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เกร่ินน�า 

การประทว้งมีบทบาทส�าคญัต่อชีวติทั้งดา้นพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของ
ทุกสงัคม 

ในประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมา การประทว้งมกัเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมใน
เชิงบวก และการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนท่ีดีข้ึน และยงัคงมีบทบาทก�าหนดและคุม้ครองพ้ืนท่ีของ
พลเมืองในทุกภูมิภาคของโลก การประทว้งส่งเสริมใหมี้พฒันาการของการมีส่วนร่วมและ 
การมีจิตส�านึกของพลเมือง สร้างความเขม้แขง็ใหร้ะบบประชาธิปไตยแบบตวัแทน ทั้งโดยกระตุน้
ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงต่อกิจการสาธารณะ การประทว้งช่วยใหบุ้คคลและกลุ่มแสดง
ความเห็นต่างและความทุกขใ์จของตน แลกเปล่ียนความเห็นและทศันคติ เปิดโปงขอ้บกพร่องของ
การบริหารงาน และเรียกร้องอยา่งเปิดเผยใหท้างการและหน่วยงานท่ีมีอิทธิพลอ่ืน ๆ แกไ้ขปัญหา 
และแสดงความรับผดิชอบต่อการกระท�าของตน ซ่ึงนบัเป็นเร่ืองส�าคญัอยา่งยิง่ส�าหรับประชาชนท่ี
ไม่ค่อยมีปากเสียง ไม่มีตวัแทน หรือถูกผลกัใหอ้ยูช่ายขอบ 

แต่รัฐบาลทัว่โลกมกัปฏิบติัต่อการประทว้ง โดยมองวา่เป็นส่ิงท่ีสร้างความร�าคาญและตอ้ง 
ถูกควบคุม หรืออาจถูกมองวา่เป็นภยัคุกคามท่ีตอ้งขจดั 

เทคโนโลยดิีจิทลัสร้างโอกาสและปัญหาทา้ทายใหม่ ๆ ใหก้บัการประทว้ง โดยในปัจจุบนั 
ไดถู้กใชเ้ป็นส่ือกลางส�าคญัเพ่ือสนบัสนุนการประทว้งและเป็นเวทีของการประทว้ง ความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยยีงัช่วยใหรั้ฐบาลมีศกัยภาพเพิม่ข้ึนอยา่งมาก ในการคุกคามและอาจละเมิด 
สิทธิมนุษยชนของการประทว้ง 

สิทธิในการประทว้งเก่ียวขอ้งกบัการใชสิ้ทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานหลายประการ และเป็นปัจจยั
ส�าคญัท่ีช่วยคุม้ครองสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ แมก้ารประทว้งจะมีความส�าคญัในทุกสงัคม แต่บางกรณี
การประทว้งอาจก่ออนัตรายต่อบุคคลอ่ืน ดว้ยเหตุดงักล่าว มาตรฐานระหวา่งประเทศจึงอนุญาต
ใหมี้การจ�ากดัสิทธิมนุษยชนหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประทว้ง อยา่งไรกดี็ การจ�ากดัเช่นน้ี
ท�าไดเ้ฉพาะตามบริบทท่ีไดนิ้ยามไวอ้ยา่งแคบเท่านั้น แมจ้ะมีหลกัประกนัชดัเจนตามกฎหมาย 
สิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ แต่เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่ รัฐต่าง ๆ ตอ้งการค�าแนะน�าในทาง
ปฏิบติัเพ่ือท�าความเขา้ใจและด�าเนินการตามพนัธกรณีของตนในประเดน็ดงักล่าวได ้

หลกัการเหล่าน้ี จึงเป็นการพรรณนาชุดของมาตรฐานขั้นต�่าเพ่ือใหเ้กิดการเคารพ คุม้ครอง และ
ปฏิบติัจนบรรลุผลซ่ึงสิทธิในการประทว้ง พร้อมกบัใหค้วามชดัเจนเก่ียวกบัการจ�ากดัสิทธิ 
ท่ีอนุญาตใหก้ระท�าไดใ้นกรอบอยา่งแคบ ถือเป็นการตีความในเชิงกา้วหนา้ต่อมาตรฐาน 
สิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ อนัประกอบดว้ยปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights) กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) และกติการะหวา่งประเทศ 
วา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights – ICESCR) มาตรฐานสิทธิมนุษยชนในระดบัภูมิภาค แนวปฏิบติัของรัฐ 
อนัเป็นท่ียอมรับและมีพฒันาการ (ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นจากกฎหมายและค�าพิพากษาของศาลภายใน
ประเทศ) และหลกัการทัว่ไปของกฎหมายอนัเป็นท่ียอมรับของประชาคมแห่งรัฐ โดยเฉพาะ
หลกัการพ้ืนฐานแห่งสหประชาชาติเก่ียวกบัการใชก้�าลงัและอาวธุปืนของเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใช้
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กฎหมาย  (UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) 
จรรยาบรรณสหประชาชาติส�าหรับเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (UN Code of Conduct for Law 
Enforcement Officials) มาตรฐานซ่ึงไดรั้บการช้ีแจงโดยกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (รวมทั้งผูร้ายงานพิเศษร่วมวา่ดว้ยการจดัการการชุมนุมอยา่งเหมาะสม) และ
แนวปฏิบติัวา่ดว้ยเสรีภาพของการชุมนุมโดยสงบขององคก์ารวา่ดว้ยความมัน่คงและความร่วมมือ
ในยโุรป (Organization for Security and Co-operation in Europe หรือ OSCE)

หลกัการเหล่าน้ียงัเป็นการยอมรับการประยกุตใ์ชห้ลกัการไซราคูซาวา่ดว้ยการจ�ากดัและ 
การลดทอนสิทธิของกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Siracusa 
Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and 
Political Rights) (ซ่ึงมีการรับรองในเดือนพฤษภาคม 2527 โดยกลุ่มผูช้ �านาญการ) และการใชก้�าลงั: 
แนวปฏิบติัในการบงัคบัใชห้ลกัการพ้ืนฐานแห่งสหประชาชาติเก่ียวกบัการใชก้�าลงัและอาวธุปืน
ของเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (Use of Force: Guidelines for Implementation of the UN 
Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) เผยแพร่โดย
แอมเนสต้ีอินเตอร์เนชัน่แนล ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558

หลกัการเหล่าน้ีมุ่งประสงคใ์หห้น่วยงานภาคประชาสงัคม นกักิจกรรม นกัปกป้องสิทธิมนุษยชน 
นกักฎหมาย ผูพิ้พากษา ผูแ้ทนท่ีมาจากการเลือกตั้ง เจา้หนา้ท่ีของรัฐ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ 
น�าไปใช ้ทั้งน้ีเพ่ือสนบัสนุนการคุม้ครองสิทธิในการประทว้งทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค 
และระดบัสากล
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อารัมภบท 
เราซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลและองคก์รต่าง ๆ ซ่ึงใหค้วามเห็นชอบและเห็นดว้ยกบัหลกัการเหล่าน้ี

เช่ือมัน่วา่การประทว้งเป็นเสาหลกัพ้ืนฐานของประชาธิปไตย และเป็นองคป์ระกอบเพ่ือใหเ้กิด 
การจดัการเลือกตั้งท่ีเสรีและเป็นธรรม  

ระลึกวา่การประทว้งเกิดข้ึนในทุกสงัคม เน่ืองจากประชาชนลุกยนืข้ึนเพ่ือปกป้องสิทธิพลเมือง 
สิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรมและสงัคมของตน ต่อสูก้บัการกดข่ีปราบปราม ต่อสูก้บั
ความยากจน คุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม หรือเรียกร้องใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และมีส่วนร่วมใหเ้กิด
ความกา้วหนา้ 

ค�านึงวา่การเขา้ร่วมการประทว้งช่วยใหบุ้คคลทุกคนสามารถแสดงความเห็นต่างทั้งโดยส่วนบุคคล
และองคก์ร และพยายามใชแ้รงกดดนัและหนุนเสริมการก�าหนดนโยบายของรัฐและการบริหาร
จดัการบา้นเมือง รวมทั้งการกระท�าอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในสงัคม  

เนน้ย �้าวา่ สิทธิในการประทว้งประกอบดว้ยการใชสิ้ทธิมนุษยชนนานปัการท่ีไม่อาจแบ่งแยกได ้
พ่ึงพาอาศยักนัและเช่ือมโยงกนั โดยเฉพาะสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมอยา่ง
สงบ และการสมาคม สิทธิในการเขา้ร่วมการจดัการกิจการสาธารณะ สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพดา้น 
ความคิด สามญัส�านึกและศาสนา สิทธิในการนดัหยดุงาน สิทธิในการเขา้ร่วมชีวติทางวฒันธรรม 
รวมทั้งสิทธิท่ีจะมีชีวติ มีความเป็นส่วนตวั มีอิสรภาพและความมัน่คงของบุคคล และสิทธิท่ีจะ 
ไม่ถูกเลือกปฏิบติั 

ยอมรับวา่ส่ือมวลชนและเทคโนโลยดิีจิทลัท่ีเสรีและเป็นอิสระ เป็นองคป์ระกอบท่ีจ�าเป็นเพ่ือ
ประกนัวา่ประชาชนไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการประทว้งและบริบทท่ีเกิดข้ึน เป็นการอ�านวย 
ความสะดวกและหนุนเสริมการจดัการประทว้ง ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดการไหลเวยีนของขอ้มูลอยา่งเสรี
ระหวา่งฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประทว้ง และการติดตามและรายงานการละเมิดท่ีเกิดข้ึน 

ยอมรับวา่เทคโนโลยดิีจิทลัและอินเตอร์เน็ต เป็นเวทีการประทว้งออนไลน ์

เนน้ถึงบทบาทท่ีมีคุณค่าของภาคประชาสงัคมรวมทั้งนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนและผูส่ื้อข่าว ใน
การประทว้งรวมทั้งกิจกรรมท่ีจดัท�าโดยองคก์รเอง และการจดัตั้งหน่วยงานอ่ืน และโดยการเกบ็
ขอ้มูล การรายงาน และการเรียกร้องใหมี้การตรวจสอบการละเมิดสิทธิของผูชุ้มนุมประทว้ง

รังเกียจการปราบปรามการประทว้งอยา่งโหดร้าย รวมทั้งการใชก้�าลงัอยา่งไม่จ�าเป็น เกินกวา่เหตุ
และไม่ชอบดว้ยกฎหมาย การควบคุมตวัโดยพลการ การบงัคบับุคคลใหสู้ญหาย การทรมาน  
การสงัหารแบบรวบรัดหรือการสงัหารนอกกระบวนการกฎหมาย  

กงัวลอยา่งยิง่กบัมาตรการทางกฎหมาย นโยบาย และการบงัคบัใชก้ฎหมาย ซ่ึงยบัย ั้ง ป้องกนั หรือ
ขดัขวางไม่ใหเ้กิดการประทว้ง รวมทั้งการตั้งขอ้ก�าหนดต่อการขออนุญาตจดัประทว้ง การควบคุม
ตวับุคคล การคุกคามและข่มขู ่และมาตรการลงโทษทั้งในทางอาญา ในทางฝ่ายบริหารและในทาง
พลเรือนท่ีไม่ไดส้ดัส่วนต่อผูชุ้มนุมประทว้ง รวมทั้งขอ้จ�ากดัต่างๆ ท่ีน�ามาใชก้บัผูชุ้มนุมประทว้ง
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ตระหนกัวา่การพฒันาเทคโนโลยกีารสอดแนมขอ้มูลและศกัยภาพในการเกบ็รักษาขอ้มูลทั้งของ
หน่วยงานของรัฐและเอกชน อาจละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูชุ้มนุมประทว้ง และส่งผลในเชิงข่มขู่
ต่อการประทว้งโดยทัว่ไป 

ตอ้งการเรียกร้องใหรั้ฐบาลปฏิบติัใหบ้รรลุซ่ึงพนัธกรณีท่ีจะเคารพ คุม้ครอง และอ�านวย 
ความสะดวกในการใชสิ้ทธิในการประทว้งโดยไม่มีการเลือกปฏิบติัไม่วา่ในรูปแบบใด ทั้งน้ี 
เพ่ือหลีกเล่ียงการจ�ากดัสิทธิท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ขาดความชอบธรรมหรือไม่จ�าเป็น เพ่ือประกนั
ใหมี้การตรวจสอบการละเมิด และเพ่ือกระตุน้ใหห้น่วยงานเอกชนปฏิบติัตามความรับผดิชอบท่ี
เก่ียวขอ้งของตนเอง  

เรียกร้องหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องในระดบัสากล ระดบัภูมภิาค ระดบัประเทศ และระดบัท้องถิน่ 
รวมทั้งหน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ ให้ด�าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้มกีารยอมรับและการเผยแพร่หลกัการ
เหล่านี ้และให้เกดิเป็นการปฏบัิตทิางการเมืองในทุกระดบั  
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บทท่ี 1: หลกัการทัว่ไป  
หลกัการท่ี 1: ศพัทบ์ญัญติั 

1.1  เพ่ือความมุ่งประสงคข์องหลกัการเหล่าน้ี

ก) การประทว้ง เป็นการแสดงออกระดบับุคคลหรือกลุ่มเพ่ือต่อตา้น แสดงความเห็นคา้น 
แสดงปฏิกิริยาหรือความเห็นในเชิงตอบสนอง การแสดงคุณค่าหรือประโยชนข์องตน  
ดว้ยเหตุดงักล่าว การประทว้งอาจครอบคลุมถึงกิจกรรมดงัต่อไปน้ี เป็นอยา่งนอ้ย

(1) การกระท�าทั้งระดบับุคคลหรือกลุ่ม รวมทั้งการประทว้งท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือ
เกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั ตั้งแต่หรือในช่วงเวลาท่ีบุคคลเป็นผูเ้ลือก รวมทั้งการใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยดิีจิทลั

(2) การแสดงออกระดบับุคคลหรือกลุ่มอนัเน่ืองมาจากแรงจูงใจหรือประเดน็ปัญหาใดๆ

(3) การกระท�าท่ีมีเป้าหมายเป็นกลุ่มบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชนหรือบุคคล หรือประชาชนทัว่ไป 

(4) พฤติกรรมหรือการแสดงออกอนัอาจรบกวนหรือละเมิดบุคคลอ่ืน ซ่ึงเห็นต่างจาก
แนวคิดหรือเหตุผลอนัเป็นเป้าหมายของการประทว้ง หรือพฤติกรรมใดท่ีเป็นอุปสรรค 
ขดัขวาง หรือปิดกั้นการกระท�าของบุคคลท่ีสามเป็นการชัว่คราว 

(5) การกระท�าในสถานท่ีใดรวมทั้งสถานท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีส่วนตวั รวมทั้งใน
อินเตอร์เน็ต 

(6) การกระท�าในลกัษณะท่ีมีการจดัตั้งในหลายระดบัและมีวธีิการแตกต่างกนั รวมทั้ง
กรณีซ่ึงไม่มีโครงสร้างองคก์รอยา่งชดัเจน ไม่มีโครงสร้างท่ีลดหลัน่ตามล�าดบัชั้น หรือ
ไม่มีรูปแบบ หรือไม่มีช่วงเวลาการประทว้งท่ีเกิดจากการวางแผนล่วงหนา้ 

ข) สิทธิในการประทว้ง เป็นการใชสิ้ทธิมนุษยชนท่ีมีอยูแ่ละเป็นท่ียอมรับในทางสากล  
ทั้งระดบับุคลและ/หรือกลุ่ม รวมทั้งสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมอยา่งสงบ 
และการสมาคม สิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในการจดัการกิจการสาธารณะ สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพดา้นความ
คิด มโนธรรมส�านึกและศาสนา สิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในชีวติทางวฒันธรรม สิทธิในชีวติ  
สิทธิในความเป็นส่วนตวั เสรีภาพและความมัน่คงของบุคคล และสิทธิท่ีจะไม่ถูกเลือกปฏิบติั 
สิทธิในการประทว้งยงัเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นเพ่ือใหเ้กิดสิทธิมนุษยชนทั้งหมด รวมทั้งสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

 ค) ค �าวา่ การประทว้งออนไลน ์หมายถึงการประทว้งตามค�านิยามในหลกัการท่ี 1.1  
หากเกิดข้ึนโดยใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือและ/หรือเพ่ือเวทีเพ่ือปฏิบติัการนั้น 

ง) ค �าวา่ การไม่ใชค้วามรุนแรง ปฏิบติัการทา้ทายซ่ึงหนา้ หรือ การด้ือแพง่ หมายถึงยทุธวธีิ 
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และยทุธศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง โดยใชท้ั้งวธีิการสร้างความรบกวน
ท่ีมีเป้าหมายเป็นสถาบนั บุคคล หรือกระบวนการ โดยใชป้ฏิบติัการทางตรงและโดยสงบ  
รวมทั้งการฝ่าฝืนกฎหมายอยา่งมีมโนธรรมส�านึกและอยา่งจงใจ

