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อยา่งยิ�ง ทั�งนี�เนื�องจาก‘เมื�อสถานการณม์คีวามยากลําบากขึ�น’ ทําให ้มคีวามเป็นไปได ้
อยา่งมากที�จะทําใหเ้กดิการเสยีสละสิทธขิองคนบางกลุม่เพื�อประโยชนข์องคนสว่นใหญ ่
ยิ�งไปกวา่นั�นเหตกุารณใ์นอดตียงัแสดงวา่ในสถานการณฉุ์กเฉนิเป็นชว่งเวลาที�อํานาจถกูนํา
มาใช้ในทางมชิอบ โดยถกูปกปิดอยูภ่ายใตค้วามตื�นตระหนกของผูค้นซึ�งเกิดจากวิกฤติ
ดงักลา่ว  ความจําเปน็ในการเคารพสิทธมินุษยชนในสถานการณฉุ์กเฉนิไมไ่ด้หมายถงึการที�
�สทิธิมนุษยชนจะสามารถถูกนํามาใชใ้นลกัษณะเชน่เดยีวกับในเวลาปกติ  แมแ้ต่่ในเวลาปกติ
การใช้สิทธมินุษยชนของบุคคลหนึ�งก็ไมค่วรละเมดิสิทธมินุษยชนของผู้อื�นและประโยชน ์
สาธารณะที�สําคัญ

คาํนํา

วธิกีารซึ�งรัฐรับมอืตอ่สถานการณฉุ์กเฉนิทําให ้เกดิความเขา้ใจเชงิลกึที�สําคญัเกี�ยวกบัการให ้
คณุคา่ของสทิธมินุษยชนของรัฐวา่มมีากเพยีงใด สทิธมินุษยชนไมไ่ดม้ลีกัษณะที�จะไดรั้บ
การเคารพตอ่เมื�อเงื�อนไขของสถานการณเ์หมาะสมหรอืเอื�ออํานวยดงัเชน่'เพื�อนที�จะอยูก่บัเรา 
เฉพาะในชว่งเวลาที�ดแีตจ่ะหายไปเมื�อเราตกอยูใ่นความยากลําบาก' ในทางตรงขา้ม
บอ่ยครั �งที�่สทิธมินุษยชนจะมคีวามหมายมากที�สดุในสถานการณท์ี�ยากลําบากและทา้ทายเป็น
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โดยเฉพาะอย ่างยิ�งในสถานการณ์ฉุกเฉิน การใชส้ทิธมินษุยชนยิ�งต ้องคํานงึถึงประเด็นดังกล ่าว 
มากยิ�งขึ�นเนื�องจากความเสี�ยงที�เกิดขึ�นในสถานการณ์ฉุกเฉินมักจะคุกคามสทิธิพื�นฐานของบคุคล 
จํานวนมากและเกี�ยวข้องกับประโยชน ์สาธารณะที� ี �สาํคัญ ดังนั�นจึงต ้องพิจารณาถงึความสมดุล 
อันละเอียดอ ่อนระหว ่างการให           ้ ความสาํคัญกับสทิธิมนษุยชนและการใช ้สทิธิมนษุยชนอย ่างสม 
เหตุสมผล 

 

มาตรา 4 ของกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (ICCPR)  
มบีทบัญญัตทิี�เกี�ยวขอ้งกบัสถานการณ์ฉุกเฉนิ ซึ�งเป็นขอ้กําหนดสําคัญในการใชส้ทิธมินุษยชนใน
สถานการณ์ฉุกเฉนิ  โดยใหรั้ฐมคีวามยดืหยุน่ในบางดา้นและสามารถกําหนดเงื�อนไขที�เขม้งวด
ดา้นอื�นๆ รัฐสามารถเลี�ยงพันธกรณีดา้นสทิธมินุษยชนบางประการได ้แตไ่มท่ั �งหมด 
การเลี�ยงพันธกรณีของรัฐทําไดเ้พยีงเทา่ที�จําเป็น(คณะกรรมการสทิธมินุษยชนไดใ้หค้วามเห็นวา่ 
การเลี�ยงพันธกรณีของรัฐจะตอ้งไดส้ดัสว่นอยา่งเหมาะสม)และเป็นไปตามเงื�อนไขความชอบดว้ย 
กฎหมายระหวา่งประเทศและปราศจากการเลอืกปฎบิัต ิการที�รัฐใชส้ทิธเิลี�ยงพันธกรณีมากขึ�นเทา่ใด 
จะยิ�งทําใหม้กีารตรวจสอบอยา่งละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการดําเนนิการจากนานาชาตอิยา่งใกลช้ดิมาก
ขึ�นเทา่นั�น  ดว้ยเหตนุี�รัฐจําเป็นตอ้งประกาศตอ่สาธารณะและแจง้ใหป้ระชาคมระหวา่งประเทศทราบ 
ถงึเจตนาที�จะเลี�ยงพันธกรณีดา้นสทิธมินุษยชนเนื�องจากสถานการณ์ฉุกเฉนิ

วกิฤตกิารณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ถอืเป็นหนึ�งในสถานการณ์ฉุกเฉนิที�รนุแรงและเป็นภาวะ
ฉุกเฉนิระดับโลกที�โลกไดเ้ผชญิในทศวรรษที�ผา่นมา จากขอ้มลูที�ถกูรวบรวมโดย the CCPR Centre 
พบวา่เกอืบ 80 ประเทศไดม้กีารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิอยา่งเป็นทางการ และในจํานวนนี�ม ี18 
ประเทศไดแ้จง้ตอ่องคก์ารสหประชาชาต ิมาตรการที�รัฐนํามาใชใ้นสถานการณ์ฉุกเฉนิไดแ้ก ่
การจํากดัการเคลื�อนยา้ยอยา่งเขม้งวด การจํากดัการชมุนุมและการรวมกลุม่กนั การปิดธรุกจิตา่งๆ 
และมกีารใชม้าตรการเฝ้าระวังที�หลากหลายเพื�อวัตถปุระสงคใ์นการตดิตามการตดิตอ่ของบคุคลตา่งๆ 
ทําใหเ้กดิคําถามถงึความสอดคลอ้งของมาตรการเหลา่นี�กบัพันธกรณีที�รัฐจะตอ้งปฏบิัตติามภายใต ้
ICCPR และตราสารกฎหมายดา้นสทิธมินุษยชนอื�นๆ  เป็นที�ชดัเจนวา่สถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคโควดิ-19  เป็นภาวะฉุกเฉนิทางการแพทยอ์ยา่งแทจ้รงิซึ�งทําใหต้อ้งมกีารใชม้าตรการเลี�ยงพันธ
กรณี อยา่งไรก็ตามการตอบสนองของรัฐตอ่การแพรร่ะบาดดังกลา่วมลีักษณะเกนิความจําเป็น ขาด 
พื�นฐานดา้นขอ้เท็จจรงิและกฏหมายหรอืมกีารใชส้ทิธใินทางมชิอบ กลา่วอกีนัยหนึ�งคอืความสมดลุ 
ระหวา่งมาตรการของการจํากดัสทิธแิละการเลี�ยงพันธกรณีดา้นสทิธมินุษยชนกบัการคุม้ครอง 
สทิธมินุษยชนซึ�งใชเ้ป็นขอ้อา้งถงึความชอบธรรมของมาตรการดังกลา่วถกูบดิเบอืนในบางครั �ง 
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ศาสตราจารย ์Yuval Shany 

The CCPR Center ได ้นําเสนอเอกสารฉบับนี�เพื�อทําใหภ้าคประชาสงัคมมกีารเขา้ถงึที�มากขึ�น 
เกี�ยวกบัมาตรฐานทางกฎหมายของกติการะหวา่งประเทศที�เกี�ยวข ้องเพื�อประเมนิการดําเนนิการ 
ของรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉนิโดยทั�วไปและโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในระหวา่งสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 เอกสารฉบับนี�มวีัตถปุระสงคเ์พื�อให ้กรอบคําถามทางกฎหมายและ
เงื�อนไขทางกฎหมายแกก่ลุม่คนดังกลา่วซึ�งพวกเขาสามารถที�จะคน้หาและบรูณาการเขา้ไปใน 
งานด ้้านการรณรงค(์advocacy work)ของพวกเขา โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในการจัดทํารายงานเงา
(shadow report)เสนอตอ่คณะกรรมการสิทธมินุษยชนและกลไก(body)ที�ทําหน า้ที�ดแูลและ 
ตรวจสอบดา้นสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ ความสําคัญของเอกสารฉบับนี�ไมไ่ดถ้กูกลา่วอา้ง
เกนิจรงิ  ดังที�ได ้กลา่วถงึข ้างต ้นสทิธมินุษยชนจะมคีวามเปราะบางมากที�สดุในชว่งเวลา
สถานการณ์ฉุกเฉนิ การควบคมุตรวจสอบในระหวา่งประเทศคอืเครื�องป้องกนัสําคัญที�ชว่ยลด
การใช ้อํานาจในสถานการณ์ฉุกเฉนิในทางมชิอบ  นักปกป้องสทิธมินุษยชนในระดับชาติ 
สามารถที�จะชว่ยสนับสนุนการควบคมุตรวจสอบในระหวา่งประเทศได ้โดยการรายงานข ้อมลูที��
เกี�ยวข ้องกบัการปฏบิัตติามกฎหมายสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศของรัฐในสถานการณ์
ฉุกเฉนิไปยังกลไกตา่งๆขององคก์ารสหประชาชาติ ยิ�งรายงานของพวกเขามกีารวเิคราะห์
ทางกฎหมายตามแนวทางที�ใช ้โดยกลไกตา่งๆขององคก์ารสหประชาชาตมิากขึ�นเทา่ใด 
ยิ�งทําให ้รายงานเหลา่นั�นมปีระโยชนแ์ละมปีระสทิธผิลมากขึ�นเทา่นั�น

เนื�องจากมคีวามเสี�ยงในการละเมดิดา้นสทิธมินุษยชนสงูมากในระหวา่งวกิฤตกิารณ์โรคโควดิ-19 
ดังนั�นจงึจําเป็นอยา่งยิ�งที�การควบคมุตรวจสอบจะตอ้งมคีวามถกูตอ้งตามความเป็นจรงิและทาง 
ดา้นกฎหมายมากที�สดุ กลุม่ภาคประชาสงัคมเป็นสว่นที�ขาดไมไ่ด ้ หากปราศจากภาคประชา
สงัคม  กลไกตา่งๆเชน่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนก็คงไมส่ามารถดําเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธิ
ภาพ  the CCPR Centre ไดแ้สดงบทบาทสว่นที�ขาดเสยีมไิดใ้นการหลอมรวมผูม้สีว่นไดเ้สยี
เขา้มาไวด้ว้ยกนัและสนับสนุนคณุภาพของการมปีฏสิมัพันธแ์บบมอือาชพี ดังจะเห็นจากสื�อสิ�ง
พมิพท์ี�ดแีละมปีระโยชนเ์ป็นอยา่งมากดังเชน่เอกสารฉบับนี�ซ ึ�งไดถ้กูจัดทําขึ�นดว้ยความพยายาม
ที�ไมอ่อ่นลา้ของ the CCPR Centre   พวกเราผูซ้ ึ�งทํางานดา้นกฎหมายสทิธมินุษยชนระหวา่ง
ประเทศมคีวามซาบซึ�งใจเป็นอยา่งยิ�ง 

อดตีประธานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
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ทา่มกลางวกิฤตกิารณด์า้นสาธารณสขุจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19ซึ�งไมเ่คยเกดิขึ�นมากอ่น 
รัฐและเจา้หนา้ที�ทอ้งถิ�นไดม้กีารนํามาตรการที�หลากหลายมาใช ้เชน่การจํากดัสทิธแิละเสรภีาพของ
ปัจเจกบคุคล ในหลายกรณีการจํากดัสทิธแิละเสรภีาพดงักลา่วมคีวามจําเป็นในการจัดการกบัการแพร่
่ระบาดของไวรัสโควดิ-19อยา่งมปีระสทิธผิลและปกป้องสทิธใินชวีติและสทิธใินสขุภาพของทกุคน 
โดยแทจ้รงิแลว้รัฐสามารถจํากดัสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงไดต้ามที�บญัญัตไิวภ้ายใตก้ตกิา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง(ICCPR )ในสถานการณ์ที�จํากดัซึ�งรวมถงึ 
สถานการณท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัความเสี�ยงดา้นสาธารณสขุ หรอืเมื�อเผชญิกบัสถานการณฉุ์กเฉนิระดบัชาติ
ที�รา้ยแรงดั�งเชน่สถานการณฉุ์กเฉนิที�เกดิจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19  รัฐภาคใีนกตกิาฯ  
(ICCPR)สามารถละเวน้พันธกรณีบางประการภายใตก้ตกิาฯเป็นการชั�วคราวหากมเีงื�อนไขหรอืสถานการณ์
ตรงตามที�ระบใุนมาตรา 4 ของกตกิาฯ (ICCPR)

บทนํา
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อยา่งไรกต็ามยงัคงมคีวามกงัวลเกี�ยวกบัขอบเขต ผลกระทบและระยะเวลาของมาตรการบางประการซึ�ง
ถกูนํามาใชเ้พื�อปกป้องสาธารณสขุซึ�งอาจเกนิขอบเขตของการจํากดัสทิธแิละการเลี�ยงพันธกรณีของรัฐ
ตามที�ไดรั้บอนุญาตภายใตก้ตกิาฯ(ICCPR)  อกีทั �งยงัมขีอ้กลา่วหาถงึการที�รัฐบางรัฐใชว้กิฤตกิารณโ์รค
โควดิ-19 เป็นโอกาสในการที�จะรวบอํานาจ สรา้งอํานาจใหม ่หรอืทําลายองคก์รภาคประชาสงัคม 
(CSOs) นักปกป้องสทิธมินุษยชน (HRDs) หรอืนักการเมอืงฝ่ายตรงขา้ม   สิ�งสําคญัที�ควรกลา่วถงึคอื
กลุม่ชนชายขอบผูซ้ ึ�งมคีวามเปราะบางอยา่งมากตอ่การละเมดิสทิธมินุษยชนเนื�องจากการขาดดลุเชงิ 
โครงสรา้งของประเทศและประเด็นปัญหาตา่งๆที�หยั�งรากลกึในสงัคม กลุม่ชนเหลา่นี�ไดรั้บผลกระทบ
อยา่งไมไ่ดส้ดัสว่นจากสถานการณโ์รคระบาดโควดิ-19 และผลกระทบเชงิลบของมาตรการที�รัฐใชใ้นการ
ตอบสนองตอ่โรคระบาดดงักลา่ว

