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บทคัดย่อ
อ านาจพิ เศษหรื อ อ านาจฉุ ก เฉิ น ถื อ ว่ า มี “ความจ าเป็ น ” ต่ อ รั ฐ ในสถานการณ์ ท าง
การเมืองอัน ไม่ปรกติอัน เนื่ องด้วยอานาจรัฐตามกฎหมายธรรมดาไม่ส ามารถบริหารจัดการ แก้ไข
ฟื้นฟูและคลี่คลายสถานการณ์เหล่านั้น ให้กลับคืนสู่ความเป็นปรกติสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั น ท่ ว งที ด้ ว ยความจ าเป็ น เช่น ว่ านี้ ดัง สะท้ อ นให้ เห็ น ได้ จ ากระบบกฎหมายความมั่น คงในนานา
ประเทศที่ต่างมีบังคับใช้หรือแม้กระทั่งในระดับสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับต่างได้บัญญัติถึง
สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติทั่วไปในระดับสากล
อย่ างไรก็ตาม ภายใต้ ส ถานการณ์ ท างการเมืองอัน ไม่ ปรกติ และรัฐ ได้มี การประกาศ
บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงนั้นมิใช่ว่าอานาจรัฐจะมี อยู่อย่างไม่จากัดแต่ในขณะเดียวกันบรรดาการ
ใช้อานาจเหล่านั้นจะต้องเป็นไปอย่างได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ดารง
อยู่จริง ยิ่งไปกว่านั้น คือจะต้องส่งผลกระทบกระเทือนหรือสร้างความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคลและสังคมส่วนรวมน้อยที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ เพื่อให้บรรดาการใช้อานาจ
พิเศษเหล่ านั้ น เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพจึงมี ความจาเป็น ต้ องให้ อ งค์ก รอื่น ๆ เช่น องค์กรฝ่ าย
นิ ติ บั ญ ญั ติ องค์ ก รตุ ล าการ ฯลฯ เข้ า มาตรวจสอบ ถ่ ว งดุ ล และควบคุ ม ดุ ล ยพิ นิ จ ของรั ฐ ในการ
ประกาศฯ และบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง
เมื่อพิจารณาในกรณีของประเทศไทยพบว่าระบบกฎหมายความมั่นคงมีบังคับใช้จานวน
ทั้งสิ้ น 3 ฉบั บ คื อ (1) พระราชบั ญ ญั ติก ฎอั ยการศึก พ.ศ. 2457 (2) พระราชกาหนดการบริห าร
ราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 และ (3) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คง

(2)
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเจตนารมณ์ของกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ
ข้างต้นพบว่าถูกบัญญัติภายใต้บริบททางการเมืองและมีจุดประสงค์ของการบังคับใช้ที่แตกต่างกัน
สาหรับวิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งศึกษาถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ของพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งในเชิงตัวบทและความเหมาะสมในการประกาศบังคับใช้
กับสถานการณ์ทางการเมืองโดยนาสถานการณ์ทางการเมืองในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 มาเป็น
กรณี ศึ ก ษา อย่ า งไรก็ ต าม จากการศึ ก ษาวิ เคราะห์ พ บสภาพปั ญ หาที่ ส าคั ญ คื อ บทบั ญ ญั ติ ข อง
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีความขัดแย้งต่อหลักนิติรัฐ
หลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างการใช้อานาจ ระบบ
การตรวจสอบและถ่วงดุล ข้อกาหนดในการจากัดสิทธิเสรีภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากสถิติ
การประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน เฉพาะในส่ ว นกลางพบว่าพระราชกาหนดการบริห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้กลายเป็นเครื่องมือที่สาคัญของรัฐไทยในการประหัตประหารขั้วตรง
ข้ามทางการเมืองมาโดยตลอด กล่าวคือ รัฐมีการประกาศฯ กับกรณีการชุมนุมทางการเมืองในทุกครั้ง
ด้วยสภาพปัญหาเช่นว่านี้ จึงมีข้อเสนอแนะที่สาคัญทั้งในเชิงกฎหมายและการเมือง ดังนี้
ประการแรก สมควรมี ก ารแก้ ไขปรั บ ปรุ ง พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่ อให้ โครงสร้างอานาจของพระราชกาหนดฯ ตกอยู่ภ ายใต้การ
ควบคุมทั้งในทางการเมืองและกฎหมายโดยรัฐสภาและองค์กรตุลาการ สาหรับการแก้ไขปรับปรุง
พระราชก าหนดฯ เช่ น องค์ ก รผู้ มี อ านาจในการประกาศฯ องค์ ก รในการควบคุ ม ถ่ ว งดุ ล และ
ตรวจสอบการใช้อานาจ ข้อกาหนดในการจากัดสิทธิเสรีภาพ เป็นต้น
ประการถัดมา สาหรับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐจะต้องสะท้อนให้เห็นถึง
ความวิกฤตของสถานการณ์ ที่ดารงอยู่จริง ประกอบกับสถานการณ์ ฉุกเฉินเป็นสภาวะที่โครงสร้าง
อานาจรัฐได้ขยายครอบคลุมสังคมการเมืองและระงับซึ่งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เคยมีอยู่เดิมเป็นการ
ชั่วคราว ดังนั้น การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะต้องอยู่ในระยะเวลาอันสั้นเท่าที่จาเป็น นอกจากนี้
ในการบั งคับ ใช้ ม าตรการต่ าง ๆ ภายใต้ การประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ซึ่งส่ งผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคลนั้นจะต้องมีความได้สัดส่วน พอเหมาะพอควรกับสถานการณ์ทางการเมือง
ยิ่งไปกว่านั้น การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะต้องไม่ถูกใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือของรัฐในการต่อสู้
หรือทาลายล้างขั้วตรงข้ามทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม ประการที่ส าคัญในทางการเมืองคือ รัฐต้องตระหนักรู้ถึงการใช้อานาจ
พิเศษใด ๆ นั้นต้องได้ดุลยภาพระหว่างสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและอานาจรัฐเพื่อไม่ให้เขตแดน
ของทั้งสองเกิดสภาวะเหลื่อมล้าต่อกัน ในท้ายที่สุดข้อเสนอแนะต่าง ๆ เหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อให้
บรรดาการใช้อานาจรัฐเป็นที่ยอมรับของทุ กภาคส่วนทั้งภายในรัฐและประชาคมโลกและเพื่อให้รัฐ
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Abstract
Special or emergency authority is indispensable for the state in usual
political situations owing to the fact that the authority vested by general laws are
incapable of effectively and promptly managing, correcting, restoring as well as
normalizing these situations. Its indispensability is reflected in security laws enforced
in many countries. In addition, many international treaties include an act concerning
an emergency situations an international general framework and guideline.
However, the government’s enforcement of the internal security act in
unusual political situations does not mean that its authority is unlimited.
The exertion of emergency authority should be proportionate to the degree of
the seriousness of real political situations and, furthermore, it has to affect or cause
as small disturbances to individual, as well as social, liberty and rights as possible.
In addition, in order that this special authority may be effectively exerted, other
government agencies such as legislative bodies, judicial bodies and so on, should
come into play to perform checks and balances on, as well as screen, the
government’s judgments regarding the declaration and enforcement of security laws.

(5)
In Thailand, there have been three security laws so far enforced:
(1) Martial Law Act A.D. 1914; (2) the Emergency Decree on Public Administration in
Emergency Situation A.D.2005; and (3) Internal Security Act A.D.2008. However, as the
study of the spirits of the above – mentioned laws reveals, these laws were framed
in different political situations and serve different purposes.
This dissertation aims to examine the drawbacks inherent in the
Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation A.D.2005, both in
terms of its content and, taking the political situations in 2009 – 2010 as case studies,
the appropriateness of applying this law to real political situations. Its findings show
that the main stumbling block lies in the fact that the content of the decree
contravenes the principles of Rechtsstaat, rule of law and democracy, especially
those clauses concerning its structure of authority exertion, the system of checks and
balances, the regulations limiting individual liberty and rights, etc. From the statistical
record of the declarations of the decree only at the center during the period
concerned, after all, it is found that the decree has so far become an important
political tool, by which Thai governments destroy their political opponents. Namely,
the governments declared and enforced the decree every time when there were
political gatherings. With this main drawback in mind, the dissertation offers political
and legal advice as follows:
First, the decree should be revised, regarding the governmental body to
be empowered to declare this decree, the agencies regulating and performing checks
and balances, and regulations limiting individual liberty and rights etc., in order that
its structure of authority may be brought under the political and legal control of the
parliament and the judicial bodies.
Second, the government has to substantiate its claimed criticality of the
real political situations, in response to which the emergency decree is sought to be
declared. As the state authority is usually extended all over the political society as
well as temporarily overrides other usual legal regulations in an emergency situation,
the declaration of a state of emergency has to last for as short a time period as
necessary. In addition, the imposition of any measure during a state of emergency,
which will affect individual liberty and rights, has to be proportionate to the degree

(6)
of criticality of the political situations concerned. Furthermore, the declaration of
a state of emergency should not be employed as a tool to fight or destroy political
opponents.
Politically important, after all, is the fact that the government has to
realize that, in imposing special authority, it has to strike the balance between
individual liberty and rights on the one hand, and the state authority on the other, in
order that the two spheres may not be overlapped. In the last place, the above set
of advice aims to make any imposition of state authority acceptable to all sections
both within the state itself and the world community, as well as enable the state to
maintain political order and propel the whole organism forward effectively along the
path of democracy.
Keyword: Decree on Public Administration in Emergency Situation A.D. 2005,
Emergency power, Security Laws
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กิตติกรรมประกาศ
นับตั้งแต่เริ่มเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นกังวลมาโดยตลอดคือความกลัวว่า
จะไม่ประสบความสาเร็จ แต่กระนั้นความกลัวก็เป็นเพียงสิ่งทีเ่ รามักจินตนาการทานายทายทักอนาคต
ไว้เสมอเมื่อต้องเผชิญหรือลงมือทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทิศทางตรงกันข้ามความกลัวที่ว่านั้นกลับได้หล่อ
เลี้ยงและนาพาให้การเดินทางของวิทยานิพนธ์ต้องหยุดลง ณ ที่หมายปลายทาง
ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีของการเรียนและครึ่งหนึ่งของการเขียนวิทยานิพนธ์ไม่อาจจะ
สาเร็จลุ ล่วงได้ด้วยดีห ากปราศจาก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ติระสั งขะ อาจารย์ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาชี้แนะและบ่มเพาะความรู้ให้กับผู้เขียนตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาสอนที่ให้
เห็นถึงคุณูปการของหลักนิติรัฐต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไทย ทั้งนี้ ยังสนับสนุนโอกาสทาง
วิชาการแก่ผู้เขียนในหลายครั้งหลายครา ถัดมาคือ ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ผู้ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยสาหรับการทางานวิชาการและยังได้ให้โอกาส
ผู้เขียนในการทางานด้านการเมืองทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ มาโดยตลอด บุคคลสุดท้ายคือ
ศาสตราจารย์ ดร. ลิขิต ธีรเวคิน กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คาแนะนาอันเป็นประโยชน์ยิ่ง
เกี่ยวกับดุลยภาพระหว่างการใช้อานาจรัฐกับดินแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล บุคคลทั้งสาม
ถือเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงสาหรับผู้เขียน
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า ผู้เขียนขอขอบพระคุณ
สถาบั น พระปกเกล้ า ไว้ ณ ที่ นี้ ด้ ว ย นอกจากนี้ ผู้ เขี ย นขอขอบพระคุ ณ ศู น ย์ วิ จั ย ดิ เรก ชั ย นาม
คณะรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ที่ ได้ ก รุ ณ าสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย (www.tpd.in.th) ที่ได้กรุณาให้โอกาสในการทางานด้านข้อมู ลและงาน
วิชาการด้านการเมืองไทยมาโดยตลอด
สิ่งที่สาคัญประการหนึ่งตลอดระยะทางคือ “ผู้ร่วมเดินทาง” ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อน
ร่วมรุ่น 53 ทุกคนที่เป็นกาลังใจที่ดีเสมอมา พี่พร พี่เกน พี่ตั้ม พี่ส้ม พี่อ้อม พี่เอย พี่ริว ตั้ม เบน ตูน
บูม อาร์ต แอม โท และเกเร บ่อยครั้งเรามักจะพบว่าข้อคิดและคาแนะนาดี ๆ มักผุดขึ้นท่ามกลางการ
สนทนายามค่าคืน คาวิจารณ์และข้อเสนอแนะของพี่พร (ปฐมพร ศรี มันตะ) ที่มักไปไกลกว่าขอบเขต
งานซึ่งแน่ นอนว่าย่อมเป็ นประโยชน์ สาหรับการพัฒ นางานเขียนในภายภาคหน้า ในขณะเดียวกัน
พี่เกน (ฐิติกร สังข์แก้ว) ที่พยายามให้คาแนะนาภายใต้ ขอบเขตงานซึ่งมีส่ วนช่วยเติมแต่ง ในหลาย
ประเด็นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคาแนะนาที่ไปไกลกว่าขอบเขตงานหรือ ตั้งอยู่บ น
พื้นฐานของขอบเขตงานต่างก็มีความสาคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมสาหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
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นอกจากนี้ ผู้ เขี ย นขอขอบพระคุ ณ เจ้ า หน้ าที่ โ ครงการปริ ญ ญาโท คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กรุณาประสานงานและให้ความช่ วยเหลือนานัปการตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา
สิ่งที่สาคัญเหนือสิ่งอื่นใด ผู้เขียนขอขอบพระคุณ “ครอบครัว” ที่เป็นกาลังใจสาคัญใน
การเรียนและเห็นถึงความสาคัญของการศึกษาของผู้เขียนมาโดยตลอด
ท้ า ยที่ สุ ด นี้ หากวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ พ อที่ จ ะสามารถเป็ น ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ สร้ า ง
“บรรทัดฐานใหม่” สาหรับการใช้ “อานาจฉุกเฉิน” ของรัฐไทยอยู่บ้าง ผู้เขียนขอมอบให้เป็นผลงาน
ของรายชื่อ บุ ค คลข้างต้น ที่ กล่ าวอ้างมาทั้ งหมด หากแต่ มีข้ อผิ ด พลาดประการใดคงตกเป็ น ความ
รับผิดชอบของผู้เขียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปในโอกาสอันสมควร

สราวุธ ทับทอง

(9)

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย

หน้า
(1)

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

(4)

กิตติกรรมประกาศ

(7)

สารบัญตาราง

(16)

บทที่ 1 บทนา

1

1.1 ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
1.2 สมมุติฐานในการศึกษา
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.4 วิธีการศึกษา
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
บทที่ 2 ทฤษฏี และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
2.1 หลักนิติรัฐ
2.1.1 หลักนิติรัฐในทางรูปแบบ
2.1.1.1 หลักการแบ่งแยกอานาจ
2.1.1.2 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาขององค์กรของรัฐ
2.1.1.3 หลักการประกันสิทธิในกระบวนการพิจารณาคดี
2.1.1.4 หลักการประกันสิทธิของปัจเจกชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
2.1.2 หลักนิติรัฐในทางเนื้อหา
2.1.2.1 กฎหมายที่บัญญัติและบังคับใช้จะต้องมีความชัดเจนแน่นอนเพียงพอ

1
7
8
8
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11
13
13
13
13
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2.1.2.2 การกาหนดให้สิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลมีค่าบังคับ
ทางกฎหมายในระดับของรัฐธรรมนูญ
2.1.2.3 หลักความได้สัดส่วน
2.2 หลักนิติธรรม
2.3 ความแตกต่างระหว่างหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม
2.3.1 ความแตกต่างในแง่บ่อเกิดของกฎหมาย
2.3.2 ความแตกต่างในแง่ของการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
2.3.3 ความแตกต่างในแง่ของการควบคุมตรวจสอบการตรากฎหมาย
2.3.4 ความแตกต่างในแง่ของการมีศาลปกครองและระบบวิธีพิจารณาคดี
2.3.5 ความแตกต่างในแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกอานาจ
2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ
2.4.1 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ
2.4.2 ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ
2.4.2.1 status negativus
2.4.2.2 status positivus
2.4.2.3 status activus
2.4.3 แนวคิดในการจากัดสิทธิเสรีภาพ
2.4.3.1 การจากัดสิทธิเสรีภาพเพื่อคุ้มครองบุคคลอื่น
2.4.3.2 การจากัดสิทธิเสรีภาพเพื่อคุ้มครองสังคม
2.5 หลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะ
2.5.1 ความเบื้องต้น
2.5.2 วัตถุประสงค์ของของหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะ
2.6 หลักความได้สัดส่วน
2.6.1 ความเบื้องต้น
2.6.2 พัฒนาการของหลักความได้สัดส่วน
2.6.3 สถานะและสาระสาคัญหลักความได้สัดส่วน
2.6.3.1 หลักความความเหมาะสม
2.6.3.2 หลักความจาเป็น
2.6.3.3 หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ
2.6.4 วิธีการพิจารณาการกระทาของฝ่ายปกครองให้สอดคล้อง
กับหลักความได้สัดส่วน
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2.7 หลักการควบคุมฝ่ายปกครอง
2.7.1 นิยามทั่วไปการควบคุมและตรวจสอบ
2.7.2 ลักษณะของระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง
2.7.2.1 การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกัน
2.7.2.2 การควบคุมฝ่ายปกครองแบบแก้ไขโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง
2.7.2.3 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง
2.7.2.4 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ
2.7.3 ระบบทั่วไปของความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง
2.7.3.1 ผู้รับผิดชอบ
2.7.3.2 ประเภทของความรับผิดของฝ่ายปกครอง
2.7.3.3 วิธีการชดใช้ค่าเสียหาย
2.7.3.4 ระบบพิเศษของหลักว่าด้วยความรับผิดของฝ่ายปกครอง
2.8 สรุปกรอบทฤษฎีและแนวคิด
2.9 บทสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับนิติรัฐกับสังคมการเมืองไทยปัจจุบัน
บทที่ 3 ข้อคิดว่าด้วยอานาจฉุกเฉินและสารวจบริบทการใช้
3.1 สังเขปกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับอานาจฉุกเฉิน
3.2 สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
3.2.1 การนิยามสถานการณ์ฉุกเฉิน
3.2.1.1 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
3.2.1.2 อนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
3.2.1.3 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา
3.2.2 สิทธิที่รัฐไม่อาจระงับได้
3.2.3 มาตรการขั้นต่าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน
3.2.3.1 เงื่อนไขการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
3.2.3.2 กรอบระยะเวลาและพื้นที่ในการประกาศ
3.2.3.3 กระบวนการควบคุมการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
3.2.3.4 การระงับสิทธิเสรีภาพ
3.2.3.5 อานาจหน้าที่ขององค์กรนิติบัญญัติและตุลาการ
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3.2.3.6 กระบวนการยุติธรรม
3.2.4 สรุปความหมายของสถานการณ์ฉุกเฉิน
3.3 ประเทศอังกฤษ
3.3.1 The Civil Contingencies Act 2004
3.3.2 ตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายกับสถานการณ์ทางการเมือง
3.4 ประเทศฝรั่งเศส
3.4.1 การใช้อานาจของประธานาธิบดีในสถานการณ์วิกฤตของ
ชาติตามมาตรา 16 แห่งรัฐธรรมนูญ
3.4.2 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามรัฐบัญญัติ
Nº 55-385 du 3 avril 1955
3.4.3. ตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายกับสถานการณ์ทางการเมือง
3.5 ประเทศมาเลเซีย
3.5.1 The Internal Security Act 1960
3.5.2 ตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายกับสถานการณ์ทางการเมือง
บทที่ 4 ระบบกฎหมายไทยในสถานการณ์อันไม่ปรกติ
4.1 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
4.1.1 ประวัติความเป็นมา
4.1.2 เงื่อนไขในการประกาศบังคับใช้
4.1.3 การจัดโครงสร้างองค์กร
4.1.4 กระบวนการใช้อานาจ
4.1.5 กระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจ
4.1.6 กระบวนการยุติธรรมและการเยียวยา
4.1.7 พฤตินัยการประกาศบังคับใช้กับสถานการณ์ทางการเมือง
4.2 พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
4.2.1 ประวัติความเป็นมา
4.2.2 เงื่อนไขในการประกาศบังคับใช้
4.2.3 การจัดโครงสร้างองค์กร
4.2.4 กระบวนการใช้อานาจ
4.2.5 กระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจ
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4.2.6 กระบวนการยุติธรรมและการเยียวยา
4.2.7 พฤตินัยการประกาศบังคับใช้กับสถานการณ์ทางการเมือง
4.3 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551
4.3.1 ประวัติความเป็นมา
4.3.2 เงื่อนไขในการประกาศบังคับใช้
4.3.3 การจัดโครงสร้างองค์กร
4.3.4 กระบวนการใช้อานาจ
4.3.5 กระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจ
4.3.6 กระบวนการยุติธรรมและการเยียวยา
4.3.7 พฤตินัยการประกาศบังคับใช้กับสถานการณ์ทางการเมือง
4.4 สรุปความแตกต่าง
4.5 การบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงกับกรณีการชุมนุม
4.5.1 ความนา
4.5.2 บริบทโครงสร้างกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
4.5.3 กฎหมายในสถานการณ์ปรกติ
4.5.4 กฎหมายในสถานการณ์ไม่ปรกติ
4.5.5 ข้อเสนอว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ
ปัญหาความแปรปรวนของสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศถือเป็นปัญหาที่กลุ่ม
ประเทศในระบอบประชาธิป ไตยต่างเคยเผชิญ และยากจะหลีกเลี่ยงได้ สาหรับบางสถานการณ์ ใน
หลาย ๆ ประเทศได้ เป็ น เงื่อ นไขน าไปสู่ ส ถานการณ์ ค วามรุน แรงและความเสี ย หายต่ อ ชี วิ ต และ
ทรัพย์สินด้วยสภาพเงื่อนไขที่ว่านี้ รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารสูงสุดจึงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการกับ
ปั ญ หาเพื่ อ ยั บ ยั้ ง แก้ ไขและฟื้ น ฟู ส ภาพดั งกล่ า วให้ ค ลี่ ค ลายสู่ ภ าวะปรกติ โ ดยเร็ ว และทั น ท่ ว งที
ดังจะเห็นได้จากมาตรการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือรูปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งยวดที่รัฐบาล
ในนานาอารยะประเทศจะบังคับใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมในการบริหารจัดการกับสภาพเงื่อนไข
และมูลเหตุอื่น ๆ อันนาไปสู่วิกฤตการณ์และท้ายที่สุดคือนาพาสังคมคืนสู่ความเป็นปรกติสุข
สาหรับกรณีของประเทศไทยได้เผชิญหน้ากับ ปัญหาความแปรปรวนและความรุนแรง
ทางการเมืองมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลนับตั้งแต่การสร้างราชธานีแห่งแรกคือสมัยกรุงสุโขทัยไล่เรื่อยมา
ดังเห็นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มากมายของไทยที่บันทึกถึงภาวะสงครามหรือภัยคุกคามจาก
การก่ อ การร้ ายทั้ งระหว่างสยามกั บ ชนชาติ อื่ น หรือ แม้ แต่ ก ารเกิ ด กบฏภ ายในราชอาณาจัก รเอง
จนกระทั่งระยะเวลาคืบคลานเข้าสู่ห้วงของการสร้างรัฐสมัยใหม่และในเวลาต่อมาได้พัฒ นารูปแบบ
การปกครองเป็นรัฐประชาธิปไตย ปัญหาต่าง ๆ ข้างต้นยังคงดาเนินควบคู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด
อย่ างไรก็ดี จะพบว่าผู้ ป กครองในแต่ ล ะยุค สมั ย ต่ างได้ มี การบัญ ญั ติ กฎหมายเพื่ อ บั งคั บ ใช้ ในการ
แก้ปัญหา อย่างน้อยที่สุดจะพบว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการ
บัญญัติกฎหมายที่เรียกว่ากฎอัยการศึก ในห้วงเวลาต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2495 ได้มีการตราพระราชบัญญัติ
ป้องกันการกระทาอันเป็นคอมมิวนิสต์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ถัดมาเมื่ อ พ.ศ. 2548 ได้ มีการบั ญ ญั ติ พระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น และระยะไล่ เลี่ ย กั น นั้ น ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ดังจะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้มีการบังคับใช้กฎหมายในลั กษณะดังกล่าวในทุก
ยุคทุกสมัยและได้มีการยกเลิก ปรับเปลี่ยน แก้ไขตัวบทกฎหมายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องต่อ
บริบททางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
สาหรับบริบททางการเมืองของไทยในช่วงเกือบทศวรรษให้หลังมานี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า
ได้เผชิญกับสถานการณ์ทางการเมืองครั้งสาคัญ กล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้เกิดเหตุการณ์ปล้นปืน

