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เผยแพรวันท่ี 19 เมษายน 2563 

ขอใหไมขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินกรณีการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

เสนอใหใช พ.ร.บ.โรคติดตอ 2558 เพ่ิมงบประมาณสาธารณสุข รณรงคลดการแพรเชื้อโรคโควิด 

ตามท่ี เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไดประกาศสถานการณฉุกเฉินใน

เขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร ตามมาตรา 5 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)  

ซ่ึงเปน “กฎหมายพิเศษ” โดยใหเหตุผลวา รัฐบาลจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาว เพ่ือปองกันการแพรระบาดของ

โรคติดตออุบัติใหม โควิด 19  ซ่ึงแพรระบาดใหญตั้งแตปลายป 2562  และรัฐบาลอาจขยายระยะเวลาการประกาศใชสถานการณ

ฉุกเฉินซ่ึงจะสิ้นสุดในวันท่ี 30 เมษายน  2563 ออกไปอีก หากรัฐบาลเห็นวายังมีความจําเปนท่ีจะใชเปนมาตรการดังกลาวตอไปน้ัน 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเห็นวา การประกาศใชสถานการณฉุกเฉิน เปนการใหอํานาจฝายบริหารคือคณะรัฐมนตรีอยาง

กวางขวาง ในการท่ีจะใชมาตรการตางๆในการจํากัดสิทธิเสรีภาพประชาชนเชน การเดินทาง การเขาขออกราชอาณาจักร การ

สมาคม การทํามาหาเลี้ยงชีพ ฯลฯ  ดังน้ันจึงตองใชเฉพาะในสถานการณท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งถึงขั้น “คุกคามความอยูรอดของ

ชาติ” เทาน้ัน  ดังเชนท่ีกําหนดไวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ท่ีประเทศไทยเปนภาคี โดยมี

พันธกรณีท่ีตองปฏิบัติตาม ท่ีระบุไวในขอ 4 อนุ 1 ท่ีวา 

“ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซ่ึงคุกคามความอยูรอดของชาติ และไดมีการประกาศน้ันอยางเปนทางการแลว รัฐภาคีแหง

กติกาน้ีอาจใชมาตรการท่ีเปนการเลี่ยงพันธกรณีของตนภายใตกติกาน้ีไดเพียงเทาท่ี จําเปนตามความฉุกเฉินของเหตุการณ ท้ังน้ี 

มาตรการเชนวาน้ันจะตองไมขัดแยงตอพันธกรณีอ่ืนๆ ของตน ภายใตกฎหมายระหวางประเทศ และไมเปนการเลือกปฏิบัติเพียง

เหตุแหงเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือ เผาพันธุทางสังคม” 

ดังน้ัน มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอเรียกรองตอรัฐบาลวา เม่ือครบกําหนดในวันท่ี 30 เมษายน 2563 แลว รัฐบาลไมควร

ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปอีก ดวยขอเท็จจริงและเหตุผลดังตอไปน้ี 

1. การจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทําใหประชาชนเดือดรอนอยางยิ่ง เชนการส่ังปดกิจการธุรกิจ

การคาบางประเภท การหามประชาขนออกนอกบาน ฯลฯ มีผลทําใหประชาชนตกงาน ขาดรายไดท่ีใชในการประทังชีวิต

หลายลานคน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนยากจน คนชายขอบ คนไรท่ีพ่ึง แรงงานขามชาติ โดยท่ีรัฐบาลไมมีมาตรการท่ีมี

ประสิทธิภาพและไมเพียงพอท่ีจะบรรเทาความเดือดรอนได  ภาวะยากลําบากท่ีประชาชนคนยากจนประสบอยูในขณะน้ี 

หากปลอยใหดําเนินตอไปอาจสงผลกระทบเกิดเปนภาวะวิกฤติของชาติ ท้ังในทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม จนยากท่ี

จะฟนฟูใหกลับคืนมาได 

 

 



 

 

2. สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ไดเบาบางลงบางแลว และอยูในภาวะท่ีสามารถควบคุมได โดยรัฐบาล