จ) ค�าวา่ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หมายถึงผลรวมของหลกัเกณฑเ์พ่ือประกนัการท�า
หนา้ท่ีของสงัคม หรือชุดของหลกัการ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของสงัคม รวมทั้งการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน

ฉ) ค�าวา่ การบงัคบัใชก้ฎหมาย ครอบคลุมการใชอ้ �านาจควบคุมของกองก�าลงัรักษาความมัน่คง 
โดยเฉพาะอ�านาจในการจบักมุ ควบคุมตวั การใชก้�าลงั เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีบรรลุผล 
ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ค�าน้ียงัครอบคลุมถึงเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัของเอกชน ซ่ึงได้
รับมอบหมายอ�านาจดงักล่าว เป็นการเฉพาะและโดยชดัแจง้ จากหน่วยงานของรัฐ และ 
ปฏิบติัการใชอ้ �านาจหนา้ท่ีในนามของรัฐ 

ช) ค �าวา่ การใชก้�าลงั หมายถึงปฏิบติัการทางกายใด ๆ ท่ีใชก้บับุคคล ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารบงัคบัใช้
กฎหมายเป็นผล โดยเฉพาะการขอความร่วมมือใหท้�าตามค�าสัง่ 

ซ) ค �าวา่ อาวธุซ่ึงไม่ท�าใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวติ หมายถึงอาวธุท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือใหมี้การใช้
ก�าลงัโดยไม่ท�าใหถึ้งขั้นเสียชีวติ หรือไดรั้บบาดเจบ็สาหสั ซ่ึงเลง็เห็นไดว้า่อาวธุนั้นอาจมีความ
เส่ียงท่ีจะท�าใหบุ้คคลเสียชีวติ ข้ึนอยูก่บัพฤติการณ์และวธีิการใช้

 ฌ) ค�าวา่ อาวธุหรือการใชก้�าลงัซ่ึงท�าใหถึ้งแก่ความตาย หมายถึงอาวธุหรือการใชก้�าลงัในรูป
แบบใด ซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมากท่ีจะท�าใหเ้กิดการเสียชีวติ หรือถูกใชโ้ดยเห็นไดอ้ยา่งชดัแจง้
วา่อาจเป็นเหตุใหบุ้คคลเสียชีวติ (การใชก้�าลงัในระดบัท่ีท�าใหบุ้คคลเสียชีวติไดโ้ดยจงใจ)

1.2 ส�าหรับค�าวา่ โดยสงบ หรือ การไม่ใชค้วามรุนแรง

ก) ควรเป็นค�าท่ีไดรั้บการตีความอยา่งกวา้งขวางเสมอ และควรยกเวน้เฉพาะกรณีซ่ึงมีพยาน
หลกัฐานท่ีชดัเจนและน่าเช่ือถือวา่ ผูชุ้มนุมประทว้งมีเจตนาใชค้วามรุนแรงต่อบุคคลหรือ
ทรัพยสิ์น และมีความเป็นไปไดอ้ยา่งมากท่ีจะกระท�าเช่นนั้น 

ข) ควรครอบคลุมถึงการป้องกนัตนเอง (โดยตนเองหรือบุคคลอ่ืนช่วยเหลือ) ของผูชุ้มนุม
ประทว้งต่อการกระท�าอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย แต่รูปแบบการป้องกนัตนเองใหก้ระท�า 
เท่าท่ีจ�าเป็นและพอสมควรแก่เหตุซ่ึงบุคคลเช่ือวา่ก�าลงัเกิดข้ึนกบัตนเอง 

ค) ในการประเมินวา่การประทว้งคร้ังใดเกิดข้ึนโดยสงบหรือไม่ ใหค้ �านึงวา่การใชค้วามรุนแรง
เป็นคร้ังคราวหรือประปราย หรือการกระท�าท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นการกระท�าของ
คนอ่ืน ยอ่มไม่พรากสิทธิของบุคคลท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย ตราบท่ี 
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บุคคลเหล่านั้นยงัคงกระท�าการโดยสงบ ทั้งโดยเจตนาหรือโดยพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ง) รัฐพึงตระหนกัวา่เม่ือใดการประทว้งจบลงดว้ยความรุนแรง ยอ่มเป็นผลมาจากขอ้บกพร่อง
ของรัฐท่ีจะอ�านวยความสะดวกใหเ้กิดการประทว้งโดยสงบ หรือ ไม่สามารถป้องกนั 
ความรุนแรง และหาทางคล่ีคลายความขดัแยง้ โดยการรับมือกบับุคคลท่ีอาจเขา้ร่วมหรือ 
มีเจตนาจะใชค้วามรุนแรง 
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หลกัการท่ี 2: พนัธกรณีของรัฐต่อสิทธิในการประทว้ง   

2.1 รัฐมีพนัธกรณีท่ีจะ

ก) เคารพสิทธิในการประทว้ง: รัฐไม่ควรขดัขวาง กีดกนั หรือจ�ากดัสิทธิในการประทว้ง  
เวน้แต่เป็นไปตามขอบเขตท่ีกระท�าไดต้ามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ

ข) คุม้ครองสิทธิในการประทว้ง: รัฐควรด�าเนินการตามขั้นตอนท่ีชอบดว้ยเหตุผล  
เพ่ือคุม้ครองบุคคลท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิในการประทว้ง ทั้งน้ีรวมถึงการใชม้าตรการท่ีจ�าเป็น 
เพ่ือขดัขวางการละเมิดโดยบุคคลท่ีสาม และ 

ค) ท�าใหสิ้ทธิในการประทว้งบรรลุผล: รัฐควรสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเก้ือหนุนใหสิ้ทธิในการ
ประทว้งสามารถน�ามาปฏิบติัไดจ้ริง ทั้งน้ีรวมถึงมาตรการเยยีวยาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ในกรณีท่ีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งปวง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิการประทว้ง

2.2 รัฐควรรับรองไวใ้นบทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญ (หรือเทียบเท่า) และในกฎหมายภายในประเทศ 
และท�าใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัวา่สิทธิในการประทว้งเป็นสิทธิมนุษยชนท่ีไม่อาจแบ่งแยกได ้ 
พ่ึงพาอาศยักนัและเช่ือมโยงกนั และสอดคลอ้งกบักฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ  
โดยควรครอบคลุมถึง

ก) สิทธิท่ีจ�าเป็นเพ่ือใหเ้กิดการจดัการประทว้ง โดยเฉพาะ 

(1) สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก: เสรีภาพท่ีจะแสวงหา รับ และเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยไม่ค�านึงถึงพรมแดน ทั้งน้ี ไม่วา่ดว้ยวาจา 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือการตีพิมพ ์ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศยัส่ือประการอ่ืน 
ตามท่ีตนเลือก 

(2) สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการชุมนุม: เสรีภาพในการจงใจชุมนุมในพ้ืนท่ีใดๆ  
เพ่ือเป้าประสงคร่์วมกนัในการแสดงออก 

(3) สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการสมาคม: เสรีภาพในการสมาคมกบับุคคลอ่ืน รวมทั้ง 
การจดัตั้งและเขา้ร่วมสหภาพแรงงานเพ่ือเป็นการคุม้ครองประโยชนข์องบุคคลและกลุ่ม 

(4) สิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในกิจการสาธารณะ: สิทธิของบุคคลท่ีจะเขา้ร่วมในกิจการสาธารณะ 
ทั้งโดยทางตรงหรือโดยผา่นตวัแทนท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มาอยา่งเสรี เป็นอยา่งนอ้ย 

 ข) สิทธิท่ีมกัถูกละเมิดเม่ือมีการปราบปรามการประทว้ง โดยเฉพาะ 

(1) สิทธิในชีวติ: สิทธิของบุคคลทุกคนท่ีจะไม่ถูกพรากชีวติของตนโดยพลการ 

(2) สิทธิท่ีจะไม่ถูกกระท�าทรมานและการปฏิบติัท่ีไร้มนุษยธรรมและย �า่ยศีกัด์ิศรี:  
สิทธิท่ีจะไม่ตกเป็นเหยือ่การทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย �า่ยศีกัด์ิศรี  
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(3) สิทธิความเป็นส่วนตวั: สิทธิของบุคคลทุกคนท่ีจะไม่ตกเป็นเหยือ่การแทรกแซง 
โดยพลการหรือโดยมิชอบดว้ยกฎหมายต่อความเป็นส่วนตวัของตน ครอบครัว  
บา้นเรือน หรือการติดต่อทางจดหมาย รวมทั้งการโจมตีท�าร้ายโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
ต่อช่ือเสียงและเกียรติยศของตน และสิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายเพ่ือไม่ให้
เกิดการแทรกแซงหรือการโจมตีท�าร้ายเช่นนั้น 

(4) สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพและความมัน่คงของตน: สิทธิท่ีจะไม่ตกเป็นเหยือ่การจบักมุหรือ
ควบคุมตวัโดยพลการ และไม่ถูกพรากอิสรภาพของตน เวน้แต่เป็นไปตามเหตุผลและ
สอดคลอ้งกบัขั้นตอนปฏิบติัของกฎหมายท่ีก�าหนดไวแ้ลว้ 
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หลกัการท่ี 3: การไม่เลือกปฏิบติั 

3.1 รัฐควรประกนัในกฎหมายและในทางปฏิบติัวา่บุคคลทุกคนสามารถใชสิ้ทธิในการประทว้ง
ของตนอยา่งเท่าเทียม โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุดา้นเช้ือชาติ เพศ ชาติพนัธ์ุ ศาสนาหรือ
ความเช่ือ ความพิการ อาย ุรสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศสภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง
หรืออ่ืน ๆ ความเป็นมาดา้นชาติหรือสงัคม สญัชาติ ทรัพยสิ์น สถานะการเกิดหรือสถานะอ่ืนใด  

3.2 สิทธิในการประทว้งตอ้งไดรั้บการคุม้ครองส�าหรับบุคคลทั้งปวง กลุ่ม สมาคมท่ีไม่จดทะเบียน 
และนิติบุคคลทั้งหลาย รวมทั้งคนท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ย ผูซ่ึ้งเป็นคนชาติ (พลเมือง) ผูซ่ึ้งไม่เป็นคนชาติ 
(ผูซ่ึ้งไม่เป็นพลเมือง) ผูไ้ร้รัฐ ผูล้ี้ภยั คนต่างชาติ ผูแ้สวงหาท่ีล้ีภยั คนเขา้เมือง นกัท่องเท่ียว และ
บุคคลซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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หลกัการท่ี 4: ขอบเขตของการจ�ากดัสิทธิในการประทว้ง  

4.1 การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนท่ีไดรั้บการประกนัในกฎหมายระหวา่งประเทศ ตอ้งเกิดข้ึน 
ในระหวา่งการประทว้งทุกคร้ัง และตอ้งถือเป็นหลกัปฏิบติั ในขณะท่ีการจ�ากดัสิทธิใด ๆ  
ใหถื้อเป็นขอ้ยกเวน้ 

4.2 รัฐควรประกนัวา่สิทธิท่ีอาจเล่ียงพนัธกรณีได ้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิในการประทว้ง อาจถูก
จ�ากดัไดต้ามเหตุผลท่ีก�าหนดในกฎหมายระหวา่งประเทศเท่านั้น โดยเฉพาะ หา้มมิใหมี้การจ�ากดั
สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุม การสมาคมและความเป็นส่วนตวั ยกเวน้แต่ 
ขอ้จ�ากดันั้น  

ก) เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย (ชอบดว้ยกฎหมาย): การจ�ากดัใด ๆ ตอ้งมีพ้ืนฐาน 
ทางกฎหมายรองรับอยา่งเป็นทางการ โดยเน้ือหาของกฎหมายนั้นเป็นส่ิงท่ีบุคคลเขา้ถึงไดแ้ละ
มีการเขียนกฎหมายอยา่งชดัเจนเพียงพอ เพ่ือช่วยใหบุ้คคลตระหนกัล่วงหนา้วา่ การกระท�าใด
อาจเป็นการละเมิดขอ้กฎหมายนั้น และสามารถประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจาก 
การละเมิดใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

ข) ตอบสนองเป้าหมายท่ีชอบธรรม: การจ�ากดัใด ๆ ตอ้งเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลพิสูจนใ์หเ้ห็นได้
วา่ มีเป้าประสงคอ์ยา่งจริงจงัและส่งผลใหเ้กิดการคุม้ครองเป้าหมายท่ีชอบธรรม ทั้งน้ีเพ่ือ
คุม้ครองความมัน่คงของชาติ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ordre public) การคุม้ครอง
การสาธารณสุขหรือศีลธรรมอนัดี หรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน สิทธิท่ีจะ
มีเสรีภาพในการชุมนุมอยา่งสงบและการสมาคมอาจถูกจ�ากดัไดห้ากเป็นไปเพ่ือคุม้ครอง 
ความปลอดภยัสาธารณะ

(1) ความมัน่คงของชาติเป็นเหตุท่ีอาจอา้งไดเ้ฉพาะเพ่ือคุม้ครองความอยูร่อดของชาติ 
หรือบูรณภาพของดินแดน ใหป้ลอดพน้จากการใชห้รือการขูจ่ะใชก้�าลงั หรือเพ่ือคุม้ครอง
ศกัยภาพในการตอบโตก้บัการใชห้รือการขูจ่ะใชก้�าลงั ไม่วา่จะมาจากภายในหรือ
ภายนอก 

(2) ความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นเหตุท่ีอาจอา้งได ้เฉพาะเม่ือการประทว้ง 
ส่งผลใหเ้กิดการคุกคามอยา่งแทจ้ริงและเพียงพอต่อการท�าหนา้ท่ีของสงัคม หรือหลกัการ
พ้ืนฐานท่ีเป็นพ้ืนฐานของสงัคมนั้น รวมทั้งการเคารพสิทธิมนุษยชนและหลกันิติธรรม 
การใชสิ้ทธิในการประทว้งรวมทั้งการประทว้งท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นธรรมชาติ เกิดข้ึนโดย
ทนัทีทนัใดและเป็นการตอบโต ้ควรถือเป็นองคป์ระกอบท่ีจ�าเป็นอยา่งหน่ึงของความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน และไม่ใหถื้อวา่เป็นการคุกคามในทางพฤตินยั แมใ้นกรณีซ่ึง 
การประทว้งอาจก่อใหเ้กิดความไม่สะดวกหรือเป็นการรบกวน 

 (3) การสาธารณสุขเป็นเหตุท่ีอาจอา้งต่อการประทว้ง เฉพาะเม่ือมีหลกัฐานชดัเจน และ
เม่ือมีภยัคุกคามอยา่งแทจ้ริงต่อสุขภาพ มาตรการท่ีน�ามาใชต้อ้งมีเป้าหมาย 
เป็นการเฉพาะ เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคหรืออาการบาดเจบ็ หรือเพ่ือใหก้ารดูแลกบัผูป่้วย
และผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ และใหน้�ามาใชใ้นกรณีของกิจกรรมอยา่งอ่ืน ซ่ึงเป็นการรวมตวักนั
ของประชาชนโดยปรกติดว้ย 

(4) ศีลธรรมอนัดีของประชาชนเป็นเหตุท่ีอาจอา้งได ้กรณีท่ีการจ�ากดัเช่นนั้นพิสูจนไ์ดว้า่ 
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จ�าเป็นต่อการสนบัสนุนการเคารพคุณค่าขั้นพ้ืนฐานของชุมชน และเป็นการเคารพ 
ความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน หลกัการไม่เลือกปฏิบติัและหลกันิติธรรม เน่ืองจาก
หลกัศีลธรรมมีแนวโนม้ววิฒันาการเปล่ียนแปลงไป การจ�ากดัใด ๆ ไม่ควรเป็นผลเพียง
เฉพาะเพ่ือคุม้ครองจารีตประเพณีเพียงอยา่งเดียว และไม่ควรใชเ้พ่ือสร้างความชอบธรรม
ใหก้บัการกระท�าอนัเป็นการเลือกปฏิบติั ส่งเสริมอคติ หรือสนบัสนุนการไม่อดออม 
ต่อกนั แนวคิดของศีลธรรมอนัดีของประชาชน ซ่ึงไม่ยอมรับหลกัการสิทธิมนุษยชน 
ขั้นพ้ืนฐาน ใหถื้อเสมอวา่เป็นส่ิงท่ีมีความหมายตรงขา้มกบัความหมายในปัจจุบนั 
ของค�าวา่ศีลธรรมอนัดี 