2
จากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสซึ่ง
เป็ น ชนวนของเหตุการณ์ ความรุน แรงในพื้ นที่ ส ามจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ยังคงยืด เยื้อมาจนถึ ง
ปัจจุบั น ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน นั้น ประเทศไทยได้เกิดขบวนการของกลุ่ มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิ ป ไตยหรื อ กลุ่ ม คนเสื้ อ เหลื อ งได้ อ อกมาประท้ ว งนั บ แรมปี เพื่ อ ขั บ ไล่ ค ณะรั ฐ บาลของ
พันตารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึง่ เป็นปัจจัยหนึ่งอันนาไปสู่การทารัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ. 2549 แต่กระนั้นก็ดี ใช่ว่าปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองจะยุติลงหากแต่การทารัฐประหารครั้ง
นั้นได้กลายเป็นเงื่อนไขทางการเมืองที่สาคัญในเวลาต่อมา กล่าวคือ เป็นเหตุของการลุกฮือของภาค
ประชาชนอีกครั้งในนามของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือกลุ่มคนเสื้อแดง
โดยการออกมาต่อต้านการทารัฐประหารและมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
และในขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหวโดยการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิป ไตย
สลับสับเปลี่ยน ควบคู่กันไป สถานการณ์การประท้วงทางการเมืองได้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง
ปี พ.ศ. 2552 - 2553 ในสมัยของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กระแสความไม่พอใจของแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติได้มีความเข้มข้นมากขึ้น กล่าวคือ มีการชุมนุมตามสถานที่ซึ่งมี
ความส าคั ญ ในเชิ งสั ญ ลั ก ษณ์ ห ลายแห่ ง อาทิ การปิ ด ล้ อ มและขึ้ น ปราศรั ย หน้ าท าเนี ย บรัฐ บาล
การบุ ก เข้ า ไปในกระทรวงมหาดไทย การเดิ น ขบวนไปยั ง บ้ า นสี่ เสาเทเวศร์ ซึ่ ง เป็ น บ้ า นพั ก ของ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ การชุมนุมบนท้องถนนเส้นสาคัญต่าง ๆ ใน
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ และในที่สุดประวัติศาสตร์ของการนองเลือดก็ได้ซ้ารอยเมื่อ รัฐบาลตัดสินใจใช้
กองก าลั ง ทหารเข้ า สลายกลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม ภายใต้ ป ฏิ บั ติ ก ารผ่ า นนิ ย ามสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตาม
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 บริเวณแยกดินแดงและพื้นที่
ใกล้เคียงเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 โดยได้มีการยิงกระสุนจริงและแก๊สน้าตาใส่ผู้ชุมนุม และจาก
การปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล่ า วนี้ ท าให้ ผู้ ชุ ม นุ ม เสี ย ชี วิ ต อย่ า งน้ อ ย 6 คน บาดเจ็ บ มากกว่ า 100 ราย1
อย่างไรก็ดี ภายหลังการสลายการชุมนุมในครั้งนั้นก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขอันนาไปสู่การยุติวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองแต่อย่างใด หากทว่าวิกฤตการณ์ยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เหตุผลประการหนึ่งมาจาก
ความไม่พอใจในการใช้กาลังเข้าปรามปราบของฝ่ายรัฐ หนึ่งปีให้หลังท่ามกลางการชุมนุมประท้วง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รั ฐ บาลได้ มี ม ติ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ านวยการแก้ ไขสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น หรื อ ศอฉ. เมื่ อ
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553 เพื่อให้การดาเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
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กลุ่ม แนวร่ว มประชาธิป ไตยต่อต้านเผด็จการแห่ งชาติ , (รายงานน าเสนอโดยส านักงาน
กฎหมายอัมสเตอร์ดัมแอนด์เปรอฟ), คำร้องขอให้มีกำรสอบสวนสถำนกำรณ์เกี่ยวกับกำรกระทำอัน
เป็นอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติในรำชอำณำจักรไทย (กรุงเทพฯ: บริษัทเคล็ดไทย จากัด, 2554), 41.
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มีประสิทธิภาพโดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นผู้อานวยการ2 และในเดือนเดียวกันนั้น รัฐบาลได้
ตัดสิน ใจใช้กาลังเข้าปราบปรามกลุ่มผู้ ชุมนุม อีกครั้งภายใต้ปฏิบัติ การ “ขอคืน พื้นที่” บริเวณถนน
ราชดาเนิน ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้ปฏิบัติการ “กระชับพื้นที่” ย่านแยกราชประสงค์
โดยมีรายงานในเบื้องต้นว่าการใช้กองกาลังทหารเข้าควบคุมสถานการณ์และสลายการชุมนุมระหว่าง
เดือนเมษายน- พฤษภาคม พ.ศ. 2553 นั้น ได้คร่าชีวิตพลเมืองถึง 94 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่
น้ อ ยกว่า 1,400 ราย 3 อย่ างไรก็ ต าม อาจกล่ าวได้ ว่าจากวิ ก ฤตการณ์ ท างการเมื อ ง ณ ห้ ว งเวลา
ดังกล่าวได้กลายเป็นเงื่อนไขอันนาไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งสาคัญครั้งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเป็นอีกยุค
ที่ประชาธิปไตยกาลังเบ่งบานและการเมืองภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง
การใช้ กองก าลั งทหารและความรุน แรงเข้าสลายการชุ มนุ ม ประท้ ว งอั นน าไปสู่ ก าร
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลได้ นาไปสู่ข้อสงสัยและความคลางแคลงใจทางวิชาการของ
ผู้เขียนทั้งทางด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อยู่หลายประการ อาทิ กระบวนการนิยามและการตีความ
ค าว่ า “สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ” ของรั ฐ บาลว่ า ใช้ เ กณฑ์ ห รื อ มาตรฐานใด ประเด็ น ต่ อ มา คื อ
การประกาศใช้ส ถานการณ์ ฉุกเฉิน ในแต่ล ะครั้ง ต่างกรรมต่างวาระนั้นมีความเหมาะสมมากน้ อย
เพี ย งใดเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ บริ บ ททางการเมื อ งของแต่ ล ะช่ ว งเวลา ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น
สถานการณ์ที่ว่านั้นของรัฐบาลต้องไม่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเพียง “สถานการณ์ฉุกเฉินเทียม” (Fictitious
State of Emergency)4 กล่ า วคื อ โดยข้ อ เท็ จ จริ ง ทางการเมื อ งแล้ ว สถานการณ์ ไม่ ไ ด้ ต กอยู่ ใ น
สภาวการณ์อันสมควรที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่อย่างใด หรือในบางช่วงเวลาสถานการณ์
ทางการเมืองได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตการณ์ไปแล้วแต่รัฐบาลยังคงมีความพยายามที่จะควบรวมอานาจอัน
เบ็ ด เสร็จเด็ดขาดผ่ านกลไกการทางานของสถานการณ์ ฉุกเฉินเพื่อจุดประสงค์ บางประการในทาง
การเมือง ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าประเด็นดัง กล่าวมีความสาคัญเป็นอย่างมากเพราะการคงไว้ซึ่งสถานการณ์
ให้ อ ยู่ ในสภาวะลอยนวลหรื อ ไม่ มี ข อบเขตเช่ น ที่ ป รากฏย่ อ มส่ งผลเสี ย อย่ า งร้ า ยแรงเป็ น แน่ แ ท้
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คาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ พิเศษ 1/2553 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉิน. (7 เมษายน 2553). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 45ง, 3-6.
3 จานวนตัวเลขผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บคานวณไว้ ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดย
ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. 53, ควำมจริงเพื่อ
ควำมยุติธรรม เหตุกำรณ์และผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. 53 (กรุงเทพฯ: ห้าง
หุ้นส่วนจากัดภาพพิมพ์, 2555), 14-15.
4 ต าม แ น ว คิ ด ข อ ง Giorgio Agamben นั ก ป รั ช ญ าก ารเมื อ งช าว อิ ต าลี ใช้ ค าว่ า
“สถานการณ์ แ ห่ ง การยกเว้ น เที ย ม” (fictitious state of exception), ดู Giorgio Agamben,
State of Exception, (Chicago: The university of Chicago press, 2005), 1 - 31.
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การพิจารณาถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงในทางหลักการของการใช้อานาจฉุกเฉินและการให้ความสาคัญ
หรือการตระหนักรู้ถึง “เหตุ” จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน
นอกจากนี้ สิ่ งที่ เป็ น ปั ญ หาเชิ งหลั ก การประการต่ อ มาคื อ ภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ ข อง
พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 ได้ ขั ด แย้ งต่ อ หลั ก นิ ติ รั ฐ
หลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยในสาระสาคัญ อาทิ บทบัญญัติที่ปรากฏในพระราชกาหนดฯ
มีความไม่ชัดเจนก่อให้เกิดความคลุม เครือและสามารถตีความได้หลายนัย ดังเห็นได้จากการให้นิยาม
ความหมายของ “สถานการณ์ฉุกเฉิน ” ที่หมายถึงสถานการณ์อัน “อำจจะ” เกิดขึ้นและกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ และเนื่องด้วยความคลุมเครือของตัวบทที่ว่านี้
ย่อมเปิดโอกาสให้รัฐบาลสามารถใช้ดุลยพินิจ เกินกว่าเหตุในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพียงแค่
คาดการณ์ ว่าสถานการณ์ ใด ๆ “น่ ำ จะ” เข้ าข่ ายเป็ น ภั ยต่ อ ความสงบเรีย บร้อ ยและความมั่ น คง
ยิ่งไปกว่านั้น พระราชกาหนดฯ ฉบับนี้ยังคุ้มครองหรือยกเว้นโทษให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ ซึ่งปฏิบัติการทั้ ง
ในทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การกระทาหรือการปฏิบัติการใด ๆ ก็ตามของ
รัฐบาลในระหว่างการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินย่อมเป็นสิ่ งที่ไม่สามารถถูกตรวจสอบเอาผิดได้
แต่ในทางตรงกันข้าม อย่างน้อยที่สุดในเชิงหลักการการกระทาใด ๆ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อ
เสร็จ สิ้ น ภารกิจ ลงจะต้องได้รั บ การตรวจสอบอย่างไม่มี ข้อยกเว้น เพื่ อเป็ น หลั กประกั น ไว้ซึ่ งสิ ท ธิ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคลในบัน้ ปลาย
อย่างไรก็ตาม สาหรับประเด็นของการตรวจสอบอานาจรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งการ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการประกาศฯ และการตรวจสอบเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนั้นถือว่ามี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งสาหรับหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจ (checks and balances) ตาม
ครรลองของระบอบประชาธิป ไตย หากมองปัญ หาในแง่โครงสร้างสถาบันทางการเมือง นอกจาก
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่กาหนดให้การกระทาใด ๆ
ตามพระราชกาหนดฯ ไม่อยู่ในขอบเขตของอานาจศาลปกครองแล้ว ยังพบว่าในระบบกฎหมายไทย
ขอบเขตอ านาจของศาลปกครองท าได้ แ ค่ ต รวจสอบล าดั บ ศั ก ดิ์ ข องกฎหมายในระดั บ ขั้ น ของ
พระราชกฤษฎีกาเพียงเท่านั้น สาหรับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในกรณีของประเทศไทยพบว่าอานาจอันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ตกอยู่ภายใต้รัฐบาลแต่เพียงผู้เดียว
โดยกระบวนการของรัฐสภาไม่ได้มีส่วนเข้ามาเกี่ ยวข้องแต่อย่างใด ฉะนั้นภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินจึง
ไม่มีองค์กรใดที่จะเข้ามาตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจได้แม้แต่น้อย
ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาระบบศาลปกครองของต่างประเทศ เช่น กรณีของประเทศ
ฝรั่ ง เศสพบว่ า ศาลมี อ านาจตรวจสอบร่ า งพระราชก าหนดที่ ยั ง ไม่ ผ่ า นกระบวนการของรั ฐ สภา
นอกจากนี้ สาหรับการใช้อานาจพิเศษของรัฐยังสะท้อนให้เห็นถึงระบบการตรวจสอบและถ่ วงดุลได้
เป็นอย่างดี กล่าวคือ การประกาศใช้อานาจพิเศษของประธานาธิบดีตามมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญ
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กาหนดให้มีการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรี ประธานสภาทั้งสองและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญและภายหลังการประกาศใช้ไปแล้วเป็นระยะเวลา 30 วัน กาหนดให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบความเหมาะสมการใช้อานาจเหล่ านั้นโดยคณะตุล าการศาลรัฐธรรมนู ญ หรือกรณี การ
ประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตามรัฐ บั ญ ญั ติ N° 55-385 du 3 avril 1955 โดยคณะรัฐ มนตรี ได้
กาหนดให้หากมีความจาเป็นขยายเวลาออกไป คณะรัฐมนตรีต้องให้รัฐสภาออกเป็นรัฐบัญญัติขยาย
เวลา ทั้งนี้ ยังกาหนดให้ศาลปกครองมีขอบเขตอานาจในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
บรรดามาตรการ กฎหรือคาสั่งต่าง ๆ อีกด้วย ดังจะเห็นว่าระบบการตรวจสอบของประเทศฝรั่งเศสจะ
มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ กรณีของประเทศไทยซึ่งการประกาศฯ และการใช้อานาจฉุกเฉินเป็น
สภาวะที่ไม่สามารถตรวจสอบใด ๆ ได้
โดยในเบื้องต้นจะพบข้อเท็จประการหนึ่งว่าการใช้อานาจของรัฐผ่านกลไกการทางาน
ตามพระราชกาหนดฯ ฉบับนี้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักนิติรัฐ อย่างน้อยที่สุดคือระบบการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอานาจ แต่กระนั้นก็ดี บ่อยครั้งที่มักจะได้ยินถึงการอ้างหลักนิติรัฐในการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินจากรัฐบาลซึ่งการสร้างโวหารถึงความชอบธรรมที่ว่าจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีน้าหนักเพราะการอ้างอิงถึง
หลักนิติรัฐกับการประกาศฯ และใช้อานาจฉุกเฉินนั้นกลับมีความย้อนแย้งในเชิงหลักการอยู่เป็นอย่าง
มาก นอกจากนั้น ยั งพบว่าสถาบั น วิชาการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรมได้อนุมัติ
เอกสารวิชาการส่วนบุคคลฉบับหนึ่ง5 ซึ่งผลการวิจัยมีสาระสาคัญว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมี
ความสอดคล้องกับหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบ ฯลฯ ประเด็นดังกล่าวนี้
หากอธิบายทางหลักวิชาโดยแยกส่วนมิติในทางการเมืองแล้วถือว่าเป็นความล้มเหลวอย่างร้ายแรงกับ
สถาบันวิชาการในสังกัดหน่วยงานด้านยุติธรรมของไทย
อย่างไรก็ดี เมื่อสืบย้อนวัตถุ ประสงค์ของการตราพระราชกาหนดฯ ฉบับนี้พบว่าเพื่อ
ต้องการแก้ไขและคลี่คลายสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประการ
สาคัญ ปัญหาในเชิงหลักการของกฎหมายฉบับนี้ซึ่งผู้เขียนอธิบายไปโดยสังเขปข้างต้นนั้น จะเห็นว่ามี
ความสอดคล้องกับการอภิปรายในกระบวนการพิจารณากฎหมายของสภาผู้แทนผู้แทนราษฎรของ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ผู้นาฝ่ายค้านในขณะนั้นซึ่งได้ให้ความเห็นคัดค้าน
กฎหมายฉบับนี้ไว้อย่างน่าสนใจด้วยเหตุผลสาคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก กฎหมายฉบับดังกล่าว
นี้ถูกตราขึ้นมาโดยฝ่ายบริหารซึ่งไม่สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประการที่สอง กฎหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสับสนเกี่ยวข้องกับ
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ประยุทธ เมฆวิชัย , “แนวทางการใช้พระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล,” (เอกสารวิ ช าการส่ ว นบุ ค คล หลั ก สู ต รผู้ บ ริ ห าร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม, 2554)
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ระบบกฎหมายซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุ ด
ซึ่งจะต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล และประการสุดท้าย กฎหมายดังกล่าวมีช่อง
โหว่ห ลายประการซึ่ งอาจน าไปสู่ ค วามผิ ด พลาดในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายได้ โดยง่าย นอกจากนี้
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยังได้เปรียบเปรยถึงกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ส่งผลให้สังคมไทยมีการบังคับใช้
“รั ฐ ธรรมนู ญ ” สองฉบั บ ในเวลาเดี ย วกั น ซึ่ ง รัฐ บาลสามารถเลื อ กฉบั บ ใดฉบั บ หนึ่ ง ได้ อ ย่ า งตาม
อาเภอใจ6 กระนั้นก็ตามการอภิปรายให้ความเห็นของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต่อสภาผู้แทนราษฎรใน
ครานั้น ถือว่าตั้งอยู่บนบริบ ททางการเมืองของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสาคัญ ซึ่งในเบื้องต้น
ผู้เขียนเห็นว่าการใช้เหตุผลประกอบในการอภิปรายของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนั้นยัง คงเป็นหลักการ
ที่สาคัญยิ่งในทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ถึงแม้จะใช้ข้ามบริบทมายังกรณีวิกฤตการณ์ทางการเมืองใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในห้วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลภายใต้การนาของ
นายกรัฐมนตรีที่ชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะกลับมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวหลายครั้งหลาย
คราจนนาไปสู่เหตุการณ์นองเลือดในที่สุด
อย่ า งไรก็ ต าม ไม่ อ าจป ฏิ เสธได้ ว่ า สถาน การณ์ ท างการเมื องใน ระห ว่ า งปี
พ.ศ. 2552 - 2553 ที่มีการชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ความเป็ น ปรกติ สุ ข ของสั ง คมและแน่ น อนว่ า รั ฐ บาลย่ อ มนิ ย ามผลกระทบดั ง กล่ า วนั้ น ว่ า เป็ น
“ความมั่นคง” ของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสถียรภาพของรัฐบาล ทั้งยังรวมถึงภาวะทาง
เศรษฐกิ จ โดยภาพรวมของประเทศที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบอย่ า งร้ า ยแรง ด้ ว ยเหตุ นี้ การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงเป็นมาตรการหนึ่งตามกฎหมายที่สามารถจะ
กระท าได้ เพื่ อ รองรั บ ความชอบธรรมของการใช้ ก องก าลั ง ทหารเข้ า ปราบปรามกลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม
กล่ า วคื อ รั ฐ บาลได้ มี ก ารประกาศให้ พื้ น ที่ ชุ ม นุ ม ประท้ ว งเป็ น พื้ น ที่ พิ เศษผ่ า น นิ ย ามที่ เรี ย กว่ า
“สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ” ตามบทบั ญ ญั ติ ที่ ป รากฏในพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ได้มอบอานาจพิเศษแก่นายกรัฐมนตรีใน
การประเมินและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมกันนั้นภายใต้การประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน
นายกรัฐมนตรีมีอานาจสั่งการให้มีการใช้กาลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน
หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเข้าควบคุมสถานการณ์ และเป็นที่แน่นอนว่าภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวย่อมมีลักษณะที่จากัดสิทธิเสรีภาพของปั จเจกบุคคล อาทิ สิทธิเสรีภาพในการเดินทาง สิทธิ
เสรีภาพในเคหสถาน สิ ทธิเสรีภาพในการชุมนุม เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น พระราชกาหนดฯ ดังกล่าวได้
กาหนดให้ ระบบและกลไกในการตรวจสอบความเหมาะสมของการประกาศฯ และการใช้อานาจ
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รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ 22 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญ นิติบัญ ญั ติ)
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2548, 13 - 35.
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ฉุกเฉินซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ ได้ดังที่อธิบายไปแล้วใน
ข้างต้น ลักษณะที่ว่านี้ย่อมนาไปสู่การควบรวมอานาจในการบริหารจัดการสถานการณ์ให้กระจุกตัวอยู่
ที่ฝ่ายรัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียว ท้ายที่สุดอาจก่อให้เกิดการฉ้อฉลในอานาจดังวลีที่มักได้ยินอยู่บ่อยครั้ง
ที่ ว่ า “ที่ ใดมี อ านาจที่ นั่ น ย่ อ มมี ก ารฉ้ อ ฉล ที่ ใดมี อ านาจอั น เบ็ ด เสร็ จ ที่ นั่ น ย่ อ มมี ก ารฉ้ อ ฉลอย่ า ง
สมบู รณ์ ” และแน่ น อนว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายรัฐ ภายใต้ส ถานการณ์ ฉุกเฉินเนื่องด้ว ย
เหตุผลความมั่นคงของรัฐย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของปัจเจกบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่อย่างไรก็ดี ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองอันไม่ปรกติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น
รัฐย่อมมีความจาเป็นต้องมีกฎหมายพิเศษบางอย่างที่กาหนดให้รัฐมีอานาจมากกว่าในสภาวะปรกติ
อาทิ การจากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคล เพื่อแก้ไข คลี่คลายสถานการณ์ และรักษา
ความสงบสุขของสังคมส่วนรวมเอาไว้ ในขณะเดียวกันรัฐจะต้องใช้อานาจพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เมื่อมีความจาเป็นเท่านั้นและต้องใช้อานาจเหล่านั้น อย่างระมัดระวัง ยิ่งไปกว่านั้น การกระทาต่าง ๆ
จะต้อ งได้รั บ การตรวจสอบอย่ างที่ น้อ ยที่สุ ด ก็ ในบั้น ปลายเพื่ อเป็ นหลั กประกัน ได้ว่าสิ ทธิเสรีภ าพ
ขั้นพื้น ฐานซึ่งเป็น สารัตถะของความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ อันเป็นหั วใจสาคัญของหลักนิติรัฐ
หลักนิติธรรมและหลักประชาธิป ไตยจะได้ รับความคุ้มครองเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบกระเทือนใน
สาระสาคัญเหล่านั้น อนึ่ง ตัวบทกฎหมายต้องมีความแน่นอนชัดเจน ไม่สร้างความคลุมเครือ กล่าวคือ
กระบวนการในสร้างนิยามของสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องมีการระบุเงื่อนไขที่ชัดเจนอั นจะนาไปสู่การ
ประกาศฯ เพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจที่เกินกว่าเหตุในการตีความสถานการณ์ของรัฐ
ด้วยเหตุความวุ่นวายทางการเมืองในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 ซึ่งมีการประกาศ
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตามพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548
อยู่หลายครั้งหลายคราต่างกรรมต่างวาระ ทั้งยังมีการใช้กองกาลังทหารเข้าปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุม
ประท้วงนามาซึ่งความเสียหายทั้งในชีวิตและทรัพย์สินครั้งสาคัญอีกครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ไทย
นั้น จึงได้กลายมาเป็นโจทย์คาถามใหญ่ว่าพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 มีความสอดคล้องกับหลักนิติรัฐ หลักนิ ติธรรมและหลักประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด
ที่สาคัญไปมากกว่านั้นคือความเหมาะสมของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกับบริบททางการเมือง
และเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย
1.2 สมมุติฐำนในกำรศึกษำ
1.2.1 พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 เป็ น
กฎหมายซึ่งปรากฏบทบัญญัติที่มีความไม่ชัดเจน สร้างความคลุมเครือก่อให้มีการตีความได้หลายนัย
ทั้งนี้เมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วอาจนาไปสู่สภาวะที่ไร้ขอบเขต

8
1.2.2 เมื่อนาบริบททางการเมืองในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 มาพิจารณาควบคู่กับ
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพบว่ารัฐบาลได้ใช้ดุลยพินิจในการตีความสถานการณ์และการบังคับใช้
มาตรการต่าง ๆ ที่เกินกว่าเหตุ
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1.3.1 เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างและเนื้อหาสาระของพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยเทียบเคียงจากกฎหมายฉบับอื่นของไทยและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง
1.3.2 เพื่อศึกษาถึงความสอดคล้องเหมาะสมของพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กับหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตย
1.3.3 เพื่ อศึก ษาถึงความชอบธรรมและความเหมาะสมในการประกาศสถานการณ์
ฉุก เฉิ น ตามพระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 กั บ บริบ ททาง
การเมืองในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553
1.4 วิธีกำรศึกษำ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยผู้เขียนใช้
วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Combine method) ดังนี้
1.4.1 ผู้ เ ขี ย นใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษ าวิ เ คราะห์ เ อกสาร (Documentary analysis) ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยการศึ ก ษาวิ เคราะห์ แ ละเชื่ อ มโยงให้ เห็ น ว่า พระราชก าหนดการบริห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีความขัดแย้งต่อหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม และหลักประชาธิปไตย
พร้อมกันนั้นผู้เขียนจะทาการศึ กษากระบวนการใช้อานาจฉุกเฉินในต่างประเทศเพื่อเทียบเคี ยงกับ
กรณี ข องประเทศไทย เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ดี ผู้ เ ขี ย นจะน าบริ บ ททางการเมื อ งไทยในช่ ว งปี
พ.ศ. 2552 - 2553 มาเป็นกรณีศึกษาสาหรับการอธิบายให้เห็นถึงสภาพปัญหาของพระราชกาหนดฯ
ฉบับดังกล่าวและรวมไปถึงการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ของรัฐ
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1.4.2 ผู้เขียนใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth - interview) โดยผู้เขียนคัดเลือก
กลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้
1.4.2.1 ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2553
อันประกอบด้วย นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ ผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุม และ นายสมบัติ
บุญงามอนงค์ นักกิจกรรมทางการเมือง
เหตุผลที่เลือกสัมภาษณ์ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เหตุผลประการหนึ่ง
นอกจากความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้เขียนเห็นว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวจะสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของภาครัฐจากการบังคับใช้กฎหมายด้วยเหตุผลธรรมดาได้เป็นอย่างดี
1.4.2.2 ภาครัฐหรือฝ่ายปกครองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
อันได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
เหตุผ ลที่เลื อกสั มภาษณ์ ภ าครัฐหรือฝ่ ายปกครอง เพราะผู้ เขียนเห็ นว่า
หน่วยงานดังกล่าวสามารถสะท้อนมุมมองและทัศนะคติต่าง ๆ ที่มีต่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 อันนาไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในหลายครั้งหลายคราต่าง
กรรมต่างวาระ
1.4.2.3 ทนายความผู้ ซึ่ ง ว่ า ความให้ กั บ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อันได้แก่
นายอานนท์ นาภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน
เหตุผลที่เลื อกทนายความอันเนื่ องด้วยทนายความเป็น ตัวกลางในการ
ประสานคดีเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจากการบังคับใช้ก ฎหมายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้เขียนจึงมี
ความเห็นว่าทนายความจะสามารถสะท้อนปัญหาต่าง ๆ อันเกิดจากทั้งการบังคับใช้กฎหมายและ
กระบวนการศาลในการตั ด สิ น พิ พ ากษาคดี อย่ า งไรก็ ดี ผู้ เขี ย นเห็ น ว่ า มุ ม มองต่ า ง ๆ ที่ ได้ จ าก
ทนายความจะเป็ นมุมมองที่ มีความหลากหลายนอกเหนือไปจากผู้ ได้รับผลกระทบและหน่วยงาน
ภาครัฐ
1.4.2.4 เจ้าหน้ าที่ฝ่ ายองค์กรตุล าการ อันได้แก่ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
เหตุผลที่เลือกเจ้าหน้าที่ฝ่ายองค์กรตุลาการอันเนื่องด้วยเห็นว่าบรรดาการ
ใช้อานาจของภาครัฐตามพระราชกาหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็น
การใช้อ านาจทางปกครองชนิ ดหนึ่ งซึ่ งส่ งผลกระทบกระเทื อนต่ อสิ ทธิเสรีภ าพของปั จ เจกบุ คคล
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ประกอบกับข้อเท็จจริงของสถานการณ์ ทางการเมืองในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 ที่การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้คร่าชีวิตพลเรือนเป็นจานวนมาก ผู้ เขียนจึงต้องการทราบทัศนคติของเจ้าหน้าที่
ศาลปกครองว่ามองปั ญ หาการถูกละเมิดจากการใช้ อ านาจทางปกครองของภาครัฐอย่างไร และ
บทบาทของศาลปกครองในกรณีดังกล่าวควรเป็นไปในทิศทางใด
1.4.2.5 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อันได้แก่ พลตารวจเอกวันชัย ศรีนวลนัด
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เหตุผลที่เลือกกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอันเนื่องด้วยเห็นว่าการใช้
อานาจของภาครัฐตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นการ
ใช้อานาจที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเป็นวงกว้างและได้คร่าชีวิตพลเรื อนเป็น
จานวนมาก ผู้เขียนจึงต้องการทราบทัศนคติของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่โดยตรงใน
เรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนว่ามองปัญหาการใช้อานาจรัฐตามพระราชกาหนดฯ อย่างไร
1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ
ผู้ เขีย นจะท าการศึ กษาการใช้อานาจฉุก เฉิน ของรัฐ ผ่ านพระราชกาหนดการบริห าร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 ซึ่งเป็นห่วงเวลาที่ประเทศ
ไทยเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยจะทาการศึกษาเพื่อค้นหาเจตนารมณ์ที่แท้จริงและความ
เหมาะสมของการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมมากน้ อยเพียงใดซึ่งการศึกษาจะ
พิจารณาถึงความเหมาะจากการวิเคราะห์ เนื้อหา 2 ส่วนสาคัญ คือ ประการแรก การศึกษาตัวบท
กฎหมายของพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และประการที่สอง
พิ จ ารณาการประกาศใช้ ก ฎหมายโดยน าบริ บ ททางการเมื อ งในระหว่ า งปี พ.ศ. 2552 - 2553
มาพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อดูความเหมาะสมระหว่างสถานการณ์ทางการเมืองและดุลยพิ นิจของ
รัฐบาลในการตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ
ส าหรั บ การทบทวนวรรณกรรม ผู้ เขี ย นจะน าหลั ก นิ ติ รั ฐ หลั ก นิ ติ ธ รรมและหลั ก
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหลักแห่งความได้สัดส่วนหรือหลักความพอสมควรแก่เหตุ
และระบบการตรวจสอบควบคุมอานาจรัฐมาเป็นกรอบทฤษฎีในการศึกษา วิเคราะห์ เชื่อมโยงกับพระ
ราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อทดสอบสมมุติฐานของการศึกษา
นอกจากนี้ ผู้เขียนจะทบทวนเนื้อหาในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับอานาจฉุกเฉิน (Emergency power)
ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บั ติโดยจะมีการยกตั วอย่า งการใช้อานาจฉุกเฉินในต่างประเทศเพื่ อ
เทียบเคียงหาความสมเหตุสมผลในกรณีของประเทศไทย

11

บทที่ 2
ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
อั น เนื่ อ งด้ ว ยวิ ท ยานิ พ นธ์ เล่ ม นี้ เป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การใช้ อ านาจข องรั ฐ ผ่ า น
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงเลือกใช้
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตยและหลักการย่อยอื่นที่
เกี่ยวข้อง อันได้แก่ หลักการเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ หลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะ หลักความได้สัดส่วน
และหลักการควบคุมฝ่ายปกครอง
ส าหรั บ ในเบื้ อ งต้ น นี้ พบว่าการต่ อสู้ ท างการเมือ งของไทยหรือ การอธิบ ายสั งคมใน
ปัจจุบันได้มีการกล่าวอ้างถึง “หลักนิติรัฐ” และ “หลักนิติธรรม” สลับสับเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง หรือจะ
เห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับก่อนหน้า (พ.ศ. 2550) มาตรา 3 วรรคสองได้มีการ
บัญญัติว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามอิสระและหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการบัญญัติคาว่า “หลักนิติธรรม” ไว้ใน
รัฐ ธรรมนู ญ อย่างไรก็ดี ถึงแม้โดยความมุ่งหมายของทั้งหลั กนิติรัฐและหลักนิติธรรมจะไม่ มีความ
แตกต่างกันในสารัตถะสาคัญ คือความต้องการที่จะจากัดอานาจผู้ปกครองให้อยู่ภ ายใต้กรอบของ
กฎหมาย แต่ใช่ว่าทั้ งสองหลั กการจะเป็น คาอธิบายชุด เดียวกัน ตามความเข้ าใจทั่ว ไป ด้ว ยเหตุ นี้
ผู้เขียนจึงจาเป็นต้องแยกการอธิบายระหว่างหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม พร้อมกันนี้ผู้เขียนจะอธิบาย
ถึงความแตกต่างของทั้งสองแนวคิดและจะอธิบายถึงหลักการย่อยอื่นตามลาดับ
2.1 หลักนิติรัฐ
หลั กนิ ติ รั ฐ ถื อว่ าเป็ น หลั ก การที่ ถู กกล่ าวอ้ างมากที่ สุ ด ในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยของยุคสมัยปัจจุบัน อย่างน้อยที่สุดถือว่าเป็นองค์ประกอบแห่งความชอบธรรมซึ่งจะละ
เว้นต่อการไตร่ตรองเสียไม่ได้ หลักนิติรัฐกับระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งที่คู่ขนานและพัฒ นาไป
พร้ อมกั น ซึ่งไม่ส ามารถแยกออกจากกั น ในส่ ว นที่ เป็ น สารัต ถะส าคั ญ เช่ น หลั ก การจากั ดอ านาจ
ผู้ ป กครอง การตรวจสอบการใช้ อ านาจรัฐ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิเสรีภ าพของปั จ เจกบุ ค คล เป็ น ต้ น
หลักการที่กล่าวอ้างไปข้างต้น ถือว่าเป็นสารัตถะซึ่งรัฐที่นิยามตนเองว่าเป็น ประชาธิปไตยจะต้องให้
การคุ้ ม ครองและยั น อยู่ เบื้ อ งหน้ า บรรดากฎเกณฑ์ แ ละระเบี ย บทางการเมื อ งต่ า ง ๆ ภายในรั ฐ
หมายความว่าในความเป็นนิติรัฐจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของหลักการดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
กล่าวให้ถึงที่สุดหากขาดซึ่งสารัตถะสาคัญของหลักการข้างต้นแล้ว รัฐนั้นก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นนิติรัฐ
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เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ศั พ ท์ “นิ ติ รั ฐ ” จะพบว่ า เป็ น ค าที่ แ ปลมาจากภาษาเยอรมั น ที่ ว่ า
“Rechtssaat” ซึ่งประเทศเยอรมนีเป็นต้นกาเนิดหลักนิติรัฐ ทั้งนี้ยังมีการให้ความหมายของหลักการ
ดังกล่าวเป็นภาษาอื่น ๆ ในภาคพื้นยุโรป เช่น ภาษาฝรั่งเศส Etat de droit, ภาษาอิตาเลี่ยน Stato
di diritto, ภาษาสเปน Estado de derecho ส าหรั บ ในประเทศอั ง กฤษซึ่ ง มี พั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์ของระบบกฎหมายที่แตกต่างไปจากกลุ่มประเทศอื่น ๆ ในยุโรป กล่าวคือ เป็นประเทศ
ที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ “Common Law” ได้ใช้ศัพท์หรือแนวคิดที่เรียกว่า The rule of law ซึ่ง
แปลเป็นภาษาไทยว่าหลัก “นิติธรรม” แต่อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการในแบบฉบับของภาคพื้น
ยุโรปหรือประเทศอังกฤษต่างมีจุดมุ่งหมายทางการเมืองที่ไม่แตกต่างกันในแง่สารัตถะสาคัญ
หลั กนิ ติรั ฐ ถือ ว่าเป็ น แนวคิด ที่ ถูก จั ด ตั้งขึ้ น ในประเทศเยอรมนี ระหว่างยุ ค การฟื้ น ฟู
สาธารณรัฐซึ่งภายหลังตามมาด้วยการปฏิวัติในปี ค.ศ.1848 และเป็นที่ชัดเจนว่าปรากฏการณ์ดังกล่าว
ได้นาไปสู่การประนีประนอมระหว่างคาสอนของฝ่ายเสรีนิยมซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยพวกชนชั้น
กลางและอุดมการณ์เผด็จการซึ่งได้รั บการสนับสนุนจากพวกอนุรักษ์นิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
กษัตริย์ ชนชั้นสูงในชนบทและพวกนายทหารชั้นผู้ใหญ่ 1 สาหรับองค์ประกอบของระบบกฎหมายใน
หลั ก นิ ติ รั ฐ ได้ ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การปกป้ อ งสิ ท ธิม นุ ษ ยชน (The public protection of human
right) และการแบ่ ง แยกอ านาจ 2 (The separation of powers) อย่ า งไรก็ ดี ในความเป็ น นิ ติ รั ฐ
หลักการพื้นฐานของกฎหมายจะต้องสะท้อนอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย (The principle
of legality) กล่าวคือ บรรดากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บัญญัติขึ้นของรัฐสภาจะต้องได้รับการเคารพอย่าง
จริงจังจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการใช้อานาจทาง
การเมืองที่ผิดวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นหลักประกันสาหรับการปกป้องสิทธิของปัจเจกบุคคล3
ดังจะพบว่า พัฒนาการข้างต้นของหลักนิติรัฐเรียกร้องให้รัฐยอมตนอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายที่ ถูกตราขึ้น ซึ่งอยู่ บ นพื้น ฐานของการปกป้องสิ ท ธิเสรีภ าพของปัจเจกบุ คคล อย่างไรก็ ดี
อาจกล่าวได้ว่า หลักนิติรัฐได้พัฒนามาจากพวกฝักใฝ่ในลัทธิปัจเจกนิยม (Individualism) ซึ่งในเวลา
ต่อมาได้ส่งผลให้ประเด็นของสิทธิเสรีภาพมีค่าบังคับทางกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ

1

Danilo Zolo, “The rule of law: A critical Reappraisal,” The Rule of Law
History, Theory and Criticism, Edited by Danilo Zolo, Pietro Costa (Springer, 2007), 11.
2 Ibid., 12.
3 Ibid.
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สาหรับหลักนิติรัฐเราสามารถจาแนกองค์ประกอบออกเป็น ส่วนคือ หลักนิติรัฐในทาง
รูปแบบและหลักนิติรัฐในทางเนื้อหา4 ซึ่งอธิบายได้คือ
2.1.1 หลักนิติรัฐในทางรูปแบบ
หลักนิติรัฐในทางรูปแบบ คือการที่รัฐได้ผูกพันตนเองและยอมอยู่ภายใต้กฎหมาย
ที่ถูกตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติตามกระบวนการที่ รัฐธรรมนูญกาหนดหรือมอบอานาจให้ซึ่งหลักนิติ
รัฐในทางรูปแบบมีหลักการย่อยที่สาคัญหลายประการ เช่น หลักการแบ่งแยกอานาจ หลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระทาขององค์กรของรัฐ หลั กการประกันสิทธิในกระบวนการพิจารณาคดี
ตลอดจนหลักการประกันสิทธิของปัจเจกบุคคลในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
2.1.1.1 หลักการแบ่งแยกอานาจ
เป็ น หลั ก การพื้ น ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย โดย
หลักการดังกล่าวเรียกร้องให้อานาจรัฐและการใช้อานาจเหล่านั้นกระจายไปตามองค์กรต่าง ๆ เพื่อมิ
ให้ เกิดการกระจุกตัวหรือรวมศูน ย์ไว้ ณ องค์กรใด องค์กรหนึ่ง นอกจากนี้ การแบ่งแยกอานาจยัง
ก่อให้เกิดการคานอานาจทางการเมืองซึ่งกันและกัน และมีการตรวจสอบและถ่วงดุล (checks and
balances) อานาจทางการเมืองอยู่ตลอดเวลา
2.1.1.2 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาขององค์กรของรัฐ
หลักการนี้เรียกร้องให้บรรดาการกระทาทั้งปวงของอานาจฝ่ายบริห าร
นิติบัญญัติและตุลาการต้องอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ จะกระทานอกเหนือจากรัฐธรรมนูญให้
อานาจไว้มิได้ ทั้งนี้องค์กรทั้งสามจะต้องไม่ก้าวล่วงเขตแดนอานาจของอีกองค์กรหนึ่งหากไม่ได้มีการ
บัญ ญัติให้ อานาจไว้ นอกจากนี้ หลั กการดังกล่าวยังเรียกร้องให้บรรดาการกระทาขององค์กรฝ่าย
บริ ห ารและองค์ก รตุ ล าการต้ องผู กพั น ต่ อกฎหมาย การกระท าใด ๆ อัน เป็น การก้ าวล่ ว งต่ อสิ ท ธิ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคลจะกระทาไปได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายให้อานาจไว้เพียงเท่านั้น
2.1.1.3 หลักการประกันสิทธิในกระบวนการพิจารณาคดี
เนื่องจากรัฐหรือฝ่ายปกครองได้รับอานาจมหาชนในการกระทาต่าง ๆ
ทางการปกครองซึ่ งอาจจะไปกระทบต่ อสิ ท ธิเสรีภ าพของปั จ เจกบุ ค คลและเมื่ อ เป็ น เช่น นั้ น แล้ ว
4