สามารถใชมาตรการตาม “กฎหมายปกติ” อ่ืนๆ เชน พ.ร.บ.โรคติดตอ 2558 การรณรงคใหประชาชนเขาใจและรวมมือในการดูแล

ตนเองและผูอ่ืน ฯลฯ โดยท่ีรัฐจะตองสนับสนุนงบประมาณเรงดวนใหหนวยงานดานสาธารณสุข แนะนํามาตรการและสนับสนุน

อุปกรณปองกันการแพรระบาดเชนหนากากอนามัย การเขาถึงการตรวจสุขภาพใหแกประชาชนอยางถวนหนา โดยไมจําเปนตองใช

มาตรการตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

3. พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขาดการตรวจสอบถวงดุลโดยฝายนิติบญัญตัิ การประกาศสถานการณฉุกเฉินและดําเนินมาตรการตางๆตาม

ประกาศดังกลาวโดยคณะรัฐมนตรี  ไมสามารถท่ีจะตรวจสอบถวงดุลโดยฝายนิติบัญญัติดังเชนกฎหมายของนานาประเทศท่ีเปน

ประชาธิปไตยกําหนด เน่ืองจาก ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เม่ือรัฐบาลไดประกาศสถานการณฉุกเฉินแลว รัฐบาลไมตองรายงานและขอ

ความเห็นชอบตอสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงเปนตัวแทนของประชาชน หรือตอรัฐสภา ทําใหประชาชนไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ตรวจสอบถวงดุล การประกาศและขยายเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินของรัฐบาลฝายเดียว 

4. พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขาดการตรวจสอบโดยฝายตลุาการ  มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเห็นวา ฝายตุลาการ ท่ีเปนอิสระและ เท่ียงธรรม 

เปนกลไกสุดทายท่ีสําคัญในระบอบประชาธิปไตย ท่ีจะ “ตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจของฝายบิหาร” เพ่ือประกันสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน โดยเฉพาะการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐบาลและเจาหนาท่ีตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซ่ึงเปนกฎหมายพิเศษท่ีใหอํานาจ

ฝายบริหารอยางกวางขวาง วาชอบดวยกฎหมายหรือใชอํานาจเกินขอบเขตหรือไมเชน เม่ือรัฐบาลประกาศหามประชาชนออกนอก

บาน (เคอรฟว) และเจาหนาท่ีจับผูฝาฝนเปนจํานวนมาก ในเวลาเพียง 10 วันระหวางวันท่ี 3 – 13 เม.ย. 2563 มีคดีความท่ัว

ประเทศจํานวน 9,000 กวาคดี    แมผูถูกจับจะฝาฝนกฎหมาย มีความผิดและมีโทษทางอาญา ศาลก็จะตองพิจารณาทบทวนวา ใน

สถานการณท่ีประกาศใชเคอรฟวอยางเรงดวนท่ัวราชอาณาจักร ซ่ึงประชาชนจํานวนมากอาจไมตระหนัก หรือไมพรอมท่ีจะปฏิบัติ

ตามเชนน้ัน สมควรท่ีศาลจะพิพากษาใหนําตัวผูฝาฝนใหรับโทษจําคุกหรือกักขังแทนคาปรับหรือไม โดยเฉพาะในสภาวะท่ีเรือนจํามี

จํานวนผูตองขังท่ีแออัดและมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 หรือแพรเชื้อจากภายนอกเขาสูเรือนจํา เปนตน 

หลังจากการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีผานมาไดชี้ใหเห็นวา การตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจโดยฝายตุลาการยังไมมี

ประสิทธิภาพและมีขอบกพรอง   สวนหน่ึงเน่ืองจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉินไดตัดอํานาจการตรวจสอบของศาลปกครอง ทําใหศาลปกครอง

ไมมีอํานาจพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของประกาศและคําสั่งตางๆ ท่ีประกาศใชโดยรัฐบาลและการกระทําทางปกครองของ

เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ท้ังๆท่ีมาตรการ และการกระทําตางๆน้ัน ในบางกรณีมีผลจํากัดสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนเกินความจําเปน และไมไดสัดสวนกับสถานการณ หรือกรณี เปนตน ดังเชนกรณีท่ีรัฐบาลไดใชอํานาจตาม พ.ร.ก. ออก