(5) เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ �านาจตอ้งหาสมดุลท่ีเหมาะสมอยูเ่สมอ กรณีท่ีตอ้งจ�ากดัการประทว้ง
โดยอา้งวา่เพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูอ่ื้น กลุ่มหรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการประทว้ง 
หรือผูซ่ึ้งอาศยัอยู ่ท �างาน หรือมีกิจการร้านคา้ในพ้ืนท่ีซ่ึงไดรั้บผลกระทบนั้น ความสมดุล
เช่นนั้นควรมีแนวโนม้สนบัสนุนผูท่ี้ยนืยนัใชสิ้ทธิในการประทว้งเสมอ เวน้แต่มีหลกัฐาน
ท่ีหนกัแน่นเพ่ือสร้างความชอบธรรมใหก้บัการแทรกแซงต่อสิทธินั้น โดยการจ�ากดันั้น
ไม่ควรถูกอา้งโดยเป็นผลมาจากการต่อตา้นของประชาชนท่ีมีต่อการประทว้ง หรือ 
เพ่ือจ�ากดัการถกเถียงทางการเมือง ไม่อาจอา้งความไม่สะดวกหรือการรบกวนใด ๆ  
เพียงอยา่งเดียวเป็นเหตุผลเพ่ือจ�ากดัการประทว้ง 

(6) ความปลอดภยัสาธารณะ อาจเป็นเหตุผลท่ีอา้ง เพ่ือจ�ากดัสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพ 
ในการชุมนุมและการสมาคม เฉพาะเม่ือมีอนัตรายท่ีชดัเจนและแทจ้ริงต่อชีวติหรือ
บูรณภาพทางร่างกายของบุคคล หรือเกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อทรัพยสิ์นของตน 

ค) เท่าท่ีจ�าเป็นและไดส้ดัส่วนกบัการบรรลุเป้าหมายท่ีชอบธรรม

(1) การจ�ากดัสิทธิในการประทว้ง ควรถือวา่จ�าเป็นเฉพาะเม่ือมีเหตุจ�าเป็นทางสงัคม 
อยา่งแทจ้ริง ใหต้อ้งท�าการจ�ากดัเช่นนั้น ฝ่ายท่ีอา้งเหตุเพ่ือจ�ากดัตอ้งพิสูจนใ์หเ้ห็น
ความเช่ือมโยงอยา่งชดัเจนและใกลชิ้ด ระหวา่งการประทว้งนั้นกบัประโยชนท่ี์ตอ้งการ
คุม้ครอง 

(2) การจ�ากดัสิทธิไม่ควรเป็นการกระท�าอยา่งกวา้งขวาง และควรจ�ากดัใหน้อ้ยสุด 
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้ทั้งน้ีเพียงเพ่ือคุม้ครองเป้าหมายอนัชอบธรรม การจ�ากดัใด ๆ ควร
ก�าหนดอยา่งชดัเจนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประชาธิปไตย มีความเฉพาะเจาะจง และ
พิจารณาเป็นรายกรณี เพ่ือใหเ้กิดผลลพัธ์ในเชิงการคุม้ครองเป็นการเฉพาะ และไม่รุกล�้า
เกินกวา่ขอ้บญัญติัอ่ืนท่ีอาจน�ามาใชเ้พ่ือบรรลุผลลพัธ์ในการจ�ากดัแบบเดียวกนั

4.3 การจ�ากดัใด ๆ ท่ีเป็นขอ้หา้มต่อการรณรงคป์ระทว้ง โดยอา้งวา่เป็นการย ัว่ยใุหเ้กิดความรุนแรง 
การเลือกปฏิบติั หรือความเกลียดชงั (การย ัว่ย)ุ ตอ้งสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี

ก) เหตุผลท่ีอาจสัง่หา้มการรณรงคท่ี์ถือวา่เป็นการย ัว่ย ุควรครอบคลุมเหตุผลประการต่าง ๆ 
อนัเป็นท่ียอมรับตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ

ข) เจตนาของผูชุ้มนุมประทว้งในการย ัว่ยบุุคคลอ่ืนใหก้ระท�าการท่ีเป็นการเลือกปฏิบติั  
ความเป็นปรปักษ ์หรือความรุนแรง ควรถือเป็นองคป์ระกอบส�าคญัและจ�าเป็นของการย ัว่ยุ
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ค) กฎหมายซ่ึงหา้มการย ัว่ย ุควรระบุคุณลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจงและชดัเจนของ 
ส่ิงท่ีถือเป็นการย ัว่ยใุหเ้กิดการเลือกปฏิบติั ความเป็นปรปักษ ์หรือความรุนแรง ทั้งน้ีโดยอา้งถึง
ขอ้ 20(2) ของกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และ
ควรหลีกเล่ียงการใชภ้าษาท่ีกวา้งเกินไป หรือไม่เฉพาะเจาะจง 

ง) ขอ้หา้มต่อการย ัว่ยคุวรสอดคลอ้งกบับททดสอบสามขอ้วา่ดว้ยความถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ไดแ้ก่ บททดสอบเร่ืองเป้าหมายท่ีชอบธรรม ความไดส้ดัส่วน และความจ�าเป็น ตามท่ีก�าหนด
ในหลกัการท่ี 4.2

จ) บทลงโทษทางอาญา ควรจ�ากดัเฉพาะกรณีท่ีเป็นการย ัว่ยอุยา่งสุดโต่งท่ีสุด และใหใ้ช้
เป็นทางออกสุดทา้ยในสถานการณ์ท่ีชอบธรรมเท่านั้น กรณีซ่ึงไม่มีวธีิการอ่ืนท่ีดูเหมือนจะ
สามารถน�าไปสู่การคุม้ครองท่ีตอ้งการได ้

4.4 มาตรการใด ๆ ท่ีน�ามาใชเ้พ่ือจ�ากดัการประทว้ง ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายทางร่างกายต่อตนเอง 
โดยเฉพาะการประทว้งในรูปแบบของการอดอาหาร ควรเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งตามกฎหมาย 
สิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ และมาตรฐานกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะ  
ขอ้หา้มต่อการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย �า่ยี
ศกัด์ิศรี และสิทธิท่ีจะใหค้วามยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูลอยา่งเหมาะสม รัฐควรประกนัวา่เจา้หนา้ท่ี
การแพทยท์ั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งยดึมัน่กบัมาตรฐานและจริยธรรมทางการแพทยร์ะดบัสากลท่ี
บงัคบัใชก้บัผูป้ฏิบติังานดา้นการแพทย ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีเหล่าน้ี โดยเฉพาะรัฐ 
ควรงดเวน้จากการใชก้�าลงักบัการประทว้งดว้ยการอดอาหาร และควรสนบัสนุนใหเ้กิด 
ความสมัพนัธ์ในเชิงไวว้างใจกนัระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย กล่าวคือมีการเคารพความปรารถนาของ
ผูชุ้มนุมประทว้งแต่ละคน พร้อมกบัช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีทางการแพทยส์ามารถตอบสนอง 
ความตอ้งการของผูชุ้มนุมประทว้งแต่ละคน จากผลการประเมินทางการแพทยอ์ยา่งเป็นอิสระ 
และจากการยดึมัน่กบัจรรยาบรรณทางวชิาชีพเพ่ือสนบัสนุนความเป็นอยูท่ี่ดีของผูชุ้มนุมประทว้ง 
หน่วยงานจรรยาบรรณแพทยท่ี์เป็นอิสระและไม่ล�าเอียงควรใหค้ �าปรึกษากรณีซ่ึงเป็นประเดน็ท่ีมี
ความซบัซอ้น 
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หลกัการท่ี 5: สถานการณ์ฉุกเฉิน

5.1 รัฐอาจเล่ียงพนัธกรณีตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศได ้เฉพาะในกรณีท่ี 
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินซ่ึงคุกคามความอยูร่อดของประเทศ การเล่ียงพนัธกรณีเช่นนั้น  
ตอ้งท�าอยา่งเป็นทางการและสอดคลอ้งกบักฎหมาย ซ่ึงประกาศไวท้ั้งในกฎหมายระดบัประเทศ
และระหวา่งประเทศ ดว้ยเหตุดงักล่าว รัฐจึงไม่ควรประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือจ�ากดั 
การประทว้ง ทั้ง ๆ ท่ีตระหนกัวา่การประทว้งเช่นนั้นไม่น่าจะก่อใหเ้กิดพฤติการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบั
เง่ือนไขใหส้ามารถเล่ียงพนัธกรณีได ้

5.2 การจ�ากดัการประทว้งใด ๆ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ควรเป็นเพียงขอ้ยกเวน้และเป็นการชัว่คราว 
และจ�ากดัเฉพาะกรณีท่ีเป็นผลจากความฉุกเฉินของสถานการณ์นั้น และเฉพาะเม่ือไม่เป็น 
การขดัแยง้กบัพนัธกรณีอ่ืน ๆ ของรัฐบาลภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ แมใ้นพฤติการณ์อ่ืนซ่ึง
อนุญาตใหมี้การเล่ียงพนัธกรณีในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติหรือ 
เกิดความขดัแยง้ท่ีมีการใชอ้าวธุ ความเป็นไปไดใ้นการจ�ากดัสิทธิในการประทว้งอยา่งสอดคลอ้ง
ตามบททดสอบท่ีก�าหนดไวใ้นหลกัการท่ี 4 ควรถือวา่เพียงพอเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีจ�าเป็น และ
ไม่อาจอา้งความฉุกเฉินของสถานการณ์ใดเพ่ือสร้างความชอบธรรมใหก้บัการเล่ียงพนัธกรณี 
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หลกัการท่ี 6: การคุม้ครองสิทธิในการประทว้งในทางกฎหมาย

6. รัฐตอ้งคุม้ครองสิทธิในการประทว้งในทางกฎหมาย รวมทั้งโดย

ก) การใหส้ตัยาบนัรับรองและปฏิบติัใหบ้รรลุตามสนธิสญัญาสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ
และภูมิภาคใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีโดยการน�าเน้ือหาของสนธิสญัญามาผนวกเป็นส่วนหน่ึงของ
กฎหมายในประเทศ หรืออ่ืน ๆ 

ข) ก�าหนดกรอบกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายท่ีชดัเจน เพ่ือคุม้ครองสิทธิในการประทว้ง 
อยา่งสอดคลอ้งเตม็ท่ีกบัมาตรฐานและแนวปฏิบติัท่ีดีระหวา่งประเทศ และโดยใหภ้าคประชา
สงัคมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีและอยา่งมีประสิทธิผล 
ในทุกขั้นตอนของการจดัท�ากรอบเช่นนั้น 

ค) ก�าหนดใหมี้หลกัประกนัอยา่งเพียงพอ เพ่ือป้องกนัการละเมิดสิทธิในการประทว้ง และใหมี้
การตรวจสอบโดยพลนั อยา่งถ่ีถว้น และอยา่งมีประสิทธิภาพต่อความชอบของมาตรการจ�ากดั
สิทธิใด ๆ ท่ีน�ามาใช ้โดยใหเ้ป็นการตรวจสอบโดยศาลท่ีเป็นอิสระ อนุญาโตตุลาการ หรือ
หน่วยงานศาลท่ีเป็นอิสระอ่ืน ๆ และ 

ง) ประกนัใหมี้มาตรการเยยีวยาอยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือเกิดการละเมิดสิทธิในการประทว้ง 
ทั้งผา่นกระบวนการทางอาญาและทางแพง่อยา่งเพียงพอ รวมทั้งมาตรการเชิงป้องกนัและ
มาตรการเยยีวยานอกเหนือจากศาล อยา่งเช่น การใหค่้าชดเชยโดยหน่วยงานก�ากบัดูแล
โดยตรงและหน่วยงานอ่ืน ๆ สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ/หรือผูต้รวจการแผน่ดิน 



17

หลกัการท่ี 7: เสรีภาพในการประทว้ง

7.1 บุคคลทุกคนควรมีเสรีภาพในการเขา้ร่วมการประทว้ง โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุใด ๆ 
ตามท่ีก�าหนดไวใ้นหลกัการท่ี 3

7.2 ควรมีสมมติฐานในการสนบัสนุนใหเ้ดก็ สามารถไดรั้บและใชสิ้ทธิของตนในการประทว้ง
อยา่งเท่าเทียมกบัผูใ้หญ่ รัฐควรยกเลิกขอ้ก�าหนดใด ๆ เก่ียวกบัอายขุั้นต�่า และการขออนุญาตจากผู ้
ปกครอง ซ่ึงเป็นการจ�ากดัสิทธิในการเขา้ร่วมหรือการจดัการประทว้งของเดก็หรือเยาวชน ในกรณี
เช่นนั้น มาตรการจ�ากดัแบบเหมารวมใด ๆ ยอ่มส่งผลกระทบเป็นการเฉพาะต่อสิทธิของเดก็ และ
อาจกระทบผูป้กครองหรือผูดู้แลเดก็ รัฐควรยอมรับศกัยภาพของเดก็ท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา ตามหลกั
การท่ีวา่ศกัยภาพของเดก็เพิม่ข้ึนตามพฒันาการ และยอมรับศกัยภาพท่ีเพ่ิมข้ึนของเดก็ในการใช้
สิทธิในการประทว้ง รัฐยงัควรน�ามาตรการเพ่ิมเติมมาใชเ้พ่ืออ�านวยความสะดวกใหเ้ดก็สามารถ 
ใชสิ้ทธิในการประทว้งอยา่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดตามหลกัการท่ี 11

7.3 ควรมีสมมติฐานในการสนบัสนุนใหเ้ดก็สามารถใชสิ้ทธิในการประทว้ง รัฐควรยกเลิกกฎหมาย 
ระเบียบและการปฏิบติัใด ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบติัใหต้อ้งขออนุญาต 
หรือขอสิทธิพิเศษก่อนจดัการประทว้งได ้ขั้นตอนการแจง้การชุมนุมสาธารณะกค็วรเป็นเร่ืองท่ีให้
ท�าโดยสมคัรใจ 

7.4 ในทางปฏิบติั ตอ้งยอมรับวา่ท่ีผา่นมารัฐบางแห่งไดใ้ชข้ั้นตอนการแจง้การชุมนุมสาธารณะ  
เพ่ือควบคุมการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ รัฐจึงควรด�าเนินการโดยทนัทีเพ่ือประกนัวา่ ขั้นตอนการแจง้ 
การชุมนุมสาธารณะท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่มีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

ก) จุดประสงคข์องขั้นตอนการแจง้การชุมนุมสาธารณะ ควรเป็นไปเพ่ือใหรั้ฐสามารถเตรียม
การท่ีจ�าเป็นเพ่ืออ�านวยความสะดวกใหก้ารประทว้ง

ข) ผูจ้ดัการชุมนุมควรมีหนา้ท่ีเพียงการยืน่หนงัสือแสดงเจตจ�านงท่ีจะจดัการประทว้ง และ 
ไม่จ�าเป็นตอ้งขออนุญาตเพ่ือจดัการประทว้ง 

ค) ระยะเวลาการแจง้ ไม่ควรก�าหนดใหเ้กิน 48 ชัว่โมงก่อนการประทว้งจะเกิดข้ึน 

ง) ควรมีขอ้ยกเวน้ขั้นตอนการแจง้การชุมนุมสาธารณะ เพ่ือเปิดโอกาสใหมี้การประทว้ง 
โดยฉบัพลนัไดเ้สมอ เน่ืองจากไม่สามารถแจง้เป็นการล่วงหนา้ไดใ้นทางปฏิบติั หน่วยงานของ
รัฐควรมีหนา้ท่ีเสมอในการคุม้ครองและอ�านวยความสะดวกใหก้บัการประทว้งท่ีเกิดข้ึน 
โดยฉบัพลนั ตราบท่ีเป็นการชุมนุมโดยสงบ 

จ) ขั้นตอนการแจง้การชุมนุมสาธารณะใด ๆ ควรมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีอยา่งชดัเจน 

บทท่ี 2: พนัธกรณีท่ีจะเคารพสิทธิในการประทว้ง
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(1) หน่วยงานหรือสถาบนัท่ีมีหนา้ท่ีรับแจง้ขอ้มูล 

(2) สามารถแจง้ขอ้มูลโดยผา่นช่องทางใด ๆ กไ็ด ้และควรจ�ากดัเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัเวลา 
สถานท่ี และรูปแบบการประทว้งเท่านั้น โดยไม่จ�าเป็นตอ้งเปิดเผยจุดประสงคห์รือเน้ือหา
ของการประทว้ง 

(3) ระยะเวลาท่ีชดัเจนและชอบดว้ยเหตุผล ซ่ึงหน่วยงานหรือสถาบนัท่ีรับผดิชอบ 
ตอ้งตอบกลบัผูแ้จง้ กรณีท่ีไม่มีการตอบกลบัภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ใหถื้อวา่ 
ผูจ้ดัการชุมนุมสามารถเดินหนา้จดังานไปไดอ้ยา่งสอดคลอ้งตามเง่ือนไขท่ีแจง้ไว ้