ผู้ เขี ย นได้ ส รุ ป และเรี ย บเรีย งจากงานของบุ ญ ศรี มี ว งศ์ อุโฆษ, ค ำอธิ บ ำยวิช ำกฎหมำย
รัฐ ธรรมนู ญ เปรีย บเที ย บ: รั ฐ ธรรมนู ญ เยอรมัน (กรุงเทพฯ: โครงการต าราและเอกสารประกอบ
การสอน คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ , 2535), 157 - 167. และ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ .
“หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม,” รัฐศำสตร์สำรฉบับรัฐศำสตร์ธรรมศำสตร์ 60 ปี รัฐศำสตร์สำร 30 ปี,
เล่ม 1 (2552): 191 - 195.
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ปั จ เจกบุ ค คลจะต้ อ งได้ รั บ ความเป็ น ธรรมจากกระบวนการทางการศาล โดยต้ อ งเปิ ด โอกาสให้
ปัจเจกบุคคลต่อสู้ในกระบวนการศาลอย่างเต็มที่เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม หรือหักล้างข้อกล่าวหา
ตามแต่กรณี ทั้งนี้ หลักการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วย
2.1.1.4 หลักการประกันสิทธิของปัจเจกชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
หลั ก การสุ ด ท้ ายนี้ เป็ น หลั ก การที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งกั บ หลั ก การข้ า งต้ น
กล่าวคือ หลักการดังกล่าวเรียกร้องให้รัฐกาหนดกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่าง
เอกชนกับเอกชนด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคู่กรณีจะต้องหาทางในการนาข้อพิพาทขึ้นสู่ศาล
โดยกฎหมายในการพิจารณาคดีจะต้องได้รับการออกแบบให้การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างรอบด้าน
ตลอดจนกาหนดผลผูกพันเด็ดขาดของคาพิพากษาเพื่อให้เกิดความมั่นคงแน่นอนของระบบกฎหมาย
2.1.2 หลักนิติรัฐในทางเนื้อหา
สาระสาคัญ ของหลักนิติรัฐในทางรูปแบบข้างต้นคือการที่ รัฐจะต้องผูกพันตน
ภายใต้ก ฎหมายซึ่งโดยสาระส าคั ญ ที่ ว่านั้น อาจไม่เพี ยงพอที่ จะสามารถเป็น หลั ก ประกันต่ อสิ ท ธิ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคลในกรณีที่กฎหมายไม่สอดคล้องกับความถูกต้อ งด้วยเหตุนี้ หลักนิติรัฐจึง
เรียกร้องต่อไปให้มีการตรวจสอบไตร่ตรองกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายและรวมถึงเนื้อหาสาระ
ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
2.1.2.1 กฎหมายที่บัญญัติและบังคับใช้จะต้องมีความชัดเจนแน่นอนเพียงพอ
บทบัญญัติต่าง ๆ ที่ปรากฏจะต้องทาให้ปัจเจกบุคคลทั่วไปสามารถทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้โดยต้องไม่ก่อให้เกิดความกากวมตีความได้หลายนัย
2.1.2.2 การกาหนดให้สิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลมีค่าบังคับทางกฎหมาย
ในระดับของรัฐธรรมนูญ
หลั ก การนี้ ถื อ ว่ า เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของหลั ก นิ ติ รั ฐ อย่ างไรก็ ดี สิ ท ธิ ขั้ น
พื้นฐานตามหลักนิติรัฐของประเทศเยอรมนีมีสองมิติ ด้วยกัน คือ มิติแรก สิทธิขั้นพื้นฐานที่มีลักษณะ
เป็นสิทธิหรืออานาจที่ปัจเจกบุคคลทั่วไปสามารถใช้ยันต่อรัฐได้เพื่อปกป้ องตนเองจากการล่วงละเมิด
ของรัฐ อีกมิติหนึ่ง คือ สิทธิขั้นพื้นฐานย่อมมีฐานะเป็นกฎหมายที่ มีผลผูกพันต่อองค์กรรัฐผู้ใช้อานาจ
โดยตรง
2.1.2.3 หลักความได้สัดส่วน
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หลักความสมควรแก่เหตุ กล่าวคือ หลั กการ
ดั ง กล่ า วเรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ ใช้ อ านาจอยู่ บ นฐานของความพอเหมาะพอควร โดยรั ฐ จะต้ อ งไม่ ใ ช้
มาตรการใด ๆ ตามอาเภอใจเพื่อให้ตนบรรลุถึงวัตถุประสงค์ กล่ าวอีกนัยหนึ่ง คือ มาตรการของรัฐ
จะต้ อ งมี ค วามสมดุ ล กั บ เป้ า หมาย ประโยชน์ ส าธารณะที่ จ ะได้ รั บ และผลร้ า ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ
ปัจเจกบุคคล
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โดยสรุปจะพบว่า หลักนิติรัฐในทางรูปแบบมุ่งสู่การประกันความมั่ นคงแน่นอนแห่ ง
นิติฐานะของปัจเจกบุคคล กล่าวคือ รัฐต้องกระทาการใด ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่มอบอานาจ
ให้ไว้เพียงเท่านั้น จะกระทาการอื่นใดนอกเหนือไปจากที่กฎหมายให้อานาจไว้เสียไม่ได้ สาหรับหลัก
นิติรัฐในทางเนื้อหาเรียกร้องและมุ่งตรวจสอบให้บรรดาบทบัญญัติของกฎหมายทั้งปวงมีความเป็น
ธรรม ซึ่งบทบัญญัติต่าง ๆ ต้องตั้งอยู่บนฐานของหลักความได้สัดส่วนหรือหลักความพอสมควรแก่เหตุ
โดยหัวใจของหลักนิติรัฐในทางเนื้อหาคือการประกันไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล อย่างไรก็ตาม
จะเห็ น ว่าทั้ งหลั ก นิ ติ รั ฐ ในทางรู ป แบบและเนื้ อหาต่ างก็ เป็ น องค์ ป ระกอบที่ มี ค วามส าคั ญ ซึ่ งต้ อ ง
ประสานเข้าด้วยกัน หลักนิติรัฐจึงจะสมบูรณ์แบบ
อย่ า งไรก็ ดี ในเวลาต่ อ มาพั ฒ นาการของหลั ก นิ ติ รั ฐ ได้ แ ผ่ ข ยายอิ ท ธิ พ ลไปยั ง
ประเทศต่าง ๆ ในภาคพื้นยุโรปและสหรัฐอเมริกา ผลที่ตามมาประการหนึ่งของหลักนิติรัฐคือระบบ
ศาล กล่ าวคื อ ในประเทศที่ ยึ ด หลั ก นิ ติ รั ฐ ใช้ ร ะบบหลายศาลในการพิ พ ากษาอรรถคดี ทั้ งหลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลปกครองซึ่งมีภารกิจหลักในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลอันเกิด
จากการบรรดาการใช้ อ านาจของรั ฐ ทั้ งหลายและส าหรั บ ประเทศไทยถื อ ว่ า ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
หลั ก นิ ติ รั ฐ ดั ง จะเห็ น จากการจั ด ตั้ ง ศาลปกครองขึ้ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
ฉบับปี พ.ศ. 540
ดังนั้น หากประมวลแนวคิดหลัก ๆ ของหลักนิติรัฐอาจแบ่งได้คือ
ประการแรก กฎหมายจะต้องเป็นเครื่องมือในการปกครองซึ่งอยู่เหนือสิ่งอื่นใด
ประการที่ส อง สิ ทธิเสรีภ าพของปัจเจกบุคคลจะต้องเป็ นพื้นฐานที่ส าคัญ ของระบบ
กฎหมายทั้งมวล
ประการที่ส าม หลั กนิติรัฐจะต้องมีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ของรัฐโดยการกาหนด
ขอบเขตและอานาจของฝ่ายต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในที่นี้อาจจะแบ่งออกได้เป็นอานาจนิติบัญญัติ
อานาจบริหาร และอานาจตุลาการ
ประการที่สี่ รัฐจะต้องกระทาการทั้งปวงภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายให้อานาจไว้เท่านั้น
จะกระทาการนอกเหนือจากกฎหมายให้อานาจเสียไม่ได้ หรือเรียกว่าหลักความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระทาทางปกครอง
ประการสุดท้าย ในกระบวนการศาล ผู้พิพากษาจะต้องมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีทั้งหลาย
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2.2 หลักนิติธรรม
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งหลั ก นิ ติ ธ รรมซึ่ งเป็ น อี ก แนวคิ ด หนึ่ งที่ พั ฒ นาขึ้ น ในประเทศอั งกฤษ
จะพบว่ารากเหง้าพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของหลักนิติธรรมมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักนิติรัฐ
กล่าวคือ มีสาเหตุมาจากความต้องการที่จะจากัดอานาจของผู้ปกครองให้ตกอยู่ภายใต้กฎหมาย โดย
อาจจะกล่าวได้ว่าหน่ออ่อนทางความคิดของหลักนิติธรรมเริ่มปรากฏตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 เมื่อ
กษั ตริย์ อังกฤษ ณ ตอนนั้ น ได้ล งนามและมีการประกาศใช้กฎหมายที่ เรียกว่า Magna Carta โดย
สาระส าคัญ คือกษั ตริย์ ย อมที่ จ ะจ ากัดพระราชอานาจของตนลง รวมทั้งยังมีการบั ญ ญั ติเรื่องการ
ประกัน สิทธิเสรีภ าพของปั จ เจกบุ คคลไว้อย่างเป็ นรูปธรรม ครั้นต่อมาเมื่อศตวรรษที่ 17 ได้มีการ
ประกาศใช้ Petition of Rights โดยสาระสาคัญคือเพื่อปกป้องและคุ้มครองกรรมสิทธิ์ในทรั พย์สิน
และสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและภายหลังการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ซึ่งฝ่ายรัฐสภาได้ชนะและมีอานาจเหนือ
ฝ่ายกษัตริย์ได้นาไปสู่กฎหมายที่เรียกว่า Bill of Rights เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ดี โดยพื้ น ฐานทั่ ว ไปพั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ จ นถึ ง ปั จ จุ บั น ของ
หลักนิติธรรมจะสัมพันธ์วนเวียนอยู่กับเรื่องกฎหมาย เหตุผล และศีลธรรม เสรีภาพของประชาชนและ
รัฐ ความยุ ติธรรม ความเสมอภาคในรูป แบบ (formal equality) หรือความเสมอภาคในเนื้ อหา
(substantive equality) ประเด็นเกี่ยวกับหลักคุณค่าต่าง ๆ เหล่านี้ แม้จะฟังดูคุ้นหูห รือขรึมขลัง
แต่ ก็ นั บ ว่ า มี ข อบเขตการตี ค วามหมายที่ ก ว้า งขวางหลายหลากซึ่ ง แปรสั ม พั น ธ์ ไปกั บ ระดั บ ของ
พัฒนาการในแต่ละสังคมและจุดยืน (Stand - point) ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของแต่ละคน5
ส าหรั บ การสร้ า งค าอธิ บ ายของหลั ก นิ ติ ธ รรมได้ ถู ก พั ฒ นาให้ เป็ น ระบบขึ้ น โดย
A.V. Dicey นั กกฎหมายรัฐธรรมนู ญ ชาวอังกฤษ โดย Dicey เห็ นว่าหั วใจสาคัญ ของหลักนิติธรรม
จะต้องประกอบไปด้วยหลัก 3 ประการ 6 คือ
ประการแรก ฝ่ายรัฐไม่มีอานาจในการลงโทษบุคคลได้ตามอาเภอใจ ยกเว้นการกระทา
ดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดแจ้ง และตัวบทกฎหมายจะต้องเป็นกฎหมายธรรมดาที่บังคับ
ใช้โดยทั่วไป Dicey ได้ยืนยันในหลักการว่าชาวอังกฤษจะถูกปกครองด้วยกฎหมาย และโดยกฎหมาย
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น บุคคลอาจจะถูกลงโทษเพราะเขาได้กระทาผิดกฎหมาย โดยเขาไม่สามารถจะ
ถูกลงโทษเนื่องด้วยเหตุผลอื่น

5

จรัญ โฆษณานันท์, นิติปรัชญำ, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2531), 335 - 336.
6 A.V. Dicey, Introduction to the study of the law of the constitution, (London:
Macmillan, 1962), 183 - 205.

17
ประการที่สอง ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย และไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะอยู่ในสถานะ
ใดก็ตามล้วนต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายและศาลธรรมดาเดียวกันอย่างถ้วนหน้ า ประเด็นนี้ Dicey ได้
ยกตัว อย่ างกรณี ของประเทศฝรั่ งเศสที่มี การใช้กฎหมายและศาลปกครอง (administrative law,
administrative tribunals) ส าหรั บ ข้ อ พิ พ าทของรัฐ และผู้ ใต้บั งคั บ บั ญ ชาและแน่ น อนว่าส าหรับ
Dicey แล้ว ความคิดเรื่องกฎหมายและศาลปกครองย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวอังกฤษและเป็นสิ่งที่ไม่มักคุ้นสาหรับระบบกฎหมายอังกฤษ
ประการสุดท้าย หลักการทั่วไปของรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพส่วน
บุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากตัดสินวินิจฉัยของศาลธรรมดาและโดยกฎหมายธรรมดาทั่วไป กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ บรรดาข้อบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการปกป้องสิทธิเสรีภาพล้วนมาจากกระบวนการของศาล
ธรรมดาและระบบรัฐสภาอังกฤษทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ ในความเห็นของ Dicey รัฐธรรมนูญจึงเป็นผลผลิต
ของกฎหมายธรรมดาของแผ่นดิน
สาหรับประเด็นที่ว่า หลักการทั่วไปของรัฐธรรมนูญอังกฤษล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลนั้น จะเห็นได้จากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
อังกฤษได้ยืนยันในแนวทางนี้มาโดยตลอด กล่าวคือ นับตั้งแต่ Magna Carta, Petition of Rights,
Bill of Rights7 เป็นต้นมา
จากการสร้ า งค าอธิ บ ายของ Dicey ข้ า งต้ น ถื อ เป็ น การวางรากฐานที่ ส าคั ญ ของ
หลักนิติธรรม อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมาได้มีความพยายามพัฒนาแนวคิดและนาไปสู่การสร้างระบบ
กฎหมายให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังคาอธิบายของ Lon L. Fuller นักนิติศาสตร์ชาวอเมริกัน
โดย Fuller ได้อธิบายถึงองค์ประกอบศีลธรรมภายใน (inner morality of law) อันเป็นคุณลักษณะ
สาคัญที่จะนาไปสู่การปกครองตามแบบฉบับของหลักนิติธรรมซึ่งประกอบด้วย 8 ประการ8 คือ
ประการแรก กฎหมายจะต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่บังคับเป็นการทั่ วไป ไม่จาเพาะเจาะจง
และจะต้องสามารถประยุกต์ใช้กับทุกชนชั้นในสังคม
ประการที่สอง กฎหมายที่มีผลบังคับใช้จะต้องประกาศให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน
ประการที่สาม กฎหมายจะมีผลบังคับใช้สาหรับการณ์ในอดีต หรือย้อนหลังไม่ได้
ประการที่สี่ บทบัญญัติแห่งกฎหมายจะต้องมีความชัดเจนแน่นอน
ประการที่ห้า บทบัญญัติแห่งกฎหมายจะต้องไม่ปรากฏความขัดแย้งกันเอง

7

Danilo Zolo, “The rule of law,” 8.
8 Lon L. Fuller, The morality of law, (New Haven and London: Yale University
press, 1964), 46 - 91.
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ประการที่หก กฎหมายจะต้องไม่มีลักษณะของการเรียกร้องในสิ่งพ้นวิ สัยซึ่งมนุษย์ไม่
สามารถจะกระทาได้
ประการที่เจ็ ด กฎหมายต้ องมีความมั่นคง ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงบ่ อยแต่จะต้องเปิ ด
โอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ได้ตามสมควร
ประการสุดท้าย ฝ่ายปกครองที่จะต้องกระทาการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ได้
ประกาศไว้
ดั ง จะเห็ น ว่ า ทั้ ง Dicey และ Fuller ได้ พ ยายามสร้ า งค าอธิ บ ายเพื่ อ พั ฒ นาระบบ
กฎหมายตามแบบฉบับของหลักนิติธรรม โดย Dicey ได้เป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานในแง่ของการ
จัดระบบให้กับแนวคิดของหลักนิติธรรม สาหรับ Fuller นั้น ได้นาแนวคิดไปพัฒนาโดยการพยายาม
สร้ า งกฎเกณฑ์ ให้ ห ลั ก นิ ติ ธ รรมปรากฏขึ้ น จริ ง อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและจะสั ง เกตได้ ว่ า ลั ก ษณะ
องค์ประกอบกฎหมายตามทัศนะของ Fuller นั้นก็มีความละม้ายคล้ายคลึงกับหลักการทั่วไปของ
หลักนิติรัฐ
2.3 ความแตกต่างระหว่างหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ระหว่างหลักนิติรัฐซึ่งกาเนิดขึ้น
ในประเทศเยอรมันและหลักนิติธรรมซึ่งกาเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษประกอบกับการปรับใช้หลักการ
ทั้งสองพบว่ามีความแตกต่างกันอยู่หลายประการ ทั้งในแง่ของบ่อเกิดของกฎหมาย วิธีการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การกาหนดให้มีหรือไม่มีศาลปกครองและระบบวิธีการพิจ ารณาคดี ตลอดจน
การแบ่งแยกอานาจอธิบายได้คือ9
2.3.1 ความแตกต่างในแง่บ่อเกิดของกฎหมาย
เป็ น ที่ทราบกันดีว่าประเทศอังกฤษได้ใช้ระบบกฎหมาย Common Law โดย
กฎหมายที่ ศาลใช้ในการตั ด สิ น คดี นั้ น มี ลั ก ษณะทั่ ว ไป ลั ก ษณะกฎเกณฑ์ ของกฎหมายจึ งมี ค วาม
สอดคล้องกับจารีตประเพณีที่ปฏิ บัติกันโดยทั่วไปของราชอาณาจักร ในระบบกฎหมาย Common
Law กฎหมายจะถูก “สร้าง” ขึ้นโดยผู้พิพากษา กล่าวคือ เมื่อมีการตัดสินคดีใดคดีหนึ่งไปแล้ว คา
วินิจฉัยนั้นจะสร้างหลักกฎหมายเพื่อตกทอดเป็นแนวทางในรุ่นถั ดมาและจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมาย ฉะนั้น “กฎหมาย” ในระบบกฎหมายอังกฤษจึงไม่ได้หมายถึงเฉพาะแต่กฎหมายที่ได้รับการ
9

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คำสอนว่ำด้วยรัฐและหลักกฎหมำยมหำชน, (โครงการตาราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), 176 - 180.
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ตราขึ้นโดยรัฐสภาที่เรียกว่า “statute Law” เพียงเท่านั้น แต่หมายรวมถึงหลักการและแนวทางการ
ตัดสินของผู้พิพากษา (Case Law) ด้วย
เมื่อพิ จ ารณาในฝั่ งของภาคพื้ นยุโรปจะพบว่าระบบกฎหมายจะมีธ รรมเนี ยมที่
แตกต่ า งกั น ออกไป กล่ า วคื อ ระบบกฎหมายยุ โ รปเกิ ด ขึ้ น จากตราโดยกระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ
ผู้ พิ พ ากษาในฐานะผู้ รั บ ใช้ รั ฐ จึ งมี ห น้ าที่ ในการปรั บ ใช้ ก ฎหมายเพี ย งเท่ า นั้ น การตั ด สิ น คดี ข อง
ผู้พิพากษาในแต่ล ะคดีไม่ มีผลต่อการสร้างกฎหมายขึ้นมาใหม่ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างระบบ
กฎหมาย Common Law และ Civil Law พบว่าระบบ Civil Law จะเป็นระบบกฎหมายที่ “ปิด”
กว่า ข้อดีของระบบนี้คือความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะจะมีสูงกว่า ในทางกลั บกัน จะมีข้ออ่อนตรง
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ดี การประมวลถ้อยคาขึ้นต้นตัว
บทกฎหมายจ านวนหนึ่ งในระบบกฎหมาย Civil Law นั้ น จะเป็ น ค าเชิ งหลั กการหรือ ถ้ อ ยค าที่ มี
ความหมายไม่เฉพาะเจาะจง ศาลในระบบ Civil Law จึงมีความสามารถในการตีความตัวบทกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับความยุติธรรมและสภาพของสังคมได้เช่นกันภายใต้กรอบของนิติวิธี
2.3.2 ความแตกต่างในแง่ของการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
อั น เนื่ อ งด้ ว ยว่ า ระบบกฎหมาย Common Law ในประเทศอั ง กฤษไม่ มี
รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลในประเทศอังกฤษจึง
ไม่ได้เป็นการประกันในระดับรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้ สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในประเทศอังกฤษจึง
ไม่ได้มีฐานะเป็นกฎหมายที่ผลบังคับใช้โดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติบุคคลย่อมได้รับการ
ประกัน สิ ท ธิขั้น พื้ น ฐานโดยองค์กรตุล าการและเมื่อพิ จารณาในภาคพื้นยุโรป โดยเฉพาะประเทศ
เยอรมนี พบว่าการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลเป็นการคุ้มครองในระดับรัฐธรรมนูญ
กล่าวคือ สิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลที่ได้รับการบัญญัติไว้ใน “กฎหมายพื้นฐาน” ซึ่งถือว่าเป็น
รัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนีนั้น ผูกพันทั้ งองค์กรนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการในฐานะที่เป็น
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับได้โดยตรง ซึ่งหมายความว่าในการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับ องค์กรนิติบัญญัติ
จะต้องไม่ตรากฎหมายที่ขัดแย้งต่อบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพเป็นอันขาด
2.3.3 ความแตกต่างในแง่ของการควบคุมตรวจสอบการตรากฎหมาย
ตามหลักนิติรัฐพบว่าองค์กรนิติบัญญัติย่อมต้องผูกพันตนเองต่อรัฐธรรมนูญใน
การตรากฎหมายขึ้นบังคับใช้ ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้ประเทศที่ยอมรับหลักนิติรัฐได้กาหนดให้มีองค์กร
สาหรั บ การควบคุมตรวจสอบความชอบด้ วยรัฐธรรมนูญ ของกฎหมายที่องค์กรนิติบัญ ญั ติตราขึ้น
องค์ ก รที่ ว่ า นี้ โ ดยปรกติ แ ล้ ว ย่ อ มได้ แ ก่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ กล่ าวคื อ การตรากฎหมายขององค์ ก ร
นิ ติ บั ญ ญั ติ ย่ อ มตกอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ตรวจสอบของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ข ณะเดี ย วกั น
ศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องผูกพันตนเองต่อรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน ถึงกระนั้นก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญเอง
ไม่สามารถจะนาเจตจานงของตนเข้าแทนที่เจตจานงขององค์กรนิติบัญญัติได้
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สาหรับในประเทศอังกฤษซึ่งยึดถือหลักนิติธรรมถือว่ารัฐสภาเป็นรัฏฐาธิปัตย์ ซึ่ง
ในทางทฤษฎีแล้ว รัฐสภาสามารถตรากฎหมายอย่างไรก็ได้ และไม่อาจมีกรณีที่รัฐสภาตรากฎหมาย
ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ แม้หากว่ามีผู้ใดอ้างว่ารัฐสภาตรากฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีก็
หามี ผ ลให้ ก ฎหมายที่ ต ราขึ้ น นั้ น สิ้ น ผลลงไม่ ศาลในประเทศอั งกฤษไม่ มี อ านาจที่ จ ะตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาและด้วยเหตุนี้ ประเทศอังกฤษจึงไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ
การควบคุมการตรากฎหมายของรัฐสภาอังกฤษจึงเป็นการควบคุมทางการเมือง ไม่ใช่ทางกฎหมาย
อย่างไรก็ดี อาจสรุปได้ว่าแนวทางของหลักนิติรัฐจะสัมพันธ์กับ หลักความเป็น
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ
ในขณะทีห่ ลักนิติธรรมจะสัมพันธ์กับหลักความมีอานาจสูงสุดของรัฐสภา
2.3.4 ความแตกต่างในแง่ของการมีศาลปกครองและระบบวิธีพิจารณาคดี
ในระบบกฎหมายอังกฤษนั้นไม่มีการแบ่งแยกกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน
ออกจากกัน ด้ว ยเหตุนี้ ประเทศอังกฤษจึงไม่มีการจัดตั้งระบบศาลปกครองหรือศาลเฉพาะอื่น ๆ
เพราะในหลักนิติธรรมของประเทศอังกฤษถือว่าทั้งปัจเจกบุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐต่างมีสถานะที่
เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันและต้องพิพากษาคดีภายใต้ “ศาลปรกติธรรมดา” (ordinary
court) เท่านั้น การปฏิเสธระบบหลายศาลเพราะเกรงว่าจะก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคหรือ ความไม่
เท่าเทียมกัน
ในขณะเดีย วกัน เมื่อพิ จารณาระบบกฎหมายของประเทศเยอรมนีซึ่งเดินตาม
แนวทางหลักนิติรัฐพบว่าแบ่งระบบศาลออกเป็น 5 ระบบ (ไม่นับรวมศาลรัฐธรรมนูญ) คือ (1) ระบบ
ศาลธรรมดา (ศาลยุติธรรม) ( ) ระบบศาลปกครอง (3) ระบบศาลแรงงาน (4) ระบบศาลภาษีอากร
และ (5) ระบบศาลสั งคม โดยคดีป กครองนั้น จะได้ รับ การพิ จารณาจากศาลใน 3 ระบบศาล คื อ
คดีปกครองทั่ วไปจะได้รับพิจารณาโดยศาลปกครอง ส่วนคดีปกครองที่มีลักษณะเฉพาะคือ คดีภาษี
อากร จะได้ รั บ การพิ จ ารณาโดยศาลภาษี อ ากรและคดี สั ง คม (ข้ อ พิ พ าทอั น เกิ ด จากกฎหมาย
ประกันสังคม ฯลฯ) จะได้รับการพิจารณาโดยศาลสังคม
2.3.5 ความแตกต่างในแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกอานาจ
หลักนิติรัฐถือว่าหลักการแบ่งแยกอานาจเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอันจะขาดเสีย
ไม่ได้ ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาหลักนิติธรรมพบว่ าไม่ปรากฏเรื่องการแบ่งแยกอานาจ ในทาง
ตาราปรากฏข้อถกเถียงที่ว่าในประเทศอังกฤษมีการแบ่งแยกอานาจจริงหรือไม่ นักกฎหมายบางท่านมี
ความเห็นว่าในประเทศอังกฤษรัฐสภากับรัฐบาลมีความเชื่อมโยงกันอย่างมาก นอกจากนี้ ยังปรากฏว่า
ในประเทศอังกฤษมีการมอบอานาจให้องค์กรฝ่ายปกครองออกกฎหมาย บังคับการตามกฎหมาย และ
อาจวินิจฉัยชี้ข้อพิพาทในลักษณะที่เป็นการกระทาในทางตุลาการ ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่าในประเทศ
อังกฤษไม่มีการแบ่งแยกอานาจ อย่างน้อยก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกอานาจในความหมายเดียวกันกับที่
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ปรากฏในภาคพื้นยุโรป อย่างไรก็ดี ทั้งหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมก็มีประเด็นที่ต่างให้การยอมรับที่
เหมือนกันอยู่คือประเด็นเรื่องการยอมรับความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ
จากการศึกษาทบทวนหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมไปข้างต้นนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า
ทั้งสองหลั กการคือกรอบหรือกฎเกณฑ์ ที่ถู กวางไว้เพื่อจากัดอานาจของรัฐลงโดยใช้กฎหมายเป็ น
เครื่ องมื อ กล่ าวอีก นั ย หนึ่ ง คือการปกครองโดยใช้ก ฎหมายเป็น ส าคัญ เพื่ อเป็น หลั กประกัน ได้ ว่า
สิทธิเสรี ภาพของปัจเจกบุคคลจะไม่ถูกละเมิดจากการใช้อานาจของรัฐ ดังปรากฏในคาปรารภของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ที่ว่า “เพื่อป้องกันมิให้มนุษย์จาต้องก่อการจลาจลขึ้น
ในฐานะที่ เป็ น วิถีท างสุ ดท้ายในการต่อต้านทรราชย์และการกดขี่ข่มเหง จาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้ อง
ประกันสิทธิมนุษยชนโดยอาศัยหลักนิติธรรม”10
นอกจากนี้ ถื อ ได้ ว่าในยุ ค ปั จ จุบั น ไม่ ว่า จะเป็ น หลั ก นิ ติ รัฐ หรือ หลั ก นิ ติ ธ รรมต่ า งก็ มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโลกประชาธิปไตยถึงขนาดกล่าวกันว่า “การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่
แท้จริงจะมีขึ้นและดารงอยู่ ตลอดไปไม่ได้โดยปราศจากหลักนิติรัฐ และเฉพาะแต่รัฐที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นจึงจะควรค่าแก่การเรียกว่านิติรัฐ”11
2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ
หัวใจสาคัญประการหนึ่งของทั้งหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมที่อธิบายไปข้างต้นคือการ
คุ้มครองไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลจากบรรดาการใช้อานาจของรัฐทั้งปวง อย่างไรก็ดี อาจ
กล่าวได้ว่าแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพถูกกาเนิดขึ้นมาพร้อมกับสังคมแบบมีรัฐ กล่าวคือ ยุค
สั งคมก่ อ นมี รั ฐ เป็ น สั งคมที่ ไม่ มี ก ารจั ด ระเบี ย บทางสั งคมหรือ ระเบี ย บทางการเมื อ งใด ๆ ระบบ
ความสัมพัน ธ์ระหว่างกัน จึงไม่ได้มีห ลักเกณฑ์ ที่ตายตัวหรือไม่มีการควบคุมอย่างเป็นรู ปธรรมโดย
กฎหมายอย่างเช่นปัจจุบัน สังคมก่อนมีรัฐจึงขับเคลื่อนไปพร้อมกับความเข้มแข็งของการรวมกลุ่ม
สมาชิกเข้าด้วยกัน และการรวมตัวของสมาชิกก็เป็นไปเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
โดยนัยนี้ อาจกล่าวได้ว่า ความแข็งแรงกว่าของบุคคลหรือกลุ่มคนจึงเป็นสายสัมพันธ์อย่างหนึ่งใน
ระบบสังคมก่อนมีรัฐและเป็ นตัวกาหนดซึ่ งความยุติธรรมในบริบทดังกล่าว ในทางปรัชญาได้เรียก
10