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาติ (คณะกรรมการสทิธมินุษยชน) เป็นกลไกในการตดิตาม
ตรวจสอบของกตกิาฯ(ICCPR)  โดยจะพจิารณาวา่รัฐมกีารปฏบิตัทิี�ละเมดิกตกิาฯหรอืไม่  ซึ�งต ้องอาศยั
การตรวจสอบสถานการณท์ี�เฉพาะเจาะจงอยา่งเข ้มงวดเป็นกรณีๆไป  โดยสว่นใหญเ่ป็นการตรวจสอบใน
บรบิทของพันธกรณีที�รัฐได ้รายงานมา ซึ�งผูม้สีว่นได ้เสยีในชาตมิกัจะให ้ข ้อมลูสําคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
องคก์รภาคประชาสงัคม (CSO) และนักปกป้องสทิธมินุษยชน (HRD)

จากความเป็นมาดงักลา่ว แนวปฏบิตัฉิบบันี�มุง่หวงัที�จะใหเ้ป็นเครื�องมอืแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีที�เกี�ยวขอ้ง  
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งองคก์รภาคประชาสงัคม นักปกป้องสทิธมินุษยชน  และสถาบนัสทิธมินุษยชน
แหง่ชาต(ิ NHRIs)  ในการตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลกระทบเชงิลบตอ่การใชส้ทิธพิลเมอืงและ
สทิธทิางการเมอืงซึ�งเกดิจากมาตรการที�รัฐนํามาใชใ้นบรบิทของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค 
โควดิ-19 ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล  อกีทั �งยงัใหข้อ้สรปุภาพรวมและคําอธบิายอยา่งงา่ยของมาตราตา่งๆ
ของกตกิาฯ(ICCPR) ซึ�งอนุญาตใหม้กีารจํากดัสทิธใินสถานการณอ์นัจํากดั(บทที� 1) 
ขั �นตอนและเงื�อนไขในการเลี�ยงพันธกรณีภายใตก้ตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิาง
การเมอืง(ICCPR)โดยชอบดว้ยกฎหมาย (บทที�2) สทิธติา่งๆที�ไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ตกิาฯ 
ซึ�งไมส่ามารถเลี�ยงพันธกรณีไดไ้มว่า่ภายใตส้ถานการณใ์ดๆแมแ้ตใ่นสถานการณฉุ์กเฉนิ (บทที�3) 

ในแตล่ะสว่นจะมคํีาถามชี�แนะหลายคําถาม ซึ�งจะชว่ยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีในการตรวจสอบรปูแบบและ
ความเสี�ยงของการละเมดิกตกิาฯ(ICCPR)ไดใ้นทางปฏบิตัแิละอยา่งมปีระสทิธผิล   นอกจากนี�ยงัใชเ้ป็น
พื�นฐานสําหรับฝ่ายตา่งๆในการดําเนนิการเพิ�มเตมิเพื�อที�จะระบแุละแกไ้ขปัญหาการละเมดิสทิธพิลเมอืง
และสทิธทิางการเมอืงในภาวะฉุกเฉนิสาธารณะ  รวมถงึการพัฒนาการคุม้ครองสทิธมินุษยชนโดย
องสทิธเิป็นพื�นฐาน( human rights-based approach)ในวกิฤตสิาธารณสขุและเสรมิสรา้งความ
เขม้แข็งในการคุม้ครองสทิธมินุษยชนในระดบัทอ้งถิ�นและระดบัชาติ
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1. มาตรการภายใต้กติการะหวา่งประเทศ
ว ่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(ICCPR)ที�อนุญาตให้มีการจํากัดสิทธิิใน 
สถานการณ์อันจํากัด

• ลักษณะและขอบเขตท ี�แน่นอนของการจํากัดสิทธิ
• สถานการณ์และบริบท
• เหตุผลความชอบธรรม และ
• ผลกระทบ1

มาตรา 12 (เสรภีาพในการเคลื�อนยา้ย)  มาตรา 18วรรค 3 (เสรภีาพในการแสดงออกทางศาสนา 
หรอืความเชื�อ) มาตรา 19 (เสรภีาพในการแสดงออก) มาตรา 21 (เสรภีาพในการชมุนุมโดยสงบ) 
และมาตรา 22 (เสรภีาพในการรวมตวักนัเป็นสมาคม)ของกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืง 
และสทิธทิางการเมอืง(ICCPR) บญัญัตไิวช้ดัเจนถงึการอนุญาตใหม้กีารจํากดัเสรภีาพตา่งๆซึ�ง 
กตกิาฯไดบ้ญัญัตไิวใ้นสถานการณแ์ละบรบิทที�เฉพาะเจาะจง  ดงัจะเห็นในคําอธบิายดา้นลา่ง รัฐภาค ี
สามารถจํากดัสทิธติา่งๆไดโ้ดยไมถ่อืเป็นการเลี�ยงพันธกรณีภายใตก้ตกิาฯ เมื�อเป็นไปตามขอ้กําหนด 
ในการจํากดัสทิธทิี�ระบไุวใ้นแตล่ะมาตรา  การจํากดัสทิธบิางประการตามมาตราตอ่ไปนี�สามารถทําได ้
ภายใตส้ถานการณย์กเวน้ไดแ้กม่าตรา 6 (สทิธใินชวีติ)  มาตรา 9 (สทิธใินเสรภีาพ) มาตรา 12 
วรรค4  (สทิธใินการเดนิทางเขา้ประเทศของตน)และมาตรา 17 (สทิธใินความเป็นสว่นตวั) 
ถา้ขอ้จํากดันั�นไมเ่ป็นการลดิรอนสทิธ ิ(มาตรา6 มาตรา9 และมาตรา12 วรรค4)หรอืการแทรกแซง 
สทิธ(ิมาตรา17)  “ตามอําเภอใจ”  การลดิรอนสทิธหิรอืการแทรกแซงสทิธโิดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย  
ซึ�งไมจํ่าเป็นหรอื ไมไ่ดส้ดัสว่นถอืวา่เป็นลกัษณะตามอําเภอใจ
เมื�อมกีารจํากดัสทิธขิ ึ�น รัฐภาคจีะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนในรายงานทบทวน
(periodic report) โดยระบขุอ้มลูที�เฉพาะเจาะจงเกี�ยวกบัการจํากดัสทิธดิงักลา่ว โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง  
รายละเอยีดเกี�ยวกบั
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ก. ความมั�นคงแหง่ชาติ
ข. ความสงบเรียบร้อย
ค. การสาธารณสุข
ง. ศีลธรรมของประชาชนและ
จ. สทิธแิละเสรภีาพของผูอ้ื�น 

การจํากัดสิทธิจะต้องบัญญัติไวใ้นกฎหมาย ซึ�งหมายถึง "กฎหมายต้องกําหนด 
เงื�อนไขซึ�งสิทธิจะถูกจํากัดอยูภ่ายใต "้ 2 โดยใช"้เกณฑท์ี�มคีวามชดัเจน
และไมใ่หอํ้านาจดลุพนิจิแกเ่จา้หนา้ที�ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายโดยไรข้ดีจํากดั"3

1.ตัวอย่างเช่น
ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 22 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.4) วรรค 8

2.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที�27 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.9) วรรค 12

3.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 27 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.9) วรรค 13

คณะกรรมการสทิธมินุษยชน จะตรวจสอบสถานการณข์องประเทศ
ที�เกี�ยวขอ้งและพจิารณาวา่การจํากดัสทิธทิี�วางไวม้คีวามชอบดว้ยกฎหมาย
หรอืไมจ่ากการพจิารณารายงานทบทวน(periodic review of report)ของรัฐ
ภาค ี การศกึษาความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนเพิ�มเตมิ
ทําใหท้ราบรายละเอยีดเกี�ยวกบัการคุม้ครองสทิธมินุษยชนภายใตก้ตกิาฯ 
(ICCPR)และเมื�อใดจงึควรมกีารจํากดัสทิธ ิ(โปรดดตูวัอยา่งความเห็นทั�วไป
ฉบบัที� 36 สําหรับมาตรา 6  ความเห็นทั�วไปฉบบัที� 35 สําหรับมาตรา 9  
ความเห็นทั�วไปฉบบัที� 27 สําหรับมาตรา 12   ความเห็นทั�วไปฉบบัที� 16
สําหรับมาตรา 17  ความเห็นทั�วไปฉบบัที� 22 สําหรับมาตรา 18   ความเห็น
ทั�วไปฉบบัที� 34 สําหรับมาตรา19 และความเห็นทั�วไปฉบบัที� 37 สําหรับ
มาตรา 21 ปัจจบุนัไมม่คีวามเห็นทั�วไปสําหรับสําหรับมาตรา 22)

มาตรา 12- เสรภีาพในการเคลื�อนยา้ย

มาตรา12 คุม้ครอง:  สทิธขิองบคุคลทกุคนที�อยูใ่นดนิแดนของรัฐใดโดย
ชอบดว้ยกฎหมาย ยอ่มมสีทิธใินเสรภีาพในการโยกยา้ย และเสรภีาพใน
การเลอืกถิ�นที�อยูภ่ายในดนิแดนของรัฐนั�น(วรรค1) สทิธขิองบคุคลทกุคน
ยอ่มมเีสรทีี�จะออกจากประเทศใดๆ รวมทั �งประเทศของตนได(้วรรค2) 
และสทิธขิองบคุคลทกุคนในการเดนิทางเขา้ประเทศของตน(วรรค4)  

มาตรา12 วรรค 3 อนุญาตใหม้กีารจํากดัสทิธติามวรรค 1 และ2  ถา้เป็น
ขอ้จํากดัที�บญัญัตไิวใ้นกฎหมายและจําเป็นในการคุม้ครอง
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• บรรทดัฐานทางกฎหมายซึ�งใช ้ในการจํากดัสทิธ1ิ0

• การเยยีวยาสําหรับการท ้าทายการจํากดัสทิธ1ิ1

• กรณีคนตา่งด ้าวที�อาศยัอยูใ่นรัฐภาคอียา่งถกูต ้องตามกฎหมายและได ้รับผลกระทบที�แตกตา่ง
อนัเนื�องมาจากการจํากดัสทิธิ  ต ้องมกีารรายงานเกี�ยวกบัสถานการณท์ี�ทําให ้เกดิการปฏบิตัทิี�แตก
ตา่งนั�นและความชอบธรรมของการปฏบิตัดิงักลา่ว12

4.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 27 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.9) วรรค 14

5.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 27 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.9) วรรค 15

6.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 27 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.9)วรรค 12

7.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 27 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.9) วรรค 18

8.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 27 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.9) วรรค 4

9.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 27 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.9) วรรค 21

10.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 27 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.9) วรรค 12

11.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 27 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.9) วรรค 3

12.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 27 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.9) วรรค 4

การจํากดัสทิธดิว้ยเหตอุื�นนอกเหนอืจากที�ระบขุา้งตน้ จะกระทํามไิด ้

มาตรการที�นํามาใชใ้นการจํากดัสทิธ ิ“จะตอ้งเป็นไปตามหลกัความ
ไดส้ดัสว่น” หมายถงึจะตอ้ง “มคีวามเหมาะสมเพื�อใหส้ามารถทํา
หนา้ที�ในการคุม้ครอง”   “เป็นเครื�องมอืที�จํากดัสทิธนิอ้ยที�สดุใน
บรรดาเครื�องมอืที�ใหผ้ลลพัธเ์ชน่เดยีวกนั” และ “ไดส้ดัสว่นกบัสิ�ง
ที�ตอ้งการคุม้ครอง”4

หลกัความไดส้ดัสว่นจะตอ้งไดรั้บความเคารพ “ไมเ่ฉพาะในกฎหมาย
ซึ�งกําหนดกรอบของการจํากดัสทิธเิทา่นั�นแตย่งัรวมถงึตอ้งไดรั้บ 
ความเคารพโดยหน่วยงานทางปกครองและตลุาการในการบงัคบัใช ้
กฎหมายดว้ย”5 

ขอ้จํากดัอื�นใด “ซึ�งไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ฎหมายหรอืไมส่อดคลอ้งกบั
เกณฑใ์นมาตรา 12 วรรค3” จะถอืเป็นการละเมดิสทิธซิ ึ�งประกนั
โดยมาตรา 12วรรค 1 และ/หรอืวรรค 26  ของกตกิาฯ

ยิ�งไปกวา่นั�น ขอ้จํากดัใดๆตามมาตรา 12 จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้ง
กบั “หลกัความเสมอภาคและการไมเ่ลอืกปฎบิตั”ิ   และจะถอืวา่เป็น
การละเมดิตอ่กตกิาฯหากขอ้จํากดันั�น “ทําใหเ้กดิการแบง่แยก
ประเภท เชน่ เชื�อชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความคดิเห็นทางการ
เมอืงหรอืความเห็นอื�นๆ ชาตกํิาเนดิหรอืสงัคมดั �งเดมิ ทรัพยส์นิ 
การเกดิ หรอืสถานภาพอื�น”7  ในกรณีของคนตา่งดา้ว ถา้“บคุคล
อาศยัอยูใ่นรัฐใดโดยชอบดว้ยกฎหมาย ขอ้จํากดัสทิธใิดของบคุคล
ผูนั้�นที�ประกนัโดยมาตรา 12 วรรค 1 และวรรค 2 ตลอดจนการปฏบิตั ิ
ใดๆที�แตกตา่งไปจากคนในชาต ิจะตอ้งมคีวามชอบดว้ยกฎหมาย
ภายใตก้ฎที�กําหนดไวใ้นมาตรา12 วรรค 3”8

มาตรา12 วรรค4 คุม้ครองบคุคลจากการถกูลดิรอนสทิธใินการเดนิ
ทางเขา้ประเทศของตนโดยอําเภอใจ   การจํากดัสทิธดิงักลา่ว
แมว้า่จะบญัญัตโิดยกฎหมาย จะตอ้งมเีหตอุนัสมควรในสถานการณ์
ที�เฉพาะและสอดคลอ้งกบับทบญัญัตใินกตกิาฯ9  ตวัอยา่งเชน่ 
รัฐภาคตีอ้งไมย่กเลกิสญัชาตขิองบคุคลใดหรอืขบัไลบ่คุคลไปยงั 
ประเทศที�สามดว้ยเหตเุพื�อป้องกนับคุคลนั�นเดนิทางกลบัประเทศ

หากมขีอ้จํากดัสทิธติามมาตรา12  รัฐภาคตีอ้งรายงานขอ้มลูที�เกี�ยว
ขอ้งทกุประการในรายงานทบทวน(periodic report)ตอ่คณะกรรม
การสทิธมินุษยชน รวมถงึรายละเอยีดเกี�ยวกบั
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หรือความเชื�อ

มาตรา18  คุ้มครองบคุคลทกุคนถงึสิทธใินเสรภีาพทางความคิด 
มโนธรรมและศาสนา รวมถงึเสรภีาพในการมหีรอืนับถอืศาสนา หรอืมี 
ความเชื�อตามคตินยิมของตน และเสรภีาพในการแสดงออกทางศาสนา
หรอืความเชื�อของตนโดยการสกัการบชูา การปฏบิตั ิ การประกอบ
พธิกีรรม และการสอน ไมว่า่จะโดยลําพังตวัเอง  หรอืในชมุชนรว่มกบั
ผู้อื�น และไมว่า่ตอ่สาธารณชนหรอืเป็นการสว่นตวั