(4) กระบวนการอยา่งชดัเจนท่ีทางการสามารถปฏิบติัได ้เพ่ืออ�านวยความสะดวก 
ใหก้บัการประทว้งมากกวา่หน่ึงคร้ังในสถานท่ีเดียวกนั รวมทั้งการเดินขบวนต่อตา้น 
การประทว้งท่ีอาจเกิดข้ึนโดยฉบัพลนั

(5) กรณีท่ีมีการแจง้การประทว้งหลายการประทว้งในเวลาเดียวกนั เช่น มีการชุมนุม 
จากสองกลุ่มหรือมากกวา่นั้นในสถานท่ีและเวลาเดียวกนั รัฐมีหนา้ท่ีอ�านวยความสะดวก
การประทว้งเท่าท่ีจะเป็นไปได ้กรณีท่ีไม่อาจท�าเช่นนั้นได ้ใหย้ดึหลกัใครมาก่อนไดก่้อน 
กล่าวคือ ควรมอบสถานท่ีแห่งนั้นใหก้บัผูซ่ึ้งแจง้การชุมนุมเป็นกลุ่มแรก 

(6) พนัธกรณีท่ีจะเผยแพร่ผลการตดัสินเก่ียวกบัการแจง้การชุมนุมสาธารณะ ทั้งน้ีเพ่ือ
ประกนัวา่ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
สาธารณะได้
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หลกัการท่ี 8: เสรีภาพในการเลือกสถานท่ีประทว้ง

8. บุคคลทุกคนควรมีเสรีภาพในการเลือกสถานท่ีประทว้ง และสถานท่ีท่ีเลือกควรถือเป็นส่วนหน่ึง
ของจุดประสงคใ์นการแสดงออก รัฐควรประกนัวา่ การประทว้งถือเป็นการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะอยา่ง
ชอบธรรม และไม่ควรแสดงท่าทีกีดกนัเม่ือเทียบกบัการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะในรูปแบบอ่ืน ๆ ดงันั้น 
รัฐจึงควร 

ก) อนุญาตใหมี้การประทว้งในพ้ืนท่ีสาธารณะใด ๆ รวมทั้งพ้ืนท่ีของเอกชนท่ีประชาชน
ทัว่ไปสามารถเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีได ้เช่น พ้ืนท่ีซ่ึงเปิดรับประชาชนทัว่ไป และมกัมีการใชเ้พ่ือ
ประโยชนข์องสาธารณะอยูเ่สมอ ในการวนิิจฉยัวา่พ้ืนท่ีใดเป็นของเอกชนแต่ประชาชนทัว่ไป
สามารถเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีไดห้รือไม่ ทางการควรพิจารณาจากลกัษณะพ้ืนท่ี ต�าแหน่งท่ีตั้ง การใช้
ประโยชนท่ี์ผา่นมาในอดีตและท่ีเกิดข้ึนจริง 

ข) ประกนัวา่การประทว้งสามารถเกิดข้ึนในระยะท่ีกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผูฟั้งมองเห็นและ
ไดย้นิเสียงได ้

ค) อ�านวยความสะดวกใหก้บัการเดินขบวนต่อตา้นการประทว้ง โดยใหแ้ต่ละฝ่ายไดย้นิเสียง
และไดเ้ห็นซ่ึงกนัและกนัเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และใหส้นบัสนุนทรัพยากรอยา่งเพียงพอใหเ้กิด
สภาพเช่นนั้น รัฐควรประกนัวา่ ความไม่สงบเรียบร้อยท่ีอาจเกิดข้ึนจากความขดัแยง้หรือ 
ความตึงเครียดระหวา่งกลุ่มท่ีต่อตา้นกนั จะไม่ถูกน�ามาใชเ้ป็นเหตุผลสนบัสนุนการจ�ากดั 
การประทว้ง 

ง) งดเวน้จากการจ�ากดัการประทว้งออนไลน ์ดว้ยเหตุดงักล่าว ควรถือวา่อินเตอร์เน็ตเป็น 
พ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะท่ีมกัมีการใชเ้พ่ือประโยชนส์าธารณะอยูเ่สมอ
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หลกัการท่ี 9: เสรีภาพในการเลือกรูปแบบและลกัษณะการประทว้ง

9.1 บุคคลทุกคนควรมีเสรีภาพในการเลือกรูปแบบและลกัษณะการประทว้งรวมทั้งระยะเวลา 

9.2 ปฏิบติัการทา้ทายซ่ึงหนา้ท่ีไม่ใชค้วามรุนแรง หรือการด้ือแพง่ ควรถือเป็นรูปแบบการประทว้ง
ท่ีชอบธรรม 

9.3 รัฐควรงดเวน้จาก

ก) การจ�ากดัระยะเวลาการประทว้งในสถานท่ีบางแห่ง การจ�ากดัเวลาใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ตอ้งเป็นผลจากการประเมินเป็นรายกรณีไปอยา่งสอดคลอ้งตามบททดสอบในหลกัการท่ี 4  

ข) การประกาศหา้มแบบเหมารวมต่อการสร้างและใชส่ิ้งปลูกสร้างชัว่คราว และการใช ้
เคร่ืองมือเพ่ือขยายเสียงและภาพในการประทว้ง โดยเฉพาะเคร่ืองมือดา้นภาพและเสียง  
การจ�ากดัใด ๆ ตอ้งท�าเท่าท่ีจ�าเป็นและไดส้ดัส่วน ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานอนัเป็นท่ียอมรับตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ และเป็นการประเมินเป็นรายกรณีไปอยา่งสอดคลอ้ง
ตามบททดสอบในหลกัการท่ี 4

ค) การก�าหนดเง่ือนไขแบบเหมารวมและตายตวั 

ง) การหา้มบุคคลไม่ใหป้กปิดอตัลกัษณ์ทางร่างกายของตนระหวา่งการประทว้ง การจ�ากดั 
การปกปิดความเป็นส่วนตวัระหวา่งการประทว้งทั้งในพ้ืนท่ีออนไลนแ์ละออฟไลน ์ 
อาจกระท�าไดเ้ฉพาะเม่ือมีขอ้สงสยัเป็นรายกรณีไปวา่จะเกิดการก่ออาชญากรรมร้ายแรง และ
สอดคลอ้งตามบททดสอบในหลกัการท่ี 4 นอกจากนั้น ควรมีหลกัประกนัคุม้ครองสิทธิ 
ในขั้นตอนปฏิบติัอยา่งเขม้แขง็ 

9.4 บุคคลทุกคนควรไดรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการประทว้ง รัฐควรส่งเสริมและ
อ�านวยความสะดวกการเขา้ถึงเทคโนโลยดิีจิทลั และไม่ควรจ�ากดัการใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี
นั้นในการประทว้ง โดยเฉพาะ 

ก) การตดัการเช่ือมต่อ (การตดัไม่ใหเ้ขา้ถึงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตและโทรศพัทมื์อถือ)  
การจ�าแนกท่ีอยูข่องผูใ้ชง้าน (geo-targeted) หรือการแทรกแซงทางเทคโนโลยหีรือ 
การขดัขวางการเช่ือมต่อ เป็นส่ิงท่ีไม่ควรน�ามาใชเ้พ่ือตอบโตก้ารประทว้ง เน่ืองจาก 
เป็นมาตรการจ�ากดัท่ีไม่ไดส้ดัส่วนอยา่งเหมาะสมต่อสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก  
และส่งผลกระทบร้ายแรงนอกเหนือจากการประทว้ง หากยงัรวมถึงการคุม้ครอง 
สิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ

ข) การจ�ากดัใด ๆ ต่อการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดิีจิทลัรวมทั้งอินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย
และโทรศพัทมื์อถือในระหวา่งการประทว้ง ควรเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งตามบททดสอบ 
ในหลกัการท่ี 4 และควรมีหลกัประกนัคุม้ครองสิทธิในขั้นตอนปฏิบติัอยา่งเขม้แขง็ 
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หลกัการท่ี 10: เสรีภาพในการเลือกเน้ือหาหรือแรงจูงใจในการประทว้ง

10.1 บุคคลทุกคนควรมีเสรีภาพในการเลือกเน้ือหาหรือสาเหตุในการประทว้ง รัฐควรประกนั
เป็นการเฉพาะวา่ 

ก) การจ�ากดัใด ๆ ตอ้งสอดคลอ้งตามบททดสอบในหลกัการท่ี 4 และควรมีหลกัประกนั
คุม้ครองสิทธิในขั้นตอนปฏิบติัอยา่งเขม้แขง็ 

ข) ตอ้งไม่จ�ากดัสิทธิในการประทว้ง เพียงเพราะมุมมองของรัฐต่อคุณค่าของการประทว้งนั้น ๆ 

ค) ค�าวพิากษว์จิารณ์ต่อรัฐบาล เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐและสถาบนัใด ๆ  
ยอ่มไม่ถือเป็นเหตุผลท่ีเพียงพอในการจ�ากดัสิทธิในการประทว้ง

ง) การประทว้งซ่ึงเป็นการรบกวน หรือละเมิดต่อบุคคลท่ีเห็นต่างจากแนวคิดหรือจุดยนื 
ท่ีการประทว้งมุ่งส่งเสริม หรือพฤติการณ์ท่ีเพียงแต่ขดัขวาง เป็นอุปสรรคหรือปิดกั้นกิจกรรม
ของบุคคลท่ีสามเป็นการชัว่คราว ยอ่มไม่ถือเป็นเหตุผลท่ีเพียงพอในการจ�ากดัสิทธิ 
ในการประทว้ง 

10.2 การจ�ากดัสิทธิในการประทว้งตามขอ้หา้มต่อการรณรงคป์ระทว้งท่ีมีลกัษณะเป็นการย ัว่ย ุ
ตามท่ีก�าหนดในหลกัการท่ี 4.3 รัฐควรประกนัวา่

ก) การประทว้งซ่ึงไม่ถือวา่เป็นการย ัว่ย ุควรมีลกัษณะอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลหรือเปล่ียนรัฐบาล โดยไม่ใช ้
ความรุนแรง 

(2) มีลกัษณะเป็นการวพิากษว์จิารณ์หรือดูหม่ินต่อประเทศ รัฐ หรือสญัลกัษณ์ของรัฐ 
รัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ หรือเจา้พนกังานของรัฐ หรือประเทศอ่ืน รัฐอ่ืนหรือสญัลกัษณ์
ของรัฐนั้น รัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ หรือเจา้พนกังานของรัฐ หรืออุดมการณ์ของประเทศ
นั้น 

(3) มีลกัษณะเป็นการวพิากษว์จิารณ์ศาสนาหรือหลกัการทางศาสนา หรือเป็นการแสดง
ความเห็นต่างต่อความเช่ือทางศาสนา หรือเป็นแนวคิดท่ีอาจถูกมองวา่เป็นการดูหม่ิน

(4) มีเพียงการแสดงเคร่ืองหมาย ชุดเคร่ืองแบบ เคร่ืองแสดง เพลง ธง หรือสญัลกัษณ์ ซ่ึงมี
ประวติัศาสตร์เช่ือมโยงกบัการเลือกปฏิบติัต่อกลุ่มคนบางกลุ่ม เวน้แต่เป็นการแสดง 
โดยมีเจตนา และมีแนวโนม้ย ัว่ยใุหเ้กิดความรุนแรงอยา่งชดัเจน 

ข) การด�าเนินคดีต่อผูชุ้มนุมประทว้งแต่ละคนดว้ยขอ้หาย ัว่ย ุอนัเน่ืองมาจากการแสดงออก 
ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการประทว้ง ควรไดรั้บการประเมินจากบททดสอบการย ัว่ยท่ีุเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั กล่าวคือมีการตรวจสอบองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
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(1) บริบททางสงัคมของการแสดงออกท่ีเกิดข้ึน 

(2) เจตนาของบุคคลผูน้ั้นในการย ัว่ยใุหเ้กิดการเลือกปฏิบติั ความเป็นปรปักษ ์หรือ 
ความรุนแรง

(3) จุดยนืหรือบทบาทของบุคคลผูน้ั้น โดยเฉพาะวา่บุคคลผูน้ั้นเป็นผูด้ �ารงต�าแหน่ง 
ระดบัสูงและไดใ้ชอ้ �านาจของตนหรือไม่ 

(4) เน้ือหาทั้งหมดรวมทั้งรูปแบบ ประเดน็ หรือลกัษณะการแสดงออกนั้น ๆ 

(5) ขอบเขตหรือความรุนแรงของการแสดงออกนั้น ๆ โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาจากบริบท
การประทว้งท่ีเกิดข้ึน 

(6) โอกาสท่ีจะเกิดอนัตรายอยา่งแทจ้ริง (รวมทั้งการเลือกปฏิบติั ความเป็นปรปักษ ์หรือ
ความรุนแรง) อนัเป็นผลมาจากการแสดงออกนั้น ๆ 
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หลกัการท่ี 11: หนา้ท่ีของรัฐในการอ�านวยความสะดวกการใชสิ้ทธิในการประทว้ง 

11 รัฐมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งประกนัวา่ บุคคลทุกคนในเขตอ�านาจของตนอาจใชสิ้ทธิในการประทว้ง 
ไดโ้ดยเฉพาะรัฐควร 

ก) ยนืยนัการคุม้ครองดา้นสิทธิมนุษยชนกบัการประทว้งทุกรูปแบบ แมใ้นกรณีการประทว้ง
ท่ีเกิดข้ึนท่ีเกิดเหตุรุนแรงเป็นคร้ังคราว โดยประปราย หรือเกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวาง หรือกรณี
ท่ีจ�าเป็นตอ้งจ�ากดัเป็นการเฉพาะและเป็นการชัว่คราวต่อการใชสิ้ทธิในการประทว้งในบาง
ลกัษณะ 

ข) อ�านวยความสะดวกการประทว้งโดยการใชม้าตรการท่ีชอบดว้ยเหตุผลและเหมาะสม เพ่ือ
ช่วยใหก้ารประทว้งเกิดข้ึนไดโ้ดยผูชุ้มนุมไม่ตอ้งหวาดกลวัต่อความรุนแรงทางกาย หรือการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของตน พร้อมกบัใหบ้รรเทาผลกระทบและความเส่ียงต่อความปลอดภยั
ของผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการประทว้ง รัฐควรตระหนกัวา่ ในบางสถานการณ์ การประทว้ง
ท่ีเกิดข้ึน อาจละเมิดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง แต่รัฐกไ็ม่ควรมุ่งบงัคบัใชก้ฎหมายนั้นเสมอไป และ
การไม่แทรกแซงอาจเป็นแนวทางแกปั้ญหาท่ีดี 

ค) คุม้ครองผูชุ้มนุมประทว้งอยา่งจริงจงั รวมทั้งบุคคลอ่ืน ๆ ใหป้ลอดพน้จากภยัคุกคามและ
ความรุนแรงในรูปแบบใด ซ่ึงเป็นผลจากการกระท�าของบุคคลท่ีตอ้งการขดัขวาง ก่อกวนหรือ
ปิดกั้นการประทว้ง รวมทั้งบรรดาผูท่ี้แทรกตวัเขา้มาเพ่ือก่อกวนการประทว้งและผูท่ี้ชุมนุม
คดัคา้นการประทว้งนั้น 

ง) ประกนัวา่กลุ่มเส่ียงซ่ึงมีความเปราะบางในบางลกัษณะ รวมทั้งผูห้ญิง เดก็ ชนกลุ่มนอ้ย 
หรือผูพิ้การ รวมทั้งผูซ่ึ้งท�าหนา้ท่ีสงัเกตการณ์และรายงานข่าวการประทว้งจะไดรั้บ 
การคุม้ครองระหวา่งการประทว้ง อยา่งไรกดี็ ไม่ควรน�ามาตราการท่ีใชคุ้ม้ครองกลุ่มเส่ียง 
มาใชใ้นทางท่ีผดิ เช่น น�ามาใชต้อกย �้าภาพเหมารวมในแง่ลบ เพ่ือส่งเสริมบรรทดัฐาน คุณค่า 
และแนวปฏิบติัท่ีเลือกปฏิบติั หรือจ�ากดัความสามารถของกลุ่มคนเหล่าน้ีในการใชสิ้ทธิ 
การประทว้งของตน มาตรการคุม้ครองเช่นนั้นควรมีลกัษณะอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นแนวทางอยา่งเป็นองคร์วมเพ่ือแกปั้ญหาการเลือกปฏิบติัต่อกลุ่มเส่ียง แกปั้ญหา 
ท่ีสาเหตุของการเลือกปฏิบติั และมุ่งใหเ้กิดการปฏิรูปอยา่งรอบดา้นต่อกฎหมายและ 
ขั้นตอนปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) มีกลไกท่ีสะดวกในการเขา้ถึงการเยยีวยาและการคุม้ครอง รวมทั้งความช่วยเหลือ 
ดา้นกฎหมายส�าหรับบุคคลทุกคนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเลือกปฏิบติัและความรุนแรง

