.ร.บ.ชุมนุมฯ
	ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพฯ จากสถานการณ์การชุมนุม
	สถิติคดีชุมนุมพุ่งสัมพันธ์กับสถานการณ์ทางการเมือง
	เสรีภาพชุมนุมภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
	1. การมุ่งเน้นใช้ควบคุมการชุมนุมทางการเมือง
	2. การบังคับใช้กฎหมายอย่างสับสนเพื่อเป็นภาระแก่ผู้ชุมนุม
	3. การยกเว้นความรับผิด และความพยายามในการตรวจสอบถ่วงดุลผ่านกลไกศาล