ก. ความปลอดภยัสาธารณะ
ข. ความสงบเรยีบรอ้ย(public order)
ค. การสาธารณสขุ
ง. ศลีธรรมของประชาชน 
จ. สทิธแิละเสรภีาพขั �นพื�นฐานของบคุคลอื�น

หา้มมใิหม้กีารจํากดัเสรภีาพทางความคดิและมโนธรรมและเสรภีาพ 
ในการมหีรอืนับถอืศาสนา หรอืมคีวามเชื�อตามคตนิยิมของตน

13.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 22 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.4) วรรค 8

โปรดศกึษาความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการสิทธมินุษยชน ฉบบัท�ี 
27 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.9)เพื�อเป็นข ้อมลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบั 
การตคีวามและการคุ้มครองเสรภีาพในการเคลื�อนย ้ายตามมาตรา 12 
ของกติกาฯ 

มาตรา18 วรรค 3 เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา

มาตรา18 วรรค 3 อนุญาตใหม้กีารจํากดัเสรภีาพในการแสดงออก
ทางศาสนา หากขอ้จํากดันั�นเป็นขอ้จํากดัตามกฎหมาย 
และมคีวามจําเป็นเพื�อคุม้ครอง

การจํากดัเสรภีาพทางศาสนา ไมส่ามารถทําไดด้ว้ยเหตเุกี�ยวกบั 
ความมั�นคงของชาต ิ ขอ้จํากดัสทิธเิพื�อวตัถปุระสงคใ์นการคุม้ครอง
ศลีธรรมไมค่วรมาจากขนบธรรมเนยีมทางสงัคม ปรัชญา หรอืศาสนา 
ใดเพยีงขนบเดยีว13 
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รายการสําหรับการติดตามตรวจสอบการละเมิดมาตรา 12 
ของกตกิาฯ  (ICCPR)

ในบรบิทของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19:

ถ ้ามาตรการที�นํามาใช ้โดยเจ ้าหนา้ท ี�รัฐ 
มกีารจํากดัเสรภีาพในการเคล ื�อนย ้ายตามท ี�บญัญัตไิว ้ใน 
มาตรา 12 ของ ICCPR เปน็มาตรการที�….

จากคําถามดงักลา่ว หากคําตอบในขอ้ใดขอ้หนึ�งคอื 
“ไมใ่ช”่ถอืวา่มคีวามเสี�ยงในการละเมดิตอ่ ICCPR 
กรณุาตรวจสอบ:

ก.  กฎหมายกําหนดนยิามและมเีกณฑท์ี�ชดัแจ ้งสําหรับ
ขอบเขตของการจํากดัสทิธใินเสรภีาพการเคลื�อนย้าย 
ของบคุคลหนึ�ง การเลอืกถิ�นที�อยู่ หรอืเสรภีาพในการ
เดนิทางออกนอกประเทศ ใชห่รอืไม?่

ข.   มคีวามจําเป็นอยา่งยิ�งยวดตอ่การคุม้ครองสาธารณ
สุุขจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโรคโควดิ-19และเป็น
มาตรการที�ละเมดิสทิธนิ อ้ยที�สดุ(ไมม่มีาตรการอื�นที�ม ี
ผลกระทบน้อยกวา่และใหผ้ลลพัธ์์เชน่เดยีวกบั
มาตรการที�ใช ้เพื�อคุ้มครองสาธารณสขุ) ใชห่รอืไม?่

ค.  นํามาใช ้โดยไมม่วีตัถปุระสงคเ์ลอืกปฏบิตัหิรอืมผีล
กระทบตอ่บคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึ�งโดยเฉพาะ (เชน่ 
เชน่ไมม่บีคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึ�งโดยเฉพาะที�ได ้รับผล
กระทบจากข ้อจํากดัโดยไมม่เีหตผุลที�ด)ี ใชห่รอืไม?่

ง.  คุ้มครองสขุภาพของบคุคลทกุคนอยา่งเทา่เทยีม
ปราศจากการจําแนกความแตกตา่งที�ไมเ่ป็นธรรม (ไมม่ี 
บคุคลกลุม่ใดไมไ่ด ร้ ับการคุม้ครองสขุภาพโดยไมเ่ป็น
ธรรม)  ใชห่รอืไม?่

• มาตรการใดที�จํากดัสทิธใินเสรภีาพในการ
เคลื�อนยา้ยตามที�บญัญัตไิว้ในมาตรา12 ของกตกิาฯ
และในลกัษณะอยา่งไร?

• กฎหมายใดที�เปน็พื�นฐานในการจํากดัสทิธแิละใน
ลกัษณะใด?

• สว่นใดของการจํากดัสทิธ ิไมจํ่าเปน็ ไมไ่ดส้ดัสว่น
หรอืไมเ่ปน็ธรรมในการบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการ
คุ้มครองสาธารณสขุจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคโควดิ-19 และในแงใ่ด?

• บคุคลกลุม่ใดถกูเลอืกปฏบิตัหิรอืได ้ร ับผลกระทบ
โดยเฉพาะจากการจํากดัสทิธ ิและอยา่งไร?

• บคุคลกลุม่ใดที�ไมไ่ด ร้ ับการคุ้มครองสขุภาพและ
อยูน่อกขอบเขตการคุ้มครองด ้า นสาธารณสขุและ
ในลกัษณะใด



การจํากดัเสรภีาพในการแสดงออกทางศาสนาจะต อ้งไมถ่กูนํามาใช้ 
ในลกัษณะที�จะทําให ก้ารคุม้ครองสทิธทิี�รับรองไว ใ้นมาตรา 18 
เป็นโมฆะและ“ต อ้งเกี�ยวข อ้งโดยตรงและได ส้ดัสว่นกบัความจําเป็น 
เฉพาะอนัเป็นเหตทุี�ทําให ต้ อ้งจํากดัสทิธ”ิ14  

  ห า้มมใิห ม้กีารจํากดัสทิธเิพื�อวตัถปุระสงคเ์ลอืกปฏบิตัหิรอืนําไปใช้     
  ในลกัษณะที�เลอืกปฏบิตั1ิ5 

โปรดศกึษา ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนฉบบัที� 
22 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.4) เพื�อเป็นข อ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบั 
เสรภีาพทางศาสนาควรได รั้บการตคีวามและคุม้ครองอยา่งไรตาม 
มาตรา18 ของกตกิาฯ(ICCPR)

15

้

้

มาตรา19 วรรค 2 เสรภีาพในการแสดงออก 
รวมถงึสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร

มาตรา 19 ของกตกิาฯ(ICCPR)คุม้ครองสทิธขิองบคุคลทกุคนที�จะมี
ความคดิเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง(วรรค1) และเสรภีาพใน
การแสดงออกรวมถงึเสรภีาพที�จะแสวงหา รับและเผยแพรข่อ้มลูขา่ว
สารและความคดิทกุประเภท (วรรค2)

ก. การเคารพต่อสิทธิหรือช ӆือเสียงของบุคคลอื ӆқ  
ข. การคุม้ครอง :

• ความมั�นคงของชาติ
• ความสงบเรยีบรอ้ย( public order)
• การสาธารณสุข
• ศีลธรรมของประชาชน

้้เหตอุื�นใดไมส่ามารถนํามาใชเ้พื�อจํากดัเสรภีาพในการแสดงออกหรอืสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารได 
การจํากดัสทิธภิายใตม้าตรา 19 วรรค 1 (เสรภีาพในการมคีวามคดิเห็น)จะกระทํามไิด1้6  

14.ความเห็นท�วัไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 22 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.4) วรรค 8

15.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 22 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.4) วรรค 8

16.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 34 (CCPR/C/
GC/34) วรรค 9

้

มาตรา 19 วรรค 3 อนุญาตใหม้กีารจํากดัสทิธใินวรรค 2(เสรภีาพ
ในการแสดงออกรวมถงึสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร)ถา้ขอ้จํากดั
นั�นบญัญัตไิวใ้นกฎหมายและ จําเป็น สําหรับ

*

*
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รายการสําหรับการติดตามตรวจสอบการละเมิดมาตรา 18 
ของกตกิาฯ (ICCPR )

ในบรบิทของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19:

จากคําถามดงักลา่ว หากคําตอบในขอ้ใดขอ้หนึ�งคอื 
“ไมใ่ช”่ถอืวา่มคีวามเสี�ยงในการละเมดิตอ่ ICCPR 
กรณุาตรวจสอบ:

ถ ้ามาตรการที�นํามาใช ้โดยเจ ้าหนา้ที�รัฐ มกีารจํากดัเสรภีาพ
ทางความคิด มโนธรรมและศาสนา ตามที�บัญญัติไว ้ใน
มาตรา 18 ของกตกิาฯ(ICCPR) เปน็มาตรการที�….

• มาตรการใดที�จํากดัเสรภีาพทางความคดิ มโนธรรม
และศาสนา ตามที�บญัญัตไิวใ้นมาตรา 18 ของ
ICCPR และในลกัษณะอยา่งไร?

• กฎหมายใดที�เป็นพื�นฐานในการจํากดัสทิธแิละ
ในลกัษณะใด?

• สว่นใดของการจํากดัสทิธ ิที�ไมจํ่าเป็น
ไมไ่ดส้ดัสว่น หรอืไมเ่ป็นธรรมเพื�อใหบ้รรลวุตัถุปุระ
สงคใ์นการคุม้ครองสาธารณสขุจากสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 และในแงใ่ด?

• บคุคลกลุม่ใดถกูเลอืกปฏบิตัหิรอืไดรั้บผลกระทบ
โดยเฉพาะจากการจํากดัสทิธ ิและอยา่งไร ?

ก.   กฎหมายกําหนดนยิามและเกณฑท์ี�ชดัแจง้สําหรับการ
จํากดัเสรภีาพในการแสดงออกทางศาสนา ใชห่รอืไม?่

ข.   มคีวามจําเปน็อยา่งยิ�งยวดตอ่การคุ้มครองสาธารณสขุ
จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโรคโควดิ-19และเปน็ 
มาตรการที�ละเมดิสทิธนิ อ้ยที�สดุ (ไมม่มีาตรการอื�นที�มผีล
กระทบน้ อยกวา่และใหผ้ลลพัธ์์เชน่เดยีวกบัมาตรการที�ใช ้
เพื�อคุ้มครองสาธารณสขุ) ใชห่รอืไม?่

ค.  นํามาใช ้้โดยไมม่วีตัถปุระสงคเ์ลอืกปฏบิตัหิรอืมผีลกระ
ทบตอ่บคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึ�งโดยเฉพาะ (เชน่ ไมม่บีคุคล 
กลุม่ใดกลุม่หนึ�งโดยเฉพาะที�ได ร้ ับผลกระทบจากการ
จํากดัสทิธโิดยไมม่เีหตผุลที�ด)ี ใชห่รอืไม?่

ง.    คุ้มครองสขุภาพของบคุคลทกุคนอยา่งเทา่เทยีม
ปราศจากการจําแนกความแตกตา่งที�ไมเ่ปน็ธรรม (ไมม่ ี
บคุคลกลุม่ใดไมไ่ด ร้ ับการคุ้มครองสขุภาพอยา่งไมเ่ปน็
ธรรม) ใชห่รอืไม?่

• บคุคลกลุม่ใดที�ไมไ่ดรั้บการคุม้ครองสขุภาพและ
อยูน่อกขอบเขตการคุม้ครองดา้นสาธารณสขุ และ
ในลกัษณะใด?
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17.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 34 (CCPR/C/
GC/34) วรรค 22

18.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 34 (CCPR/C/
GC/34) วรรค 24

19.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 34 (CCPR/C/
GC/34) วรรค 25

20.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 34 (CCPR/C/
GC/34) วรรค 26

21.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 34 (CCPR/C/
GC/34) วรรค 34

22.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 34 (CCPR/C/
GC/34) วรรค 34

23. CCPR/C/128/2 วรรค 2 (f)

24.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 34 (CCPR/C/
GC/34) วรรค 19

การจํากดัสทิธใินเสรภีาพในการแสดงออกและสทิธใินการเขา้ถงึ 
ขอ้มลูขา่วสารจะตอ้งนํามา “ปรับใชเ้พยีงเพื�อวตัถปุระสงคต์ามที�ได ้
กําหนดไวแ้ละจะตอ้งมคีวามเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัความจําเป็นเฉพาะ
อนัเป็นเหตทุี�ทําใหต้อ้งจํากดัสทิธ”ิ17 

กฎหมายซึ�งเป็นพื�นฐานสําหรับการจํากดัสทิธไิดแ้ก ่“กฎหมาย
เอกสทิธิ�ทางรัฐสภา(laws of parliamentary privilege)และ
กฎหมายละเมดิอํานาจศาล”แตไ่มร่วมถงึ “กฎหมายประเพณี ศาสนา 
หรอืกฎหมายจารตีประเพณีอื�นๆ”18  กฎหมายเหลา่นั�นจะตอ้งมคีวาม
ชดัแจง้ และสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยสาธารณชน รวมถงึมลีกัษณะ
ที�ไมใ่หอํ้านาจดลุพนิจิแกเ่จา้หนา้ที�ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายโดยไรข้ดี 
จํากดัและใหแ้นวปฏบิตัทิี�เพยีงพอถงึประเภทของการแสดงออก 
ที�อนุญาตและไมอ่นุญาตใหก้ระทํา19   ยิ�งไปกวา่นั�นกฎหมายที�จํากดั
สทิธติามมาตรา 19 วรรค 2 (เสรภีาพในการแสดงออก)จะตอ้ง
สอดคลอ้งกบับทบญัญัต ิเป้าหมาย วตัถปุระสงคข์องกตกิาฯ และจะ 
ตอ้งไมล่ะเมดิบทบญัญัตวิา่ดว้ยการไมเ่ลอืกปฏบิตั2ิ0

การจํากดัสทิธใินเสรภีาพในการแสดงออก รวมถงึสทิธใินการเขา้ถงึ
ขอ้มลูขา่วสารจะตอ้งไมม่ากเกนิไป แตต่อ้งไดส้ดัสว่นกบัหนา้ที�ใน
การคุม้ครองและเป็นมาตรการที�ละเมดิสทิธนิอ้ยที�สดุเพื�อบรรลเุป้า 
หมายของการจํากดัสทิธ2ิ1   หลกัความไดส้ดัสว่นจะตอ้งไดรั้บการ
เคารพในกฎหมายที�กําหนดกรอบการจํากดัสทิธเิหลา่นั�นและในการนํา
กฎหมายไปบงัคบัใช2้2 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนไดต้ั �งขอ้สงัเกตวา่ “เสรภีาพในการแสดง
ออกและการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารและพื�นที�กจิกรรมสาธารณะที�
สามารถจัดการอภปิรายสาธารณะเป็นเครื�องป้องกนัที�สําคญัในการ
ประกนัวา่รัฐภาคทีี�ไดม้าซึ�งอํานาจในสถานการณฉุ์กเฉนิที�เกี�ยวขอ้งกบั
สถานการณแ์พรร่ะบาดโรคโควดิ-19ปฎบิตัติามพันธกรณีภายใต ้
กตกิาฯ”23   ในเรื�องสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร เจา้หนา้ที�รัฐ 
“ควรใหเ้หตผุลในการปฏเิสธการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร”และมกีาร 
เตรยีมการ “สําหรับการอทุธรณก์รณีปฏเิสธการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร
นั�นตลอดจนการที�ไมส่ามารถปฎบิตัติามคํารอ้งขอได”้24

โปรดศกึษาความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน ฉบบัที� 
34 (CCPR/C/GC/34) เพื�อเป็นข ้อมลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัเสรภีาพ
ในความคดิเห็นและการแสดงออกควรถกูตคีวามและได ้รับความ
คุม้ครองอยา่งไรตามมาตรา 19 ของกตกิาฯ รวมถงึคําอธบิายเกี�ยวกบั
บทบาทของสื�อ สทิธใินการเข ้าถงึข ้อมลูขา่วสาร   เสรภีาพในการ
แสดงออกและสทิธทิางการเมอืง   ข ้อจํากดัเสรภีาพในการแสดงออก
ที�ได ้รับอนุญาต และความสมัพันธร์ะหวา่งมาตรา 19 และมาตรา 20 
ของกตกิาฯ
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มาตรา 21 เสรภีาพในการชุมนมุโดยสงบ

มาตรา 21 ของกตกิาฯ (ICCPR) ไดกํ้าหนดวา่สทิธใินการชมุนุมโดย
สงบ ไมว่า่จะเป็นกลางแจง้ ในอาคาร ออนไลน ์ในพื�นที�สาธารณะ 
หรอืพื�นที�สว่นบคุคล หรอื การผสมผสานของลกัษณะดงักลา่ว 
ควรไดรั้บการยอมรับ25  รัฐภาคมีพัีนธกรณีในการเคารพและประกนั 
การใชส้ทิธดิงักลา่วโดยปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิอนุญาตใหม้กีาร 
ชมุนุมโดยสงบโดยไมม่กีารแทรกแซงโดยปราศจากความชอบธรรม 
ตลอดจนอํานวยความสะดวกตอ่ผูช้มุนุมในการใชส้ทิธิ�นั �นรวมถงึคุม้ 
ครองผูช้มุนุม26 

มาตรา 21 อนุญาตใหก้ารจํากดัสทิธสิามารถกระทําได ้ถา้การจํากดั 
สทิธนัิ�น “กําหนดโดยกฎหมาย”และ“เพยีงเทา่ที�จําเป็นในสงัคม   
ประชาธปิไตย” และเพื�อประโยชนแ์หง่

ก. ความมั�นคงของชาติ
ข. ความปลอดภยัสาธารณะ
ค. ความสงบเรยีบรอ้ย (ordre public)
ง. การคุม้ครองสาธารณสขุ หรอืศลีธรรมของประชาชน 
จ. การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลอื�น

25.ความเห็นทั �วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 37 (CCPR/C/
GC/37) วรรค 6

26.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 37 (CCPR/C/
GC/37) วรรค 8

27.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี�37 (CCPR/C/
GC/37) วรรค 39

28.Manfred Nowak
กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิล
เมอืงและสทิธทิางการเมอืงแหง่สหประ
ชาชาต ิขอ้คดิเห็นของ CCPR  (พ.ศ.
2548) หนา้ 493 วรรค27
ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชน ฉบบัท ี�37 (CCPR/C/
GC/37) วรรค9 วรรค33 วรรค36

29.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 37 (CCPR/C/
GC/37) วรรค 37 วรรค40

30.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 37 (CCPR/C/
GC/37)วรรค 40

เชน่เดยีวกนักบัการจํากดัสทิธติามมาตราอื�นๆของกตกิาฯ (เชน่ 
มาตรา12  มาตรา18 มาตรา19 และมาตรา22 ดงัจะไดก้ลา่วถงึ
ตอ่ไปในบทนี�)  จําเป็นตอ้งถกูบญัญัตไิวใ้นกฎหมาย การจํากดัสทิธิ
ตามมาตรา 21 “ตอ้งถกูกําหนดโดยกฎหมาย”  กลา่วคอื การจํากดั
สทิธติอ้งถกูกําหนดขึ�นตามกฎหมายหรอืผา่นการใชอํ้านาจทางปก
ครองที�กฎหมายใหอํ้านาจไว ้ ซึ�งกฎหมายดงักลา่วตอ้งมคีวาม
ชดัแจง้และไมใ่หอํ้านาจดลุพนิจิแกเ่จา้หนา้ที�ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย
โดยไรข้ดีจํากดัหรอือยา่งกวา้งขวาง27 

การจํากดัสทิธใินการชมุนุมโดยสงบใดๆจะตอ้งไดรั้บการตคีวาม
หมายอยา่งแคบ เป็นการตคีวามตามวตัถปุระสงคใ์นการสนับสนุน
ผูช้มุนุมในการใชส้ทิธ ิและจะตอ้งไมเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัหิรอื
มเีป้าหมายเพื�อกดีกนัการมสีว่นรว่มหรอืกอ่ใหเ้กดิความกลวัในการ 
เขา้รว่มการชมุนุม28   การหา้มการชมุนุมใดการชมุนุมหนึ�งควรจะ
เป็นมาตรการสดุทา้ย การจํากดัสทิธจิะตอ้งทําเทา่ที�จําเป็น 
ไดส้ดัสว่นและเป็นมาตรการที�ละเมดิสทิธนิอ้ยที�สดุในบรรดา 
มาตรการของรัฐที�ใหผ้ลลพัธเ์ชน่เดยีวกนัในการคุม้ครองที�ชอบดว้ย
กฎหมาย29   ผลเสยีจากการจํากดัสทิธไิมค่วรมมีากกวา่ประโยชน์
ที�ไดรั้บจากการจํากดัสทิธนัิ�นมฉิะนั�นจะถอืวา่เป็นความไมไ่ดส้ดัสว่น 
ดงันั�นการจํากดัสทิธนัิ�นจงึกระทําไมไ่ด3้0 
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จากคําถามดงักลา่ว หากคําตอบในขอ้ใดขอ้หนึ�งคอื 
“ไมใ่ช”่ถอืวา่มคีวามเสี�ยงในการละเมดิตอ่ ICCPR 
กรณุาตรวจสอบ:

รายการสําหรับการติดตามตรวจสอบการละเมิดหลักตาม 
มาตรา 19 ของกตกิาฯ (ICCPR)

ในบรบิทของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19:

ถ ้ามาตรการที�นํามาใช ้โดยเจ ้าหนา้ที�รัฐ มกีารจํากดั
เสรภีาพในการแสดงออก ตามที�บญัญัตไิว ้ในมาตรา 19 
ของ ICCPR เปน็มาตรการที�….

ก.   กฎหมายกําหนดนิยามและเกณฑ์ที�ชัดแจ ้งสําหรับ 
การจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงเสรีภาพที�จะ 
แสวงหา รับและเผยแพร่ข้ อมูลข่าวสารและความคิด 
ทุกประเภท ใช่หรือไม ่?

ข.   มีความจําเป็นอย่างยิ�งยวดต ่อการคุ ้มครองสาธารณ 
สุขจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19และเป็น 
มาตรการที�ละเมิดสิทธินอ้ยที�สุด(ไม่มีมาตรการอื�นที่ ่่�กระ 
ทบสิทธิน อ้ยกว่าและบรรลุผลในการคุ ้มครองสาธารณสุข
ได้เท่ากับมาตรการที�รัฐดําเนินการ)  ใช่หรือไม่?

ค.  นํามาใช้โดยไม่มีวัตถุประสงค ์เลือกปฏิบัติหรือมีผล 
กระทบตอ่บุคคลกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ�งโดยเฉพาะ (เช่น 
ไม่มีบุคคลกลุม่ใดกลุ ่มหนึ�งโดยเฉพาะที�ได ้รับผลกระทบ 
จากข้อจํากัดโดยไม ่มีเหตุผลที�ดี) ใช่หรือไม ่?

ง.   คุม้ครองสุขภาพของบุคคลทุกคนอย ่างเท่าเทียม 
ปราศจากการจําแนกความแตกต ่างอันไม่เป็นธรรม 
(ไม่มีบุคคลกลุ ่มใดไม ่ได้รับการคุม้ครองสุขภาพหรืออยู่่ 
นอกขอบเขตของการคุ ้มครองด ้านสาธารณสุขโดยไม่ 
เป็นธรรม) ใช่หรือไม ่?

• มาตรการใดที�จํากดัเสรภีาพในการแสดงความ
คดิเห็นรวมถงึสทิธใินการเข ้าถงึข้อมลูขา่วสารตามที�
บญัญัตไิว ้ในมาตรา 19 ของ ICCPR
และในลกัษณะอยา่งไร?

• กฎหมายใดที�เป็นพื�นฐานในการจํากดัสทิธแิละ
ในลกัษณะใด?

• สว่นใดของขอ้จํากดั ไมจํ่าเป็น ไมไ่ดส้ดัสว่น
หรอืไมเ่ป็นธรรมตามวตัถปุระสงคเ์พื�อการคุม้ครองสา
ธารณสขุจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค
โควดิ-19 และในแงใ่ด?

• บคุคลกลุม่ใดถกูเลอืกปฏบิตัหิรอืไดรั้บผลกระ
กระทบโดยเฉพาะจากขอ้จํากดั และอยา่งไร?

• บคุคลกลุม่ใดไมไ่ดร้ ับการคุม้ครองสขุภาพ
และอยูน่อกขอบเขตการคุม้ครองดา้นสาธารณสขุ
และในลกัษณะใด?
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31.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 37 (CCPR/C/
GC/37) วรรค 48

32.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 37 (CCPR/C/
GC/37) วรรค 49

33.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 37 (CCPR/C/
GC/37) วรรค 15

34.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 37 (CCPR/C/
GC/37) วรรค 17

35.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 37 (CCPR/C/
GC/37) วรรค 27 วรรค 52

36.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี�37 (CCPR/C/
GC/37) วรรค 50

นอกจากนี� การจํากดัสทิธใินการชมุนุมโดยสงบจะตอ้งไมแ่ทรกแซง
เนื�อหาการชมุนุม(content neutral) กลา่วคอืจะตอ้งไมเ่กี�ยวขอ้งกบั
ขอ้ความที�นําเสนอในการชมุนุมเนื�องจากวตัถปุระสงคข์องการชมุนุม 
โดยสงบคอืเพื�อการผลกัดนัความคดิเห็นและแสดงออกถงึเสยีงสนับ
สนุนที�ตนไดรั้บ31    เมื�อมอีงคป์ระกอบของการชมุนุมที�มลีกัษณะ
เป็นการแสดงออก ควรปฏบิตัติามกฎตา่งๆที�นํามาบงัคบัใชสํ้าหรับ
เสรภีาพในการแสดงออก (โปรดดเูนื�อหาในหวัขอ้ดา้นบน) 
การจํากดัสทิธใินการชมุนุมโดยสงบไมค่วรถกูนํามาใชเ้พื�อวตัถปุระ 
สงค ์ตวัอยา่งเชน่  ปิดกั �นการแสดงออกของฝ่ายตรงขา้มรัฐบาล 
ปิดกั �นการทา้ทา้ยตอ่ระบบการเมอืงหรอืรัฐธรรมนูญ หรอืการกําหนด 
เจตจํานงของตนเอง (pursuit of self-determination) รวมถงึเพื�อ 
หา้มไมใ่หม้กีารดหูมิ�นเกยีรตแิละชื�อเสยีงของเจา้หนา้ที�หรอืหน่วย 
งานรัฐ32 

การชมุนุมที�มใิชเ่ป็นการชมุนุมโดยสงบ อาทเิชน่ การชมุนุมที�มกีาร
ใชค้วามรนุแรง(การใชกํ้าลงัทางกายภาพโดยผูร้ว่มชมุนุมตอ่ผูอ้ื�น 
ซึ�งมแีนวโนม้ที�จะทําใหเ้กดิการบาดเจ็บ เสยีชวีติหรอืความเสยีหาย
รา้ยแรงตอ่ทรัพยส์นิ) จะไมไ่ดรั้บการคุม้ครองตามมาตรา 21 
ในขณะที�เพยีงแคก่ารผลกัและการดนั หรอืการขดัขวางการสญัจร
ของยานพาหนะหรอืคนเดนิเทา้หรอืกจิวตัรประจําวนัไมถ่อืเป็น 
“ความรนุแรง”33  การกระทําที�รนุแรงของผูเ้ขา้รว่มชมุนุมบางคน 
ไมค่วรถกูมองวา่เป็นคณุลกัษณะของผูช้มุนุมคนอื�นๆ ของผูจั้ดการ
ชมุนุม หรอืของการชมุนุมโดยรวม34 ความเป็นไปไดท้ี�การชมุนุม 
โดยสงบอาจยั�วยใุหเ้กดิปฏกิริยิาเชงิตอ่ตา้นหรอืแมก้ระทั�งการใช ้
ความรนุแรงจากประชาชนบางกลุม่นั�นไมเ่พยีงพอที�จะใชเ้ป็นเหต ุ
ผลในการหา้มหรอืจํากดัการชมุนุม รัฐตอ้งคุม้ครองผูร้ว่มชมุนุมใน 
การชมุนุมโดยสงบทกุคน35   นอกจากนี�ตามมาตรา 20 ของกตกิาฯ  
หา้มมใิหม้กีารชมุนุมโดยสงบเพื�อการโฆษณาชวนเชื�อเพื�อทํา 
สงครามหรอืการสนับสนุนความเกลยีดชงัในชาต ิเชื�อชาต ิหรอื 
ศาสนาที�กอ่ใหเ้กดิการยั�วยใุหม้กีารเลอืกปฏบิตั ิความเป็นปรปักษ์ 
หรอืความรนุแรง36 

โปรดศกึษาความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน ฉบบัที� 37 (CCPR/C/GC/37) 
เพื�อเป็นขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัเสรภีาพในการชมุนุมโดยสงบ ควรถกูตคีวามและไดรั้บความคุม้ครอง
อยา่งไร ตามมาตรา 21 ของกตกิาฯ รวมถงึคําอธบิายเกี�ยวกบัขอบเขตของสทิธ ิพันธกรณีของรัฐภาคี
การจํากดัสทิธทิี�สามารถกระทําได ้กระบวนการแจง้ลว่งหนา้(notification regimes) หนา้ที�และอํานาจ 
ของหน่วยงานที�บงัคบัใชก้ฎหมาย การชมุนุมในระหวา่งสถานการณฉุ์กเฉนิ และ การขดักนัทางอาวธุ  
รวมถงึความสมัพันธร์ะหวา่งมาตรา 21 และบทบญัญัตอิื�นๆของกตกิาฯ (ICCPR)
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จากคําถามดงักลา่ว หากคําตอบในขอ้ใดขอ้หนึ�งคอื 
“ไมใ่ช”่ถอืวา่มคีวามเสี�ยงในการละเมดิตอ่ ICCPR 
กรณุาตรวจสอบ:

รายการสําหรับการติดตามตรวจสอบการละเมิดหลักตาม 
มาตรา 21 ของกตกิาฯ (ICCPR)

ในบรบิทของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19:

ถา้มาตรการที�นํามาใชโ้ดยเจา้หนา้ที�รัฐ มกีารจํากดั    
เสรภีาพในการชมุนุมโดยสงบตามที�บญัญัตไิว้ในมาตรา 
21 ของ ICCPR เป็นมาตรการที�….