(3) เจา้พนกังานควรประณามอยา่งเปิดเผยต่อการคุกคามและความรุนแรงในรูปแบบใด ๆ 

บทท่ี 3: พนัธกรณีท่ีจะคุม้ครองสิทธิ 
ในการประทว้ง
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ท่ีกระท�าต่อผูชุ้มนุมประทว้ง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเส่ียง และใหแ้สดงเจตจ�านง 
อยา่งชดัเจนท่ีจะคุม้ครองและเคารพสิทธิการประทว้งของคนกลุ่มนั้น 

(4) จดัการอบรมท่ีมีประสิทธิภาพใหก้บัเจา้หนา้ท่ีและเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 
ทุกคนในเร่ืองการไม่เลือกปฏิบติั โดยควรใหก้ารสนบัสนุนและงบประมาณอยา่งเพียงพอ 
และใหมี้การบงัคบัใชแ้ละตรวจสอบอยา่งเขม้แขง็
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หลกัการท่ี 12 : หนา้ท่ีของรัฐท่ีจะใชแ้นวทางท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชนเพ่ือควบคุม 
การประทว้ง

12.1 ในกฎหมายและระเบียบการบงัคบัใชก้ฎหมาย รัฐควรช้ีแจงใหช้ดัเจนในแง่ของ 
กลไกการควบคุมการประทว้ง และใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลเหล่าน้ีต่อสาธารณะ การควบคุม 
การประทว้งของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ควรไดรั้บการช้ีน�าจากหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชน
วา่ดว้ยความถูกตอ้งตามกฎหมาย ความจ�าเป็น ความไดส้ดัส่วนและการไม่เลือกปฏิบติั และควร
สอดคลอ้งอยา่งเตม็ท่ีกบักฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการควบคุม
ฝงูชน โดยเฉพาะจรรยาบรรณสหประชาชาติส�าหรับเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (UN Code of 
Conduct for Law Enforcement Officials)

12.2 รัฐควรหา้มการใชก้�าลงัทหารติดอาวธุในการควบคุมการประทว้ง โดยก�าหนดไวใ้น
รัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากในทางปฏิบติั รัฐบางแห่งอนุญาตใหใ้ชก้�าลงัทหาร
กรณีท่ีเห็นวา่ก�าลงัต�ารวจไม่สามารถรับมือกบัการประทว้งท่ีรุนแรงได ้รัฐควรด�าเนินการโดยพลนั
เพ่ือประกนัวา่ก�าลงัทหารท่ีติดอาวธุนั้น  

ก) อาจน�ามาใชเ้พ่ือควบคุมการประทว้งได ้เฉพาะกรณีท่ีเป็นขอ้ยกเวน้อยา่งยิง่ และใหเ้ป็นไป
ตามค�าขอของหน่วยงานพลเรือน 

ข)  อาจน�ามาใชไ้ดใ้นลกัษณะเป็นการสนบัสนุนหน่วยงานของต�ารวจตามปรกติ และใหอ้ยู ่
ใตก้ารสัง่การของหน่วยงานต�ารวจ 

ค) ปฏิบติัอยา่งสอดคลอ้งเตม็ท่ีตามกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ  
วา่ดว้ยการควบคุมฝงูชน และหลกัการของการใชก้�าลงัพลและมาตรฐานท่ีก�าหนดในหลกัการ
เหล่าน้ี

ง) ใหเ้ปล่ียนขั้นตอนการด�าเนินงานของทหารอยา่งส้ินเชิง จากรูปแบบของการรบ (การต่อสู้
กบัอริราชศตัรู) มาเป็นแนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมทั้งการลดความตึงเครียด  
โดยหลีกเล่ียงการใชก้�าลงั การเปล่ียนแปลงดา้นอุปกรณ์ท่ีใชง้าน และการใชอุ้ปกรณ์ 
อยา่งเหมาะสม 

12.3 รัฐควรประกนัทั้งในตวับทกฎหมายและในทางปฏิบติัวา่ การควบคุมการประทว้ง หน่วยงาน
บงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งด�าเนินการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี

ก) มีประสบการณ์ในการจดัการเหตุประทว้ง และตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงหนา้ท่ีหลกัของตน 
ในการอ�านวยความสะดวกการประทว้ง โดยตอ้งเนน้ย �้าขอ้ความน้ีในทุกขั้นตอนของการอบรม 
กระบวนการวางแผน การด�าเนินงานตามแผนและการประเมินการด�าเนินงาน 

ข) ไดรั้บการอบรมและทรัพยากรอ่ืน ๆ อยา่งเพียงพอ ทั้งน้ีเพ่ือใหด้�าเนินการควบคุม 
การประทว้งอยา่งระมดัระวงัและอยา่งไดส้ดัส่วน การอบรมควรครอบคลุมมาตรฐาน 
สิทธิมนุษยชน และรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีอาจมีการจ�ากดัสิทธิได ้การจ�ากดัอ�านาจของ
หน่วยงาน วธีิท�าความเขา้ใจพฤติกรรมของฝงูชน และวธีิการและทกัษะท่ีจ�าเป็นเพ่ือลดและ
คล่ีคลายความตึงเครียดของความขดัแยง้ ทั้งทกัษะการเจรจาและการไกล่เกล่ีย 

ค) พยายามด�าเนินการและส่งเสริมการเจรจากบัผูจ้ดัการประทว้งล่วงหนา้ หากเป็นไปได ้ทั้งน้ี
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เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั ลดความตึงเครียด ประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและ 
การลุกลามของความขดัแยง้ และตกลงกนัวา่จะอ�านวยความสะดวกการประทว้งให ้
ด�าเนินไปดว้ยดีไดอ้ยา่งไร ทั้งยงัควรมีการพดูคุยอยา่งสมคัรใจเพ่ือทบทวนบทเรียนกบัผูชุ้มนุม
ประทว้งภายหลงัเหตุการณ์ เพ่ือประเมินปัญหาใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน

ง) ก�าหนดโครงสร้างการบงัคบับญัชาในการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งชดัเจน และก�าหนด 
ความรับผดิชอบในการปฏิบติัอยา่งชดัเจน รวมทั้งบุคคลท่ีสามารถประสานงานติดต่อภายใน
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ในช่วงก่อนหนา้ ระหวา่งและภายหลงัการประทว้ง 

จ) จดัท�ายทุธศาสตร์เพ่ือหาลู่ทาง และปรับปรุงการส่ือสารกบัสาธารณะและส่ือมวลชน ในช่วง
ก่อนหนา้ ระหวา่งและภายหลงัการประทว้ง เพ่ือประกนัใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจ 
อยา่งเป็นเหตุผลและสมดุล ต่อการควบคุมการประทว้งท่ีเกิดข้ึน และประกนัวา่ผูชุ้มนุม
ประทว้งและประชาชนจะสามารถตดัสินใจโดยมีขอ้มูลอยา่งรอบดา้น

ฉ) สวมใส่อุปกรณ์และชุดเคร่ืองแบบตามปรกติ การใส่ชุดหรือเคร่ืองแบบพิเศษเพ่ือควบคุม 
“การจลาจล” ควรเป็นมาตรการท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ และใชเ้ท่าท่ีจ�าเป็นอยา่งยิง่เท่านั้น เม่ือพิจารณา
จากการประเมินความเส่ียงทั้งหมด และเม่ือค�านึงวา่อุปกรณ์เหล่านั้นอาจส่งผลในทางลบต่อ
ความพยายามลดความตึงเครียด 

ช) ใหแ้สดงเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์เพ่ือระบุตวัตนของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคนอยา่งชดัเจน 
ในทุกขณะ และใหง้ดเวน้จากการขดัขวางบุคคลไม่ใหอ่้านสญัลกัษณ์เหล่าน้ีระหวา่ง 
การประทว้ง หากเจา้หนา้ท่ีรายใดไม่ปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดน้ี ใหพิ้จารณาด�าเนินการต่อ 
เจา้หนา้ท่ีคนนั้นโดยเร็วและอยา่งจริงจงั และควรมีขอ้ก�าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีนอกเคร่ืองแบบ 
ตอ้งแสดงตนเองก่อนด�าเนินการควบคุมฝงูชนใด ๆ  

 12.4 การตดัสินใจสลายการชุมนุมควรเป็นมาตรการสุดทา้ย และใหด้�าเนินการอยา่งสอดคลอ้งตาม
หลกัการวา่ดว้ยความจ�าเป็นและความไดส้ดัส่วน และควรเป็นการสัง่การจากเจา้พนกังานผูมี้อ �านาจ 
เฉพาะกรณีท่ีมีภยัคุกคามของความรุนแรงอยา่งชดัเจน เกินกวา่ท่ีจะยนิยอมใหใ้ชสิ้ทธิ 
ในการประทว้งต่อไป โดยเฉพาะ 

ก) ไม่ควรสัง่ใหส้ลายการชุมนุม เพียงเพราะผูชุ้มนุมไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนการแจง้การชุมนุม
สาธารณะล่วงหนา้ (กรณีท่ีมีขอ้ก�าหนดเช่นนั้น) หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรการจ�ากดัการประทว้ง
ท่ีไม่ชอบธรรมใด ๆ 

ข) เม่ือเกิดเหตุรุนแรงเป็นคร้ังคราวหรือประปรายโดยการกระท�าของบุคคลบางคนในระหวา่ง
การประทว้ง ยอ่มไม่ถือเป็นความชอบธรรมใหก้บัการสลายการชุมนุม 

ค) เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายควรมีหนา้ท่ีส่ือสาร และอธิบายอยา่งชดัเจนเม่ือมีค�าสัง่ 
ใหส้ลายการชุมนุม ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ และการยนิยอมปฏิบติัตามของผูชุ้มนุม
ประทว้งเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ส่วนผูชุ้มนุมประทว้งควรไดรั้บเวลาท่ีเพียงพอในการสลายตวั 
ก่อนจะตอ้งใชม้าตรการเชิงบงัคบั 

12.5 ยทุธศาสตร์ควบคุมฝงูชน ซ่ึงจ�ากดัเสรีภาพในการเดินทางของบุคคลบางคนเป็นการชัว่คราว 



27

เป็นส่ิงท่ีควรใชใ้นกรณียกเวน้เท่านั้น และเฉพาะเม่ือเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 
มีเหตุผลอนัชอบเช่ือไดว้า่ บุคคลบางคนท่ีถูกควบคุมมีความเส่ียงท่ีจะก่อความรุนแรง หรือสร้าง
ความรบกวนอยา่งร้ายแรงในท่ีอ่ืน ควรมีการใชย้ทุธศาสตร์เช่นนั้นในรูปแบบท่ีจ�ากดัอยา่งยิง่ และ
เป็นการควบคุมฝงูชนเป็นการชัว่คราว ในกรณีท่ีมีการพิจารณามาตรการอ่ืน ๆ ท่ีใหผ้ลในลกัษณะ
เดียวกนัจนหมดส้ินแลว้ และใหใ้ชใ้นระยะเวลาเท่าท่ีจ�าเป็นอยา่งยิง่ กรณีท่ีเป็นขอ้ยกเวน้และ 
จ�าเป็นตอ้งปิดลอ้มพ้ืนท่ี ต�ารวจควรลดผลกระทบของมาตรการท่ีใช ้โดยประกนัวา่ 

ก) ผูชุ้มนุมประทว้งและประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก เพ่ือให ้
ทราบเหตุผล ระยะเวลา และทางออกจากท่ีชุมนุมซ่ึงถูกปิดลอ้มโดยต�ารวจ 

ข) มีการปิดป้ายประกาศอยา่งชดัเจนส�าหรับสถานท่ีและบริการต่าง ๆ

ค) ใหส้ามารถเขา้ถึงบริการฉุกเฉินโดยทนัที รวมทั้งการเขา้ถึงหน่วยงานปฐมพยาบาลทั้งของ
รัฐและเอกชน และรูปแบบความช่วยเหลือการดูแลอยา่งอ่ืน 

ง) ผูป้ระทว้งท่ีไม่ใชค้วามรุนแรงและผูท่ี้มามุงดูซ่ึงถูกปิดลอ้มเน่ืองจากยทุธศาสตร์ดงักล่าว 
รวมทั้งกลุ่มบุคคลท่ีเปราะบางหรืออยูใ่นสภาพยากล�าบาก ควรไดรั้บอนุญาตใหอ้อกจากพ้ืนท่ี
ชุมนุมได ้
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หลกัการท่ี 13 : หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวกบัการใชก้�าลงักบัผูชุ้มนุมประทว้ง

13.1 รัฐควรก�าหนดและปฏิบติัตามกรอบกฎหมายและนโยบายในประเทศ เก่ียวกบัการใชก้�าลงั 
ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย และประกนัวา่หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายทุกแห่งจะปฏิบติัตามกฎหมาย
และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการควบคุมฝงูชน โดยเฉพาะหลกัการพ้ืนฐาน
แห่งสหประชาชาติเก่ียวกบัการใชก้�าลงัและอาวธุปืนของเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย รวมทั้ง
แนวปฏิบติัท่ีดีในดา้นน้ี อยา่งเช่น การใชก้�าลงั: แนวปฏิบติัในการบงัคบัใชห้ลกัการพ้ืนฐาน 
แห่งสหประชาชาติเก่ียวกบัการใชก้�าลงัและอาวธุปืนของเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (Use 
of Force: Guidelines for Implementation of the UN Basic Principles on the Use of Force and 
Firearms by Law Enforcement Officials) ของแอมเนสต้ีอินเตอร์เนชัน่แนล 

13.2 รัฐตอ้งประกนัทั้งในทางกฎหมายและแนวปฏิบติัในประเทศวา่ แนวทางการควบคุม 
การประทว้งจะไม่ไดรั้บการช้ีน�าจากสมมติฐานวา่ จะเกิดความรุนแรงและ/หรือการใชก้�าลงั  
แต่ควรถูกช้ีน�าจากหลกัการท่ีวา่ ควรมีการควบคุมจ�ากดัการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีน�าไปสู่การใชก้�าลงั
กบัผูชุ้มนุมประทว้ง โดยควรก�าหนดอยา่งชดัเจนวา่ หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายจะใชก้�าลงักบั 
ผูชุ้มนุมประทว้งได ้เฉพาะกรณีท่ีเป็นขอ้ยกเวน้เท่านั้น โดยควรใชเ้ฉพาะกบัผูชุ้มนุมประทว้งดว้ย
ความรุนแรง เฉพาะเม่ือมีความจ�าเป็นอยา่งยิง่เท่านั้น และตอ้งไดส้ดัส่วนกบัภยัคุกคามของ 
ความรุนแรงนั้น การใชก้�าลงัจะถือไดว้า่มีความจ�าเป็น กต่็อเม่ือมีการพิจารณาวธีิการอ่ืนเพ่ือลด
ความตึงเครียดและป้องกนัการลุกลามของความรุนแรงจนหมดส้ินแลว้ 

13.3 หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายควรมีอุปกรณ์ท่ีไม่ท�าใหเ้กิดอนัตรายถึงแก่ชีวติหลายประเภท 
ไวใ้ชง้าน ช่วยใหส้ามารถเลือกใชก้�าลงัในหลายรูปแบบ และปฏิบติัไดส้อดคลอ้งอยา่งแทจ้ริง 
กบัหลกัการวา่ดว้ยความจ�าเป็นและไดส้ดัส่วน และประกนัวา่จะท�าใหเ้กิดอนัตรายและการบาดเจบ็
นอ้ยสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ก) ควรมีการพฒันาอุปกรณ์บงัคบัใชก้ฎหมายใหม่ ๆ และน�ามาใชต้ามเง่ือนไขความจ�าเป็น 
ในการใชง้านและเชิงเทคนิคท่ีก�าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ไม่ใช่น�ามาใชเ้พราะเป็นอุปกรณ์ท่ี
สามารถหาซ้ือได ้ทั้งน้ีโดยความมุ่งประสงคท่ี์จะลดการใชก้�าลงัและลดระดบัของอนัตรายและ
การบาดเจบ็ท่ีอาจเกิดข้ึน 

ข) อุปกรณ์ทุกชนิดควรไดรั้บการทดสอบและการประเมินอยา่งเป็นอิสระ ทั้งน้ีเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ

 ค) กรณีท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงการใชอ้าวธุซ่ึงไม่ท�าใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวติ กไ็ม่ควรน�าอาวธุ 
เหล่านั้นมาใชใ้นลกัษณะมุ่งหมายเอาชีวติ และเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งไดรั้บค�าสัง่
อยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการน�ามาใช ้และวธีิการหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดการบาดเจบ็สาหสั และใหล้ด
อนัตรายใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การใชอุ้ปกรณ์ท่ีส่งผลกระทบแบบไม่เลือก 
เป้าหมาย และมีความเส่ียงอยา่งมากท่ีจะก่อใหเ้กิดอนัตราย อุปกรณ์เช่นน้ีใหน้�ามาใชไ้ดเ้ฉพาะ
ในสถานการณ์ท่ีเกิดความรุนแรงในวงกวา้ง โดยมีความมุ่งประสงคเ์พ่ือสลายฝงูชน และเฉพาะ
เม่ือวธีิการอ่ืนเพ่ือควบคุมความรุนแรงไม่ประสบความส�าเร็จ อุปกรณ์ท่ีส่งผลกระทบโดยไม่
เลือกเป้าหมายอาจถูกน�ามาใชไ้ด ้เฉพาะเม่ือมีการแจง้เตือนล่วงหนา้ต่อผูชุ้มนุมประทว้งและ
บุคคลอ่ืน ๆ แลว้วา่จะมีการน�าอุปกรณ์เหล่าน้ีมาใช ้และตอ้งใหโ้อกาสพวกเขาใหส้ามารถท่ีจะ
สลายตวัไปเองไดก่้อน 
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13.4 การน�าอาวธุซ่ึงไม่ท�าใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวติมาใช ้รวมทั้งการใชอ้าวธุซ่ึงท�าใหถึ้งแก่ความตาย
ในกรณีท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ ควรเป็นค�าสัง่การจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงสุดซ่ึงอยูใ่นท่ีเกิดเหตุ และ
ปฏิบติัตามค�าสัง่โดยเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายท่ีผา่นการฝึกอบรมอยา่งเขม้ขน้มาแลว้เท่านั้น 
ทั้งน้ีใหป้ฏิบติัตามระเบียบ การติดตามและการควบคุมอยา่งมีประสิทธิภาพ ก่อนจะน�าอาวธุซ่ึงไม่
ท�าใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวติหรืออาวธุซ่ึงท�าใหถึ้งแก่ความตาย เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายควร
ประกาศเตือนอยา่งชดัเจนถึงเจตจ�านงเช่นนั้น ใหเ้วลาอยา่งเพียงพอเพ่ือใหผู้ค้นไดรั้บทราบค�าเตือน 
เวน้แต่กรณีท่ีการท�าเช่นนั้นจะส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือบุคคลอ่ืนเส่ียงจะเสียชีวติหรือไดรั้บอนัตราย
ร้ายแรง หรืออาจมีความไม่เหมาะสมหรือไร้เหตุผลอยา่งชดัเจน เม่ือพิจารณาจากพฤติการณ์ 
ท่ีเกิดข้ึน 

13.5 กรณีการใชก้�าลงัซ่ึงอาจท�าใหถึ้งแก่ความตายโดยหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยหลกัการ
แลว้ รัฐตอ้งประกนัวา่ รัฐจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขขั้นต�่าดงัต่อไปน้ี 

ก) หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งไม่ใชก้�าลงัซ่ึงอาจท�าใหถึ้งแก่ความตายรวมทั้งอาวธุปืน 
เพ่ือสลายการชุมนุมหรือน�ามาใชก้บัผูชุ้มนุมประทว้งแบบไม่เลือกเป้าหมาย เป็นไปตาม 
ขอ้ก�าหนดในหลกัการท่ี 13.5(ค)

ข) การวางแผนปฏิบติัของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ตอ้งไม่ตั้งอยูบ่นสมมติฐานเบ้ืองตน้วา่ 
อาจจ�าเป็นตอ้งมีการใชก้�าลงัซ่ึงอาจท�าใหถึ้งแก่ความตายในระหวา่งการประทว้ง ในประเทศ
ซ่ึงเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายมกัติดอาวธุ หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายควรประเมิน 
อยา่งระมดัระวงัเสมอวา่ มีความเหมาะสมหรือไม่ท่ีจะใหเ้จา้หนา้ท่ีของตนเขา้ไปมีปฏิสมัพนัธ์
โดยตรงกบัผูชุ้มนุมประทว้งโดยมีการติดอาวธุไปดว้ย 

 ค) เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งความเป็นไปไดท่ี้จะใช้
ก�าลงัซ่ึงท�าใหถึ้งแก่ความตาย กบัเจตนาท่ีจะใชก้�าลงัซ่ึงท�าใหถึ้งแก่ความตาย การใชก้�าลงั 
ซ่ึงท�าใหถึ้งแก่ความตายแบบเจตนาอาจเกิดข้ึนได ้เฉพาะกรณีท่ีเป็นขอ้ยกเวน้อยา่งยิง่ กรณีท่ีไม่
อาจหลีกเล่ียงท่ีจะตอ้งใชเ้พ่ือใหส้ามารถคุม้ครองชีวติได ้เช่น เป็นการต่อสูเ้พ่ือป้องกนัตนเอง
หรือปกป้องผูอ่ื้นท่ีถูกคุกคามอยา่งชดัเจนถึงขั้นเป็นอนัตรายถึงชีวติหรือบาดเจบ็สาหสั หรือ
เพ่ือจบักมุบุคคลท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายเช่นนั้น หรือเพ่ือขดัขวางการหลบหนีของบุคคล เม่ือ
บุคคลผูน้ั้นแสดงการคุกคามเอาชีวติอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงอาจเกิดข้ึนเม่ือใดกไ็ด ้และเฉพาะเม่ือ 
การใชว้ธีิการท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายนอ้ยกวา่อาจไม่เพียงพอใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์หล่าน้ี 

13.6 เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งประกนัวา่ บุคคลท่ีไดรั้บบาดเจบ็หรือไดรั้บผลกระทบจาก
การใชก้�าลงัเช่นน้ี จะไดรั้บความช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลโดยทนัทีเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และ
ตอ้งรายงานเหตุอยา่งเร่งด่วนใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ ทั้งน้ีเพ่ือประกนัวา่มีการควบคุม 
ตรวจสอบอยา่งเป็นผลจากหน่วยงานฝ่ายบริหารท่ีเป็นอิสระ หรือพนกังานอยัการซ่ึงมีอ�านาจ และ
ไดใ้ชอ้ �านาจนั้นอยา่งเหมาะสม 

13.7 รัฐตอ้งก�าหนดระบบควบคุมตรวจสอบการใชก้�าลงั โดยก�าหนดระเบียบใหเ้จา้พนกังาน 
ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งรายงานกรณีท่ีมีเหตุใหจ้�าเป็นตอ้งใชก้�าลงั ขอ้มูลการใชก้�าลงัท่ีถูกบนัทึกไว้
ควรไดรั้บการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

13.8 ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงรู้หรือควรรู้วา่ เจา้พนกังานภายใตค้ �าสัง่การของตนไดใ้ชก้�าลงัอยา่งมิชอบ 
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ดว้ยกฎหมาย ตอ้งมีส่วนรับผดิชอบกบัการละเมิดท่ีเกิดข้ึน กรณีท่ีไม่ไดใ้ชม้าตรการทั้งหมดท่ีมีอยู่
ตามอ�านาจของตนเพ่ือขดัขวาง สกดักั้น หรือรายงานขอ้มูลวา่มีการใชก้�าลงัเกินกวา่เหตุ 
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หลกัการท่ี 14: หนา้ท่ีของรัฐเก่ียวกบัการสอดแนมขอ้มูลของผูชุ้มนุมประทว้ง 

14.1 ควรหา้มใชเ้ทคนิคการสอดแนมขอ้มูลผูชุ้มนุมและผูจ้ดัการประทว้ง ในลกัษณะท่ีไม่เลือก 
เป้าหมายและไม่ก�าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน ทั้งการสอดแนมทางกายภาพหรือในโลกดิจิทลั  

14.2 หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายสามารถใชม้าตรการสอดแนมขอ้มูลโดยก�าหนดเป้าหมายอยา่ง
ชดัเจนกบัผูชุ้มนุมและผูจ้ดัการประทว้งบางคนได ้เฉพาะเม่ือมีเหตุผลควรสงสยัวา่ บุคคลเหล่าน้ี
เก่ียวขอ้ง วางแผนท่ีจะเก่ียวขอ้ง หรือก�าลงัมีความเก่ียวขอ้งกบัการก่ออาชญากรรมร้ายแรง 

14.3 การสอดแนมขอ้มูลโดยก�าหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจน ควรด�าเนินการใหส้อดคลอ้งตาม 
บททดสอบในหลกัการท่ี 4 และการสอดแนมขอ้มูลแต่ละคร้ังตอ้งไดรั้บอนุญาตตามค�าสัง่ศาล โดย
ใหใ้ชใ้นเวลาท่ีจ�ากดั และตอ้งใชใ้นลกัษณะท่ีเหมาะสมเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงและ 
ชอบธรรม ตอ้งมีการทบทวนความจ�าเป็นของการสอดแนมขอ้มูลอยูเ่นือง ๆ และตอ้งยติุ 
การสอดแนมขอ้มูลเม่ือไม่ตรงกบัเป้าประสงคท่ี์ก�าหนดไวแ้ลว้ ก่อนจะเร่ิมการสอดแนมขอ้มูล รัฐ
ควรพิสูจนใ์หเ้ห็นถึงขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปน้ี  โดยผา่นกระบวนการศาลและหน่วยงานตุลาการท่ีเป็น
อิสระ ซ่ึงสามารถอนุญาตใหใ้ชอ้ �านาจในการสอดแนมขอ้มูล 

ก) มีความเป็นไปไดอ้ยา่งมากท่ีมีการด�าเนินงาน หรือจะมีการด�าเนินงานใหเ้กิดอาชญากรรม
ร้ายแรง หรือภยัคุกคามท่ีชดัเจนต่อเป้าหมายท่ีชอบธรรม  

ข) มีความเป็นไปไดอ้ยา่งมากท่ีจะสามารถเขา้ถึงพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งและส�าคญั เก่ียวกบั
อาชญากรรมร้ายแรง หรือภยัคุกคามท่ีชดัเจนต่อเป้าหมายท่ีชอบธรรม จากการเขา้ถึงขอ้มูล 
ท่ีไดรั้บการคุม้ครองนั้น  

ค) ไดมี้การพิจารณา หรือมีการใชม้าตรการท่ีล่วงล�้าความเป็นส่วนตวัอยา่งอ่ืนนอ้ยกวา่แลว้  
แต่ไม่ไดผ้ล หมายถึงวา่เทคนิคท่ีน�ามาใชต้อ้งมีลกัษณะล่วงล�้าความเป็นส่วนตวันอ้ยสุด 

ง) ขอ้มูลท่ีเขา้ถึงตอ้งจ�ากดัเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหรือส�าคญักบัอาชญากรรมร้ายแรง หรือ 
ภยัคุกคามท่ีชดัเจนต่อเป้าหมายท่ีชอบธรรม 

จ) จะตอ้งไม่เกบ็ขอ้มูลส่วนเกินเอาไว ้และใหมี้การท�าลายหรือส่งคืนขอ้มูลเหล่านั้นโดยทนัที 

ฉ) ตอ้งจ�ากดัใหผู้เ้ขา้ถึงขอ้มูลเหล่าน้ีมีเฉพาะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และใหมี้การใชเ้ฉพาะเพ่ือ
เป้าประสงคท่ี์ชดัเจนและตามระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาต

14.4 ผูชุ้มนุมละผูจ้ดัการประทว้งทุกคนท่ีถูกสอดแนมขอ้มูล ควรไดรั้บแจง้ถึงการตดัสินใจให้
อ �านาจสอดแนมขอ้มูล และควรมีเวลาและไดรั้บขอ้มูลมากเพียงพอ เพ่ือช่วยใหส้ามารถอุทธรณ์
การตดัสินใจนั้น หรือแสวงหาการเยยีวยาอยา่งอ่ืน และควรสามารถเขา้ถึงหลกัฐานท่ีทางการน�ามา
ใชส้นบัสนุนการร้องขออ�านาจในการสอดแนมขอ้มูล การแจง้ขอ้มูลท่ีชกัชา้อาจมีความชอบธรรม
เฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ี 

ก) การแจง้ขอ้มูลอาจส่งผลร้ายแรงต่อเป้าประสงคข์องการสอดแนมขอ้มูลท่ีไดรั้บอนุญาต 
หรือกรณีท่ีมีความเส่ียงอยา่งแทจ้ริงท่ีจะเกิดอนัตรายต่อชีวติมนุษย ์
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ข) ไดรั้บอนุญาตใหช้ะลอการแจง้ขอ้มูล ทั้งน้ีตามค�าสัง่ของศาลท่ีเป็นอิสระและเป็นกลาง 
อนุญาโตตุลาการหรือหน่วยงานตุลาการอิสระอ่ืน ๆ และ 

ค) บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบไดรั้บแจง้ขอ้มูลโดยทนัที เม่ือปลอดจากภยัคุกคามแลว้ ทั้งน้ีเป็น
ไปตามค�าวนิิจฉยัของศาลท่ีเป็นอิสระและเป็นกลาง อนุญาโตตุลาการ หรือหน่วยงานตุลาการ
อิสระอ่ืน ๆ 

14.5 พนัธกรณีท่ีจะตอ้งแจง้ขอ้มูลข้ึนอยูก่บัรัฐ อยา่งไรกดี็ ผูใ้หบ้ริการการส่ือสารควรมีเสรีภาพท่ี
จะแจง้ใหบุ้คคลทราบ เม่ือมีการสอดแนมขอ้มูลการส่ือสารของตน ทั้งโดยสมคัรใจหรือเม่ือไดรั้บ
การร้องขอ

14.6 ไม่ควรมีการเกบ็ขอ้มูลท่ีบ่งช้ีอตัลกัษณ์ของผูชุ้มนุม หรือผูจ้ดัการประทว้งท่ีไดม้าจาก 
การสอดแนมขอ้มูลเอาไว ้หรือไม่ควรมีการส่งต่อไปท่ีอ่ืน เวน้แต่มีความจ�าเป็นต่อการสอบสวน 
คดีอาญาท่ีเก่ียวเน่ืองกนั หรือการฟ้องร้องด�าเนินคดี

14.7 แมเ้ป็นเร่ืองชอบธรรมท่ีต�ารวจจะเกบ็รายละเอียดเก่ียวกบัการสอบสวนบางกรณีเป็น 
ความลบั แต่การตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายการสอดแนมขอ้มูลโดยรวม ควรเป็นกระบวนการท่ีผา่น
การอภิปรายอยา่งเปิดเผย ควรมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายและขั้นตอนการใชเ้ทคโนโลยี
การสอดแนมขอ้มูลในการประทว้ง มีการจดัท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

14.8 รัฐควรประกนัวา่ การตดัสินใจใด ๆ เพ่ือใหเ้จา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายสวมใส่ 
กลอ้งถ่ายภาพแบบติดตวั (body camera) ควรค�านึงถึงผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน ตามหลกัการ
ความไดส้ดัส่วนและความจ�าเป็น และค�านึงถึงพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกรณี การจดัเกบ็และ 
การใชง้านอยา่งต่อเน่ืองของขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้ควรอยูใ่ตก้ารควบคุมตามกฎหมาย และตอ้ง
สอดคลอ้งตามขอ้ก�าหนดของหลกัการเหล่าน้ี

14.9 เม่ือค�านึงวา่การบนัทึกขอ้มูลเสียงและภาพของผูชุ้มนุมในท่ีสาธารณะของหน่วยงานบงัคบั
ใชก้ฎหมาย โดยใชร้ะบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) การใชโ้ดรน (UAV) และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ีเพ่ือสอดส่องกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาจส่งผลใหเ้กิดการละเมิดสิทธิในการประทว้ง รัฐจึงควร
ประกนัวา่

ก) การใชเ้ทคนิคเหล่าน้ีตอ้งอยูภ่ายใตร้ะเบียบควบคุมอยา่งเคร่งครัด 

ข) หน่วยงานทุกแห่งท่ีใชเ้ทคโนโลยเีหล่าน้ีตอ้งประกนัวา่ มีการติดประกาศใหเ้ห็น 
อยา่งชดัเจน เพ่ือใหป้ระชาชนทราบวา่พวกเขาก�าลงัถูกหรืออาจถูกถ่ายภาพและบนัทึกเสียง 

ค) ไม่ควรมีการเกบ็ขอ้มูลภาพท่ีจ�าแนกตวับุคคลไดโ้ดยเทคโนโลยเีหล่าน้ี และไม่ควร 
มีการส่งต่อขอ้มูลน้ีเวน้แต่มีเหตุผลอนัควรสงสยัวา่ภาพเหล่าน้ีเป็นหลกัฐานของ 
การก่ออาชญากรรม หรือเก่ียวขอ้งกบัการสอบสวนคดีอาญาอยา่งต่อเน่ือง หรือ 
การฟ้องร้องด�าเนินคดี 