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช
2540, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิญญูชน, 2543), 65.
11 Michel PROMONT, Alfred RIEG, (Sous la direction de), Introduction au droit
allemande, Tome II, Droit public–Droit prive, op.cit., 13. อ้างถึงใน วรพจน์ วิศรุตพิชญ์,
เรื่องเดียวกัน, 65 - 66.
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สิทธิเสรีภาพในลักษณะนี้ว่าสิทธิเสรีภาพตามสภาวะธรรมชาติ (State of Nature) ครั้นในเวลาต่อมา
ระบบสังคมและการเมืองได้พัฒนาตัวขึ้น กล่าวคือ เมื่อมีการสร้างรัฐหรือสังคมการเมืองขึ้นมาได้มีการ
ถ่ายโอนอ านาจหรื อ สิ ท ธิเสรี ภ าพที่ มี อยู่ แ ต่ เดิ ม ให้ กับ องค์ อ ธิปั ต ย์ เพื่ อ คุ้ ม ครองและปกป้ องสั งคม
ส่วนรวมซึ่งกระทาผ่านองค์กรต่าง ๆ ของอานาจอธิปไตยซึ่งโดยความเข้าใจทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย
คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ อย่างไรก็ดี เมื่อรัฐหรือสังคมการเมืองถูกสร้างขึ้นมา
มโนทัศน์เรื่องสิทธิเสรีภาพจึงบังเกิดขึ้น โดยองค์อธิปัตย์หรือรัฐจะต้องให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคล
สิทธิเสรีภ าพจึ งเป็ น มโนทัศ น์และพื้ นฐานที่ส าคัญ ยิ่งในระบอบประชาธิปไตยภายใต้
หลักนิติรัฐ ด้วยเหตุนี้ ประเด็น เรื่องสิทธิเสรีภ าพจึงเป็นส่วนสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้อง
บัญญัติรับรองไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สิทธิเสรีภาพมีค่าบังคับใช้ในระดับรัฐธรรมนูญนั่นเอง
2.4.1 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ
สาหรับความหมายของสิทธิและเสรีภาพนั้นมีการให้ความหมายของคาดังกล่าวไว้
ดังต่อไปนี้12
“สิ ท ธิ” (Right) คือ “อานาจที่ กฎหมายรับ รองให้ แก่ บุค คลในอัน ที่ จะกระท า
เกี่ยวข้องกับทรัพย์หรือบุคคลอื่น ” (เช่น สิทธิทวงหนี้ กรรมสิทธิ์ ฯลฯ) เป็นต้นว่าอานาจที่กฎหมาย
รับรองให้แก่บุคคลคนหนึ่งในอันที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นอีกคนหนึ่งหรือหลายคนกระทาการบางอย่าง
บางประการให้เกิดประโยชน์แก่ ตน เช่น เรียกร้องให้เขาชาระเงินให้หรือซ่อมแซมกาแพงบ้านให้ หรือ
ให้ ล ะเว้น กระท าการอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง เช่ น เรีย กร้อ งให้ ผู้ ที่ ข ายกิ จการให้ แก่ ต นละเว้น จากการ
ประกอบกิจการอย่างเดียวกันกับที่ขายให้แก่ตนในเมืองเดียวกันแข่งกันตน ส่วนกรรมสิทธิ์ในบ้านหลัง
หนึ่ง เมื่อวิเคราะห์กันอย่างถึงที่สุดแล้ว แท้ที่จริงก็คืออานาจของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นในอันที่จะ
ใช้สอยบ้านหลังนั้นเสวยประโยชน์จากบ้านหลังนั้น จาหน่ายจ่ายโอนบ้านหลังนั้นและห้ามมิให้ผู้อื่นเข้า
ไปในบ้านหลังนั้นและใช้บ้านหลังนั้นด้วยประการใด ๆ โดยมิชอบนั่นเอง
ส่ ว น “เสรี ภ าพ” (Liberty) นั้ น ได้ แ ก่ “ภาวะของมนุ ษ ย์ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก าร
ครอบงาของผู้ อื่ น ” “ภาวะที่ ป ราศจากการถูก หน่ ว งเหนี่ ย วขัด ขวาง” บุ คคลใดบุ ค คลหนึ่ งย่ อ มมี
เสรีภาพอยู่ตราบเท่าที่เขาไม่ถูกบังคับให้กระทาในสิ่งที่เขาไม่ประสงค์จะกระทาหรือไม่ถูกหน่วงเหนี่ยว
ขัดขวางไม่ให้กระทาในสิ่งที่เขาประสงค์จะกระทา กล่าวโดยสรุป เสรีภาพคืออานาจของบุคคลในอันที่
จะกาหนดตนเอง (Self - determination) โดยอานาจนี้บุคคลย่อมเลือกวิถีชีวิตของตนได้ด้วยตนเอง
12
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เสรีภาพจึงเป็ นอานาจที่บุคคลมีอยู่เหนือตนเอง ดังนั้น เสรีภาพจึงแตกต่างกับสิทธิซึ่งเป็นอานาจที่
บุคคลใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น โดยการเรียกร้องให้ผู้อื่นกระทาการหรือละเว้นกระทา
การอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นประโยชน์แก่ตน จริงอยู่การที่กฎหมายรับรองเสรีภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้แก่บุคคลย่อมมีผลก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้อื่นด้วยเหมือนกัน แต่หน้าที่ที่เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นอันเนื่องมาจาก
การที่กฎหมายรับรองเสรีภาพให้แก่บุคคลคนหนึ่งนี้เป็นแต่เพียงหน้าที่ที่จะต้องเคารพเสรีภาพของเขา
ผู้ทรงเสรีภาพคงมีอานาจตามกฎหมายแต่เพียงที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นละเว้นจากการรบกวนขัดขวาง
การใช้เสรีภาพของตนเท่านั้น หาได้มีอานาจตามกฎหมายที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นกระทาการอย่างใด
อย่ างหนึ่ งซึ่งมี ลั กษณะเป็ น การส่ งเสริมการใช้เสรีภ าพของตนหรือ เอื้ออานวยให้ ต นใช้เสรีภ าพได้
สะดวกขึ้นไม่
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าสิทธิกับเสรีภาพแม้จะคล้ายคลึงกันใน
ข้อที่ว่าต่างกัน ก็เป็น อานาจที่กฎหมายรับรองให้ แก่บุคคลแต่ก็แตกต่างในข้อสาระสาคัญอันมิอาจ
มองข้ามเสียได้ สิทธิเป็นอานาจของบุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่นอีกคนหนึ่งหรือหลายคน
กระทาการหรือละเว้นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงให้เ กิดประโยชน์แก่ตน เสรีภาพ
เป็นอานาจของบุคคลในอันที่จะกระทาในสิ่งที่ตนประสงค์จะกระทาและที่จะไม่กระทาในสิ่งที่ตนไม่
ประสงค์จะกระทาและแม้การมีอานาจดังกล่าวจะมี ผลก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้อื่น หน้าที่นั้นก็เป็นเพียง
หน้าที่ที่จะต้องละเว้นจากการกระทาใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้เสรีภาพของเขาเท่านั้น
การเปรี ย บเที ย บสิ ท ธิ ในการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ (Right of
Information) กับ เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ดเห็ น (Freedom of Expression) คงแสดงให้ เห็ น
ความแตกต่างระหว่างสิทธิกับเสรีภาพได้อย่างเป็นรู ปธรรมยิ่งขึ้น เมื่อเรากล่าวว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับ รองสิ ทธิในการรับ รู้ ข่าวสารของทางราชการแก่ราษฎร เราหมายความว่าราษฎรมีอานาจตาม
กฎหมายในอันที่จะขอดูเอกสารต่าง ๆ ที่ตนสนใจจากส่วนราชการผู้ครอบครองเอกสารเหล่านั้นไว้ได้
และส่วนราชการนั้นก็มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องให้ผู้ร้องได้ดูเอกสารเหล่านั้นด้วย ตรงกันข้ามเมื่อ
เรากล่าวว่ารัฐธรรมนู ญบัญญัติรับรองเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาฯลฯ เรา
หมายความว่าราษฎรมีอานาจตามกฎหมายในอันที่จะกล่าวถ้อยคาเขียนหรือเผยแพร่ ข้อความใด ๆ ที่
ตนประสงค์จะกล่าว เขียนหรือเผยแพร่ได้โดยปราศจากการรบกวนขัดขวางจากองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ
แต่ราษฎรหามีอานาจตามกฎหมายที่จะเรียกร้องให้รัฐจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการ
แสดงความคิดเห็นวิธีต่าง ๆ เหล่านั้นไม่ เช่น ไม่มีอานาจตามกฎหมายที่จะเรียกร้องให้รัฐจั ดหาเครื่อง
กระจายเสียงให้ใช้พูด ปากกาดินสอหรือเครื่องพิมพ์และกระดาษให้ใช้เขียนฯลฯ อานาจที่ราษฎรพึงมี
ต่อรัฐคงเป็นเพียงอานาจที่จะเรียกร้องให้รัฐละเว้นกระทาการใด ๆ ที่เป็นหรือจะเป็นอุปสรรคขัดขวาง
การแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้น
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อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันก็ได้มีการใช้คาว่า “สิทธิ” และคาว่า “เสรีภาพ” ปน ๆ
กันไป เช่น เรียกบรรดาสิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์แต่ละคนพึงจะมีในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์รวม ๆ
กัน ไปว่า “สิ ท ธิม นุ ษ ยชน” (Human Rights) ในประเทศเยอรมนี เรียกบรรดาสิ ท ธิและเสรีภ าพที่
รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ รั บ รองให้ แ ก่ บุ ค คลรวม ๆ กั น ว่ า “สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน” (Basic Rights หรื อ
Fundamental Constitutional Rights) กระนั้ น ก็ ต าม พึ ง ระลึ ก ไว้ เสมอว่ า สิ่ ง ที่ เรี ย กว่ า “สิ ท ธิ
มนุ ษ ยชน” ก็ ดี “สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน” ก็ ดี นั้ น ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะเป็ น “สิ ท ธิ ในเสรี ภ าพ” (Right of
Liberty) กล่าวคือ เป็นอานาจตามกฎหมายในอันที่จะกระทาการต่าง ๆ โดยปราศจากการรบกวน
ขัดขวางของรัฐนั่นเอง
2.4.2 ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ
การพิจารณาถึงประเภทของสิทธิและเสรีภาพนั้น ได้มีการจาแนกออกในหลาย
ลักษณะที่แตกต่างไปตามแต่ละเกณฑ์ เช่น สิทธิและเสรีภาพจาแนกตามเนื้อหา สิทธิและเสรีภาพ
จาแนกตามการกาเนิ ด และสิทธิและเสรีภ าพจาแนกตามอาการที่ใช้ 13 เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในที่ นี้
ผู้เขียนจะอธิบายถึงการจาแนกสิทธิและเสรีภาพตามแนวคิดคลาสสิคของประเทศเยอรมันแต่เพียง
ประเด็นเดียว เนื่องเป็นการจาแนกโดยอาศัยลักษณะการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับหน้าที่
ของรัฐเป็นข้อพิจารณา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการจาแนกอยู่บนฐานของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคลและภารกิจของรัฐที่จะต้องสนองตอบซึ่งจะทาให้เรามองเห็นพลวัตรเรื่อง
ดังกล่าวได้มากกว่าการแบ่งตามลักษณะอื่น ๆ
กล่ าวคื อ การจ าแนกประเภทของสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามแนวคลาสสิ ค ของ
ประเทศเยอรมันนั้น Georg Jellineck เป็นผู้เสนอแนวคิดในการแบ่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวโดยได้
แบ่งแยกสิทธิและเสรีภาพเป็น 3 ประเภท14 คือ
2.4.2.1 status negativus
หมายถึง กลุ่มของสิทธิและเสรีภาพที่การใช้สิทธิและเสรีภาพของปัจเจก
บุคคลจะต้องปราศจากการเข้าแทรกแซงใด ๆ ของรัฐ การใช้สิทธิและเสรีภาพประเภทนี้เป็นเรื่องที่
ปัจเจกบุคคลสามารถดาเนินการไปได้เองโดยรัฐไม่จาต้องเข้ามาดาเนินการใด ๆ สิทธิและเสรีภาพ
ประเภทนี้เป็นสิทธิและเสรีภาพที่ ปฏิเสธอานาจรัฐ สิทธิและเสรีภาพในกลุ่มนี้ แสดงออกมาในรูปของ
สิทธิในการป้องกัน (Abwehrrecht) อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลต่อการแทรกแซงของ
รัฐหรือการละเมิดของรัฐ จากสิทธิในการป้องกันของปัจเจกบุคคลดังกล่าวนี้ปัจเจกบุคคลอาจเรียกร้อง
13

เรื่องเดียวกัน, 29 - 38.
14 บรรเจิ ด สิ ง คะเนติ , หลั ก พื้ น ฐำนเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ เสรี ภ ำพ และศั ก ดิ์ ศ รี ค วำมเป็ น มนุ ษ ย์ ,
(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552), 52 - 53.
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ให้มีการแก้ไขเยียวยาจากรัฐได้ในกรณีที่มีการแทรกแซงหรือมีการละเมิดจากรัฐ หรืออาจเรียกร้องให้
รัฐละเว้นจากการกระทาการดังกล่าวได้
ตัว อย่ างของสิ ท ธิในกลุ่ ม status negatives ตามรัฐ ธรรมนู ญ ของไทย
ฉบับก่อนหน้า (พ.ศ. 550) เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการ
สื่อสาร สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในทาง
วิชาการ เป็นต้น
2.4.2.2 status positivus
หมายถึง กลุ่มของสิทธิที่การใช้สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมิอาจจะ
บรรลุความมุ่งหมายได้หากปราศจากการเข้ามาดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจากรัฐ สิทธิและเสรีภาพ
ประเภทนี้แสดออกมาในรู ปของสิทธิประเภท “สิทธิเรียกร้อง” สิทธิเรียกร้องให้กระทาการ สิทธิใน
การด าเนิ น คดี ตามทั ศ นะของ Jellinek เห็ น ว่ าสิ ท ธิ ที่ เป็ น ศู น ย์ ก ลางของสิ ท ธิ ป ระเภทนี้ คื อ สิ ท ธิ
เรียกร้องที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย (Anspruch auf Rechsschutz)
สิ ท ธิป ระเภทนี้ ตามรัฐ ธรรมนู ญ ของไทยฉบั บ ก่ อ นหน้ า (พ.ศ. 550)
ได้แก่ สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข สิทธิได้รับการเลี้ยงดู
และการศึกษาอบรมจากรัฐของเด็กและเยาวชน สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งมี
อายุเกินหกสิบปี สิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐของผู้
พิการและสิทธิที่จะใช้สิทธิทางศาล เป็นต้น
2.4.2.3 status activus
หมายถึง กลุ่มของสิทธิที่ปัจเจกบุคคลใช้สิทธิของตนในการเข้าไปมีส่วน
ร่ว มในการสร้ างเจตจ านงทางการเมื อ งหรือเข้าไปมีส่ ว นร่ว มกั บ องค์ ก รของรัฐ สิ ท ธิและเสรีภ าพ
ประเภทนี้ได้มีการบัญญัติรับรองออกมาในรูปของ “สิทธิของพลเมือง” อันได้แก่สิทธิของผู้เลือกตั้ง
สิทธิในการลงสมัครรับ เลือกตั้ง สิ ทธิในการสมัครเข้ารับราชการ สิ ทธิในการจัดตั้งพรรคการเมือง
รวมทั้งสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองอื่น ๆ สิทธิประเภทนี้มักจะจากัดให้เฉพาะพลเมือง
ของชาตินั้น
2.4.3 แนวคิดในการจากัดสิทธิเสรีภาพ
เป็ น ที่ย อมรับ ในระดับสากลว่าประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภ าพเป็นหลั กการพื้นฐาน
ในทางสากล ด้วยเหตุนี้ การใช้อานาจทั้งปวงของภาครั ฐ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายตุลาการต่างจะต้องคานึ งถึงสิ ทธิเสรีภ าพของปัจเจกบุคคล การกระทาใด ๆ ที่เป็นการละเมิด
ลิดรอน จากัดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลอย่างน้อยที่สุด จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้
อย่างชัดแจ้งเพียงเท่านั้นเป็นประการแรก ประการต่อมา ต้องพิจารณาว่าการจากัดสิทธิเสรีภาพนั้นมี
ความเหมาะสมและได้สัดส่วนกับสถานการณ์หรือไม่
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อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญของรัฐ ประชาธิปไตยบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้
ลักษณะด้วยกัน คือ บางกรณีบัญญัติรับรองไว้อย่างสัมบูรณ์ (Absolute) กล่าวคือ โดยไม่มีเงื่อนไข
หรือข้อจากัดใด ๆ แต่บางกรณีก็บัญญัติรับรองไว้อย่างสัมพันธ์ (Relative) กล่าวคือ รัฐสงวนไว้ซึ่ง
อานาจในอันที่จะจากัดการใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้น ๆ ในภายหลัง
เฉพาะแต่สิทธิและเสรีภาพในมโนธรรมหรือในทางความคิดเท่านั้นที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติรับรองไว้อย่างสัมบูรณ์ แต่สาหรับสิทธิและเสรีภาพในการกระทาแล้ว รัฐธรรมนูญหาได้บัญญัติ
รับรองไว้อย่างสัมบูรณ์ไม่ การดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสัง คมนั้นจาเป็นต้องมีระเบียบวินัย แต่ละคนจะ
ใช้สิทธิหรือเสรีภาพกระทาการใด ๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ของผู้อื่นหรือต่อประโยชน์ส่วนรวม (General Interest) หรือประโยชน์มหาชน (Public Interest)
ไม่ได้15
ตัวอย่าง สาหรับบทบัญญัติรับรองไว้อย่างสัมบูรณ์ เช่น เสรีภาพของการนับถือ
ศาสนา ลัทธิ นิกายทางศาสนา รวมทั้งเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อของตน ดังจะเห็น
ได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับก่อนหน้า (พ.ศ. 550) มาตรา 3716 ที่บัญญัติรับรอง
เรื่ อ งดั งกล่ า วไว้ ในส่ ว นสิ ท ธิ เสรี ภ าพที่ รัฐ ธรรมนู ญ ไม่ ได้ บั ญ ญั ติ รั บ รองไว้ อ ย่ างสั ม บู รณ์ นั้ น เช่ น
ปัจเจกบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์การโฆษณา ฯลฯ และการกระทาเหล่านั้น
จะต้องไม่ไปล่วงละเมิดบุคคลอื่น กล่าวคือ จะต้องไม่เป็นการหลบหลู่เกีย รติหรือทาลายชื่อเสียงบุคคล
อื่นหรือทาลายความมั่นคงของรัฐ เป็นต้น
ด้วยความเป็นจริงตามข้างต้นนั้น ต้องยอมรับว่าองค์กรต่าง ๆ ของรัฐหรืออีกนัย
หนึ่ง “ผู้ปกครอง” มีอานาจที่จะจากัดการใช้สิทธิเสรีภาพลงได้ โดยการบังคับให้แต่ละคนกระทาการ
บางอย่างหรือห้ามมิให้แต่ละคนกระทาการบางอย่าง ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและ/หรือ
รักษาไว้ซึ่งประโยชน์มหาชน ปัญหาคงมีแต่เพียงว่าทาอย่างไรจึงจะมั่นใจได้ว่าองค์กรต่าง ๆ ของรัฐจะ
ไม่ใช้อานาจจากัดสิทธิและเสรีภาพในการกระทาของตนตามอาเภอใจ17
รากฐานของเกณฑ์ที่ใช้บังคับในการจากัดสิทธิเสรีภาพเมื่อพิจารณาดูแล้วมาจาก
คาประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 มาตรา 4 บัญญัติว่า “เสรีภาพก็คือความสามารถ
15

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ, 49 - 50.
16 มาตรา 37 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา
หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”
17 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ, 50 - 51.
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ที่จะกระทาการใดก็ได้ที่ไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น ดังนั้น การใช้สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนจะ
มี ก็ เพี ย งข้ อ จ ากั ด เฉพาะที่ ต้ อ งยอมให้ ส มาชิ ก อื่ น ของสั ง คมสามารถใช้ สิ ท ธิ เหล่ า นี้ เช่ น เดี ย วกั น
ข้อจากัดเช่นว่านี้ จะกาหนดขึ้นได้ก็แต่โดยบทกฎหมายเท่านั้น ” และมาตรา 5 “กฎหมายมีสิทธิที่จะ
ห้ามเฉพาะการกระทาที่รบกวนสังคมเท่านั้น สิ่งใดที่ไม่มีกฎหมายห้ าม ใครจะมาห้ามไม่ให้ทาย่อม
ไม่ได้และในทานองกลับกันบุคคลย่อมไม่ถูกบังคับให้กระทาการในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้สั่งให้กระทา”
จากบทบัญญัติทั้งสองมาตราทาให้เห็นว่าการจากัดสิทธิเสรีภาพนั้นมีหลักอยู่สอง
ประการคือ ประการแรก การจากัดสิทธิเสรีภาพเพื่อคุ้มครองบุคคลอื่น ประการที่สอง การจากัดสิทธิ
เสรีภาพเพื่อคุ้มครองสังคม ซึ่งอธิบายได้คือ
2.4.3.1 การจากัดสิทธิเสรีภาพเพื่อคุ้มครองบุคคลอื่น
ในกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่การใช้เสรีภาพของคนหนึ่งอาจไปขัดกับการใช้
เสรีภาพของอีกคนหนึ่ง รัฐจึงต้องเข้ามาจัดระเบียบโดยการจากัดสิทธิเสรีภาพด้ว ยวิธีการต่าง ๆ กัน
ตัวอย่างเช่น การแตกต่างทางความคิดเห็นระหว่างบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กับนักหนังสือพิมพ์ โดย
นักหนังสือพิมพ์เห็นว่าเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์จะถูกทาลายถ้าไม่สามารถแสดงออกซึ่งความคิดได้
แต่บ รรณาธิการหนั งสือพิมพ์จะตีพิมพ์แต่ความคิดเห็นที่ได้รับการตรวจสอบจากบรรณาธิการแล้ว
เท่านั้น อีกตัวอย่าง ในเรื่องของความเชื่อในทางศาสนาในเรื่องดังกล่าวมีทั้งผู้ที่ เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อตาม
ความเชื่อของแต่ละฝ่าย ผู้ที่มีความเชื่อต่างก็ต้องการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อและผู้ที่ไม่ เชื่อตาม
ความเชื่อของแต่ละฝ่าย ผู้ที่มีความเชื่อต่างก็ต้องการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของตนเองแต่ผู้ที่ไม่
เชื่อนั้ นบอกว่าการปฏิบั ติดังกล่ าวเป็นการทาร้ายต่อเสรีภ าพของตน ดังนั้นจะเห็ นได้ว่ามีเสรีภ าพ
อันหนึ่งที่ขัดกับเสรีภาพอีกอันหนึ่งทาให้ผู้บัญญัติกฎหมายจาต้องเลือกเอาอันใดอันหนึ่ง เช่น เสรีภาพ
ในการรวมตัวเป็นสหภาพประท้วงการกระทาของเจ้าของกิจการย่อมสาคัญกว่าเสรีภาพในการเลือก
ผู้ร่วมงานของเจ้าของกิ จการ ในบางครั้งการจากัดก่อให้เกิดการจัดลาดับเสรีภาพที่ขัดแย้งกัน เช่น
เสรีภาพในตัวบุคคลอยู่เหนือเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการติดต่อสมาคมอยู่เหนือเสรีภาพ
ในการประท้วง ในบางครั้งก็ต้องให้ความสาคัญกับเสรีภาพทั้งสองที่ขัดแย้งกัน โดยมีการจากัดเสรีภาพ
ทั้งสองที่ขัดแย้งกันเพื่อให้ใช้ได้โดยไม่ขัดกัน เช่น การยอมรับเสรีภ าพในการนัดหยุดงานของคนงาน
บางคนก็ต้องมีการยอมรับเสรีภาพในการเข้าทางานของคนงานบางคนในเวลาเดียวกันด้วย
2.4.3.2 การจากัดสิทธิเสรีภาพเพื่อคุ้มครองสังคม
อันเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าหากสังคมใดไม่มีการจากัดสิทธิเสรีภาพแล้ว สังคม
นั้นจะอยู่ในภาวะอนาธิปไตย สังคมนั้นก็จะสูญสลายไปในที่สุด ดังนั้น การที่จะต้องดารงสังคมให้มีอยู่
ได้นั้นจึงจาเป็นต้องจะจากัดสิทธิเสรีภาพลง การจากัดสิทธิเสรีภาพดังกล่าวเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะเข้า
มาควบคุมจัดระเบียบสิทธิเสรีภาพเหล่านั้น การจัดระเบียบดังกล่าวจึงต้องมีการจากัดสิทธิเสรีภาพซึ่ง
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มีอยู่สองแบบด้วยกันคือการจากัดสิทธิเสรีภาพโดยเด็ดขาด (Les Limitations absolues) และการ
จากัดสิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวเนื่องตามความจาเป็น (Les limitations relatives) ซึ่งอธิบายได้คือ
(1) การจากัดเสรีภาพโดยเด็ดขาด
การจากัดสิทธิเสรีภาพดังกล่าวเป็นข้อกาหนดหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับ
ทุกคนในประชาคมนั้น ๆ และใช้บังคับกับทุกสถานการณ์ซึ่งสามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มได้คือ
กลุ่ ม แรก มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความสงบเรียบร้อยให้ เกิดขึ้น ใน
สังคม ในความหมายของแนวคิดฝรั่งเศสแล้วเห็นว่า ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสาธารณสุข
นั้นเป็นข้อจากัดอย่างเด็ดขาดที่รัฐสามารถใช้อ้างได้ว่าเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ถ้าพบว่า
การใช้เสรีภาพของผู้หนึ่งผู้ใดไปกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ความยุ่งยากตรงที่ว่าจะใช้
ข้อจากัดดังกล่าวได้เมื่อไหร่ในสถานการณ์ใด
กลุ่มที่สอง มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองศีลธรรมในสังคม การดารงอยู่ของ
สังคมนั้นนอกจากต้องการความสงบเรียบร้อยแล้ว สังคมนั้นยังต้องมีศีลธรรมในสังคมนั้นด้วยซึ่งในที่นี้
ต้องเป็นศีลธรรมอันเกิดจากความรู้ สึกร่วมกันของสมาชิกในสังคมนั้น ในสังคมหนึ่ง ๆ จะต้องมีทั้ง
ความดีและความเลวปนเปกันไป จริยธรรมและศีลธรรมจะเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการเคารพและเป็นเกณฑ์
ในการจากัดการใช้สิทธิเสรีภาพนั้น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลร้ายแก่สังคมขึ้นได้ เช่น การที่กฎหมายฝ่าย
บ้านเมืองมีบัญญัติที่เกี่ยวกับจริยธรรมและศี ลธรรมของสังคมในการเคารพต่อชีวิต ศักดิ์ศรี ทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่น การปฏิเสธการแบ่งแยกทางเพศ สีผิว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ทางจริยธรรม
และศีลธรรมที่เป็นตัวจากัดการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคล
กลุ่มที่สาม มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองรัฐ โดยไม่ให้มีการใช้สิทธิเสรีภาพ
มาทาลายรัฐ การปกปักรักษารัฐดังกล่าวเป็นการปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการกระทาที่
เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ
(2) การจากัดสิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวเนื่องตามความจาเป็น
การจากัดเสรีภาพดังกล่าวมีความแตกต่ างจากการจากัดสิทธิกับลักษณะ
แรก กล่าวคือ กรณีดังกล่าวนี้เป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพที่ขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่หรือขึ้นอยู่กับสิ่งที่
ต้องได้รับ ผลกระทบจากการใช้การจากัดดังกล่าว เช่น คนต่างชาติอาจถู กจากัดสิทธิเสรีภ าพทาง
การเมืองหรือในสถานการณ์สงครามและในสถานการณ์ภาวะบังคับของบ้านเมืองก็จาเป็ นต้องมีการ
จากัดสิทธิเสรีภ าพได้ เช่น ในการประกาศกฎอัยการศึกห้ ามประชาชนออกนอกบ้านเรือนของตน
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ระหว่างเวลาที่ทางรัฐกาหนด ในกรณีดังกล่าวในภาวะปรกติถือได้ว่าเป็นการขัดต่อเสรีภาพในการ
เดินทางแต่ในภาวะวิกฤตดังกล่าวถือได้ว่าไม่ขัดต่อเสรีภาพในการเดินทาง เป็นต้น18
ดังจะพบว่าการจากัด สิ ท ธิเพื่ อคุ้ มครองสั งคมในประการหลั ง เป็ น การ
ขยายขอบเขตอานาจรัฐออกไปในสังคมการเมืองโดยการจากัดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ทั้งนี้โดย
ทฤษฎีแล้วจาเป็นต้องมีเพื่อเป็นการคุ้มครองมหาชนโดยรวม แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะของการจากัด
สิทธิเสรีภาพนั้นก็เป็นปัญหาที่จะต้องไตร่ตรองต่อไปว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะยิ่ง
ในสถานการณ์อันไม่ปรกติ กล่าวคือ การจากัดสิทธิเสรีภาพจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลโดยภาระ
ที่ปัจเจกบุคคลต้องแบกรับกับเป้าหมายที่จะได้รับจากการจากัดสิทธิ เสรีภาพต้องมีความคุ้มทุน และ
โดยหลักการแล้วต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสารัตถะสาคั ญ แห่งสิทธิเสรีภาพ กระนั้นก็ดี ถึงแม้ว่า
สถานการณ์แห่งความเป็นจริงการจากัดสิทธิเสรีภาพจะกระทบเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในบั่นปลายเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วอานาจรัฐก่อนหน้าจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบและเยียวยาต่อความเสียหายในท้ายที่สุด
2.5 หลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะ
2.5.1 ความเบื้องต้น
ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า สารัตถะของหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมคือมุ่ง
เรียกร้องให้มีการจากัดอานาจของผู้ ปกครองและในขณะเดียวกันก็ประสงค์ให้บรรดาการใช้อานาจ
ทั้งหลายของรัฐจะต้องคานึ งถึงสิทธิเสรีภ าพของปัจเจกบุคคล ดังนั้ น จึงส่ งผลให้ รัฐ จะต้องผู กพั น
ตนเองภายใต้กฎหมายในการปกครอง ด้วยเหตุผลที่ว่านี้ ทาให้เกิดข้อเรียกร้องที่ว่ากฎหมายที่ใช้ใน
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เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, “การจากัดสิทธิและเสรีภาพ,” วำรสำรศำลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 3
เล่มที่ 9 (กันยายน - ธันวาคม 2544): 30 - 32.
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การปกครองต้ อ งมี เ นื้ อ หาที่ แน่ น อนชั ด เจนซึ่ ง เรี ย กว่ า “หลั ก ความมั่ น คงแห่ ง นิ ติ ฐ านะ”
หรือ “หลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ”19
เมื่อพิจารณาหลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะในฐานะที่เป็นสารัตถะประการ
หนึ่งของหลักนิติรัฐเราสามารถแยกพิจารณาได้ออกเป็น นัย20 คือ
นัยแรก เป็นนัยที่มุ่งประเด็นไปที่ภารกิจของกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายย่อมช่วย
ให้ เ กิ ด ระบบที่ แ น่ น อนและเชื่ อ ถื อ ได้ โดยอาศั ย การบั ญ ญั ติ ก ฎเกณฑ์ ที่ มี ลั ก ษณะผู ก มั ด ส าหรั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองด้วยกันเองและความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับรัฐหรือแม้กระทั่งในการ
บริหารงานของรัฐเอง
นัยที่สอง หลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะย่อมเป็นหลักการที่ เป็นตัวกาหนด
โครงสร้ า งของกฎหมายเป็ น เสมื อนเบ้ าที่ ห ล่ อ หลอมกฎหมาย กล่ าวคื อ ในแง่ที่ ว่ากฎเกณฑ์ ท าง
กฎหมายจะต้องมีเนื้อหาที่แน่นอนและชัดเจนรวมทั้งมีความถาวรต่อเนื่อง
อย่ างไรก็ดี เมื่ อกล่ าวถึ งหลั ก ความมั่ น คงแห่ งนิ ติฐ านะในความหมายนี้ ก็มั กจะ
หมายถึงสาระสาคัญตามนัยที่สองซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้21
(1) กฎเกณฑ์ ท างกฎหมายจะต้ อ งมี เนื้ อ หาที่ แ น่ น อนและชั ด เจน กล่ า วคื อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายจะต้องปรากฏความอย่างประจักษ์แจ้งว่าต้องการอะไรโดยจะต้องไม่ก่อให้เกิด
การตีความได้หลายนัย
(2) ความถาวรต่อเนื่องของกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย กล่าวคือ ลักษณะกฎเกณฑ์
ทางกฎหมายต่าง ๆ จะต้องมีความต่อเนื่องและใช้ได้ยืนยาวเพื่อเป็นหลักประกันในการกระทาการ
ใด ๆ ในอนาคตว่าจะได้รับการคุ้มครอง
(3) ประเด็ น เกี่ ย วกั บ ค าสั่ งทางปกครอง กล่ าวคื อ การออกบรรดาค าสั่ งทาง
ปกครองจะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะนี้ด้วย
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หลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะและหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ มีลักษณะร่วมกัน
ในแง่ของวัตถุประสงค์และฐานที่มา แต่ทั้งนี้ก็มีความแตกต่างกันอยู่ในรายละเอียดดูความสัมพันธ์และ
ความแตกต่างของทั้งสองหลักการจาก ปิยบุตร แสงกนกกุล , กฎหมำยปกครองของประเทศในยุโรป,
(กรุงเทพฯ: โครงการตาราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
556), 1 3 - 131.
20 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมำยรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพฯ: โครงการตาราและ
เอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 428.
21 เรื่องเดียวกัน, 428 - 433.
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(4) ประเด็นเกี่ยวกับคาพิพากษาหรือคาวินิจฉัยของศาลอันเนื่องด้วยศาลมีหน้าที่
ในการวินิจฉัยข้อพิพาททางกฎหมาย ดังนั้น ในการวินิจฉัยใด ๆ นั้นศาลจะต้องกระทาไปโดยตั้งอยู่
หลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะเพื่อให้เกิดความยุติธรรมสูงสุด
(5) กรณี ค วามขัดแย้ งระหว่างหลั กความมั่นคงของกฎหมายกั บหลั กที่ ว่าการ
ปกครองต้องเป็ น ไปโดยถูกต้องตามกฎหมายจะพบว่าในข้อ (3) และ (4) เมื่อมีการออกคาสั่ งทาง
ปกครองและพิพากษาคดีไปแล้วอาจเกิดกรณีความขัดแย้งระหว่างหลัก ความมั่นคงของกฎหมายกับ
หลักที่ว่าการปกครองต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายในกรณีนี้จึงเรียกร้องให้มีความสมดุลของทั้ง
สองหลักการ
2.5.2 วัตถุประสงค์ของของหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะ
หลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะเรียกร้ององค์กรผู้ใช้อานาจมหาชนให้รับประกันแก่
ปัจเจกบุคคลที่อยู่ภายใต้อานาจใน ประการ22 คือ
ประการแรก องค์กรผู้ใช้อานาจมหาชนต้องประกันเสถียรภาพของสถานะทาง
กฎหมายของปั จ เจกบุ คคล กล่ าวคือ กฎเกณฑ์ ที่องค์กรผู้ ใช้อานาจมหาชนตราขึ้นใช้บังคับ ต้องมี
สถานะที่มั่นคงพอสมควรเมื่อเทียบกับเวลา กฎเกณฑ์เหล่านั้นต้องไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
บ่อยครั้งหรือง่ายจนเกินไป
ประการที่สอง องค์กรผู้ใช้อานาจมหาชนต้องประกันความแน่นอนและชัดเจน
ของกฎเกณฑ์และสถานะทางกฎหมายของปัจเจกบุคคล กล่าวคือ กฎเกณฑ์และคาสั่งทั้งหลายต้องมี
ความชัดเจน เข้าใจง่ายและเข้าถึงง่าย อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องประการแรกเกี่ยวกับวิชากฎหมาย
ปกครองมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีการยกเลิกหรือเพิกถอนคาสั่งทางปกครองและกรณีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกฎหรือการตรากฎใหม่ขึ้นใช้บังคับ
อย่างไรก็ดี หลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะยังชี้ให้เห็นถึงปัญหารากฐาน
ของกฎหมายที่มีภารกิจสาคัญ ประการอันขัดแย้งกัน ภารกิจแรกกฎหมายเป็นไปเพื่อความยุติธรรม
ในภารกิจนี้เรียกร้องให้ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎเกณฑ์และสถานะทางกฎหมายได้เพื่อความเป็นธรรม
และเพื่อให้สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกภารกิจหนึ่ง กฎหมายต้องประกันความ
แน่ น อนชัด เจน ในภารกิจ นี้ เรี ย กร้ อ งไม่ให้ มี การเปลี่ ย นแปลงกฎเกณฑ์ ห รือสถานะทางกฎหมาย
เพราะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ย่อมกระทบต่อสถานะทางกฎหมาย สิทธิและหน้ าที่ ประโยชน์อันชอบ
ธรรมของบุคคลผู้สุจริตที่ได้รับไปแล้ว
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่าโดยนัยนี้เราสามารถแยกหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะ
ได้ออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ
22