คําสั่งหามบุคคลสัญชาติไทยเดินทางเขามาในราชอาณาจักร แตคนไทยท่ีถูกหามไมใหเดินทางกลับประเทศ ท่ีสงสัยความชอบดวย

กฎหมายของคําสั่งดังกลาว ไมสามารถรองตอศาลปกครองใหตรวจสอบได และเม่ือรองตอศาลแพง  ศาลแพงก็วินิจฉัยวา ศาลแพง

ไมมีอํานาจท่ีจะวินิจฉัยคําสั่งดังกลาวของรัฐบาลไดเชนกัน  

 

 

 



 

 

5. การขาดการตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจของฝายบริหาร โดยฝายนิติบัญญัติและฝายตุลาการน้ัน อาจมีผลทําใหฝาย

บริหารและเจาหนาท่ีใชอํานาจเกินไปโดยไมไดสัดสวนตอความจําเปนของสถานการณ หรือไมสอดคลองกับกรณีท่ีเกิด โดยเฉพาะ 

การท่ี พ.ร.ก. ฉุกเฉิน กําหนดใหเจาหนาท่ีไมตองรับผิดเปนสวนตัว ในการบังคับใชมาตรการตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แมวาการบังคับใช

น้ันจะละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยมิชอบก็ตาม ยอมอาจทําใหเจาหนาท่ีบางคน ฉกฉวยใชมาตรการตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินไป

ใชในทางไมชอบ ดังท่ีเกิดขึ้นในกรณีการนําไปใชในการเก็บตัวอยาง ดีเอ็นเอ จากประชาชน หรือกรณีท่ีผูใหญบานคนหน่ึงสังหาร

คูอริ โดยอางวาอีกฝายฝาฝนคําสั่งหามออกนอกบานและตอสูขัดขวางกาปฏิบัติงานของตน เปนตน  

อน่ึง มูลนิธิผสานวัฒนธรรมไดจัดทําบทความ เพ่ือใหผูอานไดเขาใจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซ่ึงเปนเคร่ืองมือทางกฎหมายท่ีรัฐบาล

ใชรับมือกับสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ือใหเขาใจหลักสิทธิมนุษยชน เก่ียวกับสถานการณฉุกเฉิน และยกตัวอยาง

บางประเด็นปญหาท่ีเกิดขึ้น และมีขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดังกลาวใหสอดคลองกับหลักการสากล เพ่ือใหทุก

ฝายคํานึงถึงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนในขณะท่ีตองรับมือกับสถานการณโรคระบาดโควิด 19   ซ่ึงเปนโอกาสอันดีท่ี

รัฐบาลและรัฐสภา จะพิจารณาทบทวน แกไข ปรับปรุง  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ท้ังฉบับ ใหสอดรับกับหลักการแบงแยกอํานาจและหลักสิทธิ

มนุษยชน โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจในภาวะฉุกเฉนิจากองคกรฝายนิตบิัญญตัแิละองคกรฝายตลุาการอยาง

เหมาะสม เพ่ือไมใหฝายบริหารใชอํานาจประกาศใช ขยายเวลา ออกมาตรการและบังคับใช พรก.ฉุกเฉินอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเอง

โดยปราศจากการตรวจสอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งควรมีการแกกฎหมาย กําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจตรวจสอบความชอบดวย

กฎหมายของกฎ คําส่ังและการกระทําของฝายบริหารในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือปองกันมิใหมาตรการพิเศษท่ีมีน้ันกอใหเกิดภาระ

เดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุ และเพ่ือใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรมและไดรับการชดเชยเยียวยาท่ีเหมาะสมตอไป 

อานรายงานฉบับเต็มไดท่ี มาตรการพิเศษในภาวะฉุกเฉินกับหลกัสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษา โควิด 2019 ในประเทศไทย ท่ี 

https://bit.ly/3b9CSbL 

ติดตอขอมูลเพ่ิมเติม ท่ี พรเพ็ญ คงขจรเกียรต ิผูอํานวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม  

https://bit.ly/3b9CSbL