ง) การตดัสินใจท่ีจะใชแ้ละการก�าหนดนโยบายเก่ียวกบัเทคโนโลยเีหล่าน้ี ควรผา่น



33

กระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตย และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานหลกัการขอ้มูลเสรี 

จ) ควรมีการลงทุนจดัซ้ือเทคโนโลยเีหล่าน้ี เฉพาะเม่ือมีการพิจารณาอยา่งเป็นระบบและ
ชดัเจนเก่ียวกบัตน้ทุนและประโยชนท่ี์จะไดรั้บ กรณีท่ีมีการน�าเทคโนโลยเีหล่าน้ีมาใช ้ 
ควรมีการก�าหนดขั้นตอนการตรวจสอบอยา่งเป็นอิสระเพ่ือติดตามผลการใชง้าน 
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หลกัการท่ี 15: หนา้ท่ีของรัฐเก่ียวกบัการเรียกใหห้ยดุ การตรวจคน้ การควบคุมตวัหรือการจบักมุผู ้
ชุมนุมประทว้ง 

15. บุคคลไม่พึงถูกจบักมุโดยพลการ เวน้แต่มีเหตุท่ีสอดคลอ้งกบัขั้นตอนปฏิบติัตามกฎหมาย  
เม่ือมีเหตุผลอนัควรสงสยัวา่บุคคลดงักล่าวไดก้ระท�าความผดิ หรือเม่ือจ�าเป็นเพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้
การก่อเหตุหรือหลบหนีหลงัการก่อเหตุ ทั้งน้ีโดยไม่มีการใชก้�าลงัเกินกวา่เหตุในบริบทของ 
การประทว้ง 

ก) ไม่ควรมีประกาศค�าสัง่ท่ีใหอ้ �านาจการเรียกใหห้ยดุตรวจและการตรวจคน้อยา่งกวา้งขวาง 
อ�านาจการเรียกใหห้ยดุและตรวจคน้รวมทั้งการคน้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ การจบักมุและ
ควบคุมตวัผูชุ้มนุมประทว้ง ตอ้งเป็นไปตามขอ้เทจ็จริงของแต่ละกรณีไป 

ข) การจบักมุ การควบคุมตวั และการพิจารณาคดีท่ีเกิดข้ึน ควรด�าเนินไปอยา่งสอดคลอ้ง 
ตามหลกัเกณฑอ์ยา่งเป็นทางการ และเป็นสาระส�าคญัตามกฎหมายในประเทศและระหวา่ง
ประเทศ รวมทั้งหลกัการไม่เลือกปฏิบติั โดยตอ้งไม่เป็นการกระท�าโดยพลการ กล่าวคือ 
มีการปฏิบติัตามกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเหมาะสม เป็นธรรมและคาดการณ์ได ้
สอดคลอ้งกบักระบวนการอนัควรตามกฎหมาย รวมทั้งการใหสิ้ทธิเขา้ถึงทนายความ 
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยติุธรรม สิทธิท่ีจะมีเวลาและไดรั้บการอ�านวยความสะดวก
อยา่งเพียงพอเพ่ืออุทธรณ์ค�าสัง่ สิทธิท่ีจะสามารถซกัคา้นพยาน

ค) ในสถานการณ์ท่ีมีการจบักมุบุคคลจ�านวนมากเน่ืองจากการกระท�าท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย
ระหวา่งการประทว้ง เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายควรประกนัวา่

1) บุคคลท่ีถูกจบักมุ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท�าท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 
อยา่งชดัเจน ไม่ใช่เพียงแค่เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีสาธารณะ และอยูใ่กลพ้ื้นท่ีเกิดเหตุ 
ท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 

2) ควรมีรูปแบบของการขนส่ง การข้ึนทะเบียน การควบคุมตวั การใหอ้าหาร การดูแล 
และการประกนัสุขภาพและความปลอดภยัของผูถู้กควบคุมตวัจ�านวนมาก ท่ีใชป้ฏิบติังาน
ไดจ้ริง อยา่งสอดคลอ้งตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ

3) ในการสร้างสถานท่ีควบคุมตวัเพ่ือรองรับการชุมนุมคร้ังใหญ่ ควรมีการวางแผน 
จดัการฉุกเฉิน โดยควรมีหน่วยงานควบคุมท่ีสามารถใหค้ �าวนิิจฉยัท่ีชดัเจนวา่ สถานการณ์
ใดถือวา่มีความฉุกเฉิน และควรมีการด�าเนินงานตามขั้นตอนใดในแต่ละสภาพการณ์  
เจา้หนา้ท่ีท่ีท�าหนา้ท่ีในสถานท่ีเหล่าน้ีทุกคน ตอ้งไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัขั้นตอนปฏิบติั
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีการซกัซอ้มอยา่งเหมาะสม เพ่ือประกนัความปลอดภยัและ
ความมัน่คงของเจา้หนา้ท่ีและผูถู้กควบคุมตวั



35

หลกัการท่ี 16: หนา้ท่ีของรัฐเก่ียวกบัความรับผดิและการลงโทษผูชุ้มนุมประทว้ง

16.1 การเขา้ร่วมการประทว้งโดยตวัของมนัเอง ตอ้งไม่เป็นเหตุน�าไปสู่การด�าเนินคดีอาญา หรือ
การตั้งขอ้สงสยัวา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการก่ออาชญากรรม การจบักมุในเชิงป้องกนัใด ๆ ตอ้งเกิดข้ึน
เม่ือมีเหตุผลอนัควรสงสยัวา่ไดมี้การวางแผนก่ออาชญากรรม และอยูร่ะหวา่งการด�าเนินงานตาม
นั้น 

16.2 การลงโทษและการบงัคบัใหรั้บผดิทั้งทางอาญาและทางปกครองของบุคคล อนัเน่ืองมาจาก
ความผดิท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการประทว้ง ตอ้งเกิดข้ึนในบริบทท่ีเฉพาะและชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น 
โดยสอดคลอ้งตามบททดสอบในหลกัการท่ี 4 และใหเ้ป็นไปตามค�าวนิิจฉยัของศาลท่ีเป็นอิสระ
และเป็นกลาง อนุญาโตตุลาการหรือหน่วยงานตุลาการอิสระอ่ืน ๆ และหลกันิติธรรม

16.3 ความรับผดิตอ้งเป็นเร่ืองเฉพาะบุคคลเสมอ กล่าวคือ ทั้งผูจ้ดัหรือผูชุ้มนุมประทว้งจะตอ้งไม่
ถูกลงโทษ กรณีท่ีเป็นการกระท�าของบุคคลอ่ืน 

16.4 ผูจ้ดัและผูชุ้มนุมประทว้งตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหต้อ้งรับผดิหรือรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย 
ในการก�าหนดมาตรการรักษาความมัน่คงและปลอดภยัอยา่งเพียงพอ การควบคุมฝงูชนและ 
บริการปฐมพยาบาล และค่าใชจ่้ายในการท�าความสะอาดภายหลงัการประทว้ง นอกจากนั้น ยงัตอ้ง
ไม่มีการบงัคบัใหบุ้คลเหล่าน้ีตอ้งซ้ือประกนัภยัเพ่ือเล่ียงความรับผดิต่อสาธารณะจากการประทว้ง 

16.5 รัฐตอ้งจ�ากดัโอกาสการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพง่ เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือปิดปากผูชุ้มนุม
ประทว้ง และขดัขวางการท�างานของนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งในกรณีของการใช ้
การด�าเนินคดีเชิงยทุธศาสตร์เพ่ือระงบัการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ (Strategic Lawsuit 
Against Public Participation: SLAPP) โดยรัฐควรออกกฎหมายท่ีพิจารณาวา่การฟ้องคดีแบบ 
SLAPP ถือเป็นการบิดเบือนกระบวนการยติุธรรม และมีเป้าหมายเพ่ือจ�ากดัการใชสิ้ทธิ 
ในการประทว้งอยา่งชอบธรรม

16.6 รัฐตอ้งประกนัวา่ ขอ้กฎหมายหรือแนวปฏิบติัใดเก่ียวกบัโอกาสท่ีหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะบริษทัเอกชน ท่ีจะขออ�านาจศาลใหส้ัง่คุม้ครองชัว่คราวเพ่ือระงบัการประทว้ง  
ตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้จ�ากดัในหลกัการท่ี 4 และใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการอนัควรตามกฎหมาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ รัฐควรประกนัทั้งในกฎหมายและแนวปฏิบติัวา่  

ก) การขอค�าสัง่คุม้ครองชัว่คราวจากศาลเก่ียวกบัการประทว้ง ไม่อาจกระท�าได ้เวน้แต่ 
มีการแจง้ใหผู้ชุ้มนุมประทว้งไดท้ราบ

ข) การออกค�าสัง่คุม้ครองชัว่คราวใหมี้เป้าหมายเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะบางกลุ่ม  
โดยไม่เป็นการออกค�าสัง่ต่อบุคคลโดยรวม (contra mundum) เช่น เป็นการออกค�าสัง่คุม้ครอง
ท่ีมีผลต่อบุคคลทุกคน 

ค) ขอบเขต การบงัคบัใช ้และระยะเวลาของค�าสัง่คุม้ครองชัว่คราว ควรชัง่น�้าหนกัเพ่ือใหเ้กิด
ความสมดุล กบัการคุม้ครองสิทธิในการประทว้ง ในการพิจารณาวา่ควรออกค�าสัง่คุม้ครอง
ชัว่คราวอยา่งไรใหส้อดคลอ้งกบัความจ�าเป็นและความไดส้ดัส่วนตามหลกัการท่ี 4 ศาลหรือ
หน่วยงานตุลาการอิสระอ่ืน ๆ ควรพิจารณาขอ้มูลดงัต่อไปน้ี
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1) หลกัฐานท่ีพิสูจนใ์หเ้ห็นวา่มีภยัคุกคามของอนัตรายอยา่งแทจ้ริงและไม่อาจแกไ้ข 
กลบัคืนไดต่้อผูร้้อง หากศาลไม่ออกค�าสัง่คุม้ครองชัว่คราว  

2) ความสมดุลระหวา่งอนัตรายดงักล่าวกบัผลของการจ�ากดัสิทธิในการประทว้ง  
อนัเน่ืองมาจากการออกค�าสัง่คุม้ครองชัว่คราว

3) โอกาสท่ีผูร้้องซ่ึงขอใหศ้าลออกค�าสัง่คุม้ครองชัว่คราวจะชนะคดี 

4) ประโยชนส์าธารณะในการสนบัสนุนการใชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานและการคุม้ครอง 
ความสามารถของบุคคลในการใชสิ้ทธิในการประทว้ง 

ง) ค่าใชจ่้ายในกระบวนการศาลและค่าใชจ่้ายทางกฎหมาย ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อผูชุ้มนุม
ประทว้งท่ีตอ้งการร้องเพ่ือโตแ้ยง้หรือขอใหย้กเลิกค�าสัง่คุม้ครองชัว่คราว และ 

จ) ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งเพียงพอไม่ใหมี้การใชก้ารชดเชยค่าเสียหายใหก้บัผูเ้สียหาย 
ในทางท่ีมิชอบ 

16.7 การจ�ากดัการประทว้งในรูปท่ีเป็นปฏิบติัการทา้ทายซ่ึงหนา้ท่ีไม่ใชค้วามรุนแรง (non-violent 
direct action)ใหเ้ป็นไปตามการประเมินเป็นรายกรณีไป อยา่งสอดคลอ้งตามบททดสอบ 
ในหลกัการท่ี 4 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งค�านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 

ก) รัฐควรตระหนกัวา่การน�าความผดิอาญาบางประการใชก้บัปฏิบติัการทา้ทายซ่ึงหนา้ท่ี 
ไม่ใชค้วามรุนแรง/การด้ือแพง่ รวมทั้งการบุกรุกสถานท่ีหรือการบุกเขา้ยดึสถานท่ี  
ส่งผลในเชิงป้องปรามต่อการใชสิ้ทธิในการประทว้ง โดยควรมีการน�ามาตรการเยยีวยา 
ทางแพง่หรือทางปกครองมาใชใ้นกรณีท่ีเหมาะสมเม่ือเก่ียวขอ้งกบัการประทว้ง

ข) หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายควรสามารถใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาวา่ การน�าความผดิทาง
อาญาหรือตามค�าสัง่ทางปกครองมาใช ้เป็นรูปแบบการจ�ากดัสิทธิท่ีมีความเหมาะสมและ
ไดส้ดัส่วนหรือไม่ มาตรการลงโทษตามกฎหมายอาญาควรน�ามาใชก้บัปฏิบติัการทา้ทายซ่ึง
หนา้ท่ีไม่ใชค้วามรุนแรง เฉพาะกรณีปฏิบติัการท่ีร้ายแรงและการจ�ากดัสิทธิขั้นรุนแรงหรือ
มาตรการอ่ืนไม่อาจส่งผลแบบเดียวกนัไดเ้ท่านั้น 

ค) หน่วยงานศาลควรพิจารณาลกัษณะการแสดงออกของการประทว้ง โดยถือเป็นเง่ือนไข 
ในการพิจารณาลดโทษ 

ง) ในการวนิิจฉยัการจ�ากดัท่ีไดส้ดัส่วนและจ�าเป็น หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายและหน่วยงาน
ศาลควรประเมินจากประโยชนส์าธารณะ ทั้งน้ีโดยค�านึงถึง 

1) ความส�าคญัของการคุม้ครองการใชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานและการส่งเสริมใหบุ้คคลเขา้ถึง
สิทธิในการประทว้ง 

2) ลกัษณะการไม่ใชค้วามรุนแรงของการประทว้งท่ีเกิดข้ึน
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3) ระดบัการรบกวนอนัเป็นผลมาจากการประทว้ง

4) ประเภทของหน่วยงานท่ีเป็นเป้าหมายการประทว้ง

5) อนัตรายอยา่งแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึน โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการวนิิจฉยัไม่ใช่ตวัความเสียหาย 
ท่ีเกิดข้ึน แต่เป็นการพิจารณาวา่เป็นความเสียหายร้ายแรงอยา่งไม่เหมาะสมหรือไม่  
บททดสอบวา่เป็นความเสียหายร้ายแรงไม่ควรพิจารณาจากการท�าใหเ้กิดความอบัอาย 
การก่อความเดือดร้อนร�าคาญ และควรไดรั้บการพิจารณาในบริบทและในลกัษณะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประเภทของหน่วยงานท่ีเป็นเป้าหมายการประทว้ง 

6) กรณีท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือการประทว้ง หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายและ
หน่วยงานศาลควรพิจารณาวา่ หน่วยงานท่ีเป็นเป้าหมายการประทว้งมีช่องทางอ่ืน 
ในการส่ือสารหรือไม่ และพิจารณาวา่การประทว้งส่งผลถึงขั้นเป็นการละเมิดสิทธิท่ีจะมี
เสรีภาพในการแสดงออกในโลกออนไลนข์องหน่วยงานท่ีเป็นเป้าหมายหรือไม่
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บทท่ี 4: พนัธกรณีท่ีจะท�าใหสิ้ทธิในการประทว้ง
บรรลุผล

หลกัการท่ี 17: ความรับผดิและความโปร่งใส

17.1 รัฐควรประกนัวา่ การตดัสินใจทั้งปวงของหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการประทว้ง ตอ้งมี 
ความโปร่งใส เขา้ถึงได ้และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานอนัควรระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่  
รัฐควรประกนัวา่ ผูชุ้มนุมประทว้งไดรั้บแจง้ผลการวนิิจฉยัของหน่วยงานก�ากบัดูแลภายในระยะ
เวลาอนัเหมาะสม โดยมีการช้ีแจงถึงเหตุผลท่ีตอ้งตดัสินใจเช่นนั้น และผูชุ้มนุมไดรั้บแจง้วา่มีสิทธิ
ในการเขา้ถึงการเยยีวยาโดยพลนัและมีประสิทธิภาพ ทั้งโดยผา่นการยืน่อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของ
รัฐและ/หรือศาล 

17.2 รัฐควรสอบสวน ด�าเนินคดี และประกนัใหเ้กิดการรับผดิต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึน
ในบริบทการประทว้ง การสอบสวนและการด�าเนินคดีตอ้งเกิดข้ึนอยา่งเป็นผล รวดเร็ว และ 
ด�าเนินการโดยศาลท่ีเป็นอิสระหรือหน่วยงานตุลาการ และสามารถน�าตวัผูก้ระท�าความผดิ ผูย้ยุง 
และผูดู้แลใหเ้กิดการละเมิดมาลงโทษ ทั้งโดยผา่นกระบวนการทางอาญาหรือทางวนิยั 
อยา่งเหมาะสม 