ปิยบุตร แสงกนกกุล, กฎหมำยปกครองของประเทศในยุโรป, 1 3 - 1 4.
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ประเด็นแรก กระบวนการตรากฎหมาย กล่าวคือ ในกระบวนการตรากฎหมาย
ล าดั บ ศั ก ดิ์ ต่ าง ๆ นั้ น ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ จ ะต้ อ งตรากฎหมายโดยมี ใจความที่ ชั ด เจนไม่ ส ร้ างความ
คลุมเครือให้มีการตีความได้หลายนัย
ประเด็นที่สอง ข้อความที่ปรากฏในตัวกฎหมายนั้นจะต้องเป็นที่ประจักษ์ ว่ารัฐ
เรี ย กร้ อ งอะไรจากพลเมื อ งและแบบแผนพฤติ ก รรมของฝ่ ายรัฐ จะต้ อ งเป็ น พฤติ ก รรมที่ ส ามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตลอดจนมีความสม่าเสมอ
ประเด็ น สุ ด ท้ า ย ส าหรั บ กฎหมายในลั ก ษณ ะที่ จ ากั ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของ
ปัจเจกบุคคลนั้นจะต้องบัญญัติกาหนดไว้ให้ชัดเจนว่าบังคับหรือห้ามมิให้บุคคลประเภทใด กระทาการ
อะไร ในกรณีใดและเพื่อประโยชน์อะไร หรือให้อานาจฝ่ายบริหารออกคาสั่งบั งคับหรือห้ามมิให้บุคคล
ประเภทใด กระท าการอะไรในกรณี ใดและเพื่ อ อะไร 23 กล่ าวคื อ บทบั ญ ญั ติ ของกฎหมายที่ ฝ่ าย
นิติบั ญญัติตราขึ้น เพื่อจากัดสิ ทธิเสรีภาพนั้นต้องเป็นข้อความไม่ที่สร้างความคลุมเครือและต้องไม่
ก่อให้เกิดการตีความได้หลายนัย ทั้งนี้เหตุผลประการหนึ่งที่สาคัญคือเพื่อให้ปัจเจกบุคคลคาดคะเนได้
ว่าตนสามารถกระทาสิ่งใดภายใต้ขอบเขตหรือสภาพแวดล้อมใดเพื่อเป้าหมายของการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ
สาหรับประเด็นการคาดคะเนในการกระทาการใด ๆ ของปัจเจกบุคคลนั้นเป็น
การประกัน ไว้ซึ่ง “ความมั่น คงแน่ นอนแห่ งนิ ติฐ านะ” เพราะในทางกลั บ กัน หากปั จเจกบุ คคลไม่
สามารถคาดคะเนได้ว่าผลของการกระทาใด ๆ ของตนจะให้ คุณ หรือให้ โทษมากน้อยเพียงใดแล้ ว
ปั จ เจกบุ ค คลย่ อ มไม่ ก ล้ าตั ด สิ น ใจที่ จ ะใช้ สิ ท ธิเสรี ภ าพนั้ น ๆ ของตนออกไปซึ่ งนั่ น ย่ อ มหมายถึ ง
ผลประโยชน์ที่ปัจเจกบุคคลจะต้องสูญเสียไปจากความกากวมและคลุมเครือของตัวบทกฎหมาย
ดังจะเห็น ได้จากบทเรียนของฝรั่งเศสซึ่งเคยมีกรณี ที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
(Conseil constititionnel) ตัดสินพิพากษาว่าร่างรัฐบัญญัติที่ให้อานาจเจ้าพนักงานตารวจยุติธรรม
(Officier de police judiciaire) หรือเจ้าหน้าที่ตารวจยุติธ รรม (Agent de police judiciaire) ซึ่ง
กระทาตามคาสั่งของเจ้าพนักงานตารวจยุติธรรมทาการตรวจค้นยานพาหนะที่มิได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
บนทางสาธารณะต่อเจ้าหน้ าของหรือผู้ ขับขี่ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ ให้
เหตุผลว่าร่างรัฐบัญ ญัติฉบั บ นี้มิได้กาหนดกรณี ที่เจ้าพนังงานตารวจยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ตารวจ
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วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช
2540, 120.

33
ยุติธรรมซึ่งกระทาตามคาสั่งของพนักงานตารวจยุติธรรมจะใช้อานาจตรวจยานพาหนะได้ไว้ให้แน่นอน
ชัดเจน24
อาจกล่าวได้ว่าหลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญใน
นิ ติ รัฐ เพื่ อ คุ้ มครองสิ ท ธิเสรี ภ าพของปั จเจกบุ ค คล กล่ าวโดยสรุปได้ คือ ความชัดเจนแน่น อนของ
กระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติจะนาไปสู่ความชัดเจน เถรตรงของกระบวนการบังคับใช้
กฎหมายโดยไม่นาไปสู่การตีความได้หลายนัย ทั้งนี้ในระดับของปัจเจกบุคคลจะก่อให้เกิดความแน่ใจ
ได้ว่าตนสามารถกระทาการใด ภายใต้ขอบเขตใดได้บ้างและท้ายที่สุ ดแล้วหลั ก ความแน่นอนแห่ ง
นิติฐานะชัดเจนมุ่งคุ้มครองไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล
2.6 หลักความได้สัดส่วน
2.6.1 ความเบื้องต้น
หลักความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality) หรือหลักความพอสมควร
แก่เหตุถือเป็นหลักการที่มีความสาคัญในระบบกฎหมายยุโรปซึ่งได้รับการพัฒนามาจากการขยายพื้นที่
การใช้ อ านาจของรั ฐ จากยุ ค อดี ต มายั งปั จ จุ บั น ซึ่ งเป็ น รั ฐ สมั ย ใหม่ แ บบประชาธิ ป ไตย กล่ า วคื อ
รัฐสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันนอกจากมีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศและการรักษาความสงบ
ภายในแล้ว ยังต้องทาหน้าที่ในการบริการสาธารณะซึ่งมีความซับซ้อนอันเนื่องด้วยเกี่ยวพันกับปัจจัย
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ การกระทาต่าง ๆ ขององค์กรผู้ใช้อานาจอธิปไตย
ทั้งหลาย เช่น การกาหนดหรือออกนโยบาย คาสั่งและข้อบังคับต่าง ๆ ของฝ่ายปกครอง การบัญญัติ
กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายตุลาการ นอกจากต้องรักษาไว้ซึ่ง
ความเป็นธรรมและคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะของสังคมแล้ว ในอีกด้านหนึ่ง ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า
การใช้อานาจมหาชนเหล่านั้นย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลักความได้สัดส่วนจึง
เป็นเครื่องมือสาหรับการหาความดุลยภาพการใช้อานาจทั้งหลายของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
อานาจของฝ่ายปกครองเพื่อเป็นหลักประกันได้ว่าอานาจรัฐจะกระทบกระเทื อนต่อปัจเจกบุคคลเท่าที่
จาเป็นเพียงเท่านั้น
แต่อย่างไรก็ดี ใช่ว่าหลักความได้สัดส่วนจะมุ่งคุ้มครองเฉพาะปัจเจกบุคคลเพียง
เท่ า นั้ น หากแต่ ห ลั ก แห่ ง ความได้ สั ด ส่ ว นนั้ น เป็ น หลั ก ที่ ค านึ ง ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมทั้ ง ในส่ ว นของ
24

คาวินิ จ ฉัย ลงวัน ที่ 12 มกราคม ค.ศ.1977 ใน Louis FAVOREU et Loic PHILIP, Les
grandes decision du conseil constitutionnel, Paris, Sirey, 1979, 391 - 406. อ้ า ง ถึ ง ใน
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, เรื่องเดียวกัน, 122 - 123.
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ปัจเจกบุคคลและความยุ ติธรรมต่อสังคมโดยรวมด้วย ทั้งนี้เพราะการอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น
ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลก็ดี ผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันก็ดี รวมทั้งผลประโยชน์
ของมหาชนก็ดี ย่อมมีผลกระทบต่อกันและกันเสมอ การคลี่คลายความขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์
ดังกล่ าวของประเทศในทางตะวัน ตกได้อาศัยหลั กความได้สั ดส่ วนเป็นหลั กในการแก้ปัญ หาความ
ขัดแย้งดังกล่าว ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน
เป็นไปอย่างสันติบนหลักการของกฎหมายที่คานึงถึงความยุติธรรมของทุกฝ่าย25
2.6.2 พัฒนาการของหลักความได้สัดส่วน
หากสืบย้อนพัฒนาการของหลักความได้สัดส่วนพบว่านับตั้งแต่หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เป็นต้นมา หลักความได้สัดส่วนได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการที่ใช้เป็นเกณฑ์ใ นการควบคุม
ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ นั่นเป็นการยอมรับหลักความได้สัดส่วนเข้าสู่ระบบกฎหมาย26 กล่าวอีกนัย
หนึ่ง คือการยอมรับให้หลักความได้สัดส่วนมีค่าในระดับรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี Wieacker ได้เสนอว่า
การศึ ก ษาความเป็ น มาของหลั ก ความได้ สั ด ส่ ว นนั้ น ต้ อ งย้ อ นไปสู่ ยุ ค ประวั ติ ศ าสตร์ได้ กล่ าวคื อ
Wieacker ได้แยกพิจารณารากฐานอันเป็นที่มาของหลั กความได้สัดส่วนโดยมีที่มาจาก 3 หลักคื อ
ประการแรก หลั กความยุ ติ ธ รรมในลั ก ษณะของการตอบแทน (die vergeltende Gerchtigkeit)
ประการที่สอง หลักความยุติธรรมในลักษณะของการแบ่งส่วน (die zuteilende Gerchtigkeit) และ
ประการสุดท้าย หลักแนวคิดที่ว่ากฎหมายย่อมมีความมุ่งหมายเพื่อรับใช้ประโยชน์ของปัจ เจกบุคคล
และประโยชน์ของส่วนร่วม ดังนั้น การจากัดขอบเขตของการดาเนินการตามกฎหมายย่อมขึ้นอยู่กั บ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว วัตถุประสงค์ของกฎหมายจึงเป็นตัวกาหนดการดาเนินการของ
กฎหมาย ด้วยเหตุนี้ จึงก่อให้เกิดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความชอบของการดาเนินการดังกล่าวโดย
พิจารณาจากวิธีการ-วัตถุประสงค์-ความสัมพันธ์27 อธิบายโดยง่ายคือ หลักความได้สัดส่วนมุ่งเรียกร้อง
ให้เกิดความเหมาะสมระหว่างวิธีการและเป้าหมายที่ฝ่ายปกครองต้องการบรรลุนั่นเอง
ในระบบกฎหมายของประเทศเยอรมัน หลักความได้สัดส่วนได้รับการพัฒนาใน
ปลายศตวรรษที่ 19 โดยศาลปกครองสู งสุ ดแห่ งปรัส เซีย (Prussian Oberverwaltungsgericht /
Prussian Supreme Administrative Court) กล่าวคือ ศาลปกครองสูงสุดได้นาหลักความได้สัดส่วน
25

บรรเจิ ด สิ งคะเนติ และ สมศั ก ดิ์ นวตระกู ล พิ สุ ท ธิ์ . “หลั ก ความได้ สั ด ส่ ว นตามหลั ก
กฎหมายของเยอรมันและฝรั่งเศส,” วำรสำรศำลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 1, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม
2542): 40.
26 เรื่องเดียวกัน, 42.
27 Wieacker, Festschrift R. Fischer, 1979, S, 874 อ้ า งใน บรรเจิ ด สิ ง คะเนติ และ
สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์, เรื่องเดียวกัน, 42 - 43.
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มาใช้ในการวินิจฉัยคดี Kreuzberg ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ ในคดี
นี้ศาลต้องตรวจสอบว่ามาตรการที่ตารวจนามาใช้นั้นมีความรุนแรงที่เกินความจาเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยศาลได้นาบทบัญญัติทั่ วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบมาตรา 10 II 7 (ALR
Law) มาวินิจฉัยในคดีนี้ซึ่งสาระสาคัญของบทบัญญัติดังกล่าวกาหนดไว้ให้การใช้มาตรการใด ๆ ของ
เจ้าหน้าที่ต้องเป็นมาตรการเท่าที่จาเป็นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การใช้
มาตรการใด ๆ ที่ไม่จาเป็นจึงไม่เป็นอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ28
อย่างไรก็ดี ศาลเยอรมันไม่ได้พัฒนาหลักความได้สัดส่วนจากการตีความกฎหมาย
ที่มีนัยเกี่ยวเนื่องกับการห้ามมิให้องค์กรรัฐใช้อานาจอย่างไม่เหมาะสม หากแต่ได้พัฒนาบนพื้นฐาน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างวิ ธี ก ารและผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น (means and ends) หรื อ ระหว่ า งเหตุ แ ละผล
(cause and effect) ฉะนั้ น ในระยะแรกของการพั ฒ นาหลั กการนี้เรียกร้องให้ บ รรดามาตรการ
ต่าง ๆ ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ฝ่ายปกครองควรเลือกมาตรการที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
มากที่สุ ดกระนั้ น ก็ดี มาตรการดังกล่ าวนั้นอาจไม่ใช่มาตรการที่จาเป็น กล่ าวคือ ไม่ใช่มาตรการที่
กระทบกระเทือนต่อปัจเจกบุคคลน้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้ ศาลจึงได้เพิ่มเติมหลักการที่สองซึ่งเรียกร้องว่า
ในบรรดามาตรการทั้งหลายนั้น ฝ่ายปกครองจะต้องเลือกมาตรการที่ก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อ
ปัจเจกบุคคลน้อยที่สุด ต่อมา ในหลักการที่สามซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
หลักการนี้เรียกร้องให้การก้าวล่วงสิทธิของปัจเจกบุคคลจะต้องมีขนาดที่ได้สัดส่วนพอเหมาะพอควร
เมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ต้องการ29
2.6.3 สถานะและสาระสาคัญหลักความได้สัดส่วน
จากพั ฒ นาการของหลั กความได้สั ดส่ ว นข้างต้น ได้แสดงให้ เห็ น ว่าหลั ก การนี้
ต้อ งการควบคุม การใช้อ านาจรั ฐ ทั้ งปวงในการดาเนิ น การต่ าง ๆ โดยพิ จารณาดุ ล ยภาพระหว่าง
มาตรการของรัฐและผลที่จะเกิดขึ้น ทั้งผลประโยชน์ของมหาชนและปัจเจกบุคคล ด้วยเหตุนี้ การ
ดาเนินกิจการต่าง ๆ รัฐจะต้องใช้มาตรการเท่าที่จาเป็นเท่านั้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และต้องเป็น
มาตรการที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ด้วยเหตุที่ว่าหลักความได้สัดส่วนเป็นหลักที่ควบคุมการใช้อานาจของรัฐทั้งปวง
จึงส่ งผลให้ เป็ น หลั กการในระดับ รัฐ ธรรมนูญ ดังจะเห็ นได้จากคาวินิ จ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แห่ ง
ประเทศเยอรมันลงวันที่ 15 ธันวาคม 1965 ที่ได้วินิจฉัยว่าหลักความพอสมควรแก่เหตุมีสถานะเป็น
28

Jurgen Schwarze, European Administrative Law, (London: Sweet and
Maxwell, 1992), 685 - 686.
29 Nicholas Emiliou, The Principle of Proportionality in European Law,
(London: Kluwer Law International incorporates, 1996), 23 - 24.
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หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ30 นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐได้วินิจฉัยสถาปนาให้หลักความ
ได้สัดส่วนมีสถานะเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปที่ควบคุมการกระทาทั้งปวงของรัฐ ดังนั้น รัฐจึงตกอยู่ภายใต้
การควบคุมของหลักความได้สัดส่วน31
อย่ างไรก็ดี เมื่อพิ จารณาถึงนิยามความหมายจะพบว่าในระบบกฎหมายของ
ประเทศเยอรมันนั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้คาจากัดความของหลักความได้สัดส่วนในเชิงเทคนิคไว้ว่า
“การแทรกแซงสิ ท ธิ เสรี ภ าพจะต้ อ งใช้ ม าตรการที่ เหมาะสมและมี ค วามจ าเป็ น เท่ า ที่ จ ะท าให้
วัตถุประสงค์ของรัฐบรรลุผลขึ้นมาได้ ขณะเดียวกัน ปัจเจกบุคคลจะต้องไม่แบกรับภาระที่เกินความ
จ าเป็ น (excessive burden) และจะต้ อ งได้ รั บ ผลกระทบกระเทื อ นจากภาระนั้ น แต่ ส มควร
(reasonable)”32
สาหรับในระยะแรกนั้นศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมันได้พัฒนาหลักความ
ได้สัดส่วนจากหลักพื้น ฐานเกี่ย วกับความสั มพันธ์ร ะหว่างวิธีการและผลที่จะเกิดขึ้น (means and
ends) หรือความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (cause and effect) ออกเป็นสามประการดังที่อธิบาย
ไปข้างต้นแล้วนั้ น ต่อมาได้มีการพัฒ นาและจาแนกหลักความได้สัดส่วนออกเป็ นหลักการย่อยสาม
หลั ก การ ได้ แ ก่ หลั ก ความความเหมาะสม (The Principle of Suitability) หลั ก ความจ าเป็ น
(The Principle of Necessity) และหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (The Principle
of Proportionality strict sensu) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
2.6.3.1 หลักความความเหมาะสม (The Principle of Suitability)
หลั ก ความเหมาะสมหรื อ หลั ก ความสั ม ฤทธิ์ ผ ลเป็ น หลั ก การที่ มุ่ ง หา
ดุลยภาพระหว่างความสัมพันธ์ของมาตรการที่รัฐมาใช้กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุซึ่งหลักความ
เหมาะสมตามความหมายดั้งเดิมที่ปรากฏในตาราและคาพิ พากษานั้น ได้อธิบายไว้ว่า มาตรการที่
เหมาะสมคือ มาตรการที่อาจทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้ มาตรการอันใดอันหนึ่งจะเป็ น

30

19 BverfGE 342, 348-49 อ้างใน Mahendra P.Sing, German Administrative Law
in Common Law Perspective, 2 th edition, (Berlin: Springer,2001), 161.
31 BVerfGE 19, 348; 23, 133; 43, 106; 61, 134. อ้างใน Jurgen Schwarze,
European Administrative Law, (London: Sweet and Maxwell, 1992), 688.
32 BVerfGE 63, 144 อ้างใน Jurgen Schwarze, Ibid., 687.
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มาตรการที่ ไม่ เหมาะสมหากมาตรการนั้ น ไม่ อ าจบรรลุ วัต ถุป ระสงค์ ที่ มุ่ งหมายได้ ห รือ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นเป็นไปด้วยความยากลาบาก33
สาหรับความหมายของหลักความเหมาะสมตามคาอธิบายแนวใหม่ได้
อธิ บ ายถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ – วิ ธี ก าร - ความสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง Pieroth และ Schlink ได้ อ ธิ บ ายว่ าความ
เหมาะสมหมายถึงสภาพการณ์ซึ่งรัฐได้ทาการแทรกแซงและภายในสภาพการณ์นั้นรัฐจะต้องคานึงถึง
การทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยมาตรการนั้นวางอยู่บนสมมติฐานที่ได้รับการยอมรับหรือ
เป็นมาตรการที่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่ามีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว34
หลักการในการใช้อานาจของรัฐเพื่ อให้สอดคล้องกับหลักความเหมาะสม
นั้น หมายถึง ในการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครองนั้นจะต้องเลือกใช้วิธีการที่จะสามารถทาให้
วัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้นบรรลุผลสาเร็จ35 สาหรับการพิจารณาถึงความเหมาะสมของมาตรการที่
จะท าให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกฎหมายนั้ น สามารถพิ จ ารณาจากลั ก ษณะในทางภาวะวิ สั ย
(objective) มิใช่จากลักษณะในทางอัตวิสัย (subjective)36 กล่าวคือ การนามาตรการใด ๆ ของรัฐ
มาบังคับใช้ต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจะใช้มโนสานึก หรือการ
คาดคะเนเสียไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ มาตรการที่ไม่สามารถนาพาให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ย่อมขัดกับหลัก
ความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น กรณีฝ่ายปกครองได้จัดสรรพื้น ที่เพื่อทาการสร้างแหล่งเพาะปลูกโดยได้
เหมารวมพื้นที่ซึ่งมีลักษณะที่ไม่สามารถทาการเพาะปลูกได้ การกระทาเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย37 เป็นต้น
เมื่อพิจารณาถึงการควบคุมการใช้อานาจขององค์กรนิติบัญญัติให้เป็นไป
ตามหลักความเหมาะสมมีประเด็นที่ควรพิจารณาอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก มาตรการที่ฝ่าฝืน
ต่อหลักการนี้ คือมาตรการที่ไม่สามารถก่อให้เกิ ดผลที่ต้องการได้ ประการที่สอง หากมาตรการนั้น
ก่อให้เกิดผลบางส่วนอย่างเป็นรูปธรรมก็ถือว่าเพียงพอต่อการพิจารณาว่ามาตรการนั้นสอดคล้องกั บ
หลักการนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการขององค์กรนิติบัญญัติที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการก่อให้เกิด
ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ในเวลาที่องค์กรนิติบัญญัติตั ดสินใจเลือกมาตรการใดมาตรการ
33

บรรเจิ ด สิ งคะเนติ และ สมศั ก ดิ์ นวตระกู ล พิ สุ ท ธิ์ , “หลั ก ความได้ สั ด ส่ ว นตามหลั ก
กฎหมายของเยอรมั น และฝรั่ งเศส,” วำรสำรศำลรั ฐ ธรรมนู ญ ปี ที่ 1, ฉบั บ ที่ 2, (พฤษภาคม –
สิงหาคม 2542): 47.
34 Pieoth/Schlink, Grundrechte-Staatsrecht II, 9. Aufl., S.72. อ้างใน เรื่องเดียวกัน.
35 Mahendra P.Sing, German Administrative Law, 163.
36 Ibid.
37 52 PrOVG, 419 อ้างใน Mahendra P.Sing, German Administrative Law, 163.
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หนึ่งมาใช้ มาตรการนั้นอาจจะไม่สนับสนุนวัตถุประสงค์ที่องค์กรนิติบัญญัติต้องการอย่างชัดเจนได้
ดั ง นั้ น แม้ จ ะมี ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า มาตรการที่ อ งค์ ก รนิ ติ บั ญ ญั ติ น ามาใช้ ยั ง ไม่ ส ามารถท าให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ณ เวลานั้น แต่มาตรการนั้นยังไม่ถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติ 38
ดังกรณีตัวอย่างที่ศาลเคยวินิจฉัยเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยภาษีพิเศษเกี่ยวกับการขนส่งทางไกลว่าไม่
ขัดต่อรัฐธรรมนูญอันเนื่องด้วยการบังคับใช้กฎหมายมีระยะเวลาสั้นเกินไปที่จะสามารถทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังความปรารถนาขององค์กรนิติบัญญัต39ิ
2.6.3.2 หลักความจาเป็น (The Principle of Necessity)
หลักความจาเป็น หมายถึง มาตรการใด ๆ ที่รัฐนามาใช้นั้นจะต้องส่งผล
กระทบกระเทือนต่อปั จเจกบุ คคลน้อยที่สุ ดขณะเดียวกันจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ที่ กาหนดไว้ไป
พร้อมกัน กล่าวคือ มาตราใด ๆ ก็ตามที่รัฐนามาใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้จะต้องเป็น
มาตรการที่มีความจาเป็นเพียงเท่านั้นเพราะเนื่องด้วยรัฐไม่สามารถบังคับมาตรการอื่นใดได้อีกแล้ว
โดยนัยนี้ อาจกล่าวได้ว่าหลักความจาเป็นคือหลักที่ว่าด้วยการใช้มาตรการอันสร้างความเสียหายน้อย
ที่สุด (the principle of mildest means) ซึ่งเรียกร้องให้บรรดามาตรการทั้ง หลายที่จะทาให้บรรลุ
วัตถุป ระสงค์ จะต้องมีเพียงมาตรการเดียวเท่านั้นที่รัฐเลื อกใช้คือมาตรการที่สร้างความเสียหายให้
ปัจเจกบุคคลและทาให้สังคมสูญเสียประโยชน์น้อยที่สุด40
เมื่อพิจารณาถึงการตรวจสอบความจาเป็นของมาตรการอันใดอันหนึ่งนั้น
มี เงื่อ นไขพื้ น ฐานอยู่ ที่ ก ารพิ จ ารณาความเหมาะสมของมาตรการนั้ น เฉพาะมาตรการที่ มี ค วาม
เหมาะสมเท่านั้นถึงจะนาไปสู่การตรวจสอบตามหลักความจาเป็น ถ้าหากมีมาตรการที่เหมาะสมเพียง
มาตรการเดียว มาตรการดังกล่าวนั้นจะได้รับการเลือกเมื่อมี ความสอดคล้องกับหลั กเกณฑ์ของความ
จาเป็น แต่ M. Ch. Jakobs กลับเห็นว่าหลักความจาเป็นจะนามาใช้เมื่อมีมาตรการที่เหมาะสมหลาย
มาตรการเท่านั้นถึงจะมาพิจารณาหลักความจาเป็น หากมีมาตรการที่เหมาะสมเพียงมาตรการเดียวก็
ไม่จาเป็นต้องนาหลักความจาเป็นมาพิจารณา โดยทั่วไปแล้วจะมีมาตรการที่มีความเหมาะสมหลาย
มาตรการซึ่งมีระดับของความรุนแรงในการแทรกแซงที่แตกต่างกัน ในกรณีนี้ตามหลักความจาเป็น
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Nicholas Emiliou, The Principle of Proportionality, 26.
39 BVerfGE 16s 147 (181). อ้างใน Nicholas Emiliou, Ibid.
40 Mahendra P.Sing, German Administrative Law, 164.
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จะต้องเลือกมาตรการที่มีผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า จะมีเพียงมาตรการเดียวเท่านั้น
ที่จะเป็นมาตรการที่จาเป็น41
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักความจาเป็นสาหรับการควบคุมฝ่ ายปกครอง
เช่น การควบคุมความเดือดร้อนจากการรบกวนของสถานบันเทิง ฝ่ายปกครองจะต้องไม่นามาตรการ
ทางภาษีหรือการเปรียบเทียบปรับมาบังคับใช้ ถ้ามีมาตรการการควบคุมที่มีประสิทธิภาพกว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงเวลาปิด 42 หรืออย่างกรณีที่ฝ่ายปกครองได้จากัดการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนบาง
เส้นยามค่าเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือนเพื่อรักษาความสงบในช่วงค่าคืนให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งกรณี
ดังกล่าวศาลได้วินิจฉัยว่าเป็นมาตรการที่ปราศจากเหตุผล 43 และอาจกล่าวได้ว่าเป็นมาตรการที่ขัดต่อ
หลักความจาเป็น
อย่างไรก็ดี อันเนื่องด้วยการพิจารณาหลักความจาเป็นนั้นจะต้องปรากฏ
ว่ามีมาตรการที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์หลายมาตรการด้วยกัน และในกรณีที่ไม่ปรากฏมาตรการใด ๆ
เลย ย่ อมส่ งผลให้ ฝ่ ายปกครองไม่ส ามารถเลื อกใช้มาตรการที่ มีความรุน แรงน้อ ยที่สุ ดได้ ดั งกรณี
ตัวอย่างการตีความตามมาตรา 4 (1) ของประมวลกฎหมายจราจรประเทศเยอรมันที่มอบอานาจให้
เจ้าหน้าที่ตารวจยึดใบอนุญาตขับขี่กับบุคคลซึ่งเห็นว่าไม่มีความเหมาะสมที่จะครอบครองใบอนุญาต
ศาลปกครองได้ให้ความเห็นว่าการยึดใบขับขี่เป็นเพียงบางส่วนไม่สามารถป้องกันปัจเจกบุ คคลจาก
ความเสี่ยงของผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมในการขับขี่ ดังนั้น การบรรลุวัตถุประสงค์นั้นคือการเพิกถอน
ใบขับขี่ทั้งหมด44
ดั ง นั้ น อาจสรุ ป ได้ ว่ า หลั ก ความจ าเป็ น คื อ หลั ก ที่ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ ก
มาตรการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนหรือสร้างความเสียหายต่อปัจเจกบุคคลและสังคมน้อยที่สุด
ขณะเดียวกันจะต้องเป็นมาตรการที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ด้วยเช่นกัน
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M. Ch. Jakobs, Der Grumdsatz cler Verhacltmismaessigkoit, 1985, S. 66.
อ้างใน บรรเจิด สิงคะเนติ และ สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์, “หลักควำมได้สัดส่วนตำมหลักกฎหมำย
ของเยอรมันและฝรั่งเศส,” 51.
42 17 BWVGHE 227. อ้างใน Mahendra P.Sing, German Administrative Law, 164.
43 [1983]NVwZ 93, 94 (BVerwG). Ibid.
44 13 BVerwGE 288. Ibid.
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2.6.3.3 หลั ก ความได้ สั ด ส่ ว นในความหมายอย่ า งแคบ (The Principle of
Proportionality stricto sensu)
หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบเป็นหลักการที่เรียกร้องดุลย
ภาพระหว่างความเสียหายที่เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลและผลประโยชน์ที่สาธารณะจะได้รับ 45 กล่าวคือ
เป็นมาตรการที่มุ่งเรียกร้องให้การบังคับใช้ความรุนแรงของฝ่ายรัฐและน้าหนักของเหตุผลที่แสดงให้
เห็นชัดว่ามีความเหมาะสมและได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มาตรการและเป้าหมายที่
ต้องการบรรลุจะต้องมีความสัมพันธ์ที่สมเหตุสมผลกัน46 นั่นเอง
การปรับหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบมาบังคับใช้เห็นได้
จากการนิรเทศชาวต่างชาติออกจากประเทศโดยมีพื้นฐานความผิดมาจากความผิดทางอาญาโดยมีการ
เรี ย กร้ อ งให้ ก ารกระท าดั งกล่ าวจะต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก ความได้ สั ด ส่ ว นในความหมายอย่ างแคบ
ดังกรณีตัวอย่างที่ศาลปกครองของประเทศเยอรมันได้วินิจฉัยคดีลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1980 ไว้
ว่าสานักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องถือปฏิบัติตามหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบในการใช้
ดุลยพินิจออกคาสั่งนิรเทศชาวต่างชาติ กล่าวได้ว่า เมื่อมีการพิจารณาข้อเท็จและสถานการณ์ในแต่ละ
กรณีแล้วจะต้องปรากฏว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจะต้องไม่เป็นการไม่ได้สั ดส่วนกับผลที่ประสงค์ให้เกิดขึ้นซึ่ง
รวมถึงความสั มพัน ธ์ระหว่างข้อเท็จจริงเชิงรูปธรรมโดยเฉพาะความรุนแรงและผลที่ ตามมา เช่น
ความสัมพันธ์ระหว่างผลที่เกิดขึ้นและมาตรการที่บังคับใช้จะต้องไม่เป็นการขัดต่อหลักความได้สัดส่วน
ในความหมายอย่างแคบ47 หรืออย่างในกรณีการวินิจฉัยคดีเกี่ ยวกับการที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ได้ มี ค าสั่ งไม่ ต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตให้ ช าวต่ างชาติ ที่ อ าศั ย อยู่ ในประเทศเยอรมนี เหตุ เ พราะละเมิ ด
กฎจราจรเพียงเล็กน้อย ศาลปกครองจึงเห็นว่าคาสั่งของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นโมฆะ48
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหลักความพอสมพอสมควรแก่
เหตุในความหมายอย่างแคบกับหลักความจาเป็นแล้ว หลักการทั้งสองประการมีลักษณะเหมือนกันใน
แง่ที่เป็นหลักการสาหรับกาหนดความสัมพันธ์ของกฎเกณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเพื่อใช้ใน
การวินิจฉัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มีความแตกต่างกันตรงที่การกาหนดดุลยภาพระหว่างวิธีการและผลที่
ได้ รั บ ตามหลั ก ความพอสมควรแก่ เหตุ ในความหมายอย่ า งแคบนี้ ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารก าหนด
วัตถุประสงค์ล่วงหน้าหรือกาหนดวัตถุประสงค์ให้เป็นที่แน่นอน ดังนั้น เมื่อองค์กรนิติบัญญัติมีเสรีภาพ
ในการกาหนดวัตถุป ระสงค์ของการตรากฎหมาย องค์กรนิติบัญญัติจะสามารถโน้มน้าวให้เกิดการ
45