ง.   คุม้ครองสขุภาพของบคุคลทกุคนอยา่งเทา่เทยีม
ปราศจากการจําแนกความแตกตา่งที�ไมเ่ป็นธรรม 
(ไมม่บีคุคลกลุม่ใดไมไ่ดรั้บการคุม้ครองสขุภาพหรอือยู ่
นอกขอบเขตของการคุม้ครองดา้นสาธารณสขุโดยไม ่
เป็นธรรม) ใชห่รอืไม?่

• มาตรการใดที�จํากดัเสรภีาพในการชมุนุมโดย
สงบตามที�บญัญัตไิวใ้นมาตรา 21ของ ICCPR
และในลกัษณะอยา่งไร?

• กฎหมายใดที�เป็นพื�นฐานในการจํากดัสทิธแิละ
ในลกัษณะใด?

• สว่นใดของขอ้จํากดั ไมจํ่าเป็น ไมไ่ดส้ดัสว่น
หรอืไมเ่ป็นธรรม ในการคุม้ครองสาธารณสขุจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19  และ
ในแงใ่ด?

• บคุคลกลุม่ใดถกูเลอืกปฏบิตัหิรอืไดรั้บผล
กระทบโดยเฉพาะจากขอ้จํากดั และอยา่งไร?

• บคุคลกลุม่ใดไมไ่ดรั้บการคุม้ครองสขุภาพ
และอยูน่อกขอบเขตการคุม้ครองดา้นสาธารณสขุ
และในลกัษณะใด?

ก.   กําหนดโดยกฎหมาย ใชห่รอืไม ่?

ข.   มคีวามจําเป็นอยา่งยิ�งตอ่การคุม้ครองสาธารณสขุ
จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโรคโควดิ-19และเป็น
มาตรการที�ละเมดิสทิธนิอ้ยที�สดุ (ไมม่มีาตรการอื�นที�
กระทบสทิธนิอ้ยกวา่และบรรลผุลในการคุม้ครอง
สาธารณสขุไดเ้ทา่กบัมาตรการที�รัฐดําเนนิการ) 
ใชห่รอืไม?่

ค.  นํามาใชโ้ดยไมม่วีตัถปุระสงคเ์ลอืกปฏบิตัหิรอืมผีล
กระทบตอ่บคุคลุกลุม่ใดกลุม่หนึ�งโดยเฉพาะ  (ตวัอยา่ง
เชน่ ไมม่บีคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึ�งโดยเฉพาะไดรั้บผล
กระทบจากการจํากดัสทิธโิดยไมม่เีหตผุลที�ด)ี 
ใชห่รอืไม?่



22

มาตรา 22 เสรีภาพในการรวมตั วกันเป ็นสมาคม 

มาตรา 22 ของกตกิาฯ (ICCPR) คุ้มครองสิทธิในเสรีภาพในการ
รวมตัวกันเปน็สมาคมของบุคคลทุกคน รวมถึงสิทธิที�จะกอ่ตั �งและเขา้
รว่มสหภาพแรงงาน (วรรค 1)

ก. ความมั�นคงของชาติ หรือ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ข. ความสงบเรียบรอ้ย (public order)
ค. การคุม้ครองสาธารณสุข หรือ ศีลธรรมของประชาชน 
ง. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื�น

มาตรานี�ไดข้ยายความคุม้ครองไปถงึการรวมตวัเป็นสมาคมทกุรปูแบบ
ที�ชอบดว้ยกฎหมาย37   อยา่งไรกต็ามมาตรานี�อนุญาตใหก้ารวางขอ้
จํากดัอนัชอบดว้ยกฎหมายเพื�อจํากดัการใชส้ทิธนิี�สามารถกระทําได ้
โดยทหารและตํารวจ   นอกจากนี�การรวมตวักนัเป็นสมาคมที�ตอ้งมี
การสมคัรสมาชกิ(compulsory membership)ไมไ่ดรั้บความคุม้ครอง
โดยมาตรานี�38   อนึ�งการรวมตวักนัเป็นสมาคมและกจิกรรมของการ
สมาคมซึ�งมกีารโฆษณาชวนเชื�อเพื�อทําสงครามหรอืการสนับสนุน 
ความเกลยีดชงัในชาต ิเชื�อชาต ิหรอืศาสนาที�กอ่ใหเ้กดิการยั�วยใุหม้ี
การเลอืกปฏบิตั ิความเป็นปรปักษ์ หรอืความรนุแรง จะกระทํามไิด ้
ตามกฎหมายซึ�งสอดคลอ้งกบัมาตรา 20 ของกตกิาฯ(ICCPR)39

37. Manfred Nowak:
UN Covenant on Civil and Political
Rights. CCPR Commentary (พ.ศ.
2548) หน้ า 498 วรรค 6

38. Manfred Nowak:
UN Covenant on Civil and Political
Rights. CCPR Commentary(พ.ศ.
2548) หน้ า 499 วรรค 9

39. Manfred Nowak:
UN Covenant on Civil and Political
Rights. CCPR Commentary(พ.ศ.
2548) หน้ า 505 วรรค 20

มาตรา 22(วรรค2) อนุญาตใหม้กีารจํากดัสทิธใินเสรภีาพนี� กต็อ่เมื�อ 
ขอ้จํากดัดงักลา่วไดรั้บการบญัญัตโิดยกฎหมาย  เป็นสิ�งจําเป็นใน 
สงัคมประชาธปิไตย และเพื�อประโยชนแ์หง่

การไม่พรากสิทธิหรือแทรกแซงสทิธโิดยอาํเภอใจ (มาตรา 6 มาตรา 9 และ มาตรา 17)
มาตรา 6 ของ ICCPR หา้มมใิหม้กีารทําใหเ้สยีชวีติโดยอําเภอใจ มาตรา 9 หา้มมใิหม้กีาร
จับกมุและควบคมุตวัโดยอําเภอใจ และมาตรา 17 หา้มมใิหม้กีารแทรกแซงโดยอําเภอใจ
ถงึความเป็นสว่นตวั ครอบครัว เคหสถาน หรอืการตดิตอ่สื�อสารของบคุคลใดบคุลหนึ�ง
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40.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี� 35 (CCPR/C/
GC/35) วรรค 12 ฉบบัที� 36 (CCPR/
C/GC/36) วรรค 12

41.ความเห็นท ั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัท ี�16 (HRI/
GEN/1/Rev.9) วรรค 3 วรรค 4
ฉบบัท ี� 35 (CCPR/C/GC/35) วรรค
11 วรรค 12 วรรค 14 วรรค 18 วรรค
19 วรรค 22  และฉบบัที� 36 (CCPR/
C/GC/36) วรรค 10 วรรค 12 วรรค
19

บทที� 1

โดยการกลา่วเชน่นั�นจงึเห็นไดว้า่บทบญัญัตเิหลา่นี�รับรองโดยปรยิาย
วา่การจํากดัสทิธบิางประการของสทิธใินชวีติ  สทิธใินเสรภีาพ
และความปลอดภยัและสทิธใินความเป็นสว่นตวัสามารถกระทําได ้
ถา้ขอ้จํากดันั�นไมเ่ป็นการกระทําโดยอําเภอใจ ซึ�งคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนไดบ้นัทกึวา่ แนวคดิของ “ความอําเภอใจ”ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบของความไมเ่หมาะสม ความไมย่ตุธิรรม  การที�ไม่
สามารถคาดเดาไดแ้ละการขาดกระบวนการอนัควรแกก่ฎหมาย  
(due process of law)ตลอดจนองคป์ระกอบของเหตอุนัสมควร 
ความจําเป็น และความไดส้ดัสว่น40

มาตรการจํากดัสทิธเิหลา่นี� “ไมเ่ป็นมาตรการโดยอําเภอใจ” และ
สามารถกระทําได ้ถา้มาตรการนั�น

• กําหนดโดยกฎหมายโดยมคีวามชดัแจง้เพยีงพอ
• มเีหตอุนัสมควร มคีวามจําเป็น และไดส้ดัสว่น ในสถานการณ์

เฉพาะนั�นๆ

• มวีธิพีจิารณาความเชงิป้องกนั (procedural safeguards)
และการป้องกนัสทิธใินเชงิสถาบนั(institutional safeguards)

• มคีวามสอดคลอ้งกบั บทบญัญัตทิั �งหมดของกตกิาระหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง(ICCPR)
และกฎหมายระหวา่งประเทศอื�นๆ41

สิ�งสําคญัที�ควรกลา่วถงึคอื แมว้า่มาตรการตา่งๆที�รัฐดําเนนิการ
เป็นมาตรการที�กฎหมายในประเทศอนุญาตใหดํ้าเนนิการได ้ แต ่ 
มาตรการนั�นอาจจัดเป็นมาตรการ “โดยอําเภอใจ”ไดห้ากมลีกัษณะ
ไมต่รงตามเงื�อนไขขา้งตน้ทกุขอ้   ดงันั�นการจํากดัสทิธโิดยใช ้
มาตรการดงักลา่วไมส่ามารถกระทําได ้
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ถา้มาตรการที�นํามาใชโ้ดยเจา้หนา้ที�รัฐมกีารจํากดัเสรภีาพ
ในการรวมตวักนัเป็นสมาคม ตามที�บญัญัตไิวใ้นมาตรา 22 
ของ ICCPR เป็นมาตรการที�….:

จากคําถามดงักลา่ว หากคําตอบในขอ้ใดขอ้หนึ�ง
คอื “ไมใ่ช”่ถอืวา่มคีวามเสี�ยงในการละเมดิตอ่ 
ICCPR กรณุาตรวจสอบ:

รายการสําหรับการติดตามตรวจสอบการละเมิดหลักตาม 
มาตรา 22 ของกตกิาฯ (ICCPR )

ในบรบิทของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19:

ก.  กฎหมายกําหนดนยิามและเกณฑท์ี�ชดัแจง้สําหรับ
การจํากดัเสรภีาพในการรวมตวักนัเป็นสมาคม ใชห่รอืไม ่?

ข.  มคีวามจําเป็นอยา่งยิ�งตอ่การคุม้ครองสาธารณสขุจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดโรคโควดิ-19และเป็นมาตรการ
ที�ละเมดิสทิธนิอ้ยที�สดุ (ไมม่มีาตรการอื�นที�กระทบสทิธิ
นอ้ยกวา่และบรรลผุลในการคุม้ครองสาธารณสขุไดเ้ทา่กบั
มาตรการที�รัฐดําเนนิการ) ใชห่รอืไม?่

ค.  นํามาใชโ้ดยไมม่วีตัถปุระสงคเ์ลอืกปฏบิตัหิรอืมผีล
กระทบตอ่บคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึ�งโดยเฉพาะ (เชน่ไมม่ ี
บคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึ�งโดยเฉพาะที�ไดรั้บผลกระทบจากขอ้
จํากดัดงักลา่วโดยไมม่เีหตผุลที�ด)ีใชห่รอืไม?่

ง.  คุม้ครองสขุภาพของบคุคลทกุคนอยา่งเทา่เทยีม ปราศ
จากการจําแนกความแตกตา่งที�ไมเ่ป็นธรรม (ไมม่บีคุคล
กลุม่ใดไมไ่ดรั้บการคุม้ครองสขุภาพหรอือยูน่อกขอบเขต
ของการคุม้ครองดา้นสาธารณสขุโดยไมเ่ป็นธรรม)  
ใชห่รอืไม?่

• มาตรการใดที�จํากดัเสรภีาพในการรวมตวักนัเป็น
สมาคมตามที�บญัญัตไิวใ้นมาตรา 22 ของ ICCPR
และในลกัษณะอยา่งไร?

• กฎหมายใดที�เป็นพื�นฐานในการจํากดัสทิธแิละใน
ลกัษณะใด?

• สว่นใดของขอ้จํากดั ไมจํ่าเป็น ไมไ่ดส้ดัสว่น
หรอืไมเ่ป็นธรรมในการคุม้ครองสาธารณสขุจากสถาน
การณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 และในแงใ่ด?

• บคุคลกลุม่ใดถกูเลอืกปฏบิตัหิรอืไดรั้บผลกระทบ
โดยเฉพาะจากขอ้จํากดั และอยา่งไร?

• บคุคลกลุม่ใดไมไ่ดรั้บการคุม้ครองสขุภาพ และอยู่
นอกขอบเขตการคุม้ครองดา้นสาธารณสขุและใน
ลกัษณะใด?



รายการสําหรับการติดตามตรวจสอบการละเมิดหลัก
ตามกตกิาฯ(ICCPR)

 ในบรบิทของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19:

ถา้มาตรการที�นํามาใชโ้ดยเจา้หนา้ที�รัฐพรากสทิธหิรอืแทรกแซงสทิธ ิตามที�บญัญัตไิวใ้น
มาตรา6 มาตรา 9 และ/หรอื มาตรา17 ของกตกิาฯ (ICCPR) มาตรการเหลา่นั�นมลีกัษณะ....:

ก.   กําหนดโดยกฎหมายดว้ยความชดัแจง้เกี�ยวกบัการพรากสทิธหิรอืการแทรกแซงสทิธ ิ
      ใชห่รอืไม?่

ข.   มเีหตอุนัสมควร  จําเป็น และไดส้ดัสว่นเพื�อคุม้ครองสาธารณสขุจากสถานการณแ์พร่
      ระบาดโรคโควดิ-19 ใชห่รอืไม ่?

ค.   มวีธิพีจิารณาความเชงิป้องกนั (procedural safeguards) และการปกป้องสทิธใินเชงิ
     สถาบัน (institutional safeguards) เพื�อปอ้งกันการพรากสิทธิหรือการแทรกแซงสิทธิ 
     โดยอําเภอใจ ใช่หรือไม่ ?

ง.   สอดคลอ้งกบับทบญัญัตขิองกตกิาฯ (ICCPR) และกฎหมายระหวา่งประเทศอื�นๆ  
     ใชห่รอืไม?่

จากคําถามขา้งตน้ หากคําตอบในขอ้ใดขอ้หนึ�งคอื “ไมใ่ช”่ถอืวา่มคีวามเสี�ยงในการละเมดิตอ่ 
กตกิาฯกรณุาตรวจสอบ:

• มาตรการใดซึ�งพรากสทิธหิรอืแทรกแซงสทิธติามมาตรา 6 มาตรา 9 และ/หรอื มาตรา
17 ของ กตกิาฯ(ICCPR) และอยา่งไร?