17.3 รัฐตอ้งประกนัใหมี้การเขา้ถึงการเยยีวยาท่ีมีประสิทธิภาพและไม่มีค่าใชจ่้าย เม่ือเกิดการละเมิด
สิทธิของผูชุ้มนุมประทว้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชสิ้ทธิทั้งทางแพง่และทางอาญา ทั้งน้ีโดยรวมถึง
การเรียกค่าเสียหาย การชดใช ้การประกาศขอโทษต่อสาธารณะ ค�ารับประกนัวา่จะไม่ท�าผดิซ�้าหรือ
มาตรการเชิงป้องกนัอ่ืน ๆ เป็นตน้ รวมทั้งการเยยีวยาท่ีไดม้าจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและ/
หรือผูต้รวจการแผน่ดิน 

17.4 รัฐควรใหห้ลกัประกนัขั้นต�่าทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบติัวา่

ก) เทคนิคการควบคุมฝงูชนและการใชก้�าลงัใด ๆ ท่ีน�ามาใชร้ะหวา่งการประทว้ง ตอ้งอยู ่
ภายใตก้ารตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ เป็นกลางและโดยพลนั และหากเหมาะสมใหมี้การสอบสวน
และลงโทษทั้งทางอาญาหรือทางวนิยัตามหลกัการ 17.2

ข) การใชเ้ทคนิคการควบคุมฝงูชนและอุปกรณ์ใด ๆ รวมทั้งเคร่ืองมือทางดิจิทลัและเคร่ืองมือ
สอดแนมขอ้มูล เพ่ือควบคุมการประทว้ง ตอ้งเป็นการด�าเนินงานอยา่งโปร่งใสและเปิดใหมี้
การตรวจสอบจากสาธารณะ รัฐควรจดัใหมี้การสอบสวนอยา่งเป็นอิสระเพ่ือตรวจสอบ 
ส่ิงต่าง ๆ รวมทั้ง 

 1) ขอ้กล่าวหาวา่ไดเ้กิดอาการบาดเจบ็เน่ืองจากการใชอ้าวธุซ่ึงไม่ท�าใหเ้กิดอนัตราย 
ถึงชีวติ โดยการสอบสวนควรเก่ียวขอ้งกบัผูช้ �านาญการอิสระทั้งดา้นการแพทย ์
วทิยาศาสตร์ และกระบวนการยติุธรรม ซ่ึงเป็นผูศึ้กษาและรายงานอนัตรายจากการใช้
อาวธุซ่ึงไม่ท�าใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวติ และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบักรอบควบคุมท่ีเป็นผล 
การใชง้านอยา่งชอบดว้ยกฎหมาย และการใชอ้าวธุเหล่านั้นโดยมีเป้าประสงคเ์พ่ือหาทาง
จ�ากดัการใชอ้าวธุเช่นนั้นมากข้ึน 

2) การใชเ้ทคโนโลยสีอดแนมขอ้มูลใด ๆ ในลกัษณะท่ีประชาชนทัว่ไปสามารถประเมิน
พฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนและความถ่ีของการใชง้าน ความชอบธรรม และความจ�าเป็นและได้
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สดัส่วนของการใชเ้ทคโนโลยเีช่นนั้น และประเมินไดว้า่มีการใชง้านเพ่ือเป้าประสงค ์
ท่ีไม่เหมาะสมหรือเกินขอบเขตหรือไม่ 
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หลกัการท่ี 18: เสรีภาพดา้นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการประทว้ง

18.1 รัฐควรก�าหนดใหมี้เสรีภาพดา้นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการประทว้ง รวมทั้งการเผยแพร่ขอ้มูล
ผา่นส่ือทุกชนิด ทั้งน้ีเพ่ือใหบุ้คคลทุกคนสามารถถ่ายทอดและรับขอ้มูลเก่ียวกบัการประทว้ง 
ไดอ้ยา่งเสรี ทั้งในช่วงก่อน ระหวา่ง และภายหลงัการประทว้ง 

18.2 รัฐควรใหห้ลกัประกนัขั้นต�่าในทางกฎหมายและในทางปฏิบติัวา่ 

ก) หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายทุกแห่ง ควรใหข้อ้มูลอยา่งละเอียด 
แม่นย �าและรอบดา้นเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจดา้นการประทว้งและการควบคุม 
การประทว้ง หน่วยงานท่ีมีพนัธกรณีตอ้งเปิดเผยขอ้มูล กต็อ้งเปิดเผยขอ้มูลเม่ือมีการร้องขอ 
ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดตามกฎหมาย โดยมีขอ้ยกเวน้เฉพาะเท่าท่ีก�าหนดไวใ้นกฎหมาย 
และเพ่ือความจ�าเป็นในการป้องกนัอนัตรายท่ีเป็นรูปธรรมและชดัเจน และตอบสนอง
ประโยชนโ์ดยชอบ อยา่งสอดคลอ้งตามบททดสอบในหลกัการท่ี 4 

ข) มีนโยบายเชิงรุกท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลส�าคญั รวมทั้งหลกัเกณฑแ์ละระเบียบเก่ียวกบั 
การควบคุมการประทว้ง งบประมาณ และรายงานการประเมินผล โดยควรเผยแพร่ขอ้มูลทั้งใน
ระบบออนไลนแ์ละออฟไลน ์ในท่ีท่ีคนทัว่ไปเขา้ถึงได ้และในรูปแบบท่ีสามารถดาวนโ์หลด
และน�าขอ้มูลมาใชป้ระโยชนซ์�้าอีกไดง่้าย 

ค) หน่วยงานของรัฐทุกแห่งรวมทั้งหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการประทว้ง ตอ้งจดัท�าและเกบ็รักษาขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจและการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของตน และประกนัวา่เป็นขอ้มูลท่ีประชาชนเขา้ถึงไดแ้ละมีการตรวจสอบอยา่งเป็นอิสระ

18.3 รัฐควรงดเวน้จากการใชม้าตรการควบคุมหรือจ�ากดัการเผยแพร่ขอ้มูลการประทว้งอยา่งเป็น
อิสระ โดยผา่นส่ือวทิย ุโทรทศันแ์ละส่ิงพิมพ ์อินเตอร์เน็ต และเวทีการส่ือสารอ่ืน ๆ การจ�ากดัใด ๆ 
ตอ้งเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งตามบททดสอบในหลกัการท่ี 4 
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หลกัการท่ี 19: การติดตามและรายงานข่าวการประทว้ง

19.1 รัฐควรอนุญาตและอ�านวยความสะดวกอยา่งเตม็ท่ีใหมี้การรายงานข่าว การสงัเกตการณ์ 
การประทว้งอยา่งเป็นอิสระ โดยส่ือมวลชนทุกแขนงและผูส้งัเกตการณ์อิสระ ไม่สร้างขอ้จ�ากดั 
ท่ีไม่เหมาะสมต่อการด�าเนินงานของพวกเขา และไม่ก่อใหเ้กิดอุปสรรคอยา่งเป็นทางการ  
และหากเป็นไปไดต้อ้งไม่ใหมี้การควบคุมการเขา้ถึงพ้ืนท่ีทางกายภาพ  

19.2 รัฐควรประกนัวา่ ไม่ควรมีการก�าหนดเป้าหมายโจมตีบุคคลท่ีเกบ็ขอ้มูลปฏิบติัการของต�ารวจ
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการประทว้ง เพียงเพราะบุคคลเหล่าน้ีเขา้ไป 
ท�าหนา้ท่ีรายงานข่าวการประทว้ง ความพยายามอยา่งจงใจท่ีจะยดึ ท�าลาย หรือท�าใหเ้กิด 
ความเสียหายต่ออุปกรณ์ ส่ือส่ิงพิมพ ์คลิปวดิีโอ คลิปเสียง ภาพถ่าย และแถบบนัทึกเสียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
ควรถือเป็นความผดิอาญา และตอ้งน�าตวัผูท่ี้มีส่วนรับผดิชอบมาลงโทษ 

19.3 ไม่ควรขดัขวางการถ่ายภาพหรือวดิีโอระหวา่งการควบคุมการประทว้ง และกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งโดยส่ือมวลชน ผูส้งัเกตการณ์ ผูชุ้มนุมประทว้งและบุคคลท่ีสาม และการสัง่ใหม้อบฟิลม์
ถ่ายรูปหรือภาพท่ีบนัทึกแบบดิจิทลัหรือคลิปวดิีโอใด ๆ ใหก้บัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย  
ควรเกิดข้ึนหลงัจากมีการตรวจสอบจากศาลแลว้

19.4 รัฐควรจดัท�าโครงการ เพ่ืออนุญาตใหผู้ส้งัเกตการณ์อิสระท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและผา่น
การอบรม สามารถเขา้ถึงการประทว้ง เพ่ือสงัเกตการณ์ บนัทึกขอ้มูล และรายงานข่าวการประทว้ง 
โดยควรไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปใกลก้บัการประทว้ง และภายหลงัมีค�าสัง่สลายการชุมนุม ให้
สามารถเขา้ถึงสถานท่ีควบคุมตวั เวน้แต่มีเหตุฉุกเฉินอยา่งอ่ืน 

19.5 เพ่ือประกนัใหมี้การรายงานขอ้มูลการประทว้งอยา่งเป็นอิสระทั้งของส่ือและ 
ของนกัสงัเกตการณ์อิสระ  รัฐควรด�าเนินการ ดงัน้ี 

ก) งดเวน้การออกค�าสัง่ใหต้อ้งระบุช่ือผูร้ายงานข่าว เพ่ือใหส่ื้อไดรั้บอนุญาตใหส้ามารถท�าข่าว
การประทว้งได ้

ข) ประกนัใหม้ากสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดเ้พ่ือใหเ้กิดความปลอดภยักบัผูส่ื้อข่าว ผูท้ �างานส่ือ 
และนกัสงัเกตการณ์ รวมทั้งใชม้าตรการคุม้ครองเป็นพิเศษ อยา่งไรกดี็ ความจ�าเป็นท่ีจะตอ้ง
ประกนัความปลอดภยัไม่อาจถูกใชเ้ป็นขอ้อา้งเพ่ือจ�ากดัสิทธิของพวกเขาโดยไม่จ�าเป็นได ้โดย
เฉพาะสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการเดินทาง และการเขา้ถึง 
ขอ้มูลข่าวสาร 

ค) ใหเ้คารพต่อสิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองของแหล่งข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประทว้ง การจ�ากดั
สิทธิใด ๆ ใหท้�าในกรอบท่ีแคบและเป็นไปตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 

ง) ประกนัวา่เจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายจะไม่จบักมุและควบคุมตวัผูส่ื้อข่าวและ 
ผูส้งัเกตการณ์อิสระ เพียงเพราะไม่มีบตัรประจ�าตวั หรือการถูกจบักมุเพียงเพราะไม่ออกจาก
พ้ืนท่ีชุมนุมหลงัมีค�าสัง่สลายการชุมนุมแลว้ เวน้แต่การท�าหนา้ท่ีของส่ือในพ้ืนท่ีจะเป็น 
การรบกวนอยา่งไม่เหมาะสมต่อปฏิบติัการของต�ารวจ 

จ) ในการจดัหลกัสูตรอบรมส�าหรับเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย ซ่ึงมีหนา้ท่ีควบคุม 
การประทว้ง ก�าหนดใหมี้เน้ือหาครอบคลุมบทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และสิทธิของส่ือ
และผูส้งัเกตการณ์ดว้ย 



42

บทท่ี 5: บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัการท่ี 20: บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

20.1 ในกรณีท่ีเป็นไปไดแ้ละไม่มีการบงัคบัขืนใจ ผูจ้ดัการประทว้งควรหาทางสร้างความสมัพนัธ์ 
ความร่วมมือ และความเป็นภาคีกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย  
ในระหวา่งการวางแผนจดัการประทว้ง ในกรณีท่ีตอ้งจองพ้ืนท่ีสาธารณะหรือกรณีท่ีคาดวา่ 
จะมีผูม้าเขา้ร่วมชุมนุมจ�านวนมาก ผูจ้ดัควรปฏิบติัตามขั้นตอนการแจง้การชุมนุมสาธารณะ 

20.2 โดยความสมคัรใจ ผูจ้ดัควรพิจารณาก�าหนดบุคคล ซ่ึงท�าหนา้ท่ีประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี เพ่ือ
อ�านวยความสะดวกใหก้บัการประทว้ง และก�าหนดตวับุคคลเพ่ือช่วยดูแลการประทว้งซ่ึงสามารถ
ระบุตวัตนไดง่้ายเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการจดัการประทว้ง และประกนัใหมี้การปฏิบติัตาม 
ขอ้จ�ากดัใด ๆ ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย

20.3 ผูส่ื้อข่าวและผูส้งัเกตการณ์อิสระควรแสดงตนอยา่งชดัเจนเช่นนั้น โดยวธีิการแสดงตน 
ใหมี้การน�ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางและไม่เลือกปฏิบติั ผูส่ื้อข่าวและผูส้งัเกตการณ์อิสระควรรายงาน
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเท่ียงตรง สอดคลอ้งตามมาตรฐานจรรยาบรรณของส่ือ และมาตรฐาน
จรรยาบรรณในการสงัเกตการณ์การประทว้ง 

20.4 วธีิการแสดงตนของผูส่ื้อข่าวและผูส้งัเกตการณ์อิสระ ควรเป็นวธีิท่ีมีความชดัเจนส�าหรับ
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายและบุคคลอ่ืน ๆ โดยหากเป็นไปได ้ใหมี้การท�าการตกลงระหวา่ง
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย สมาคมของผูส่ื้อข่าวและภาคประชาสงัคม โดยผา่นกระบวนการ
ปรึกษาหารือท่ีเปิดเผย 
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ความเป็นมา  

หลกัการวา่ดว้ยสิทธิในการประทว้ง (The Right to Protest Principles) เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ
ผลิตส่ือมาตรฐานระหวา่งประเทศของ ARTICLE 19 โดยเป็นความพยายามอยา่งต่อเน่ือง 
ท่ีจะใหค้ �าอธิบายอยา่งละเอียดถึงผลของการคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการ
แสดงออกในประเดน็หลกัต่าง ๆ

ขอ้มูลน้ีเป็นผลมาจากกระบวนการศึกษา วเิคราะห์ และการปรึกษาหารือ เป็นผลมาจาก
ประสบการณ์และการท�างานอนัยาวนานของส�านกังานภูมิภาคและหน่วยงานภาคีในหลายประเทศ
ทัว่โลกของ ARTICLE 19 โดยตน้ฉบบัของหลกัการเหล่าน้ีไดรั้บการเพิม่เติมรายละเอียด ภายหลงั
การประชุมเป็นคร้ังแรกของผูช้ �านาญการท่ีลอนดอน เม่ือวนัท่ี 15 และ 16 พฤษภาคม 2557 

ภายหลงัการประชุมคร้ังนั้นและการปรึกษาหารือเพ่ิมเติม ARTICLE 19 ไดจ้ดัท�าร่างหลกัการ 
เหล่าน้ีฉบบัปรึกษาหารือข้ึนมาในหลายภาษา โดยมีการเปิดตวัในท่ีประชุมของคณะมนตรี 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เม่ือเดือนมิถุนายน 2558 และเปิดใหมี้การแสดงความเห็นและ
อภิปรายผา่นเวบ็ไซต ์Right2Protest ในช่วงระหวา่งเดือนมิถุนายน ถึงพฤศจิกายน 2558  
มีการเชิญชวนใหห้น่วยงานภาคประชาสงัคม นกักิจกรรม ผูก้ �าหนดนโยบาย นกัวชิาการ 
ส่ือมวลชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนใหค้วามเห็นเก่ียวกบัร่างตน้ฉบบั และร่างฉบบั
สมบูรณ์ของหลกัการเหล่าน้ีไดรั้บการจดัท�าข้ึนจากความเห็นในการปรึกษาหารือเหล่าน้ี 

ARTICLE 19 ขอขอบคุณกบัความเห็นและความสนบัสนุนของบุคคลและองคก์รทุกภาคส่วน  
ท่ีมีส่วนร่วมในการจดัท�าหลกัการเหล่าน้ี

หลกัการเหล่าน้ีไดรั้บการจดัท�าข้ึนมา โดยเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ Civic Space ซ่ึงไดรั้บทุน
สนบัสนุนจาก Swedish International Development Cooperation (SIDA) โดย SIDA ไม่จ�าเป็นตอ้ง
มีความเห็นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในหนงัสือ โดย ARTICLE 19 เป็นผูมี้ส่วนรับผดิชอบ 
เพียงฝ่ายเดียวต่อเน้ือหาของเอกสารน้ี 
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