Nicholas Emiliou, The Principle of Proportionality, 32.
46 BVerfGE 35 S 401. Ibid.
47 60 BverwGE 75,77. อ้างใน Mahendra P.Sing, German Administrative Law, 166.
48 59 BVerwGE 105 and 112. Ibid.
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ยอมรับมาตรการที่ไม่ขัดต่อหลักความพอสมควรแก่เหตุหรือเป็นมาตรการที่ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ของรัฐ โดยไม่มีข้อสงสัยว่าประโยชน์สาธารณะตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้จะอยู่เหนือกว่าการจากัด
สิทธิของบุคคลอย่างรุน แรงโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ หน้าที่ของหลักความพอสมควร
แก่เหตุในความหมายอย่ างแคบที่เกี่ยวข้องกับ สิท ธิขั้น พื้นฐานของบุ คคลจะขึ้นอยู่กับ ว่ากฎหมาย
พื้นฐานยอมรับให้องค์กรนิติบัญญัติมีขอบเขตในการแทรกแซงการกาหนดวัตถุประสงค์ ของมาตรการ
ของรัฐมากน้อยแค่ไหน ซึ่งมาตรการและผลที่จะได้รับนั้นจะต้องไม่เป็นการไม่ได้ สัดส่วนซึ่งกันและกัน
ดังนั้น ในการเปรียบเทียบมาตรการและผลที่ได้รับนั้นจะต้องปรากฏว่ามาตรการและผลที่ได้รับได้
ดุลยภาพซึ่งกันและกัน49
อย่ า งไรก็ ดี จากการทบทวนเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ หลั ก ความได้ สั ด ส่ ว นซึ่ ง
ประกอบไปด้วยหลักการย่อยทั้งสามจะพบว่าเป็นหลักการที่วนเวียนอยู่กับเรื่องมาตรการของรัฐและ
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุโดยมุ่งเรียกร้องหาดุลยภาพระหว่าง 2 ประเด็นดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
เป็ น หลักการที่ตรวจสอบและเรียกร้องให้ บรรดาการใช้อานาจรัฐ ทั้งหลายตั้งอยู่บนฐานของความ
พอเหมาะพอควร
2.6.4 วิธี การพิจ ารณาการกระทาของฝ่ายปกครองให้ สอดคล้องกับหลักความได้
สัดส่วน
ในบรรดาการกระทาทั้งหลายของรัฐหรือฝ่ายปกครอง เราสามารถประยุกต์เป็น
ขั้นตอนในการพิจารณาถึงความสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนออกเป็น 4 ขั้นตอน50 คือ
ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาวัตถุประสงค์ของการกระทาการทางปกรอง โดยปรกติ
วัตถุประสงค์ของการกระทาทางปกครองย่อมเห็ นได้จากมาตรการต่าง ๆ ภาครัฐ หากแต่ในกรณีไม่ได้
มีการระบุวัตถุประสงค์ ไว้อย่างชัดแจ้ง เราสามารถค้นหาได้จากบริบทแวดล้อมของมาตรการนั้น ๆ
หรือข้อเท็จจริงที่เป็น เหตุให้ รัฐต้องกาหนดมาตรการขึ้นมาบังคับใช้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราสามารถ
ตรวจสอบได้ว่าวัตถุประสงค์ของการกระทาการทางปกครองนั้นเป็นวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 การพิเคราะห์ว่ามาตรการที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเลือก
เป็นมาตรการที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้หรือไม่ การพิจารณาในขั้นตอนนี้คือการ
พิจารณาตาม “หลักความสัมฤทธิ์ผล” หรือหลักความเหมาะสม กล่าวคือ มาตรการที่รัฐใช้นั้นจะต้อง
49

ศรีรั ต น์ งามวิสั ย , “หลั ก ความพอสมควรแก่เหตุ : พั ฒ นาการและการปรับ ใช้ ในระบบ
กฎหมายไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550),
25.
50 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กฎหมำยปกครอง ภำคทั่วไป, (กรุงเทพฯ: นิติราษฎร์, 2554), 59 - 6 .
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เป็นมาตรการที่พิจารณาในทางภาวะวิสัยแล้วสามารถนาไปสู่ผลที่คาดหมายได้ มาตรการใดที่เห็นได้
ชัดว่าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแน่แท้ มาตรการนั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ขั้ น ตอนที่ 3 การพิ เคราะห์ ว่ า มาตรการที่ อ าจบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ อ งค์ ก ร
เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐต้ องการนั้ น เป็ น มาตรการที่ จาเป็ น หรื อ ไม่ การพิ จารณาในขั้ น ตอนนี้ เป็ น การ
พิจารณาตาม “หลักแห่งความจาเป็น” ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้เรียกร้องให้ รัฐเปรียบเทียบมาตรการซึ่ง
อาจบรรลุ ผ ลที่ต้องการได้ห ลาย ๆ มาตรการว่ามาตรการเหล่ านั้นกระทบเทื อนสิ ทธิเสรีภ าพของ
ปัจเจกบุคคลมากน้ อยอย่างไร โดยมาตรการที่ รัฐเลือกใช้ ย่อมถือว่าเป็น มาตรการที่จาเป็นโดยต้อง
พบว่ารัฐไม่สามารถค้นหามาตรการอื่น ๆ ที่รุนแรงน้อยกว่าและเป็นมาตรการที่นาไปสู่ผลที่คาดหมาย
ไว้
ขั้ น ตอนที่ 4 การพิ เคราะห์ ว่ า มาตรการที่ อ าจบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ อ งค์ ก ร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องการและมาตรการที่จาเป็นนั้น เป็นมาตรการที่พอสมควรแก่เหตุหรือไม่
การพิจารณาในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยเป็นการพิจารณาตาม “หลักความพอสมควรแก่เหตุ
ในความหมายอย่ า งแคบ ” กล่ า วคื อ ในการใช้ อ านาจด าเนิ น การออกมาตรการใด ๆ ที่
กระทบกระเทื อนต่อสิ ท ธิเสรี ภ าพของปั จเจกบุ ค คลนั้ น รัฐ จะต้ องชั่ งน้ าหนั กระหว่างประโยชน์ ที่
สาธารณะจะได้รับกับภาระที่ปัจเจกบุคคลต้องแบกรับว่าอยู่ในภาวะที่สาธารณะสามารถเรียกร้อ งจาก
ปั จ เจกบุ คคลที่ ได้รั บ ผลกระทบให้ ต้อ งยอมรับ มาตรการดั งกล่ าวได้ ห รือ ไม่ หากปรากฏว่าการใช้
มาตรการดังกล่าวของรัฐรุนแรงเกินว่าที่จะคาดหมายจากปัจเจกบุคคลได้และผลกระทบหรือผลร้ายที่
ปัจเจกบุคคลได้รับเห็นได้ชัดว่ามีน้าหนักมากกว่าประโยชน์ที่สาธารณะได้รับ แม้ว่าสาธารณะจะได้รับ
ผลประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวก็ตาม รัฐก็จะใช้มาตรการนั้นบังคับแก่ปัจเจกบุคคลไม่ได้
2.7 หลักการควบคุมฝ่ายปกครอง
อันเนื่องด้วยภารกิจสาคัญ ประการหนึ่ง ของรัฐหรือฝ่ ายปกครองคือการอานวยความ
ยุ ติธ รรมและบริการสาธารณะให้ กั บสั งคมซึ่งต้องอาศัยอานาจมหาชนในการดาเนิ น การดั งกล่ าว
ฉะนั้น การใช้อานาจมหาชนจึงมีลักษณะเหนือกว่าอานาจของเอกชนหรื อปัจเจกบุคคลธรรมดา และ
แน่ น อนว่ า บรรดาการใช้ อ านาจของรั ฐ ทั้ ง หลายอาจจะกระทบกระเทื อ นต่ อ สิ ท ธิ เสรี ภ าพของ
ปัจ เจกบุ คคลอย่ างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ งที่ต้องมีการตรวจสอบและ
ควบคุ ม รั ฐ เพื่ อ ไม่ ให้ มี ก ารใช้ อ านาจตามอ าเภอใจและเป็ น หลั ก ประกั น ได้ ว่ า สิ ท ธิ เสรี ภ าพของ
ปัจเจกบุ คคลจะได้รับ การคุ้มครองอย่างน้อยที่สุด ในบั้นปลายจะต้องได้รับการตรวจสอบเรียกร้อง
ความเป็นธรรมให้กับความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการควบคุมฝ่ายปกครองจึงเป็นหลักการ
หนึ่งที่มีความสาคัญของหลักนิติรัฐ
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2.7.1 นิยามทั่วไปการควบคุมและตรวจสอบ51
คาว่า “การควบคุม” หมายถึง การตรวจสอบฝ่ายปกครองประการหนึ่ง และการ
เยียวยาโดยฝ่ายปกครองอีกประการหนึ่ง
สาหรับ “การตรวจสอบ” หมายถึง การสอบสวน การสอดส่อง การดูให้ถูกต้อง
ก่อนการกระทาการหรือมีนิติกรรมทางปกครองว่า ฝ่ายปกครองดาเนินการดีหรือไม่ดี ถูกต้องหรือไม่
ถูกต้อง ในแง่นี้การตรวจสอบจึงหมายถึงการควบคุมก่อนการกระทาซึ่งมีลักษณะเป็นการป้องกันมิให้
เกิดการละเมิดกฎหมายขึ้น (Contrôle Preventif) อย่างไรก็ดี การตรวจสอบนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น
การโต้แย้งคัดค้าน การปรึกษาหารือ การไต่สวนทั่วไป การให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงเอกสารการใช้
เหตุผลในคาสั่งทางปกครอง สิทธิของคูค่ วามที่จะเข้าฟังการพิจารณาคดี เป็นต้น
ประการต่ อ มาคื อ “การเยี ย วยา” หมายถึ ง การแก้ ไ ขซึ่ ง ความผิ ด พลาดที่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันเนื่องมาจากการกระทาของฝ่ายปกครองโดยฝ่ายปกครองซึ่ง
แสดงให้เห็นในตัวว่าเป็นการควบคุมภายหลังการกระทาโดยการทาให้ผลของการละเมิดกฎหมายหมด
ไปให้มากที่สุด (Contrôle Preventif)
โดยสรุป “การควบคุมฝ่ายปกครอง” จึงหมายถึงการตรวจสอบฝ่ายปกครองที่
อาจกระทาการปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการแก้ไขความเสียหายแก่ ปัจเจกบุคคลผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการกระทาของฝ่ายปกครอง ทั้งที่เป็นการควบคุมโดยฝ่ายปกครองเอง
และการควบคุมจากภายนอก เช่น โดยศาล โดยรัฐสภาหรือโดยองค์กรพิเศษ อาจจะกล่าวให้กระชับ
ได้ว่าการควบคุมการปกครองก็คือ ระบบการคุ้มครองปัจเจกบุคคลจากการกระทาของฝ่ายปกครอง
นั่นเอง
2.7.2 ลักษณะของระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง
ส าหรับ การพิ จารณาเกี่ยวกับ ลั กษณะของระบบการควบคุมฝ่ ายปกครองนั้ น
จาแนกได้หลายลักษณะด้วยกันแต่สามารถแบ่งออกเป็นระบบใหญ่ ๆ ระบบ52 คือ การควบคุมฝ่าย
ปกครองแบบป้องกันและการควบคุมฝ่ายปกครองแบบแก้ไขและภายใต้ระบบใหญ่ดังกล่าวที่พิจารณา
จากเกณฑ์การควบคุมก่อน-หลัง เราสามารถแบ่งย่อยโดยพิจารณาจากองค์กรในการควบคุมโดยนัยได้
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ชาญชัย แสวงศักดิ์ , กำรควบคุมกำรใช้อำนำจของฝ่ำยบริหำร, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์วิญญูชน, 2540), 13 - 15.
52 โภคิน พลกุล, “รูปแบบและวิธีการควบคุมฝ่ายปกครอง,” วำรสำรนิติศำสตร์ ปีที่ 1 ฉบับ
ที่ 1 (มิถุนายน 5 4): 38 - 87.
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ออกเป็น 4 รูปแบบ 53 ดังนี้ (1) การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกัน (2) การควบคุมฝ่ายปกครอง
แบบแก้ไขโดยองค์ กรภายในฝ่ ายปกครอง (3) การควบคุม ฝ่ ายปกครองโดยองค์ก รภายนอกฝ่ าย
ปกครอง และ (4) การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ อย่างไรก็ดี สาหรับในที่นี้ผู้เขียนจะให้
น้าหนักกับกรณีการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการเป็นสาคัญ
2.7.2.1 การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกัน
การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกัน หมายถึง การควบคุมฝ่ายปกครอง
ก่อนจะมีการกระทาทางปกครองอันเป็นการเตรียมควบคุมในระยะเตรียมการก่อนที่ ฝ่ายปกครองจะมี
คาสั่งหรือการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจแยกการควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกันได้ เป็นการ
ควบคุมโดยองค์กรรัฐและการควบคุมโดยประชาชนซึง่ อธิบายได้ดังนี้
(1) การควบคุมโดยองค์กรของรัฐ
สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
1. การควบคุมโดยองค์กรของรัฐที่มีอานาจทั่วไป
ในที่นี้หมายถึงองค์กรรัฐอย่างคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทาหน้าที่ใน
การตรวจสอบร่างกฎหมายต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อให้เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญก่อนจะมีการบังคับใช้ ดังนั้น จึงถือได้ว่าการตรวจสอบร่างกฎหมายของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเป็นการควบคุมแบบป้องกันแบบหนึ่ง
2. การควบคุมโดยองค์กรของรัฐที่มีอานาจเฉพาะเรื่อง
จะพบว่าการควบคุม ของคณะกรรมการกฤษฎี กาข้างต้ น เป็ น การ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายเป็นการทั่วไปซึ่งมิได้จากัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ สาหรับการควบคุมโดยองค์กรของรัฐที่มีอานาจเฉพาะเรื่องนั้น จะเป็นไปในลักษณะ
ของการก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการขึ้ น โดยกฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ทาง
กฎหมายหรือเป็ น องค์กรที่ให้คาปรึกษาแก่องค์กรปกครองที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญ ญั ตินั้น ๆ
ดังนั้ น การกาหนดให้ มีคณะกรรมการในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการกาหนดโครงสร้างองค์กรฝ่ าย
ปกครองที่ให้อานาจในการควบคุมเฉพาะเรื่อง เช่น คณะกรรมการควบคุมอาคาร คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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บรรเจิ ด สิ ง คะเนติ , หลั ก กฎหมำยเกี่ ย วกั บ กำรควบคุ ม ฝ่ ำ ยปกครอง, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 5
(กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิญญูชน, 2556), 67 - 199.
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(2) การควบคุมโดยประชาชน
การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกันโดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมใน
การกระบวนการขั้นเตรียมการหรือในขั้นการพิจารณาของฝ่ายปกครองนั้นสามารถจาแนกได้หลาย
ลักษณะ แต่ในที่นี้อาจแบ่งการควบคุมที่สาคัญได้ รูปแบบ คือ
1. การควบคุมโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การควบคุมโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือ หลักในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจนั้น ถือเป็นหลักการพื้นฐานสาคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และดังจะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับก่อนหน้า (พ.ศ. 550) มาตรา 56 - 5854 ที่กาหนดให้บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของ
ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการท้องถิ่นรวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนต่าง ๆ
ของรัฐอันจะกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของตน อย่างไรก็ดี การควบคุมโดยการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมอาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ การโต้แย้ง การปรึกษาหารือและการไต่สวนสาธารณะ
54

มาตรา 56 “บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิได้ รับ ทราบและเข้ าถึ งข้ อ มู ล หรื อ ข่ าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การ
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วน
ได้ เสี ย อั น พึ งได้ รั บ ความคุ้ ม ครองของบุ ค คลอื่ น หรือ เป็ น ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ทั้ งนี้ ตามที่ ก ฎหมาย
บัญญัติ”
มาตรา 57 “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใด
ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดที่
เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒ นธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
การวางผังเมือง การกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้
เสียสาคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อน
ดาเนินการ”
มาตรา 58 “บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน”
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2. การควบคุมโดยการให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงเอกสารราชการ
เป็นกระบวนการที่ทาให้ประชาชนทราบถึงกิจกรรมและการกระทา
ในทางปกครองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งให้ทราบ พิมพ์เผยแพร่ หรือการที่ประชาชนจะสามารถ
รับ รู้ข้อ ความในเอกสารราชการความเห็ นฝ่ ายปกครองในเรื่องที่ กระทบต่อสิ ท ธิของตน และเมื่ อ
พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 540 พบว่าก็สอดคล้อง
และการรองรับหลักการดังกล่าวไว้
2.7.2.2 การควบคุมฝ่ายปกครองแบบแก้ไขโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง
สาหรับในกรณีการควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกันนั้นเป็นการควบคุม
ก่อนจะมีการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการตัดสิ นใจของฝ่ ายปกครอง ใน
ขณะเดียวกันการควบคุมฝ่ายปกครองแบบแก้ไของค์กรภายในฝ่ายปกครองเป็นการควบคุมหลังจากที่
ฝ่ายปกครองได้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วโดยกระบวนการภายในเพื่อเยียวยาและให้ความ
เป็นธรรมต่อผู้ได้รับความเสียหายซึ่งสามารถจาแนกลักษณะได้ 3 ลักษณะ คือ (1) การควบคุมโดยผู้มี
อานาจเหนือกว่า ( ) การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง และ (3) การควบคุมโดยคณะกรรมการวินิจฉัย
อย่างไรก็ดี การควบคุมในลักษณะนี้ เป็นกระบวนการภายในของฝ่ายปกครองทั้งหมดซึ่งผู้เขียนจะไม่
กล่าวถึงรายละเอียดปลีกย่อย
2.7.2.3 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง
การควบคุมฝ่ ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ ายปกครอง แบ่งได้เป็ น
3 รูปแบบ คือ (1) การควบคุมทางการเมือง ( ) การควบคุมโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ
(3) การควบคุมโดยองค์กรตุลาการ (ซึ่งจะอธิบายในข้อหัวถัดไป)
(1) การควบคุมทางการเมือง สาหรับรูปแบบดังกล่าวเป็น กระบวนการใน
ระบบรัฐสภา กล่าวคือ กระบวน/ขั้นตอนต่าง ๆ ของรัฐสภานั้นจะมีการกาหนดให้มีการควบคุมทาง
การเมืองภายใน เช่น การตั้งกระทู้ถาม การใช้กลไกคณะกรรมาธิการและการเปิดอภิปรายทั่วไป
(2) การควบคุ ม โดยองค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ องค์ ก รอิ ส ระตาม
รัฐธรรมนู ญที่สาคัญคือ ผู้ตรวจการแผ่ นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน เป็นต้น
2.7.2.4 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ
อาจกล่าวได้ว่า การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการเป็นระบบการ
ควบคุ มการใช้ อานาจของฝ่ ายปกครองที่ เป็ น หลั ก ประกั น แก่ ปั จเจกบุ ค คลที่ ดี ที่ สุ ด และตามหลั ก
นิ ติรัฐ ยังเรี ย กร้ องให้ อานาจฝ่ ายตุลาการต้องมีความเป็นอิส ระ อย่างไรก็ดี ในทางทฤษฎีมีเหตุผ ล
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สนับสนุนว่าระบบการควบคุมโดยองค์กรตุลาการหรือศาลต่า ง ๆ นั้น สามารถให้หลักประกันได้ดีกว่า
ระบบอื่น ๆ มีเหตุผลประกอบ คือ55
(1) ศาลหรื อ องค์ ก รตุ ล าการมี ค วามเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ง านหน้ า ที่ มี
หลักประกันความอิสระเพื่อให้ ศาลวินิจฉัยคดีโดยไม่ตกอยู่ภ ายใต้อิทธิพลใด ๆ (อย่างที่น้อยที่สุดก็
ในทางทฤษฎี - ผู้เขียน)
(2) เมื่อได้ มีการยื่น คาฟ้องอย่างถูกต้อง ศาลมีห น้าที่ ต้องพิ จารณาคดีและ
พิพากษาคดีเสมอจะปฏิเสธไม่พิจารณาคดีไม่ได้ ดังนั้น ปัจเจกบุคคลจึงได้รับหลักประกันว่า “ทุกข์”
หรือความเดือดร้อนของตน หากมีอยู่จริงจะได้รับการขจัดปัดเป่าภายในเวลาอันสมควร หลักประกัน
ในประการนี้ไม่อาจพบได้ในการควบคุมระบบอื่น ๆ
(3) วิธีการพิจารณาคดีของศาลเป็นไปอย่างเปิดเผย เปิดโอกาสให้สาธารณะ
เข้าฟังการพิจารณาคดีได้ และให้คู่ความทั้งสองฝ่ายนาพยานหลักฐานต่าง ๆ มาสืบสนับสนุนข้ออ้าง
ข้อถกเถียงของตนและหักล้างของฝ่ายตรงกันข้ามได้อย่างเต็มที่
(4) ศาลจะต้องให้เหตุผลประกอบคาพิพากษาของตนเสมอ การบังคับให้ศาล
ต้องแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุผลในการวินิจฉัยข้อพิพาทไปทางใดทางหนึ่งให้ปรากฏ
ว่าคู่ความและสาธารณชนโดยทั่วไป ย่อมเป็นหลักประกันได้ว่าศาลจะไม่พิพากษาคดีตามอาเภอใจได้
เป็นอย่างดี
สาหรับการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการในประเทศไทย อาจแบ่ง
ออกองค์กรตุลาการที่ควบคุ มฝ่ายปกครองได้ออกเป็น ลักษณะ การควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาล
ยุติธรรมและการควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลปกครอง อย่างไรก็ดี สาหรับในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองเพียงเท่านั้นอันเนื่องด้วยเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุม
บรรดาการใช้อานาจรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล
1. การควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลปกครอง
การควบคุ ม ฝ่ า ยปกครองโดยศาลปกครองนั้ น มี แ นวคิ ด พื้ น ฐาน
ดังนี้คือ56
ประการแรก ในประเทศต่ า ง ๆ ที่ มี ร ะบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยนั้นต่างยึดถือ “หลักนิติรัฐ” ซึ่งหมายความว่า รัฐได้ยอมตนอยู่ใต้กฎหมาย การกระทา
55

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ , ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศำลปกครอง, (กรุงเทพฯ: สานักวิญญูชน,
2544), 56 - 60.
56 ชาญชั ย แสวงศั กดิ์ , กำรควบคุ ม กำรใช้ อำนำจของฝ่ ำ ยบริ ห ำร, (กรุ ง เทพฯ: ส านั ก พิ ม พ์
วิญญูชน, 2540), 59 - 60.
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ใด ๆ ขององค์ ก รเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ฝ่ ายปกครองแม้ ว่าจะมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ รักษาไว้ ซึ่ งประโยชน์
สาธารณะ แต่ถ้าล่วงล้าเข้าไปในสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลแล้วจะต้องมีกฎหมายให้อานาจไว้โดย
ชัดแจ้งและองค์กรฝ่ายปกครองจะต้องใช้อานาจภายในของเขตของกฎหมายเท่านั้น ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็นต้องจัดให้มีระบบการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาขององค์กรฝ่าย
ปกครองเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล
ประการที่สอง การควบคุมการใช้อานาจของฝ่ายปกครองนั้นมีทั้งการ
ควบคุมการใช้อานาจทางการเมืองของรัฐบาลโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ การควบคุมตรวจสอบโดย
องค์กรฝ่ายบริหาร การควบคุมตรวจสอบโดยผู้ตรวจการรัฐสภาและการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กร
ตุลาการ
ประการสุดท้าย องค์กรตุลาการหรือศาลนั้นจะควบคุมตรวจสอบการ
ใช้อานาจปกครองของฝ่ายปกครองเฉพาะในแง่ของความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยจะไม่ก้าวล่วง
เข้าไปควบคุมตรวจสอบการใช้อานาจดุลยพินิจของฝ่ายปกครองในแง่ของความเหมาะสม
สาหรับประเทศไทยถือได้ว่ามีความพยายามมายาวนานในการจัดตั้ง
ศาลปกครองซึ่งอาจแบ่งช่วงของความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองของไทยได้เป็น 3 ช่วง 57 คือ
ช่วงแรก ระหว่างปี พ.ศ. 476 - 516 เป็นช่วงของการหาข้อสรุปว่าควรมีหรือไม่ที่จะจัดตั้งศาล
ปกครองขึ้นในประเทศไทย ช่วงที่สอง ระหว่างปี พ.ศ. 517 - 538 เป็นช่วงของการหาข้อสรุปว่า
ศาลปกครองที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นควรอยู่ในระบบศาลยุติธรรมตาม “ระบบศาลเดี่ยว” หรือควรแยกเป็น
เอกเทศจากศาลยุติธรรมตาม “ระบบคู่” และช่วงที่สาม ระหว่างปี พ.ศ. 538 ถึงยุคปัจจุบัน เป็นช่วง
ที่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้รัฐดาเนินการจัดตั้งศาลปกครองเป็นระบบศาลคู่
อ ย่ างไรก็ ดี ปั จ จุ บั น ศ าล ป ก ค รอ งไท ย ได้ ถู ก จั ด ตั้ งขึ้ น ต าม
พระราชบั ญ ญั ติศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ศาล คือ
ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น โดยคดีที่อยู่ในขอบข่ายอานาจของศาลปกครองแยกตาม
ลักษณะการกระทาทางปกครองเป็นเกณฑ์อาจแยกได้ 5 ประเภท คือ58
ประเภทแรก คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทาฝ่ายเดียวของฝ่าย
ปกครองซึ่ งหมายถึ งการออกค าสั่ งทางปกครองและกฎต่ าง ๆ เช่ น การออกพระราชกฤษฎี ก า
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีผลเป็นการทั่วไป บัญญัติต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุ
57