• กฎหมายใดเป็นพื�นฐานเกี�ยวกบัการพรากสทิธแิละ/หรอืแทรกแซงสทิธ ิและในลกัษณะ
เชน่ใด?

• สว่นใดของการพรากสทิธ ิและ/หรอืการแทรกแซงสทิธ ิที�ไมม่เีหตอุนัสมควร ไมจํ่าเป็น
และ/หรอื ไมไ่ดส้ดัสว่นเพื�อการคุม้ครองสาธารณสขุจากสถานการณร์ะบาดของโรค
โควดิ-19  และในแงใ่ด?

• มกีารป้องกนั(safeguards)ในลกัษณะใดบา้งเพื�อป้องกนัการพรากสทิธโิดยอําเภอใจ
และ/หรอืการแทรกแซงสทิธ?ิ
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2. ข ั�นตอนและเงื�อนไขที�กาํหนดในการ
เลี�ยงพนัธกรณีภายใตก้ตกิาระหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิาง
การเมอืง(ICCPR)โดยชอบดว้ยกฎหมาย

ในภาวะฉุกเฉนิสาธารณะ ซึ�งคกุคามความอยูร่อดของชาต ิรัฐภาคอีาจใชม้าตรการที�เป็นการ
เลี�ยงพันธกรณีของตนภายใตก้ตกิาฯ ( ICCPR)ตามที�บญัญัตไิวใ้นมาตรา 4 คณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนไดย้อมรับวา่วกิฤตสิาธารณสขุซึ�งเกดิจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค
โควดิ-19ในหลายประเทศ จัดเป็นภาวะฉุกเฉนิสาธารณะดงัที�กําหนดไวใ้นมาตรา 4   ดงันั�น
รัฐภาคอีาจใชม้าตรการ  “เพื�อคุม้ครองสทิธใินชวีติและสทิธใินสขุภาพของปัจเจกบคุคลทั �ง
ปวงภายในดนิแดนของตนและเขตอํานาจของตน” ซึ�ง “ในบางสถานการณอ์าจทําใหต้อ้ง
มขีอ้จํากดัในการใชส้ทิธขิองบคุคลซึ�งไดรั้บการประกนัโดยกตกิาฯ” และ  “รัฐไดม้าซึ�งอํานาจ
พเิศษในสถานการณฉุ์กเฉนิเป็นการชั�วคราวและสามารถใชส้ทิธใินการเลี�ยงพันธกรณีซึ�ง
รับรองไวใ้นกตกิาฯหากมคีวามจําเป็นที�ตอ้งกระทําเพื�อปกป้องความอยูร่อดของชาต”ิ42

อยา่งไรกต็าม ในการดําเนนิมาตรการดงักลา่ว รัฐภาคจํีาตอ้งปฏบิตัติามขั �นตอนที�เหมาะสม 
ไดแ้ก ่การประกาศสถานการณฉุ์กเฉนิอยา่งเป็นทางการและการแจง้เลขาธกิารสหประชาชาติ
อยา่งเป็นทางการ  นอกจากนั�นมาตรการใดๆที�เป็นการเลี�ยงพันธกรณีภายใตก้ตกิาฯ 
จะตอ้งผา่นการทดสอบหลกัความจําเป็นอยา่งเครง่ครัดและหลกัความไดส้ดัสว่น   มลีกัษณะ
เป็นขอ้ยกเวน้และเป็นมาตรการชั�วคราว สอดคลอ้งกบัพันธกรณีอื�นๆในทางระหวา่งประเทศ 
และปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิ  อยา่งไรก็ตามมสีทิธบิางประการที�รัฐไมส่ามารถเลี�ยงพันธ
กรณีได ้ดงัจะกลา่วในสว่นตอ่ไป
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ข ั�นตอนที�กาํหนดสาํหรบัการเลี�ยงพนัธกรณี ี

ก. การประกาศสถานการณฉุ์กเฉนิอยา่งเป็นทางการ

42. CCPR/C/128/2 วรรค 2

43. ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 29 (CCPR/C/21/
Rev.1/Add.11) วรรค 4 CCPR/C/128/2
วรรค 2(c) สําหรับบทบัญญัติของ ICCPR
ที�อนุญาตใหม้ขีอ้จํากดัหรือการจํากัดสิทธิ
โปรดดูบทที� 1

44. ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 29 (CCPR/C/21/
Rev.1/Add.11) วรรค 2

45. ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 29 (CCPR/C/21/
Rev.1/Add.11) วรรค 17

รัฐภาคไีมค่วรเลี�ยงพันธกรณีภายใตก้ตกิาฯหรอืใชก้ารเลี�ยงพันธกรณีดงัที�
ไดเ้คยกระทํามาแลว้ ถา้หากสามารถจัดการกบัสถานการณไ์ดโ้ดยการใช ้
ขอ้จํากดัหรอืการจํากดัสทิธซิ ึ�งอนุญาตภายใตม้าตราบางมาตราของกตกิาฯ 
ดงัที�กลา่วถงึในบทที� 143  

การเลี�ยงไมป่ฏบิตัติามพันธกรณีภายใต ้ICCPR จะตอ้งมลีกัษณะเป็นขอ้
ยกเวน้และเป็นการชั�วคราว ซึ�งเงื�อนไขพื�นฐานสําหรับการเลี�ยงพันธกรณี
คอื “สถานการณจ์ะตอ้งเป็นภาวะฉุกเฉนิสาธารณะ” ซึ�งคกุคามความอยูร่อด
ของชาต ิและรัฐภาคจีะตอ้งประกาศสถานการณฉุ์กเฉนิอยา่งเป็นทางการ  
หรอือกีนัยหนึ�งหากรัฐดําเนนิมาตรการเลี�ยงพันธกรณีโดยไมป่ระกาศสถาน
การณฉุ์กเฉนิหรอืสถานการณย์งัไมถ่งึระดบั“ภาวะฉุกเฉนิสาธารณะ” จะถอื 
เป็นการละเมดิพันธกรณีภายใตก้ตกิาฯดงัที�บญัญัตไิวใ้นมาตรา 4

ข. การแจง้ตอ่เลขาธกิารสหประชาชาติ

มาตรา 4 วรรค 3 ภายใต ้ICCPR ไดบ้ญัญัตวิา่ รัฐภาคใีดแหง่กตกิาฯ 
ซึ�งดําเนนิมาตรการเพื�อเลี�ยงพันธกรณีภายใตก้ตกิาฯ “ตอ้งแจง้รัฐภาคอีื�น
แหง่กตกิานี�โดยทนัทเีพื�อใหท้ราบถงึบทบญัญัตซิ ึ�งตนไดเ้ลี�ยงและเหตผุล
แหง่การเลี�ยงดงักลา่ว โดยใหเ้ลขาธกิารสหประชาชาตเิป็นสื�อกลาง” 
นอกจากนี�ยงับญัญัตไิวว้า่ ใหม้กีารแจง้โดยผา่นสื�อเดมิ ในวนัที�รัฐนั�นยตุิ
การเลี�ยงพันธกรณีดงักลา่ว

44

คณะกรรมการสทิธมินุษยชน “ไดเ้นน้ยํ�าวา่ในการแจง้ถงึการเลี�ยงพันธกรณี
รัฐภาคคีวรจะแจง้ขอ้มลูทั �งหมดเกี�ยวกบัมาตรการที�ไดดํ้าเนนิการและคํา 
อธบิายที�ชดัเจนเกี�ยวกบัเหตผุลที�ไดดํ้าเนนิมาตรการดงักลา่วรวมถงึเอกสาร
แนบทั �งหมดที�เกี�ยวกบักฎหมายของรัฐภาคนัี�น”  นอกจากนี�รัฐภาคยีงัตอ้ง
แจง้ตอ่เลขาธกิารสหประชาชาตทินัทเีมื�อไดดํ้าเนนิมาตรการเพิ�มเตมิในการ
เลี�ยงพันธกรณี เชน่ การขยายเวลาหรอืสิ�นสดุสถานการณฉุ์กเฉนิ45

27
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คณะกรรมการสทิธมินุษยชนยงัไดเ้รยีกรอ้งใหรั้ฐภาคทีกุรัฐซึ�งได ้  
ดําเนนิมาตรการฉุกเฉนิที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ 
โรคโควดิ-19 ซึ�งเป็นมาตรการเลี�ยงพันธกรณีภายใตก้ตกิาฯ(ICCPR) 
ใหป้ฏบิตัติามขั �นตอนดงักลา่วในการแจง้ตอ่เลขาธกิารสหประชาชาติ
โดยทนัท4ี6 

รายการสาํหรบัการตดิตามตรวจสอบ 
การละเมดิกตกิาฯ (ICCPR) 

ในบรบิทของสถานการณก์ารแพร่ 
ระบาดของโรคโควดิ-19 

(สาํหรบัรฐัภาคทีี�รบัรอง ICCPR):

ถ ้ามมีาตรการใดที�นํามาใช ้โดยเจ ้าหนา้ที� 
รัฐ ซึ�งเป็นการเลี�ยงพันธกรณีภายใต ้
กตกิาฯ(ICCPR) ... :

ก.  ประเทศของทา่นได ้มกีารประกาศ 
สถานการณฉุ์กเฉนิอยา่งเป็นทางการ 
ใชห่รอืไม?่

ข.  ประเทศของทา่นได ้แจ ้งตอ่เลขาธกิาร 
สหประชาชาติเกี�ยวกับการประกาศ 
การขยายเวลาและ/หรือการสิ�นสุด 
สถานการณฉุ์กเฉนิ ใชห่รอืไม?่

ค.  การแจง้ตอ่เลขาธกิารสหประชาชาติ
ไดร้วมถงึการใหข้อ้มลูทั �งหมดเกี�ยวกบั 
มาตรการที�นํามาใช ้ บทบญัญัตซิ ึ�งเลี�ยง
พันธกรณีและเหตผุลในการเลี�ยงพันธ 
กรณี ใชห่รอืไม?่

จากคําถามดงักลา่ว 
หากคําตอบในขอ้ใดขอ้หนึ�งคอื “ไมใ่ช”่ 
ประเทศของทา่นยงัมไิดป้ฏบิตัติาม 
ขั �นตอนที�กําหนด(ทั �งหมด)สําหรับการ 
เลี�ยงพันธกรณีภายใตก้ตกิาฯ 

เงื� อนไขของมาตรการเลี�ยงพันธกรณี
ก. ความจาํเป็นโดยเครง่ครัดและความได้ส ัดสว่นของมาตรการ

 ข. มีล ักษณะเป็นข้อยกเว้นและช�วัคราว 

ลกัษณะพื�นฐานของมาตรการเลี�ยงพันธกรณีภายใตก้ตกิาฯ ที�จําเป็น
ตอ้งมคีอื “มาตรการเหลา่นั�นจะถกูจํากดัอยา่งเครง่ครัดเทา่ที�ควรจะ
เป็นตามความจําเป็นเรง่ดว่นของสถานการณ”์และ “มคีวามแตกตา่ง
อยา่งชดัเจนจากขอ้จํากดัหรอืการจํากดัสทิธซิ ึ�งสามารถกระทําไดใ้น
สถานการณป์กตภิายใตบ้ทบญัญัตติา่งๆของกตกิาฯ”47     ดว้ยเหตนุี�
ในการเลี�ยงพันธกรณีจงึ “ตอ้งมกีารจํากดัระยะเวลา  ความครอบคลมุ
ทางภมูศิาสตรแ์ละขอบเขตลกัษณะของกจิกรรมหรอืสิ�งที�จะเขา้ขา่ย
ใหส้ามารถใชอํ้านาจไดม้ากที�สดุเทา่ที�เป็นไปได ้และมาตรการใดๆ
ที�นํามาใชร้วมถงึการลงโทษซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัมาตรการดงักลา่วจะตอ้ง
มคีวามไดส้ดัสว่น”48

ในบรบิทนี� คณะกรรมการสทิธมินุษยชนไดเ้นน้ยํ�าถงึการที�รัฐภาคไีม่
ควรเลี�ยงพันธกรณีภายใตก้ตกิาฯหรอืดําเนนิการเลี�ยงพันธกรณีดงัที� 
เคยไดก้ระทํามาแลว้หากสามารถจัดการกบัสถานการณไ์ดโ้ดยการ
ใชข้อ้จํากดัหรอืการจํากดัสทิธซิ ึ�งอนุญาตใหก้ระทําไดภ้ายใตบ้าง 
มาตราของกตกิาฯ49  

การเลี�ยงพันธกรณีจะตอ้งมลีกัษณะเป็นขอ้ยกเวน้และเป็นการชั�ว
คราว เครง่ครัดเทา่ที�จําเป็นตามความเรง่ดว่นของสถานการณ์
ฉุกเฉนิ โดยวตัถปุระสงคห์ลกัของการเลี�ยงพันธกรณีนั�นคอืการทํา
ใหรั้ฐกลบัสูภ่าวะปกตซิึ�งจะทําใหพั้นธกรณีตา่งๆภายใตก้ตกิาฯ 
ไดรั้บการเคารพอยา่งสมบรูณอ์กีครั �ง50 
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46. CCPR/C/128/2 วรรค 1

47. ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 29 (CCPR/C/21/
Rev.1/Add.11) วรรค 4   สําหรับบท
บัญญัติของกติกาฯ(ICCPR)ที�อนุญาต
ใหม้ขีอ้จํากดัหรอืการจํากดัสทิธใิน
สถานการณป์กติ โปรดดูบทที� 1

48. CCPR/C/128/2 วรรค 2(b)

49. ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัที� 29 (CCPR/C/21/
Rev.1/Add.11) วรรค 4 CCPR/
C/128/2 วรรค2(c)
สําหรับบทบัญญัติของกติกาฯ(ICCPR)
ที�อนุญาตใหม้ขีอ้จํากดัหรือการจํากัด
สิทธิ  โปรดดูบทที� 1

50. ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 29 (CCPR/C/21/
Rev.1/Add.11) วรรค 1 CCPR/
C/128/2 วรรค2 (b)

51. ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 29 (CCPR/C/21/
Rev.1/Add.11) วรรค 9

52. CCPR/C/128/2 วรรค 2(d)

53. ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 29 (CCPR/C/21/
Rev.1/Add.11) วรรค 11

54. ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 29  (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.11) วรรค 12

55. ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 29 (CCPR/C/21/
Rev.1/Add.11) วรรค 8

