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ประเทศไทย: ยกเลิกข้อจ ำกัดเกี่ยวกับกำรชุมนุมทำงกำรเมืองและฟื้นฟูสิทธิเสรีภำพขั้นพื้นฐำนใน
ประเทศไทยอย่ำงเต็มรูปแบบ 

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กรุงเทพ ประเทศไทย --- คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission 
of Jurists หรือ ICJ) แสดงความผิดหวังต่อค าพิพากษายกฟ้องของศาลปกครองประเทศไทยในวันศุกร์
ที่ผ่านมาในคดีที่มีการฟ้องร้องว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการจ ากัดสิทธิในการแสดงออก
และการชุมนุมโดยสงบอย่างไม่ชอบธรรม นอกจากนี้ยังขอเรียกร้องอีกครั้งให้มีการยกเลิกข้อจ ากัดการ
ชุมนุมทางการเมือง และเรียกร้องให้มีการฟ้ืนฟูสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทยอย่างเต็ม
รูปแบบ 

ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ศาลปกครองได้พิพากษายกฟ้องคดีที่ผู้จัดกิจกรรม “We 
Walk เดินมิตรภาพ” (We Walk march) ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ๖ นาย เนื่องจากการเดินขบวนในกิจกรรมดังกล่าวถูกปิดกั้นจ ากัดเพราะขัดต่อค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๓/๒๕๕๘ (ค าสั่งหัวหน้าคสช.ที่ ๓) 

ในค าพิพากษานั้น ศาลปกครองได้ อ้าง อิงถึ ง รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย  
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) ซึ่งประเทศ
ไทยเป็นภาคี และค าสั่งหัวหน้าคสช.ที่ ๓ ในการพิจารณาว่าการเดินขบวนดังกล่าวเป็นของการชุมนุม
สาธารณะ ทั้งนี้ ค าพิพากษาของศาลปกครองได้อธิบายว่าศาลพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ 

“เป็นเรื่องที่น่าตกใจที่ผ่านไป ๔ ปีนับตั้งแต่การรัฐประหารแต่ค าสั่งหัวหน้าคสช.ที่ ๓ และ
กฎหมาย ค าสั่งและประกาศอ่ืนๆที่มีผลในทางจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังมีผลบังคับใช้อยู่” 
นายคิงสลี่ย์ แอ๊บบอต ที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศอาวุโส ICJ กล่าว 

“ศาลปกครองมิได้ใช้โอกาสที่ส าคัญนี้ในการให้ความเห็นว่าข้อจ ากัดเกี่ยวกับการชุมนุมทาง
การเมืองควรถูกยกเลิก และกฎหมายค าสั่งและประกาศทั้งหลายที่ขัดกับพันธกรณีทางสิทธิมนุษยชน
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ระหว่างประเทศของประเทศไทยควรถูกแก้ไขหรือยกเลิกในทันทีเพ่ือฟ้ืนฟูสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานใน
ประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ” นายแอ๊บบอต กล่าวเพ่ิมเติม 

การเดินขบวนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปโดยสงบนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือยืนยันสิทธิของประชาชนใน 
๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ หลักประกันสุขภาพที่จะสามารถดูแลทุกคนในประเทศ นโยบายที่ไม่ท าลาย
ความมั่นคงในอาหาร กฎหมายที่จะไม่ลดทอนสิทธิมนุษยชน – สิทธิชุมชน และรัฐธรรมนูญที่เป็น
กฎหมายสูงสุดต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมและรับฟังอย่างรอบด้าน 

ควำมเป็นมำเกี่ยวกับค ำสั่งหัวหน้ำคสช.ที่ ๓ 

ค าสั่งหัวหน้าคสช.ที่ ๓ ห้ามการชุมนุมทางการเมืองที่มีจ านวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป โดยมีโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ ส าหรับผู้ละเมิด  

ค าสั่งหัวหน้าคสช.ที่ ๓ เป็นหนึ่งในค าสั่งหัวหน้าคสช.และค าสั่งคสช.ที่ยังคงบังคับใช้อยู่
นับตั้งแต่การรัฐประหารในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ และถูกน ามาใช้ในทางที่เป็นการจ ากัดสิทธิที่ได้รับการ
ประกันใน ICCPR เช่นเดียวกับกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระท าผิดที่มี
ลักษณะเป็นการสร้างความปั่นป่วนในหมู่ประชาชน พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ  

ในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑  มีรายงานว่าเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกมา
กล่าวว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะจัดได้อย่างเร็ววันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ และอย่างช้าคือวันที่ ๙ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

ในวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคสช.ที ่๑๓/๒๕๖๑ (ค าสั่งหัวหน้าคสช.ที ่๑๓) เพ่ือปลดล็อคข้อจ ากัด
บางส่วนส าหรับพรรคการเมืองเพ่ือให้พรรคการเมืองสามารถท ากิจกรรมบางรูปแบบได้ 

อย่างไรก็ตาม ค าสั่งหัวหน้าคสช.ที่ ๑๓ ยังคงจ ากัดกิจกรรมของพรรคการเมือง โดยเปิดช่อง
ให้เจ้าหน้าที่สามารถจ ากัดกิจกรรมของพรรคการเมืองที่ "มีลักษณะเป็นการหาเสียง" ที่สามารถถูก
ตีความได้กว้างขวางและไม่ชัดเจนได ้

ค าสั่งหัวหน้าคสช.ที่ ๓ ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่แม้จะมีการประกาศใช้ค าสั่งหัวหน้าคสช.ที่ ๑๓ 
แล้วก็ตาม 

 ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ มีรายงานว่านายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าว
ว่าคสช.น่าจะมีประชุมกันในเดือนธันวาคมเพ่ือพิจารณาปลดล็อกข้อจ ากัดเกี่ยวกับกิจกรรมการเมือง
ทั้งหมด 
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จากสถิติที่ได้รับการรวบรวมโดยศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนพบว่า นับตั้งแต่การ
รัฐประหารในปี พ.ศ.๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีบุคคล ๓๗๘ คนถูกด าเนินคดี
เพราะละเมิดค าสั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองที่มีจ านวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป 

ควำมเป็นมำเกี่ยวกับกำรด ำเนินคดีในศำลปกครอง 

ในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ บุคคลประมาณ ๑๐๐ คนทั้งจากกลุ่มภาคประชาสังคม
และบุคคลทั่วไปได้รวมตัวกัน ณ บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเข้าร่วมใน
กิจกรรม We Walk march 

มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจไทยได้ท าการปิดกั้นจ ากัดการเดินขบวนดังกล่าวซึ่งถูกกล่าวหา
ว่าละเมิดค าสั่งหัวหน้าคสช.ที่ ๓ โดยท าการปิดกั้นมิให้ผู้ชุมนุมเดินเท้าออกจากบริเวณมหาวิทยาลัยได้ 
มีการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่บนเส้นทางการเดินขบวนเพ่ือตรวจสอบและถ่ายรูปส าเนาทะเบียนรถกับ
รูปบัตรประจ าตัวประชาชน ตลอดจนซักถามประวัติทุกคน และเรียกผู้เดินขบวนไปสอบปากค า 

ในวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้จัดการเดินขบวนได้ยื่นฟ้องส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
เจ้าหน้าที่ต ารวจอีก ๖ นาย และขอให้มีค าสั่งให้ต ารวจยุติการใดๆที่มีลักษณะเป็นการปิดกั้นการใช้
สิทธิเสรีภาพในการชุมนุม ขอให้ดูแลอ านวยความสะดวกและคุ้มครองเครือข่ายระหว่างที่ใช้สิทธิ
เสรีภาพพ้ืนฐานของตน พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 

ในวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ศาลปกครองได้มีค าสั่งก าหนดมำตรกำรคุ้มครองชั่วครำว
ก่อนมีค าพิพากษา โดยระบุว่าการเดินขบวนเป็นการชุมนุมโดยสงบและสั่งให้ต ารวจให้ความคุ้มครอง
ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้เดินขบวนตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ส านักงาน
ต ารวจแหง่ชาติอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว 

ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งยืนตามค าสั่งเกี่ยวกับมำตรกำร
คุ้มครองชั่วครำวของศาลปกครองกลาง 

ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ศาลปกครองได้อ่านค าพิพากษาคดีที่ผู้จัดกิจกรรม
เดินขบวนฟ้องร้องด าเนินคดีต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ต ารวจ ๖ นาย 

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี ICCPR ในปีพ.ศ. 2539 ซึ่งประกันสิทธิที่จะแสดงออกได้โดยเสรี 
สิทธิในการชุมนุม และสิทธิในการสมาคม  
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