ชาญชัย แสวงศักดิ์, คำอธิบำยกฎหมำยจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง,
พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิญญูชน, 550), 77.
58 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมฝ่ำยปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 5
(กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิญญูชน, 2556), 0 - 04.
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ให้การกระทาทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น อาจจาแนกได้ 10 ประการด้วยกันคือ เป็นการ
กระทาโดยไม่มีอานาจ หรือนอกเหนืออานาจ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
ขั้น ตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้สาหรับการกระทานั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมี
ลักษณะเป็ นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จาเป็น หรือ
สร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินควร และ/หรือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ
ประเภทที่สอง คดีพิพาทอันเนื่องจากการละเลยต่อหน้าที่หรื อปฏิบัติ
หน้ าที่ล่าช้าเกิน สมควร คดีป ระเภทนี้ อาจแยกออกเป็น ลักษณะกล่ าวคือ กรณีแรก เป็นกรณี ที่
เจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติและอีกกรณีหนึ่งคือ กรณีที่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
ประเภทที่ ส าม คดี พิ พ าทอั น เนื่ อ งมาจากการกระท าละเมิ ด ทาง
ปกครองหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้
อานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คาสั่งทางปกครองหรือคาสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตาม
กฎหมายกาหนดให้ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร คดีประเภทนี้สามารถแยก
ได้ ลักษณะ คือ คดีละเมิดทางปกครอง อันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย จากกฎ คาสั่งทาง
ปกครอง หรือคาสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิน สมควร ต่อมาคือ คดีความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คาสั่งทางปกครองหรือคาสั่ งอื่น
ตัวอย่างประเภทนี้ได้แก่ คดีฟ้องเพื่อเรียกค่าทดแทนในการเวนคืนที่ดิน เป็นต้น
ประเภทที่ สี่ คดี พิ พ าทอั น สื บ เนื่ อ งมาจากสั ญ ญาทางปกครองซึ่ ง
หมายถึงเป็นคดีโต้แย้งกันเกี่ยวกับสิ ทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาทางปกครองซึ่งนิยามของ “สัญญาทาง
ปกครอง” หมายความรวมถึงสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง
หรือเป็นบุคคลซึ่งกระทาการแทนรัฐและมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานที่ให้จัดทาบริการสาธารณะ
หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากร
ประเภทสุ ด ท้ า ย คดี พิ พ าททางปกครองที่ มี ก ฎหมายก าหนดให้
หน่วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทาหรือละเว้น
กระท าอย่ างหนึ่ งอย่ างใด ตั ว อย่ างเช่น ตามพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิ น เรือ น่ านน้ าไทย พ.ศ. 456
บั ญ ญั ติให้ กรมเจ้ าท่ าฟ้ องศาลเพื่ อบั งคับให้ ผู้ ป ลู กสร้างสิ่ งก่อสร้างล่ วงล้ าล าน้ารื้อถอนสิ่ งก่อสร้าง
ดังกล่าว เป็นต้น
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2.7.3 ระบบทั่วไปของความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง59
ในบรรดาการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ ายปกครองนั้นย่อมเลี่ ยงไม่ได้ที่ จะ
ส่ งผลกระทบอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งต่ อ เอกชนอื่ น ได้ ความเสี ย หายเหล่ า นั้ น เกิ ด ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง และมี
ความสาคัญมากเนื่องจากในปัจจุบัน ฝ่ายปกครองได้เพิ่ม “การแทรกแซง” ของฝ่ายปกครองเข้าไปใน
ด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ดี เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นฝ่ายปกครองก็จะต้องมีการเยียวยาโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้รับได้รับความเสียหาย แต่เมื่อพิจารณาแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบของ
ฝ่ายปกครองในอดีตพบว่าไม่ได้ปรากฏเช่นในปัจจุบัน กล่าวคือ ในตอนต้นศตวรรษที่ 19 มีหลักสาคัญ
อยู่ ว่า ความไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ของอ านาจมหาชน (irresponsabilité de la puissance publique) ซึ่ ง
หมายถึ งรั ฐ ไม่ ต้อ งรั บ ผิ ดใด ๆ ต่อ ความเสี ย หายที่ ต นได้ ก่อ ขึ้ น ซึ่งถื อเป็ น เอกสิ ท ธิ์ (prérogatives)
ประเภทหนึ่งของรัฐ อย่างไรก็ตาม แนวความคิดดังกล่าวได้พัฒนาไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเปลี่ยนไปใน
ที่สุดว่าฝ่ายปกครองต้องรับผิดชอบในการกระทาของตนอันเนื่องจากกรณีคาวินิจฉัยของศาลคดีขัดกัน
(Tribunal des conflits) ในคดี Blanco ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1873 ที่ได้วางหลักสาคัญเอาไว้
ว่ารัฐต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเอกชนอันเกิดจากการกระทาของผู้ที่ทางานให้หน่วยงาน
ทางปกครองที่จัดทาบริการสาธารณะ ภายหลังต่อมาพัฒนาการด้านความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง
ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังในปี ค.ศ. 1905 โดยศาลปกครองได้มีคาวินิจฉัยในคดี Tomaso Grecco ลง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1905 ว่ารัฐต้องรับผิดชอบต่อการดาเนินกิจกรรมของตารวจ จนกระทั่ง
ปัจจุบัน ความรับผิดของฝ่ายปกครองก็ขยายตัวกว้างออกไปครอบคลุมถึงกระบวนยุติธรรม เมื่อรัฐ
บั ญ ญั ติ ล งวั น ที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1972 ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ ในมาตรา 11 ว่ า รั ฐ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบชดใช้
ค่ า เสี ย หายอั น เกิ ด จากการด าเนิ น งานที่ บ กพร่ อ ง (d’efectueux) ของหน่ ว ยงานด้ า นยุ ติ ธ รรม
(la service de la justice) จึ งเห็ น ได้ว่า วิวัฒ นาการของเรื่องความรับผิดชอบของฝ่ ายปกครองใน
ฝรั่งเศสได้ขยายตัวออกไปมากและครอบคลุ มฝ่ ายปกครองประเภทต่าง ๆ หลายประเภทด้ว ยกัน
เริ่มตั้งแต่ฝ่ายปกครองที่จัดทาบริการสาธารณะมาจนกระทั่งฝ่ายปกครองประเภทตารวจ ไปจนถึง
หน่วยงานด้านยุติธรรม
อย่างไรก็ดีเพื่อให้ เห็นภาพรวมของระบบความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองผู้เขียนจะ
ทบทวนประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
2.7.3.1 ผู้รับผิดชอบ
เมื่ อ เกิ ด ความเสี ย หายขึ้ น จากการด าเนิ น กิ จ กรรมของฝ่ า ยปกครอง
ผู้รับผิดชอบนั้ นสามารถพิจารณาได้สองแนวทาง คือ แนวทางแรก ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
59
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เจ้าหน้าที่ (agents) ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นและต้องชดใช้ค่าเสียหายจากทรัพย์สินของตนเอง
และแนวทางที่สอง คือ เป็นความรับผิดของฝ่ายปกครองที่จะต้องรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจาก
การกระทาของเจ้าหน้าที่ของตน
2.7.3.2 ประเภทของความรับผิดของฝ่ายปกครอง
ความรับผิดของฝ่ายปกครองอาจแยกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ คือ
(1) ความรับผิดกรณีที่มีความผิด ในที่นี้จะมีการแบ่งออกเป็นความผิด
ของเจ้าหน้าที่และความผิดของหน่วยงาน อย่างไรก็ดี ก็ยังมีลักษณะที่เป็นความผิดร่วมกันด้วย
(2) ความรั บ ผิ ด กรณี ไม่ มี ก ารกระท าความผิ ด ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น
6 ลักษณะคือ (1) ความผิดต่อความเสี ยหายอันเกิดจากงานนโยบายสาธารณะ ( ) ความรับผิดต่อ
ความเสียหายอันเกิดจากวัตถุหรือกิจกรรมที่เป็นอันตราย (3) ความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิด
ต่อผู้ร่วมดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะ (4) ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากกฎหมายหรือ
นิติกรรมที่มีลักษณะทั่วไป (5) การไม่ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยหรือคาสั่งศาล และ (6) ความรับผิดด้าน
โรงพยาบาล
2.7.3.3 วิธีการชดใช้ค่าเสียหาย การชดใช่ค่าเสียหายนั้นมีข้อพิจารณาหรือแบ่ง
ออกเป็น ประการ คือ ผู้มีหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายและกระบวนการชดใช้ค่าเสียหาย
2.7.3.4 ระบบพิ เศษ ของหลั ก ว่ า ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ของฝ่ า ยปกครอง
นอกเหนือไปจากระบบความรับผิดของฝ่ายปกครองข้างต้นแล้ว ในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศสยัง
มีกฎหมายอีกจานวนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมพิเศษบางประเภท (les activité spécifique)
ของฝ่ ายปกครองที่ ไม่ ต้ อ งน าหลั ก ทั่ ว ไปข้ างต้ น มาใช้ ซึ่ งแยกได้ คื อ (1) ระบบความไม่ ต้อ งรับ ผิ ด
( ) ความรับผิดต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุจลาจล (3) ความรับผิดของรัฐอันเนื่องมาจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหรือโดยนักเรียนในโรงเรียนของรัฐ (4) ความรับผิดสาหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นโดยรถยนต์ และ (5) ความรับผิดส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการ
ยุติธรรม
จากข้างต้น เราจะพบว่าระบบการควบคุมฝ่ายปกครองนี้เป็นเรื่องสาคัญยิ่งในโลกยุค
ปั จ จุบั น อั น เนื่ องด้ ว ยภารกิ จ หลายด้านของฝ่ ายปกครองเองไม่ส ามารถหลี กเลี่ ยงที่ จ ะสร้างความ
เสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งได้ การควบคุมและกระบวนการเยียวยาต่อความเสียหายจึงเป็นมาตรการ
หนึ่งที่จะสร้างความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย อย่างไรก็ดี อาจสรุปคุณลักษณะที่ดีของระบบการควบคุมการ
ใช้อานาจรัฐได้คือ60
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ประการแรก ระบบขององค์ ก รและกระบวนการตรวจสอบการกระท าของรัฐ และ
เจ้ าหน้ าที่ ค วรมี ร ะบบที่ ครอบคลุ ม กิจ กรรมของรัฐ ทุ ก ด้ าน เพื่ อให้ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เสรีภ าพของ
ประชาชนทั่วถึงอย่างแท้จริง ดังนั้น องค์กรและกระบวนการตรวจสอบจึงต้องมีหลายองค์กรเพื่อให้
การตรวจสอบควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐซึ่งมีหลากหลายมากขึ้นทุกวันมีประสิทธิผลจริงจังเพราะ
องค์กรควบคุมที่มีเพียงองค์กรเดียวหรือมีน้อยองค์กรอาจไม่พอเพียงกับการดูแลตรวจสอบกิจกรรม
ของรัฐทุกด้านอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม การมีองค์กรและกระบวนการควบคุมที่ห ลากหลายนั้น ต้องไม่ซ้าซ้อน
สับสน ดังนั้น การกาหนดอานาจหน้าที่ ขององค์กรเหล่านี้ไม่ให้ซ้อนกันแต่เสริมซึ่งกันและกัน จึงเป็น
เรื่องสาคัญ ทั้งนี้ พบว่าไม่มีประเทศใดที่มีระบบการควบคุมการใช้อานาจของรัฐเพียงระบบเดียวหรือ
องค์กรเดียวแต่จะใช้หลายรูปแบบผสมกันให้เหมาะสมเสมอ
ประการที่สอง ระบบการควบคุมการใช้อานาจรัฐนั้น ต้องเหมาะสมกับสภาพกิจกรรม
ของรัฐที่ถูกควบคุม และต้องมั่น ใจว่าระบบควบคุมการใช้อานาจนั้น ต้องสร้างสมดุลภาพของความ
จาเป็นในการใช้อานาจรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ละคน
ให้ได้
การควบคุมการใช้อานาจที่เห็ นแก่สิทธิของเอกชนจนเจ้าหน้าที่ทาอะไรเพื่อประโยชน์
สาธารณะไม่ได้เลยเป็ น ระบบที่ล้ มเหลวพอ ๆ กับการปล่ อยให้ เจ้าหน้ าที่ใช้อานาจเพื่อ ประโยชน์
สาธารณะตามอาเภอใจจนสิทธิเสรีภาพประชาชนสูญสิ้นไป
ความส าคั ญ จึ งอยู่ ที่ การออกแบบระบบควบคุ ม การใช้ อ านาจรัฐ ให้ เกิ ดความสมดุ ล
ระหว่างการใช้อานาจเพื่อประโยชน์ ส่วนร่วมการคุ้มครองสิทธิเอกชนอันเป็นทางสายกลางที่ประเทศ
พัฒนาแล้วนิยมใช้
ประการที่สาม องค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมนั้น ต้องมีลักษณะเป็น “อิสระ” ที่จะ
ตรวจสอบควบคุมกิจกรรมที่รั ฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาได้ โดยองค์กรควบคุม นั้นเองจะต้องถูก
ตรวจสอบได้ ด้ ว ย เพื่ อ การนี้ ก ารได้ ม าซึ่ ง บุ ค คลในองค์ ก รผู้ ค วบคุ ม ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมก็ ดี
การก าหนดวิ ธี ด าเนิ น งานหรื อ วิ ธี พิ จ ารณาขององค์ ก รตรวจสอบให้ มี ลั ก ษณะเป็ น กลางและถู ก
ตรวจสอบได้ก็ดี จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ จะทาให้การควบคุมโดยองค์กรนั้น เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ประการสุดท้าย เมื่อได้รับการปรับปรุงองค์ กรตรวจสอบตามวิธีการข้างต้นแล้ว ก็ต้อง
ปรับปรุงกลไกทั้งหลายที่ประชาชนจะสามารถใช้สิทธินาเรื่องมาสู่องค์กรทั้งหลายได้โดยกว้างขึ้นอันจะ
ทาให้ระบบการควบคุมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แต่การให้ สิ ทธิป ระชาชนตรวจสอบควบคุ มการใช้อ านาจรัฐ ที่ว่านี้ ต้องไม่กว้างขวาง
เกินไปจนถึงขนาดที่ใคร ๆ ก็นาเรื่องอะไรก็ได้มาให้องค์กรตรวจสอบหรือไปควบคุมการใช้อานาจ ถ้า
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เป็ น เช่นนั้ น ระบบบริห ารงานเพื่อประโยชน์ส าธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็จะถูกขัดขวางได้ด้ว ย
ผลประโยชน์ส่วนตัวของคนเพียงบางคน
ดังนั้น จึงมีหลักว่าเฉพาะ “ผู้ที่ถูกผลกระทบโดยตรงหรือจะต้องถูกผลกระทบโดยไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้” จากบรรดาการใช้อานาจรัฐเท่านั้นจึงจะนาเรื่องมาให้องค์กรควบคุมพิจารณาได้
2.8 สรุปกรอบทฤษฎีและแนวคิด
ตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น ของการทบทวนทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ผู้ เ ขี ย นได้ ก ล่ า วถึ ง
หลักนามธรรมทั่วไปของหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมซึ่งต่างกาเนิดมาในบริบทของวัตถุประสงค์หลัก
ประการ คื อ ความต้ อ งการจะจ ากัด อ านาจของผู้ ป กครอง และการคุ้ มครองสิ ท ธิ เสรีภ าพของ
ปั จ เจกบุ ค คล อย่ างไรก็ดี ส าหรั บ ในประเด็น ของการจากั ด อานาจผู้ ป กครองนั้ น เมื่ อพิ จารณาใน
รายละเอียดแล้วพบว่าบรรดาการใช้อานาจใด ๆ ของรัฐนั้นจะต้องมีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลที่
ดีเพื่อไม่ให้อานาจทางการเมืองกระจุกตัวอยู่ ณ องค์กรใด องค์กรหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างอานาจพิเศษ
หรืออานาจฉุกเฉินซึ่งย่อมส่งผลกระทบกระเทือนต่อสังคมเป็นวงกว้างเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาการ
ใช้อานาจในลักษณะอื่น ๆ สาหรับในประเด็นของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลนั้นถือ
เป็นหัวใจหลักของกรอบทฤษฎีที่นาเสนออันเนื่องด้วยในบรรดาการใช้อานาจรัฐทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายปกครองและฝ่ายตุลาการที่เกี่ยวเนื่องกับการจากัดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล
จะต้องเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับ
บริห ารจัดการสถานการณ์ อันไม่ป รกติซึ่งเปิดโอกาสให้ มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพได้มากกว่าในยาม
ปรกติเพื่อให้มีผลกระทบกระเทือนและเกิดความเสี ยหายต่อปัจเจกบุคคลน้อยที่สุด และในท้ายที่สุด
คือการตรวจสอบบรรดาอานาจรัฐทั้งหลาย กล่าวคือ บรรดามาตรการใด ๆ ของรัฐที่ได้ส่งผลกระทบ
เทือนและความเสียหายต่อปัจเจกบุคคลจะต้องถูกตรวจสอบเพื่อเยียวยาคืนความเป็นธรรมในบั้นท้า ย
อธิบายอย่างเคร่งครัดและถือเป็นจุดยืนหลักอี กประเด็นหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้คือ ภายใต้การ
ประกาสถานการณ์ ฉุกเฉิน บรรดามาตรการใด ๆ ที่รัฐน ามาใช้นั้ นนอกจากจะต้องได้สัดส่ ว นเป็ น
เบื้องต้นแล้ว เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจลงบรรดาอานาจรัฐทั้งหลายก่อนหน้าจะต้องถูกตรวจสอบอย่างไม่มี
ข้อยกเว้นเพื่อนาพาไปสู่กระบวนการเยียวยาคืนความเป็นธรรมแก่ความเสียหายเหล่านั้นและผดุงไว้ซึ่ง
สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล
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2.9 บทสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับนิติรัฐกับสังคมการเมืองไทยปัจจุบัน
หากเราเชื่อมั่น ว่าเป้ าหมายสู งสุ ดของหลั กนิติรัฐ คือความประสงค์ที่ จะอานวยความ
ยุติธรรมไปยังทุกภาคส่วนของสั งคมการเมืองอย่างเสมอภาคกันแล้ว เราจะสังเกตได้จากบริบทการ
เมืองไทยช่วงหลังปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาหรืออย่างน้อยที่สุดที่มีกระแสการกล่าวถึง “ความยุติธรรม”
ในห้วงปัจจุบันกันอย่างแพร่หลายคงเป็นบทสะท้อนถึงทิศทางการเมืองไทยที่สวนทางกับหลักนิติรัฐได้
เป็นอย่างดี
กล่าวอย่างเป็นรูปธรรม การรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน พ.ศ. 549 ถือเป็นจุดเริ่มต้น
ครั้ ง ใหญ่ ข องการท าลายหลั ก นิ ติ รั ฐ และระบอบประชาธิ ป ไตยไทยให้ พั ง ครื น ลง การจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) เพื่อตรวจสอบและยึ ด
ทรั พ ย์ จ ากคณะรั ฐ บาลยุ ค ก่ อ นหน้ า หรื อ การแต่ ง ตั้ งตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ให้ ยุ บ
พรรคไทยรักไทย มีการตัดสิทธิ์นักการเมืองในนามบ้านเลขที่ 111 เป็นเวลายาวนานถึ ง 5 ปี ในเวลา
ต่อมามีก ารยุ บ พรรคการเมื องอื่น ๆ ตามมาอี กหลายพรรค นอกจากที่ มาแห่ งอานาจที่ได้ม าของ
คณะผู้ ท ารัฐ ประหารไม่ช อบธรรมแล้ ว การตัด สิ นยุ บ พรรคการเมื อ งย่อ มเป็ น การท าลายระบอบ
ประชาธิปไตยเพราะพรรคการเมืองคือ สถาบันที่จะแสดงเจตจานงตามระบอบประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน การนาความผิดเฉพาะกรรมการบริหารพรรคเพียงบางคนมาเป็นข้ออ้างในการยุบพรรคจึง
เป็นเรื่องที่ผิดหลักการ
มรดกของคณะผู้ทาการรัฐประหารที่สร้างความอัปยศอดสูอีกประการหนึ่งคือการตรา
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 309 แห่ งราชอาณาจั ก รฉบั บ พ.ศ. 550 ที่ ก าหนดให้ บ รรดาการกระท าที่
เกี่ยวเนื่องกับการกระทาที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ. 549) และแม้จะกระทา
ต่อไปในอนาคตก็ถูกกาหนดรับรองไว้ล่วงหน้าแล้วว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ถึงแม้ว่าบรรดาการกระทา
ทั้ ง หลายนั้ น จะผิ ด รั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ต ามที ในทางตรงกั น ข้ า ม วิ ถี ท างของหลั ก นิ ติ รั ฐ และระบอบ
ประชาธิปไตย การตรากฎหมายรับรองความชอบของการกระทาย้อนหลังและอนาคตย่อมสิ่งที่ผิด
หลั กการความเป็ น กฎหมายสู งสุ ด ของรัฐ ธรรมนู ญ หรืออย่ างกรณี ที่ ศ าลรัฐ ธรรมนู ญ ให้ ค วามเห็ น
เกี่ ย วกั บ การเสนอแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ พ.ศ. 550 ตามมาตรา 91 ว่ า ควรมี ก ารท า
ประชามติเสียก่อนซึ่งโดยหลักการแล้วอานาจในการแก้ไขเพิ่มเติมย่อมเป็นอานาจอันสมบูรณ์ ของ
ฝ่ายนิติบัญญัติตามหลักการแบ่งแยกอานาจ (separation of power) การให้ความเห็นดังกล่าวของ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จึ งเป็ น การก้ าวล่ ว งอ านาจของฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ อ ย่ างเห็ น ได้ ชั ด กล่ าวอี ก นั ย หนึ่ ง
ศาลรัฐธรรมนูญกาลังแสดงเจตจานงแทนฝ่ายนิติบัญญัตินั่นเอง
สาหรับบริบททางการเมืองของไทยภายหลังการทารัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ. 549 นั้น ศาสตราจารย์ ดร. ลิขิต ธีรเวคิน นักรัฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญการเมืองไทยคนสาคัญได้ให้
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ความเห็นถึงสภาพสังคมการเมืองไว้อย่างน่าสนใจว่าบรรดาการกระทาทั้งปวงของคณะรัฐประหารขาด
ความชอบธรรมหรือธรรมแห่งอานาจ (moral authority) โดยสิ้นเชิงและไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐ
และหลั กนิ ติธรรม (the rule of law) แต่มีลั กษณะเป็นการใช้อานาจที่เรียกว่า the rule by law
นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นว่าสภาพปัญหาดังกล่าวว่าได้ขัดแย้งอย่างร้ายแรงกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่ส าคั ญ ฉบั บ คือ ปฏิ ญ ญาสากลว่าด้ วยสิ ท ธิม นุษ ยชนและกติ การะหว่างประเทศว่าด้ ว ยสิ ท ธิ
พลเมื องและสิ ท ธิท างการเมือ งโดยเฉพาะอย่ างยิ่งในประเด็ น ของสิ ท ธิเสรีภ าพและกระบวนการ
ยุติธรรม (due process of law)61
อย่างไรก็ดี คงมิพักต้องกล่าวถึงการเมืองไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 556 - 557 ที่มี
การเคลื่ อ นไหวของกลุ่ ม คณะกรรมการประชาชนเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงประเทศไทยให้ เป็ น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ที่ได้ออกมาเรียกร้องให้มี
การปฏิ รู ป ระบบการเมือ งก่ อนการเลื อกตั้งซึ่งขบวนการเคลื่ อนไหวดั งกล่ าวมี ห ลายกรณี ที่ ผิ ดต่ อ
กฎหมายและทาลายล้างสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เช่น การปิดล้อมสถานที่ราชการ มีความพยายาม
จะสถาปนาบุ คคลบางกลุ่มขึ้น เป็ น รัฏ ฐาธิปัตย์ การขัดขวางการเลือกตั้ ง เป็นต้น และสุ ดท้ายด้ว ย
เงื่อนไขของสถานการณ์ ข้างต้น ได้นาไปสู่ การรัฐประหารอีกคราหนึ่งของประเทศไทยเมื่อวันที่
พฤษภาคม พ.ศ. 557
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากรณีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 548 ในระหว่างปี พ.ศ. 55 - 553 ที่วิทยานิพนธ์เล่มนี้ศึกษา
จนถึ งปั จ จุ บั น พบว่า ยั งไม่ มี ก ระบวนการตรวจสอบความเสี ยหายเพื่ อ เยี ย วยาคื น ความเป็ น ธรรม
แต่ อ ย่ า งใด จะเป็ น ไปได้ อ ย่ า งไรที่ อ านาจรั ฐ ไปละเมิ ด สิ ท ธิ เสรี ภ าพและน าไปสู่ ก ารคร่ า ชี วิ ต
พลเรื อ นเกื อ บ 100 ราย แต่ ไร้ ซึ่ งกระบวนการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยั ง มี อี ก หลายประเด็ น ที่
เห็นสมควรพิจารณาถึงหลักนิติรัฐกับสังคมไทย เช่น ความไม่เสถียรของศาลสถิตยุติธรรมอันเกี่ยวเนื่อง
กับอรรถคดีทางการเมืองในห้วงเวลาปัจจุบัน การปฏิบัติของรัฐที่ไร้ ซึ่งมาตรฐานอย่างสิ้นเชิงต่อกลุ่ม
บุคคลต่าง ๆ ในสังคม การบังคับใช้กฎหมายในฐานะที่เป็น “เครื่องมือ” ในการทาลายล้างขั้วตรงข้าม
ทางการเมืองและผู้เห็นต่าง เป็นต้น
ดังนั้ น เราจะพบว่าในปัจจุบันสังคมการเมืองไทยได้เผชิญ กับวิกฤตศรัทธาครั้งร้ายที่
พัวพันไปยังทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายตุลาการ
การแบ่งแยกทางการเมืองที่ชัดเจนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน การไม่เคารพในกติกาหลักเพื่อให้ระบบ
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การเมืองขับ เคลื่ อนไปข้างหน้ า ฯลฯ ทั้งหมดจึงเป็นอุปสรรคส าคัญ ยิ่งต่อการพัฒ นาทางการเมือง
ผู้เขียนมีความเห็นว่าทางออกของวิกฤตการณ์ คือ สังคมไทยจะต้องเร่งสถาปนาคุณค่าของหลักนิติรัฐ
หลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยให้มีความมั่นคงและเป็นกติกาหลักร่วมกันในระบบการเมือง
ไม่เช่นนั้นแล้วปัญหาการเมืองไทยก็จะเข้าทานองดังวลีที่ว่า “วัวพันหลัก” หรือ “ไม้หลักปักเลน” คือ
ไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญ หาได้ และย่อมส่งผลให้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างไร้
หลักการและปราศจากทิศทาง
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บทที่ 3
ข้อคิดว่าด้วยอานาจฉุกเฉินและสารวจบริบทการใช้
ความมุ่งหมายของบทนี้คือต้องการทบทวนข้อคิดว่าด้วยการใช้อานาจฉุกเฉินในบริบท
ของรัฐประชาธิปไตยร่วมสมัยในปัจจุบันเพื่อให้เห็นถึงสภาพเงื่อนไขทางการเมืองที่ถูกนิยามว่าเป็น
สถานการณ์อันไม่ป รกติและนาไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเพิ่มอานาจแก่ รัฐสาหรับการ
บริหารจัดการและคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าวให้กลับคืนสู่ภาวะปรกติ สาหรับการทบทวนในบทนี้จะ
ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนแรก เป็นการทบทวนแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับอานาจ
ฉุกเฉินในรัฐประชาธิป ไตย ส่วนที่สอง เป็น การทบทวนสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ย วข้องกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน และส่วนสุดท้าย เป็นการทบทวนกระบวนการใช้อานาจฉุกเฉินในต่างประเทศซึ่ง
ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศมาเลเซีย
3.1 สังเขปกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับอานาจฉุกเฉิน
จากการส ารวจที่ ม าของแนวคิ ด ว่าด้ ว ยอ านาจฉุ ก เฉิ น ร่ว มสมั ย ในยุค ปั จ จุ บั น พบว่ า
คาอธิบายของระบบการเมืองและระบบกฎหมายได้ตั้งอยู่บนฐานหรือเชื่อมโยงกลับไปยังกรณีของ
ประเทศเยอรมันในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1933 - 1945 หรือช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นยุคเรือง
อานาจของพรรคนาซีภายใต้การนาของ Alois Hitler ในห้วงเวลาดังกล่าวได้มีการบัญญัติกฎหมายที่
เรี ย กว่ า Decree for the protection of people and state โดยมี ก ารประกาศใช้ เ มื่ อ วั น ที่
28 กุ ม ภาพั น ธ์ ค.ศ. 1933 กฎหมายฉบั บ ดังกล่ าวส่ งผลให้ รัฐ ธรรมนู ญ ของประเทศเยอรมั น หรือ
สาธารณรัฐไวมาร์ถูกระงับ ลงอย่างสิ้นเชิง สาหรับสาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้มีการจากัดสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคล เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพของสื่อสารมวลชนและสิ่งพิมพ์
เสรีภาพของการชุมนม เสรีภาพในการคบค้าสมาคม ทั้งนี้ รัฐยังมีอานาจในการตรวจค้นเคหสถานและ
ริ บ ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นบุ ค คล เป็ น ต้ น ด้ ว ยสภาพเงื่ อ นไขทางกฎหมายที่ ว่ า นี้ ส่ ง ผลให้ รั ฐ บาลของ
Alois Hitler ใช้อานาจเผด็จการในการปกครองประเทศโดยวิธีการประกาศสถานการณ์ฉุ กเฉินเป็น
ระยะเวลายาวนานถึง 12 ปี
ดังกรณีของสาธารณรัฐไวมาร์ข้างต้นจะพบปัญหาในข้อเท็จจริงประการหนึ่งว่า ถึงแม้จะ
ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแต่มีบางช่วงเวลาที่ระบบการเมืองผันแปรไปสู่ระบบเผด็จการโดย
รัฐธรรมนูญ กล่าวคือ มาตราที่ 48 ของรัฐธรรมนูญแห่ งสาธารณรัฐไวมาร์ได้บัญญั ติให้ อภิสิทธิ์แก่
ฝ่ ายบริ ห ารในการประกาศสถานการณ์ ฉุก เฉิน เพื่ อใช้ อานาจพิ เศษไปท าการต่าง ๆ ซึ่ งผลในทาง

58
รัฐ ธรรมนู ญ ของมาตรานี้ คื อ การดึ งอานาจทางการเมื องจากทุ ก ภาคส่ ว นไปที่ ป ระธานาธิ บ ดี แห่ ง
สาธารณรัฐไวมาร์ และผลทางการเมืองที่จะตามมาก็ คือการเปลี่ยนแปลงจากเบื้องบนเพื่อทาการ
แทนที่สาธารณรัฐด้วยรัฐบาลแบบประธานาธิบดีที่มีลักษณะกึ่งเผด็จการ 1 และในท้ายที่สุดส่งผลให้
สภาพบังคับของรัฐธรรมนูญในขณะนั้นถูกระงับลงอย่างสิ้นเชิง
อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กรณีการบัญญัติกฎหมายรวมถึงการ
ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน ของสาธารณรัฐ ไวมาร์ในสมั ยของ Alois Hitler ได้ กลายเป็ น รูปแบบ
แนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสถานการณ์ฉุกเฉินของระบบการเมืองและระบบกฎหมาย
ร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน อย่างน้อยที่สุดก็ในเชิงทฤษฎี
แนวคิดว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินได้รับการสนับสนุนและถูกอธิบายไว้อย่างเป็นระบบ
โดย Carl Schmitt นักกฎหมายชาวเยอรมัน กล่าวคือ Carl Schmitt เห็นว่าในสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือยามคับขัน (state of emergency/state of exception ) รัฐจาเป็นต้องมีอานาจพิเศษในการ
บริหารจัดการสถานการณ์ ที่อยู่เหนือหรือมากกว่าในยามปรกติ หมายความว่าอานาจที่รัฐพึ่งมีนั้น
จะต้องล้นพ้นไปจากกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป ด้วยเหตุนี้ Carl Schmitt จึงมีความเห็นว่า
“องค์ อธิปั ตย์ คื อผู้ ซึ่ งตั ดสิ น ใจในสถานการณ์ ฉุก เฉิน ” (“Sovereign is he who decides on the
exception”)2 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในสถานการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายองค์อธิปัตย์จาเป็นต้องมี
อานาจอันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพื่อธารงไว้ซึ่งรัฐและระบบการเมือง อย่างไรก็ตาม สาหรับประเด็นในเชิง
กฎหมาย Carl Schmitt เห็ น ว่ากฎหมายทั้ งมวลจะต้องเป็น บทบั ญ ญั ติที่ ส ามารถปรับ ใช้ได้ ในทุ ก
สถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป (All law is “situational law”)3
สาหรับการสนับสนุนการใช้อานาจฉุกเฉินหรืออานาจพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น
Carl Schmitt เห็ นว่ารัฐเสรีป ระชาธิปไตยล้ มเหลวอย่างสิ้ นเชิงในการจัดการสภาวะดังกล่ าว ด้วย
เหตุผลอย่างน้อย 3 ประการ คือ4 ประการแรก ความไว้เนื้อเชื่อใจในเสรีประชาธิปไตยเป็นการปูทาง
1

ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, “ความคิดทางการเมืองของคาร์ล ชมิทท์: ความเป็นการเมือง สภาวะ
สมัยใหม่และเสรีประชาธิปไตย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), 33.
2 Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Theory of
Sovereignty, translated by George Schwab, (Cambridge: Massachusetts Institute of
Technology, 1988), 5.
3 Ibid., 13.
4 Nomi Claire Lazar, State of Emergency in Liberal Democracies, (Cambridge:
Cambridge University Press), 38.
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ไปสู่ การใช้ พลั งทาลายล้างภายในรัฐ ประการที่สอง ภายใต้โครงสร้างการกระจายอานาจตามเสรี
ประชาธิปไตยย่อมไม่สามารถจัดการกั บพลังเหล่านั้นได้อย่างประสิทธิผ ล และประการสุดท้าย อัน
เนื่องด้วยเสรีประชาธิปไตยซึ่งตระหนักต่อบรรทัดฐานเสรีนิยมอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด แม้กระทั่ง
ภายใต้ส ถานการณ์ ย กเว้น ใด ๆ ก็ ตาม ส่ งผลให้ ไม่ อาจยอมรับ ได้ ว่าชุ ดบรรทั ด ฐานเหล่ านั้ น จะไม่
สามารถขับเคลื่อนไปได้หากปราศจากผู้ค้าจุนระบบระเบียบหรือผู้รับผิดชอบ
ดังจะเห็นว่าสาหรับ Carl Schmitt แล้ว ลัทธิเสรีประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองที่ไร้
ซึ่งเสถียรภาพในการจั ดการความขัดแย้งทางการเมืองในยามฉุกเฉิน ด้ว ยเหตุที่ว่า โครงสร้างการ
กระจายอานาจของเสรีประชาธิปไตยเป็นเหตุบั่นทอนประสิทธิภาพในการจัดการปัญหา กล่าวคือ ใน
สถานการณ์ อั น เลวร้ ายต่ าง ๆ เช่น ภาวะสงครามกลางเมื อง ภั ย พิ บั ติ ฯลฯ การกระจายอ านาจ
อธิปไตยตามหลักเสรีประชาธิปไตยไม่สามารถสนองตอบต่อการแก้ไขสถานการณ์ได้ ขณะเดียวกัน
การรวมอานาจทางการเมืองไว้ที่รัฐหรือองค์อธิปัตย์ตามความหมายของ Carl Schmitt นั้นจะสามารถ
จัดการสภาพความแปรปรวนทางการเมืองได้อย่างทันถ่วงทีและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ
ธารงความเป็นรัฐและระบบการเมืองเอาไว้
จากแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินของ Carl Schmitt ข้างต้น Giorgio Agamben
นักปรัชญาชาวอิตาลีได้ให้ความเห็นว่าสถานการณ์แห่งการยกเว้น (state of exception) ได้กลายมา
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐในฐานะที่เป็นกระบวนทัศน์ในการปกครอง (Paradigm of Government) ของ
ภาวะสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนโดย Giorgio Agamben เห็นว่าสถานการณ์แห่งการยกเว้นมีต้นตอมา
จากสภาวะที่ไม่สมดุลระหว่างกฎหมายและความเป็นจริงทางการเมือง (public law/political fact)
เช่น สภาวะสงครามกลางเมือง การจลาจล การก่อการร้าย ฯลฯ สภาวการณ์เหล่านี้ย่อมทาให้เกิด
ความคลุมเครือไม่ชัดเจนระหว่างกฎหมายกับความเป็นการเมือง 5 อย่างไรก็ดี Giorgio Agamben ได้
แบ่งสถานการณ์ แห่ งการยกเว้น ออกเป็น 2 ประเภท คือ สถานการณ์ แห่ งการยกเว้นที่เกิดขึ้นจริง
(real state of exception) และสถานการณ์แห่งการยกเว้นเทียม (fictitious state of exception)6
โดยสถานการณ์ทั้ง 2 ประเภทมีความเกี่ยวพันกัน กล่าวคือ รัฐสามารถสร้างสถานการณ์ใด ๆ ขึ้นมา
ให้เป็นสถานการณ์แห่งการยกเว้นเทียมและมีกระบวนการทาให้เสมือนว่าสถานการณ์นั้น ๆ มีความ
รุนแรงดารงอยู่และแปรสภาพเป็นสถานการณ์เทียมที่เป็นจริงในท้ายที่สุด อย่างไรก็ดี สถานการณ์แห่ง
การยกเว้นในความหมายของ Giorgio Agamben นั้น มีองค์ประกอบที่สาคัญหรือเกิดจากการร่วมตัว

5

Giorgio Agamben, State of Exception, (Chicago: The university of Chicago
press, 2005), 1.
6 Ibid., 3.
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กันของตัวแบบ (model) 2 รูปแบบ คือ การขยายอานาจของกองกาลังทหารเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ
และกลไกการป้องกันสิทธิเสรีภาพในระดับรัฐธรรมนูญถูกจากัดลงชั่วคราว7
นอกจากนี้ Giorgio Agamben ยังมองว่าพื้นฐานสาคัญของสถานการณ์แห่งการยกเว้น
คือ “ภาวะของความจาเป็น ” โดยภาวะดังกล่าวนี้มีคุณลักษณะคื อไม่จาเป็นต้องมีกฎหมายดารงอยู่
(Necessity had no law) ซึ่งสามารถตี ความได้ออกเป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ ภาวะความจาเป็ น ไม่ ได้
ตระหนั กรู้ ถึ ง การคงอยู่ / ไม่ให้ คุ ณ ค่ าของบรรดากฎหมาย (necessity does not recognize any
law) และภาวะความจาเป็นโดยตัวของมันเองคือกระบวนการสร้างและบั งคับใช้กฎหมาย (necessity
creates its own law)8
อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์แห่งการยกเว้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
หรือสถานการณ์แห่งการยกเว้นเทียมนั้น การบังคับใช้กฎหมายจะมีลักษณะที่คลุมเครือ กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ เป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ปราศจากกฎหมาย 9 นอกจากนี้ ในทุกกรณีของสถานการณ์แห่ง
การยกเว้น พบว่าเต็มไปด้วยความพร่ามัวของสถานการณ์ความเป็นจริง/ข้อเท็จจริง และประสบกับ
ความรุนแรงโดยปราศจากเรื่องของเหตุผล10
จากประเด็นข้างต้น ซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางการเมืองสมัย Adolf Hitler ในช่วง
สาธารณรั ฐ ไวมาร์ ที่ มี ก ารบั ญ ญั ติ Decree for the protection of people and state ส่ งผลให้
อานาจทางการเมืองได้ผันแปรไปสู่ระบบเผด็จการซึ่งปกครองประเทศยาวนานถึง 12 ปี ได้กลายมา
เป็นต้นแบบหรือแนวคิดว่าด้วยอานาจรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินของการเมืองร่วมสมัยในปัจจุบัน
เมื่อพิจารณาถึงข้อสนับสนุนการใช้อานาจฉุกเฉินในสถานการณ์อันไม่ป รกติ โดยสรุป
พบว่าระบบการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของการแบ่งแยกอานาจทางการเมือง
จะไม่สามารถสนองตอบต่อการคลี่คลาย แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที เช่น ภาวะภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การก่อการร้าย การจลาจล เป็นต้น ดังนั้น การตอบสนองต่อปัญ หาดังกล่ าวจึงมีความ
จาเป็นต้องรวบอานาจในการตัดสินใจทางการเมืองไว้ที่ศูนย์กลางหรือผู้ปกครอง
อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมาได้มีการอธิบายถึงสภาพปัญหาของการใช้อานาจฉุกเฉินและ
โต้แย้งแนวความคิดที่สนับสนุนการใช้อานาจฉุกเฉินของสาย Carl Schmitt11 ว่าการใช้อานาจฉุกเฉิน
นั้ น เป็ น สิ่ งที่ไร้ซึ่งคุณ ธรรมและหลุ ดพ้น ไปจากบรรทัดฐานทั่ว ไป ทั้ งนี้ ยังมองว่าเราไม่ส ามารถจะ
7