ิ

ค. สอดคล้องก ับพ ันธกรณีอื�นๆในทางระหว่างประเทศ

ง. การไมเ่ลอืกปฏบิตั

มาตรการเลี�ยงพันธกรณีใดๆจะต ้องไม่ “ขดัแย ้งกบัพันธกรณีอื�นของรัฐ
ภาคภีายใต ้กฎหมายระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกฎหมายมนุษย
ชนระหวา่งประเทศ” และการเลี�ยงพันธกรณีมสิามารถกระทําได ้หากสง่ผล
ให ้เกดิ “การฝ่ าฝืนพันธกรณีอื�นๆในทางระหวา่งประเทศของรัฐภาค”ี51  
เชน่ การเลี�ยงพันธกรณีภายใต ้สนธสิญัญาสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ
ฉบบัอื�นๆมสิามารถกระทําได ้52   ดงันั�นไมว่า่ภายใต ้สถานการณใ์ดๆ 
รัฐภาคแีหง่กตกิาฯ(ICCPR) มสิามารถใช ้การเลี�ยงพันธกรณีเป็นความ
ชอบธรรมในการละเมดิกฎหมายมนุษยชนหรอืหลกักฎหมายบงัคบัเด็ด
ขาดของกฎหมายระหวา่งประเทศ  ตวัอยา่งเชน่ โดยการจับเปน็ตวัประกนั  
โดยการลงโทษแบบเหมารวมหรอืโดยการพรากสิทธใินเสรภีาพโดย
อําเภอใจ  หรอืการเบี�ยงเบนจากหลกัการพื�นฐานของการพจิารณาคดี
อยา่งเปน็ธรรม เชน่ หลกัสนันษิฐานไวก้อ่นวา่บรสิทุธิ�”53   นอกจากนี�
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนยงัมคีวามเห็นวา่ “ถ้าการกระทําใดซึ�งกระทํา
ภายใต อ้ ํานาจของรัฐเปน็พื�นฐานความรับผดิทางอาญาฐานอาชญากรรม
ตอ่มนุษยชาติของบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการกระทํานั�น  มาตรา4 ของ 
กติกาฯไมส่ามารถนํามาใชเ้ปน็ความชอบธรรมในการที�รัฐใชส้ถานการณ์
ฉุกเฉนิเป็นขอ้ยกเวน้ทําใหไ้มต่อ้งรับผดิจากการกระทํานั�น"54

ดงัมาตรา 4 วรรค 1ของกตกิาฯ ที�ไดบ้ญัญัตวิา่ มาตรการเลี�ยงพันธกรณี
ใดๆตอ้งไมเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัเิพยีงเหตแุหง่เชื�อชาต ิผวิ เพศ ภาษา 
ศาสนา หรอืเผา่พันธุท์างสงัคม คณะกรรมการสทิธมินุษยชนไดยํ้�าวา่ 
“มอีงคป์ระกอบหรอืมติขิองสทิธใินการไมเ่ลอืกปฏบิตัซิ ึ�งไมส่ามารถเลี�ยง
พันธกรณีไดไ้มว่า่ภายใตส้ถานการณใ์ด”55
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ในบรบิทนี�ควรใหค้วามสนใจเป็นอยา่งยิ�งตอ่สทิธขิองชนกลุม่
นอ้ย  เนื�องจากการคุม้ครองสทิธขิองพวกเขาในทางระหวา่ง
ประเทศมอีงคป์ระกอบที�จะตอ้งไดรั้บการเคารพในทกุสถาน
การณ ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัการหา้มมใิหม้กีารฆา่
ลา้งเผา่พันธุแ์ละลกัษณะของสทิธบิางประการที�ไมอ่าจเลี�ยง
พันธกรณีตามมาตรา 18 ของกตกิาฯ (เสรภีาพในทางศาสนา
และความเชื�อ)56    เชน่เดยีวกบัการใชส้ทิธมินุษยชนอยา่ง
เทา่เทยีมของผูห้ญงิจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองในระหวา่งสถาน
การณฉุ์กเฉนิ57  

56.ความเห็นทั�วไปของคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชน ฉบับที�
29 (CCPR/C/21/Rev.1/
Add.11) วรรค 13 (c)

57.ความเห็นทั�วไปของคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชน ฉบับที�
28 (CCPR/C/21/Rev.1/
Add.10) วรรค 7

จ. การหา้มเลี�ยงพนัธกรณีในสทิธทิ ี�ไมอ่าจเลี�ยงพนัธกรณี 

ดงัจะไดก้ลา่วในบทตอ่ไป สทิธบิางประการ เชน่ สทิธติาม
บางมาตราของกตกิาฯ  ไมส่ามารถเลี�ยงพันธกรณีไดแ้มใ้นยาม
สถานการณฉุ์กเฉนิ  หรอืไมว่า่ภายใตส้ถานการณใ์ด 
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รายการสําหรบัการติดตามตรวจสอบการละเมิดกตกิาฯ (ICCPR )

ถา้มมีาตรการใดที�นํามาใชโ้ดยเจา้หนา้ที�รัฐ ซึ�งเป็นการเลี�ยง
พันธกรณีภายใตก้ตกิาฯ( ICCPR ) มาตรการเหลา่นั�น..:

จากคําถามดงักลา่ว หากคําตอบในขอ้ใดขอ้หนึ�งคอื “ไมใ่ช”่ 
ถอืวา่มคีวามเสี�ยงในการละเมดิตอ่กตกิาฯ  กรณุาตรวจสอบ

ในบรบิทของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19:

ก.  มคีวามจําเป็นอยา่งยิ�งยวด (ไมม่ทีางเลอืกอื�นนอก
     จากการเลี�ยงพันธกรณี)เพื�อคุม้ครองสาธารณสขุจาก
     สถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ใชห่รอืไม?่

ข.  เป็นมาตรการชั�วคราวกลา่วคอืมกีารจํากดัระยะเวลา
     ที�ใชม้าตรการ หรอืมกีารวางแผนที�จะยกเลกิมาตรการ
     นั�นเมื�อสถานการณก์ลบัสูภ่าวะปกต ิใชห่รอืไม?่

ค.  ไมล่ะเมดิตอ่พันธกรณีอื�นๆของรัฐภาคภีายใตก้ฎหมาย
     ระหวา่งประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ�งกฎหมายมนุษยชน
     ระหวา่งประเทศ ใชห่รอืไม?่

ง.  นํามาใชโ้ดยปราศจากวตัถปุระสงคเ์ลอืกปฏบิตัหิรอื
     มผีลกระทบตอ่บคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึ�งโดยเฉพาะ 
     (เชน่ ไมม่บีคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึ�งโดยเฉพาะไดรั้บผล
     กระทบจากการเลี�ยงพันธรกรณีโดยไมม่เีหตผุลที�ด)ี  
     ใชห่รอืไม?่

จ.  คุม้ครองสขุภาพของบคุคลทกุคนอยา่งเทา่เทยีม
     ปราศจากการจําแนกความแตกตา่งที�ไมเ่ป็นธรรม
     (ไมม่บีคุคลกลุม่ใดไมไ่ดรั้บการคุม้ครองสขุภาพ
     หรอือยูน่อกขอบเขตของการคุม้ครองดา้น
     สาธารณสขุ)  ใชห่รอืไม?่

ฉ.  ไมเ่ลี�ยงพันธกรณีภายใตม้าตราใดๆ เชน่ องคป์ระกอบ
     ของมาตราตา่งๆของกตกิาฯซึ�งไดก้ลา่วไวใ้นบทที�3 
     ใชห่รอืไม?่

• สว่นใดของมาตรการเลี�ยงพันธกรณีที�ไมจํ่าเป็นอยา่ง
เครง่ครัด หรอืไมช่อบธรรมตามเงื�อนไขของการเลี�ยง
พันธกรณีที�สามารถกระทําได ้ภายใต ้กตกิาฯเพื�อคุม้ครอง
สาธารณสขุจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโรคระบาด
โควดิ-19และทําให ้สถานการณส์ูภ่าวะปกติ 
และอยา่งไร?

• รัฐละเมดิพันธกรณีใดภายใต ้กฎหมายระหวา่งประเทศ
อื�นๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกฎหมายมนุษยชนระหวา่ง
ประเทศ และอยา่งไร?

• บคุคลกลุม่ใดถกูเลอืกปฏบิตัหิรอืได ้รับผลกระทบโดย
เฉพาะจากการเลี�ยงพันธกรณีและอยา่งไร?

• บคุคลกลุม่ใดไมไ่ด ้รับการคุม้ครองสขุภาพหรอือยูน่อก
ขอบเขตของการคุม้ครองด ้านสาธารณสขุ และอยา่งไร?

• สทิธแิละ/หรอืองคป์ระกอบใดของบทบญัญัตใิดของ
กตกิาฯ ที�กลา่วไวใ้นบทที� 3ซึ�งถกูเลี�ยงพันธกรณี
และในลกัษณะอยา่งไร?



• มาตรา 6

• มาตรา 7

• มาตรา 8 วรรค 1 และ วรรค 2

• มาตรา 11

• มาตรา 15

• มาตรา 16

• มาตรา 1858

นอกจากนี�ยงัมบีทบญัญัตอิื�นๆของกตกิาฯซึ�งการเลี�ยงพันธกรณีมสิามารถ
ทําได ้แมว้า่จะไมไ่ดถ้กูกลา่วถงึในมาตรา 4 วรรค259  สทิธทิี�มอิาจเลี�ยง
พันธกรณีไดแ้ก่

ี 3.สทิธทิ ี�ไมอ่าจเลี�ยงพนัธกรณ  
ภายใตก้ตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ย 
สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง

มาตรา4 วรรค2 ไดบ้ญัญัตวิา่มาตราเหลา่นี�ไมส่ามารถเลี�ยงพันธกรณีได ้:

32



มาตรา 6 – สิทธิในชีวิต 58. ยกเวน้มาตรา 18 วรรค 3 –เสรภีาพใน
การแสดงออกทางศาสนาและความเชื�อ
โปรดดบูทที� 1

59.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน ฉบับที� 29 (CCPR/C/21/Rev.1/
Add.11) วรรค 13

1. มนุษยท์กุคนมสีทิธทิี�จะมชีวีติมาแตกํ่าเนดิ สทิธนิี�ตอ้งไดรั้บการ
คุม้ครองโดยกฎหมาย บคุคลจะตอ้งไมถ่กูทําใหเ้สยีชวีติโดย
อําเภอใจ

2. ในประเทศที�ยงัมไิดย้กเลกิโทษประหารชวีติ การลงโทษ
ประหารชวีติอาจกระทําไดเ้ฉพาะคดอีกุฉกรรจท์ี�สดุตามกฎหมาย
ที�ใชบ้งัคบัในขณะกระทําความผดิและไมข่ดัตอ่บทบญัญัตแิหง่กติ
กานี� และตอ่อนุสญัญาวา่ดว้ยการป้องกนัและการลงโทษอาชญา
กรรมลา้งเผา่พันธุ ์ การลงโทษเชน่วา่นี�จะกระทําไดก้แ็ตโ่ดย
คําพพิากษาถงึที�สดุของศาลที�มอํีานาจ

3. ในกรณีที�การทําใหเ้สยีชวีติมลีกัษณะเป็นอาชญากรรมลา้งเผา่
พันธุ ์ ยอ่มเป็นที�เขา้ใจวา่ขอ้นี�มไิดใ้หอํ้านาจรัฐภาคใีดแหง่กตกิานี�
ในอนัที�จะเลี�ยงจากพันธกรณีใดที�มตีามบทบญัญัตแิหง่อนุสญัญา 
วา่ดว้ยการป้องกนัและการลงโทษอาชญากรรมลา้งเผา่พันธุ์

4. บคุคลใดตอ้งคําพพิากษาประหารชวีติ ยอ่มมสีทิธขิออภยัโทษ
หรอืลดหยอ่นผอ่นโทษตามคําพพิากษา การนริโทษกรรม  การ 
อภยัโทษหรอืการลดหยอ่นผอ่นโทษตามค ําพพิากษาประหารชวีติ
อาจใหไ้ดใ้นทกุกรณี

5. บคุคลอายตํุ�ากวา่สบิแปดปีกระทําความผดิจะถกูพพิากษา
ประหารชวีติมไิด ้และจะดําเนนิการประหารชวีติสตรขีณะมคีรรภ์
มไิด ้

6. รัฐภาคใีดแหง่กตกิานี�จะยกขอ้นี�ข ึ�นอา้งเพื�อประวงิ หรอืขดัขวาง
การยกเลกิโทษประหารชวีติมไิด ้
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มาตรา 7 – การห้ามการทรมาน

บุคคลจะถกูทรมาน หรอืไดรั้บการปฏบิตั ิหรอืการลงโทษที�โหดรา้ยไรม้นุษยธรรมหรอืตํ�าชา้มไิด ้
โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง บคุคลจะถกูใชใ้นการทดลองทางการแพทย ์หรอืทางวทิยาศาสตร์
โดยปราศจากความยนิยอมอยา่งเสรขีองบคุคลนั�นมไิด ้

มาตรา 8 วรรค1 และวรรค 2 – การห้ามเอาบุคคลลงเป ็นทาสและการค้าทาส 

1. บคุคลจะถกูเอาตวัลงเป็นทาสมไิด ้ การเอาคนลงเป็นทาสและการค ้าทาสทกุรปูแบบ
จะต ้องถกูห ้าม 
2. บคุคลจะถกูบงัคบัให ้ตกอยูใ่นภาวะเยี�ยงทาสมไิด ้

มาตรา 11 – การห้ามไมใ่หถ้กูจาํคกุเนื�องจากการไมส่ามารถชําระหนี�ได้ตามสัญญา 

บคุคลจะถกูจําคกุเพยีงเพราะเหตวุา่ไมส่ามารถปฏบิติัการชาํระหน ี�ตามสญัญามไิด ้

มาตรา 15 –การไมม่ผีลบงัคบัยอ้นหลงัของกฎหมายอาญา

มาตรา 16-การยอมรบัวา่เป็นบคุคลตามกฎหมาย

1. บคุคลยอ่มไมต่อ้งรับผดิทางอาญา เพราะกระทําหรอืงดเวน้กระทําการใดซึ�งในขณะที�กระทํา
ไมเ่ป็นความผดิอาญาตามกฎหมายภายในหรอืกฎหมายระหวา่งประเทศ และจะลงโทษใหห้นัก
กวา่โทษที�มอียูใ่นขณะที�ไดก้ระทําความผดิอาญาไมไ่ด ้ หากภายหลงัการกระทําความผดินั�นไดม้ี
บทบญัญัตขิองกฎหมายกําหนดโทษเบาลง ผูก้ระทําผดิยอ่มไดรั้บประโยชนจ์ากบทบญัญัตนัิ�น

2. ความในขอ้นี�ยอ่มไมก่ระทบตอ่การพจิารณาคด ีและการลงโทษบคุคลซึ�งไดก้ระทําการหรอืงดเวน้
กระทําการใดอนัเป็นความผดิอาญาตามหลกักฎหมายทั�วไปอนัเป็นที�รับรองโดยประชาคมนานาชาติ
ในขณะที�มกีารกระทํานั�น

บคุคลทกุคนมสีทิธทิี�จะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นบคุคลตามกฎหมายในทกุแหง่หน
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มาตรา 18 - เสรภีาพในทางศาสนาและความเชื�อ60 

1. บคุคลทกุคนยอ่มมสีทิธใินเสรภีาพทางความคดิ มโนธรรมและ
ศาสนา สทิธนิี�ยอ่มรวมถงึเสรภีาพในการมหีรอืนับถอืศาสนา 
หรอืมคีวามเชื�อตามคตนิยิมของตนและเสรภีาพในการแสดงออก
ทาง ศาสนา หรอืความเชื�อของตนโดยการสกัการบชูา การปฏบิตั ิ
การประกอบพธิกีรรม และการสอน ไมว่า่จะโดยลําพังตวัเอง  หรอื
ในชมุชนรว่มกบัผูอ้ื�น และไมว่า่ตอ่สาธารณชนหรอืเป็นการสว่นตวั 

องค์ประกอบอื�นของกตกิาฯ(ICCPR) ซึ�งไมส่ามารถเลี�ยงพนัธกรณี

60.ยกเวน้เสรภีาพในการแสดงออกทาง
ศาสนาในบทบญัญัตมิาตรา 18 วรรค 3

61. CCPR/C/128/2 วรรค 2 (d)

2. บคุคลจะถกูบบีบงัคบัใหเ้สื�อมเสยีเสรภีาพในการมหีรอืนับถอื
ศาสนาหรอืความเชื�อตามคตนิยิมของตนมไิด ้

3. เสรภีาพในการแสดงออกทางศาสนา หรอืความเชื�อของบคุคล
อาจอยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่ขอ้จํากดัเฉพาะที�บญัญัตโิดยกฎหมาย 
และตามความจําเป็นเพื�อรักษาความปลอดภยั ความสงบเรยีบรอ้ย 
สขุอนามยั หรอืศลีธรรมของประชาชน หรอืเพื�อคุม้ครองสทิธแิละ
เสรภีาพขั �นมลูฐานของบคุคลอื�นเทา่นั�น 

4. รัฐภาคแีหง่กตกิานี�รับที�จะเคารพเสรภีาพของบดิามารดา 
หรอืผูป้กครองตามกฎหมายในการใหก้ารศกึษาทางศาสนาและศลี
ธรรมแกเ่ด็กตามความเชื�อของตน

นอกเหนอืจากสทิธแิละมาตรการที�ไดก้ลา่วถงึขา้งตน้ 
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนยงัชี�แจงวา่มอีงคป์ระกอบอื�นของ 
กตกิาฯซึ�งการเลี�ยงพันธกรณีมสิามารถกระทําไดแ้มใ้นสถานการณ์
ฉุกเฉนิ เนื�องจากองคป์ระกอบเหลา่นั�นมคีวามสําคญัในการคํ�าจนุ 
สทิธทิี�ไมส่ามารถเลี�ยงพันธกรณีตามที�บญัญัตใินมาตรา 4 วรรค2 
ของกตกิาฯ และเพื�อเป็นการประกนัถงึการเคารพหลกันติธิรรม
และหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย61   สทิธเิหลา่นั�นไดแ้กส่ทิธติาม
มาตราดงัตอ่ไปนี�
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ก. มาตรา 10 วรรค 1

61. CCPR/C/128/2 วรรค 2 (d)

62.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัที� 29 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.11) วรรค 13 (a)

63. CCPR/C/128/2 วรรค 2 (e)

64.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัที�29 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.11) วรรค 13 (b)

65.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัที� 29 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.11) วรรค13 (d)

66.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัที� 29 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.11) วรรค13 (e)

67. CCPR/C/128/2 วรรค 2 (e)

68. CCPR/C/128/2 วรรค 2 (e)

บคุคลทั �งปวงที�ถกูลดิรอนเสรภีาพต ้องได ้รับการปฏบิตัดิ ้วยความ
มมีนุษยธรรมและความเคารพในศกัดิ�ศรแีตกํ่าเนดิแหง่ความเป็น 
มนุษย์

ในมมุมองของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน บทบญัญัตนิี�เป็น
บรรทดัฐานของกฎหมายระหวา่งประเทศทั�วไปและเกี�ยวขอ้ง 
อยา่งใกลช้ดิกบัมาตรา 7 (การหา้มการทรมาน) ซึ�งไมส่ามารถ
เลี�ยงพันธกรณี62  นอกจากนี�รัฐภาคจีะตอ้งใหค้วามใสใ่จเป็น
พเิศษตอ่ความเพยีงพอของภาวะสขุภาพและบรกิารสขุภาพใน 
สถานที�คมุขงัและตอ่สทิธขิองปัจเจกบคุคลในสถานการณก์าร
ถกูคมุขงัและตอ่ภยัคกุคามที�รา้ยแรงขึ�นของความรนุแรงในครอบ
ครัวซึ�งเกดิขึ�นในสถานการณด์งักลา่ว63 

มาตรา 10 วรรค 1 บญัญัตวิา่:

ข. การหา้มมใิหม้กีารจบัเป็นตวัประกนั การลกัพาตวั 
หรอืการคมุขงัโดยไมย่นิยอม

ขอ้หา้มเหลา่นี�เป็นบรรทดัฐานของกฎหมายระหวา่งประเทศทั�วไป 
ซึ�งมสิามารถเลี�ยงพันธกรณีไดแ้มใ้นยามสถานการณฉุ์กเฉนิ64

ค. การหา้มมใิหม้กีารบงัคบัใหพ้ลดัถิ�น

การเนรเทศหรอืการบงัคบัเคลื�อนยา้ยประชากรโดยปราศจากเหตผุลที�ได ้
รับอนุญาตภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ ในรปูแบบของการบงัคบัให ้
พลดัถิ�นโดยการขบัไลห่รอืวธิกีารบบีบงัคบัอื�น ใๆหอ้อกจากพื�นที�ที�บคุคลที� 
เกี�ยวขอ้งอาศยัอยูโ่ดยชอบดว้ยกฎหมายถอืเป็นอาชญากรรมตอ่ 
มนุษยชาต ิหา้มมใิหก้ระทําการเหลา่นี�ในทกุสถานการณ6์5 

ง. มาตรา 20 การหา้มมใิหม้กีารโฆษณาชวนเชื�อเพื�อการสงคราม 
หรอืเพื�อการสนบัสนนุใหเ้กดิความเกลยีดชงัในชาต ิเผา่พนัธุ ์หรอืศาสนา

รัฐภาคมีสิามารถกระทําการขดัตอ่มาตรา 20 ไมว่า่ในสถานการณใ์ด  ๆ“ในอนัที�จะเกี�ยว
ขอ้งกบัการโฆษณาชวนเชื�อเพื�อการสงครามหรอืการสนับสนุนใหเ้กดิความเกลยีดชงั 
ในชาต ิเผา่พันธุ ์หรอืศาสนา ซึ�งยั�วยใุหเ้กดิการเลอืกปฏบิตั ิการเป็นปฏปัิกษ์ 
หรอืการใชค้วามรนุแรง”66  หรอื “ยอมใหม้กีารสนับสนุนความเกลยีดชงัดงักลา่ว” 67 
ในบรบิทนี�รัฐภาคจีะตอ้ง “ดําเนนิมาตรการเพื�อประกนัวา่วาทกรรมสาธารณะที�เกี�ยว
เนื�องกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19ไมก่อ่ใหเ้กดิการสนับสนุนหรอืยั�ว
ยใุหเ้กดิความเกลยีดชงัตอ่กลุม่ชนชายขอบหรอืกลุม่ที�เปราะบางกลุม่ใดกลุม่หนึ�งโดย
เฉพาะ เชน่ ชนกลุม่นอ้ยและชาวตา่งชาต”ิ68 
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69.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที�29 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.11) วรรค 14

70.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 35 (CCPR/C/
GC/35) วรรค 66

71.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฉบับที� 29 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.11) วรรค 16
ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน ฉบับที�35 (CCPR/C/
GC/35) วรรค 67

จ. มาตรา 2 วรรค 3 สทิธขิองผูเ้สยีหายในการไดร้บั
การเยยีวยาอยา่งเป็นผลจรงิจงั

มาตรา 2 วรรค 3 บญัญัตไิวว้า่:

3. รัฐภาคแีตล่ะรัฐแหง่กตกิานี�รับที�จะ

(ก) ประกนัวา่บคุคลใดที�สทิธหิรอืเสรภีาพของตนซึ�งรับรองไวใ้นกตกิา
     นี�ถกูละเมดิตอ้งไดรั้บการเยยีวยาอยา่งเป็นผลจรงิจังโดยไมต่อ้ง
     คํานงึวา่การละเมดินั�นจะกระทําโดยบคุคลผูป้ฏบิตักิารตามหนา้ที� 

(ข) ประกนัวา่ บคุคลใดที�เรยีกรอ้งการเยยีวยาดงักลา่วยอ่มมสีทิธทิี�
่     จะไดรั้บการพจิารณาจากฝ่ายตลุาการ ฝ่ายบรหิาร  หรอืฝ่ายนติิ
     บญัญัตทิี�มอํีานาจหรอืจากหน่วยงานอื�นที�มอํีานาจตามที�กําหนดไว ้
     โดยระบบกฎหมายของรัฐ และจะพัฒนาหนทางการเยยีวยาดว้ย
     กระบวนการยตุธิรรมทางศาล 

(ค) ประกนัวา่เจา้หนา้ที�ผูม้อํีานาจตอ้งบงัคบัการใหก้ารเยยีวยานั�น
     เป็นผล 

ฉ. การประกันสทิธขิ ั�นพื �นฐานเกี �ยวกับการไม่คุมขั งโดยอําเภอใจ 
สิทธิในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการควบคมุตวั
 (Right to habeas corpus)

การประกนัสทิธขิั �นพื�นฐานมใิหม้กีารคมุขงัโดยอําเภอใจ มลีกัษณะ “ไมอ่าจเลี�ยงพันธกรณี” 
แมแ้ตใ่นสถานการณฉุ์กเฉนิซึ�งการเลี�ยงพันธกรณีสามารถทําได ้
ก็ยงัมสิามารถถอืเป็นความชอบดว้ยกฎหมายในการลดิรอนสทิธใินเสรภีาพที�ไมม่เีหตอุนั
สมควรหรอืไมจํ่าเป็นภายใตส้ถานการณด์งักลา่ว70

บทบญัญัตดิงักลา่วเป็นพันธกรณีตามสนธสิญัญาที�บญัญัตไิวใ้นกตกิาฯ 
ดว้ยเหตนุี�รัฐภาคจีงึตอ้งปฏบิตัติามพันธกรณีพื�นฐานแมใ้นสถานการณ์
ฉุกเฉนิในอนัที�จะใหก้ารเยยีวยาอยา่งเป็นผลจรงิจัง69 

การประกนัสทิธใินเชงิวธิพีจิารณาความ(procedural guarantees)ซึ�งคุม้ครองเสรภีาพของ
บคุคล ไมส่ามารถเลี�ยงพันธกรณีไดเ้นื�องจากการเลี�ยงพันธกรณีดงักลา่วจะเป็นการหลกีเลี�ยง
การคุม้ครองสทิธทิี�ไมอ่าจเลี�ยงพันธกรณี  ดงันั�นอาจกลา่วไดว้า่ “เพื�อคุม้ครองสทิธทิี�ไมอ่าจ
เลี�ยงพันธกรณี ซึ�งไดแ้กส่ทิธติา่งๆตามมาตรา 6 และ มาตรา7   สทิธใินการนําคดสีูศ่าล
เพื�อใหศ้าลไดว้นิจิฉัยถงึความชอบดว้ยกฎหมายในการคมุขงัโดยปราศจากการลา่ชา้ 
สทิธเิหลา่นี�จะตอ้งไมถ่กูทําใหล้ดนอ้ยถอยลงจากมาตรการเลี�ยงพันธกรณี”71 



38

72.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัที� 32 (CCPR/C/
GC/35) วรรค 6

73.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัที� 29 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.11) วรรค 11

74.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัที� 29 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.11) วรรค 16

75.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัที� 29 (CCPR/
C/21/Rev.1/Add.11) วรรค 15

76.ความเห็นทั�วไปของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชน ฉบบัที� 6 (HRI/
GEN/1/Rev.9 (Vol.I)) วรรค 67

ช. การประกันสิทธิในการพิจารณคดีอย่างเป ็นธรรม

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนไดเ้นน้ยํ�าวา่ “การประกนัสทิธกิาร
พจิารณาคดอียา่งเป็นธรรมมสิามารถเกดิขึ�นไดห้ากมกีารใชม้าตรา
การเลี�ยงพันธกรณีซึ�งเป็นเหตใุหม้กีารหลกีเลี�ยงการคุม้ครองสทิธิ
ที�ไมอ่าจเลี�ยงพันธกรณี”72  และ “หา้มมใิหม้กีารเบี�ยงเบนจาก
หลกัการพื�นฐานของการพจิารณาคดอียา่งเป็นธรรม รวมถงึ 
หลกัสนันษิฐานไวก้อ่นวา่บรสิทุธิ�”73   ดงันั�น“หลกัการความชอบ
ดว้ยกฎหมายและหลกันติธิรรมกําหนดใหอ้งคป์ระกอบพื�นฐานของ
การพจิารณาคดอียา่งเป็นธรรมจะตอ้งไดรั้บการเคารพในระหวา่ง 
สถานการณฉุ์กเฉนิ” และ “มเีพยีงศาลยตุธิรรมที�สามารถไตส่วน
และตดัสนิบคุคลในการกระทําความผดิทางอาญา”74

ตวัอยา่งเชน่ ในมาตรา 6 ของกตกิาฯ(ICCPR) ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบั
สทิธทิี�ไมอ่าจเลี�ยงพันธกรณีทั �งหมด   การพจิารณาคดใีดซึ�งนําไป
สูโ่ทษประหารชวีติในระหวา่งสถานการณฉุ์กเฉนิจะตอ้งเป็นไปตาม
วธิพีจิารณาความเชงิป้องกนั (procedural safeguards) ซึ�งได ้
บญัญัตไิวใ้นมาตราตา่งๆของกตกิาฯโดยเฉพาะอยา่งยิ�งมาตรา 14 
และมาตรา 1575   ซึ�งรวมถงึการประกนัสทิธใินเชงิวธิพีจิารณาความ
(procedural guarantees) อาทเิชน่ สทิธใินการพจิารณาคดอียา่ง
เป็นธรรมในคดโีทษประหารชวีติและ “มาตรการที�เขา้ถงึไดแ้ละ
มปีระสทิธผิลเพื�อคุม้ครองสทิธ ิเชน่ หนา้ที�ในการใชม้าตรการที�
่เหมาะสมในการสอบสวน ฟ้องรอ้ง ลงโทษและเยยีวยาการละเมดิ
สทิธใินชวีติ”76 
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