Ibid., 5.
8 Ibid., 24.
9 Ibid., 38 - 39.
10 Ibid., 40.
11 Nomi Claire Lazar, State of Emergency, 1 - 18.
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แบ่งแยกหรือสร้างภาวะยกเว้นจากเรื่องของคุณธรรมและบรรทัดฐานของกฎหมายได้ เพราะภายใต้
ระบอบเสรีประชาธิปไตย มาตรการต่าง ๆ ของสถานการณ์ฉุกเฉินไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของปัจเจกบุคคลได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว การสร้างคาอธิบายในการสนับสนุนการใช้อานาจฉุกเฉินจึง
ทาให้ Carl Schmitt ถูกโจมตีว่าเป็นนักคิดที่เพิกเฉยต่อคุณธรรม (amoralist) และจากการสารวจ
ทัศนะคติของนักวิชาการโดยสังเขป เช่น Franz Neumann มองว่าอานาจฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งที่อนุญาต
ให้รัฐสามารถเข้าทาลายล้างเสรีภาพของพลเรือนอย่างสิ้นเชิง ในขณะที่ Michael Ignatieff มีความ
กังวลว่าหากกฎหมายคือบรรดากฎเกณฑ์ต่าง ๆ และสถานการณ์ฉุกเฉินได้สร้างสภาวะยกเว้นของ
กฎเกณฑ์เหล่านั้น เราจะสามารถสร้างและดารงสถานะแห่งสิทธิและอานาจให้อยู่ร อดได้อย่างไรใน
สถานการณ์ เช่น นั้ น อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง David Dyzenhaus เห็ นว่ากฎหมายซึ่งมีความ
ประนีประนอมคือความจาเป็นที่เลี่ยงไม่ได้ ไม่เฉพาะแต่เพียงเรื่องของคุณธรรมเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของ
ความชอบธรรมตามกฎหมายอีกด้วย กฎหมายจึงไม่สามารถมีสถานะเป็นกฎหมายได้ถ้าหากสร้าง
พื้นที่สาหรับการยกเว้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงประเด็นกฎหมายตามครรลองของหลักนิติธรรม
William Scheuerman เห็นว่า หลักนิติธรรมถูกออกแบบมาเพื่อส าหรับสถานการณ์ที่ เลวร้ายเฉก
เช่นเดียวกับในยามปรกติ เป็นต้น
จากการสรุปกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับอานาจฉุกเฉินโดยสังเขปข้างต้น พบว่าเป็น
การสร้างคาอธิบายที่อยู่บนบริบททางการเมืองของประเทศเยอรมันช่วงพรรคนาซีเรืองอานาจและได้
กลายมาเป็นคาอธิบายเกี่ยวกับการใช้อานาจฉุกเฉินของรั ฐของการเมืองยุคสมัยใหม่ อย่างไรก็ดี ใน
ภายหลังได้มีข้อโต้แย้งจานวนมากเกี่ยวกับการใช้อานาจฉุกเฉินว่าเป็นกระบวนการรวบอานาจซึ่งจะส่ง
ผลร้ายตามมา เช่น ส่งผลให้อานาจรัฐผันแปรไปสู่การปกครอบแบบเผด็จการ การทาลายล้างสิทธิ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคล เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ดี คงต้องกล่าวไว้เป็นสาคัญด้วยว่า ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองอันไม่
ปรกติอั น เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จั ย ต่ าง ๆ เช่ น ภั ย การก่อ การร้าย สงครามการเมือ ง การจลาจล ภั ยพิ บั ติ
สาธารณะหรือภัยคุกคามรูปแบบอื่น ๆ รัฐมีความจาเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายซึ่งมอบอานาจ
พิเศษบางประการสาหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ คลี่คลาย และแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว
ให้กลับคืนสู่ภาวะปรกติอันเนื่องด้วยอานาจรัฐตามกฎหมายธรรมดาไม่สามารถบริหารจัดการสภาวะ
ดังกล่าวได้ทันท่วงที ดังจะเห็นได้จากสนธิสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายฉบับต่าง ๆ ของแต่ละ
ประเทศทีก่ าหนดกระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเอาไว้
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3.2 สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
อาจกล่ าวได้ ว่า จากบทเรีย นของสงครามโลกครั้งที่ ส อง โดยเฉพาะอย่างกรณี ข อง
ประเทศเยอรมันทาให้นานาชาติมีความกังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งที่เป็นภัยคุกคาม
จากภายในและภายนอกประเทศ ด้วยเหตุนี้ ในเวลาต่อมาสหประชาชาติได้มีการบัญญัติสนธิสัญญา
ระหว่างเทศเพื่อบังคับใช้ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ดี ส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาฉบับต่าง ๆ
ได้มีบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้เพื่อเป็นกรอบสาหรับการใช้อานาจรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองและระงับซึง่ สิทธิเสรีภาพ
ส าหรั บ ในส่ ว นนี้ ผู้ เขียนจะทบทวนสนธิสั ญ ญาระหว่างประเทศที่ส าคัญ ๆ ทั้ งหมด
3 ฉบับซึ่งเป็นการบัญญัติถึงกรอบใหญ่ของสถานการณ์ฉุกเฉิน อันได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง (International Covenant on Civil and Political Rights:
ICCPR) อนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้ นฐาน (European
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: ECHR)
และอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง อเมริ ก า (American Convention on Human Rights:
ACHR)
อย่างไรก็ดี จากสนธิสัญญาระหว่างประเทศทั้ง 3 ฉบับ ผู้เขียนจะทบทวนสาระสาคัญ
2 ประเด็น คือ การนิยามสถานการณ์ฉุกเฉิน และสิทธิมนุษยชนบางประการที่ไม่สามารถถูกระงับได้
(Non Derogation) ดังนี้
3.2.1 การนิยามสถานการณ์ฉุกเฉิน
3.2.1.1 กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง
ภายใต้มาตรา 4 ( 1) บัญญัติไว้ว่า “ในสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอด
ปลอดภัยของชาติและตามที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นทางการแล้ว บรรดาประเทศภาคี
สมาชิกแห่งสนธิสัญญานี้อาจเลี่ยงมาตรการตามพันธะกรณีเท่าที่จาเป็นต่อความเป็นจริงที่ดารงอยู่ของ
สถานการณ์ ทั้งนี้ มาตรการเช่นว่านั้นจะต้องไม่ขัดแย้งต่อพันธะกรณีอื่น ๆ ของตนภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศและจะต้องไม่เลือกปฏิบัติเพียงเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนาหรือ
เผ่าพันธุ์ทางสังคม”
3.2.1.2 อนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐาน ภายใต้มาตรา 15 (1) บัญญัติไว้ว่า “ในภาวะสงครามหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะอื่นใด
ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติ บรรดาประเทศภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญานี้อาจ
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เลี่ยงมาตรการตามพันธะกรณีเท่าที่จาเป็นต่อความเป็นจริงที่ดารงอยู่ของสถานการณ์ ทั้งนี้ มาตรการ
เช่นว่านั้นจะต้องไม่ขัดแย้งต่อพันธะกรณีอื่น ๆ ของตนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ”
3.2.1.3 อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง อเมริ ก า ภายใต้ ม าตรา 27 (1)
บัญญัติไว้ว่า “ในภาวะสงคราม สาธารณภัยหรือภัยฉุกเฉินอื่นใดซึ่งคุกคามความเป็นอิสระหรือความ
ปลอดภัยของรัฐภาคี รัฐภาคีตามอนุสัญญานี้อาจเลี่ยงมาตรการตามพันธะสัญญาเท่าที่จาเป็นต่อความ
เป็นจริงที่ดารงอยู่ของสถานการณ์ ทั้งนี้ มาตรการเช่นว่านั้นจะต้องไม่ขัดแย้งต่อพันธะกรณีอื่น ๆ ของ
ตนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและจะต้องไม่เลือกปฏิบัติเพียงเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติ ผิว เพศ
ภาษา ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ทางสังคม”
3.2.2 สิทธิที่รัฐไม่อาจระงับได้ (non derogation)
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินในลักษณะต่าง ๆ ข้างต้น ส่งผลให้
รัฐมีอานาจพิเศษเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ และสามารถระงับสิทธิเสรีภาพได้เท่าที่จาเป็น แต่
ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์ ฉุกเฉินรัฐไม่อาจระงับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานได้ (non derogation) ซึ่ง
กติการะหว่างประเทศว่าด้ว ยสิ ทธิพ ลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสั ญ ญาแห่ งยุโรปว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา ได้
บัญญัติตรงกัน 4 ประการ คือ (1) สิทธิเสรีภาพในการดารงชีวิต (2) สิทธิเสรีภาพจากการถูกทรมาน
หรือได้รับ การปฏิบั ติห รือลงโทษที่ ไร้ซึ่งมนุษยธรรม (3) สิ ทธิเสรีภ าพจากการไม่ตกเป็ นทาส และ
(4) สิทธิเสรีภาพจากการได้รับโทษอาญาย้อนหลัง
นอกจากสิทธิที่รัฐไม่อาจระงับได้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้ง 4 ประการข้างต้นแล้ว
สนธิสัญญาระหว่างประเทศทั้ง 3 ฉบับได้บัญญัติถึงสิทธิอื่น ๆ ที่จะต้องได้รับความคุ้มครองซึ่งมีความ
แตกต่างกัน ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3.1
ตารางเปรียบเทียบสิทธิที่ไม่อาจระงับได้ในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ลาดับ
สิทธิที่ไม่อาจระงับได้
ICCPR ECHR ACHR
1 สิทธิเสรีภาพในการดารงชีวิต
0
0
0
2 สิทธิเสรีภาพที่จะไม่ต้องจาคุกเพียงเพราะว่าไม่ชาระหนี้
0
3 สิทธิเสรีภาพจากการถูกทรมาน
0
0
0
4 สิทธิเสรีภาพจากการไม่ตกเป็นทาส
0
0
0
5 สิทธิเสรีภาพจากการได้รับโทษอาญาย้อนหลัง
0
0
0
6 สิทธิเสรีภาพในการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย
0
0
7 สิทธิเสรีภาพในทางความคิดมโนธรรมและศาสนา
0
0
8 สิทธิเสรีภาพในการสมรสและมีครอบครัว
0
9 สิทธิเสรีภาพในการคุ้มครองเด็ก
0
10 สิทธิเสรีภาพในการมีชื่อ
0
11 สิทธิเสรีภาพในการถือสัญชาติ
0
12 สิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมในรัฐบาล
0
Source: Paul Sieghart, The International Law of Human Rights (Oxford: Clarendon
Press, 1985), 113.
3.2.3 มาตรการขั้นต่าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เมื่อเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ค.ศ. 1984 ได้มีการประชุมสมาคมนิติศาสตร์สากล
(The International Law Association) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสและได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง
The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency ห รื อ
ระเบี ย บปารีส ว่าด้ว ยมาตรฐานขั้น ต่าส าหรับ การคุ้มครองสิ ทธิมนุษ ยชนในสถานการณ์ ฉุกเฉิน ซึ่ง
ระเบี ยบดังกล่ าวได้จัดทาขึ้น ภายใต้ห ลักการว่าด้วยสิทธิที่ไม่อาจระงับได้ (Non-derogation) ของ
มาตรา 4 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ พลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 5 อนุสัญญาแห่ง
ยุ โรปว่าด้ว ยการคุ้มครองสิ ท ธิมนุ ษ ยชนและเสรีภ าพขั้ นพื้ น ฐาน และมาตรา 7 อนุ สั ญ ญาว่าด้ ว ย
สิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งอเมริ ก าซึ่ ง ระเบี ย บปารี ส ฯ ได้ บั ญ ญั ติ ให้ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้ น ต่ าใน
สถานการณ์ฉุกเฉินที่รัฐเพิ่งกระทาและรวมถึงกระบวนการยุติธรรม สรุปได้ดังนี้
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3.2.3.1 เงื่อนไขการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ส าหรั บ การประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิน (Public Emergency) นั้ น รัฐ
จะต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งเงื่อนไขของสถานการณ์เหล่านั้นต้องเป็นสถานการณ์ที่เป็น
ภัยต่อความมั่นคง ความสงบสุขของประชาชน ทั้งสถานการณ์ที่ดารงอยู่จริงและสถานการณ์ในระยะ
อันใกล้ที่รัฐประเมินว่าจะส่งผลให้เกิด ความเสียหายโดยสถานการณ์ฉุกเฉินและขั้นตอนการประกาศ
จะต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ12
3.2.3.2 กรอบระยะเวลาและพื้นที่ในการประกาศ
ในการประกาศสถานการณ์ ฉุก เฉิน แต่ ล ะครั้ง รัฐ จะต้ องมี ระยะเวลาที่
แน่นอนชัดเจนและจะต้องไม่ เกินกว่ากรอบที่รัฐธรรมนูญกาหนดและภายหลังการประกาศฯ ในครั้ง
แรกจะต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบและรับรองโดยเร็ว ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินออกไปจาต้องมีการประกาศครั้งใหม่และต้องได้รับความเห็ นชอบจาก
รัฐสภา สาหรับพื้นที่ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นอาจจะครอบคลุมทั้งหมดหรือเป็นบางพื้นที่
ของประเทศซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จของสถานการณ์ทางการเมืองเป็นกรณี ๆ ไป13
3.2.3.3 กระบวนการควบคุมการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในเบื้ องต้นนอกจากการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินจะต้อ งได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาแล้วพบว่าระเบียบปารีสฯ ยังได้กาหนดมิให้มีการยุบสภาในระหว่างเวลาที่มีการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หากแต่มีการสิ้นสุดลงของรัฐสภาในห้วงเวลาดังกล่าวจะต้องจัดให้มีการ
เลือกตั้งใหม่โดยเร็ว14 นอกจากนี้ ระเบียบปารีสฯ ยังระบุให้การประกาศและใช้อานาจในสถานการณ์
ฉุกเฉินต้องได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรระหว่างประเทศตามที่ได้มีการลงนามไว้ 15 อย่างไรก็ดี รัฐยัง

12

The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of
Emergency, sec. (A) 1 (a) (b) 2.
13 The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of
Emergency, sec. (A) 2, 3 (a) (b) (c) (d) 4.
14 The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of
Emergency, sec. (A) 5.
15 The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of
Emergency, sec. (A) 7.
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ถูกกาหนดให้มีการตรวจสอบมาตรการต่าง ๆ ในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นบางครั้ง
คราวเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและแก้ไขหากมาตรการต่าง ๆ ดาเนินไปโดยไม่เหมาะสม16
สาหรับองค์กรฝ่ายตุลาการพบว่าระเบียบปารีส ฯ กาหนดให้มีขอบเขตอานาจใน
การควบคุ ม ความชอบธรรมของกฎหมายและกระบวนการใช้ อ านาจ เช่ น มี อ านาจตรวจสอบ
ฝ่ายนิติบัญญัติเรื่องความชอบธรรมของกฎหมายเกี่ยวกับอานาจฉุกเฉิ นว่าเป็นไปภายใต้กรอบของ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ การตรวจสอบความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ ภายใต้การประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินของรัฐ เป็นต้น17
3.2.3.4 การระงับสิทธิเสรีภาพ
ระเบียบปารีสฯ ได้วางหลักการสาหรับการระงับสิทธิเสรีภาพภายใต้การ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยกาหนดให้รัฐอาจใช้มาตรการอื่นใดที่เป็นการเลี่ยงพันธกรณีของตน
ภายใต้ระเบียบนี้เพื่อเคารพและประกันไว้ซึ่ง สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลทั้งปวงภายใต้ดินแดนและ
เขตอ านาจของตน แต่ ก ระนั้ น ไม่ ส ามารถที่ จ ะระงับ สิ ท ธิเสรีภ าพที่ ก าหนดไว้ ในระดั บ สากลได้ 18
อย่างไรก็ดี มาตรการต่าง ๆ ในการระงับสิทธิเสรีภาพในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น
จะต้องถูกบั ญ ญั ติไว้ในกฎหมายโดยรัฐ สภาเท่านั้ น 19 ส าหรับ มาตรการต่ าง ๆ ตามข้ างต้ นแบ่ งได้
ออกเป็น 5 ประการ20 ดังนี้
(1) บรรดาประเทศภาคีต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามหลักการ
(2) บรรดามาตรการต่าง ๆ จะต้องมีความได้สัดส่วนกับสถานการณ์ที่เกิด
(3) บรรดามาตรการต่ าง ๆ จะต้ อ งไม่ ขั ด แย้ งกั บ พั น ธกรณี ข องรัฐ ภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศ

16

The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of
Emergency, sec. (B) 4 (c).
17 The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of
Emergency, sec. (B) 5.
18 The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of
Emergency, sec. (B) 1.
19 The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of
Emergency, sec. (B) 4 (a).
20 The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of
Emergency, sec. (B) 2.
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(4) บรรดามาตรการต่าง ๆ จะต้องไม่เลือกปฏิบัติเพียงเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติ
สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา สัญชาติ และเผ่าพันธุ์
(5) สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ
ไม่สามารถถูกระงับลงในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และอย่างน้อยที่สุด รัฐธรรมนูญควร
ระบุสิทธิเสรีภาพดังกล่าวไว้เพื่อคุ้มครองในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
3.2.3.5 อานาจหน้าที่ขององค์กรนิติบัญญัติและตุลาการ
ในระหว่างการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินระเบียบปารีส ฯ ได้กาหนด
กรอบให้มีการคุ้มครองรัฐสภาและฝ่ายตุลาการโดยรัฐจะต้องเคารพต่อหลักการต่อไปนี้21
(1) กลไกพื้นฐานที่มีอยู่ในสภาวะปรกติของรัฐสภาจะต้องได้รับการคุ้มครอง
ถึงแม้ว่าอานาจรัฐคือฝ่ายบริหารจะขยายอาณาเขตในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้น รัฐสภาจึงควรมีหน้าที่
ในการควบคุมดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
(2) เอกสิ ทธิ์ ความคุ้มครอง และสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของรัฐ สภาจะต้อง
ได้รับการคุ้มครองเหมือนในสภาวะปรกติ
(3) ความเป็นอิสระของตุลาการและกระบวนการยุติธรรมจะต้องได้รับการ
ประกันเหมือนในสภาวะปรกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อานาจฉุกเฉินเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อานาจของฝ่ายตุลาการหรือจากัดความเป็นอิสระจะต้องกระทาไปบนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญซึ่งได้
บัญญัติรับรองเอาไว้
3.2.3.6 กระบวนการยุติธรรม
ในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด
สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลประการหนึ่งที่ต้องได้รับความคุ้มครอง คือสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ในกรณี ที่บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งถูกกล่าวหาและถูกควบคุมตัว ซึ่งระเบียบปารีส ฯ ได้วางหลักเกณฑ์ ที่
สาคัญ ๆ ดังนี้
(1) การควบคุมขังบุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
จาเป็นต้องแจ้งเหตุผลของการคุมขังให้ทราบภายในระยะเวลา 7 วัน22

21

The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of
Emergency, sec. (B) 3.
22 The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of
Emergency, sec. (C) 5 (2a).
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(2) ภายหลั ง การถู ก คุ ม ขั ง บุ ค คลมี สิ ท ธิ ที่ จ ะติ ด ต่ อ ทนายความเพื่ อ ขอ
คาปรึกษา23
(3) ระยะเวลาในการควบคุ ม ขั ง ระเบี ย บปารี ส ฯ ก าหนดให้ ศ าล (หรื อ
คณะกรรมการกึ่งศาล/quasi-judicial) ต้องพิจารณาคดีภายใน 30 วัน24 และห้ามคุมขังเกินกว่า 30
วัน 25 เว้น แต่ห ากรัฐ ศาล หรือองค์กรที่มี อานาจเกี่ยวข้องพิจ ารณามีรายงานโดยให้ เหตุผ ลเป็ น ที่
ประจักษ์26 แต่ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการคุมขังเกินกว่า 1 ปี27
อย่างไรก็ดี จากข้างต้น คณะกรรมาธิการยุติธรรมระหว่างประเทศ (The International
Commission of Jurists) และสมาคมนิติศาสตร์สากล (The International Law Association) ได้
เสนอเกี่ยวกับสิทธิขั้นต่าของหลักศุภนิติกระบวน (The Minimum Rights of Due Process) สาหรับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไว้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้28
1. สิทธิในการรับทราบข้อกล่าวหาโดยทันทีและรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสาหรับ
การดาเนินคดี
2. สิทธิที่จะรับทราบแนวทางการในต่อสู้คดีเท่าที่จาเป็น
3. สิทธิที่จะทราบการให้การในศาล
4. สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
5. สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้รับสารภาพ
6. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีจากศาล (หรือองค์คณะ) ที่เป็นอิสระและยุติธรรม
7. สิทธิในการอุทธรณ์คดี
23

The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of
Emergency, sec. (C) 5 (2b).
24 The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of
Emergency, sec. (C) 5 (2d).
25 The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of
Emergency, sec. (C) 5 (2c).
26 The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of
Emergency, sec. (C) 5 (2d).
27 The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of
Emergency, sec. (C) 5 (2e).
28 Jaime Oraa, Human Rights in States of Emergency in International Law,
(Oxford: Clarendon Press, 1992), 115 - 116.
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8. สิทธิที่จะไม่ถูกลงโทษอาญาย้อนหลัง
9. สิทธิที่จะเข้ารับฟังการสืบการสืบพยานและการโต้แย้ง
10. สิทธิที่จะไม่ถูกฟ้องภายหลังการพิจารณาคดีถึงที่สุดแล้ว
11. สิทธิที่จะสามารถมีทนายสาหรับการช่วยเหลือคดี
12. สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายเท่าที่จาเป็น
3.2.4 สรุปความหมายของสถานการณ์ฉุกเฉิน
จากการศึกษานิยามความหมายของสถานการณ์ฉุกเฉินที่ปรากฏในสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศข้างต้ น พบว่า กติก าระหว่างประเทศว่าด้ ว ยสิ ท ธิพ ลเมือ งและสิ ท ธิท างการเมือ ง
หมายถึง “ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน สาธารณะซึ่งเป็ นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดปลอดภั ยของชาติ ”
อนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน หมายถึง “สถานการณ์
สงครามหรื อสถานการณ์ ฉุกเฉิน อื่นใดซึ่งเป็ นภั ยคุกคามต่อความอยู่รอดปลอดภั ยของชาติ ” และ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา หมายถึง “ภาวะสงคราม สาธารณภัยหรือภัยฉุกเฉินอื่น
ใด” จากนิ ย ามความหมายทั้ ง 2 สนธิ สั ญ ญา สามารถจ าแนกสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ได้ อ อกเป็ น
2 ความหมาย คือ (1) สถานการณ์ ส งคราม (war) ซึ่งจะเห็ น ได้ ว่าอนุ สั ญ ญาแห่ งยุโรปว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกาได้ระบุ
ถึงสถานการณ์สงครามไว้เป็นการเฉพาะซึ่งแตกต่างกับ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ และ (2) สถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะ (public emergency)
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น สาธารณะ (public emergency) ตาม
ความหมายของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 2 ฉบับแรก พบว่าประกอบด้วยสถานการณ์ที่หลากหลาย
คือ การรุกรานของศัตรู ภาวะสงคราม การจลาจล ภัยพิบัติซึ่งกระทบกระเทือนต่อการใช้ชีวิตปรกติ
ของประชาชนภายในรัฐ ในขณะที่สาธารณภัย (public danger) ตามสนธิสัญญาฉบับสุดท้ายหมาย
รวมถึงภัยพิบัติสาธารณะอื่น ๆ ด้วย เช่น สถานการณ์น้าท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ ทั้งนี้ สถานการณ์ตาม
ความหมายนี้ไม่จาเป็นต้องเป็น ภัยต่อความมั่งคงภายในหรือภายนอกแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
บ่อยครั้งและรัฐสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีความจาเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 29 อย่างไรก็ดี
สาหรับเงื่อนไขของสถานการณ์ฉุกเฉินที่ปรากฏในระเบียบปารีสฯ พบว่าจะให้นิยามไว้แต่เพียงโดย
กว้างซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ความสงบสุขของประชาชน ทั้งสถานการณ์
ที่ดารงอยู่จริงและสถานการณ์ในระยะอันใกล้ที่รัฐประเมินว่าจะส่งผลให้เกิดความเสียหาย

29

Ibid., 3 - 14.

70
จากการทบทวนนิยามความหมายและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสถานการณ์ฉุกเฉินไป
ข้างต้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าการกาหนดนิยามความหมายอย่างเป็นรูปธรรมของสถานการณ์ฉุกเฉิน
ควรประกอบด้วยเงื่อนไขที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางการเมืองทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ อันได้แก่ ภาวะสงคราม การก่อการร้าย การจลาจล เป็นต้น
ประการที่สอง ภัยพิบัติสาธารณะ อันได้แก่ ภัยน้าท่วม พายุ แผ่นดินไหว เป็นต้น
ประการสุดท้าย สถานการณ์ที่นอกเหนือไปจากข้างต้นอันเนื่องด้วยอุบัติเหตุที่ไม่
คาดฝัน เช่น ตึกถล่ม อัคคีภัย การรั่วไหลของสารเคมีจากโรงงาน เป็นต้น
3.3 ประเทศอังกฤษ30
สาหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศอังกฤษ เมื่อ
พิจารณาจากอดีตพบว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เช่น Civil Defence Act 1948, The Civil
Protection in Peacetime Act 1986, The Emergency Power Act 1920 แ ล ะ 1964
แต่อย่างไรก็ดี แต่เดิ มนั้น คาว่าสถานการณ์ฉุกเฉินจะมีความหมายตาม The Emergency Power
Act 1964 ซึ่งหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่กาลังจะเกิดขึ้นโดยลักษณะของเหตุ การณ์นั้นเป็น
การคุกคามโดยบุคคลหรือกลุ่ม บุคคลซึ่งเป็นการแทรกแซงในการแจกจ่ายหรือจาหน่ายอาหาร น้ามัน
หรือกระแสไฟฟ้ าหรือด้วยวิธีการเคลื่ อนไหวที่ทาให้ ความจาเป็นของการคงอยู่ของสังคมหรือส่ วน
สาคัญของสังคมนั้นสิ้นสุดไป แต่กระนั้น ในปั จจุบันกฎหมายข้างต้นได้ถูกยกเลิก และมีการบังคับใช้
กฎหมายที่เรียกว่า The Civil Contingencies Act 2004
3.3.1 The Civil Contingencies Act 2004
สาหรับ การจั ดการกับสถานการณ์ ฉุกเฉินตาม The Civil Contingencies Act
2004 ได้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การจัดการสถานการณ์ ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น และการจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉินในระดับประเทศ ซึ่งทั้ง 2 ระดับจะมีการกาหนดนิยามของสถานการณ์ฉุกเฉินที่

30

สรุปและเรียบเรียงจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ . (2549), การเรียกร้องใน
คดีปกครอง: ศึกษากรณี ตามมาตรา 16 และมาตรา 17 แห่ งพระราชกาหนการบริห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (รายงานการวิจัย).
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คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ได้มีการกาหนดนิยามของสถานการณ์ฉุกเฉินเอาไว้โดยสามารถแบ่งได้ออกเป็น
3 ประการ31 คือ
ประการแรก เหตุการณ์ ห รือสถานการณ์ ใด ๆ ที่เป็นภัยคุกคามอันจะก่อให้เกิด
ความเสี ย หายอย่ างร้ ายแรงต่ อ สวัส ดิ ภ าพของมนุ ษ ย์ ทั้ งนี้ พบว่า มี ก ารอธิ บ ายขยายความค าว่ า
สวัสดิภาพของมนุษย์ซึ่งกาหนดองค์ประกอบไว้คือ การทาให้สูญเสียชีวิต ความเจ็บป่วย การไร้ที่อยู่
อาศัย ความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน ภาวะเศรษฐกิจเสื่อมถอย ปัญหาด้านการคมนาคมรวมถึง
ปัญหาบริหารด้านสาธารณสุข เป็นต้น
ประการที่ ส อง เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ใด ๆ ที่ เป็ น ภั ย การคุ ก คามอั น จะ
ก่อให้ เกิดความเสี ย หายอย่ างร้ายแรงต่อสิ่ งแวดล้ อม ทั้ งนี้ พบว่ามีการอธิบ ายขยายความสภาวะ
ดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย การปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุรัง สีต่าง ๆ ทั้งทางดิน น้า และอากาศหรือ
การทาลายสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์
ประการที่สาม สภาวะสงครามหรือการก่อการร้ายที่เป็นภัยคุกคามอันจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคง สาหรับประเด็นเรื่องความมั่นคงนี้ ไม่ได้มีการอธิบายขยาย
ความแต่อย่างใด
3.3.1.1 การจั ด การสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น (Contingency
Planning) เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วในระดับท้องถิ่น (สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง) ในประเทศ
อังกฤษจะมีการจัดการดังต่อไปนี้
(1) การจั ดการแผนสถานการณ์ ฉุกเฉิ น (Contingency planning) ซึ่ ง
แผนดังกล่าวนี้จะมีบุคคลที่รับผิดชอบ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ
กลุ่ ม ที่ 132 สภาของท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานด้ า นสาธารณสุ ข หน่ ว ยงานด้ า น
สิ่งแวดล้อม และเลขาธิการประจากระทรวงต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยง
ของสถานการณ์ฉุกเฉินและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม เป็นต้น
กลุ่มที่ 233 หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านสาธารณูปโภค ด้านการคมนาคม และ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย เป็นผู้ที่ทางานร่วมและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคคลกลุ่มที่ 1 ด้วย

31

The Civil Contingencies Act 2004, sec. 1 (1) (2), 19 (1) (2).
32 The Civil Contingencies Act 2004, sec. 2 (1).
33 The Civil Contingencies Act 2004, sec. 2 (2).
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กลุ่มที่ 334 รัฐมนตรี (a Minister of the Crown) เป็นผู้ที่จัดการสถานการณ์
ฉุกเฉินร่วมกับ ผู้รับผิดชอบกลุ่มแรกเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉิน การลด การควบคุม และการ
บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยวิธีการออกประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น ประกาศเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับผิดชอบกลุ่มแรก ประกาศเกี่ยวกับ
ประเภทของความฉุกเฉินซึ่งบุคคลที่รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเกี่ยวกับ
ระยะเวลาปฏิบัติการของบุคคลผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และประกาศเพื่อกาหนดแผนในการ
ปฏิบัติการ และรายละเอียด เป็นต้น
(2) การคุ้มครองประชาชน (Civil protection) สาหรับมาตรการทั่วไป
ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้น อานาจส่วนใหญ่จะเป็นของรัฐ มนตรี โดยรัฐมนตรีสามารถทาคาสั่ง
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกลุ่มแรกทาหน้า ที่เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เช่น การหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้นของ
สถานการณ์ ฉุกเฉิน การลด การควบคุ ม หรือ การบรรเทาผลของสถานการณ์ ฉุ กเฉิน นั้ น และการ
อนุญาต กาหนดหรือห้ามการรวมตัวชุมนุมกันตามลักษณะที่กาหนดไว้ เป็นต้น35
3.3.1.2 การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับประเทศ สามารถอธิบายได้ดังนี้
(1) ผู้มีอานาจประกาศ
ตามที่กล่าวไปในข้างต้น การกาหนดนิยามสถานการณ์ฉุกทั้งใน 2 ระดับ
จะมี ความคล้ ายคลึ งกัน ทั้ งนี้ ในเบื้ องต้น ส าหรับ การจัด การสถานการณ์ ฉุกเฉินในระดั บประเทศ
กาหนดให้เลขาธิการประจากระทรวงต่าง ๆ (the Secretary of State) มีอานาจกาหนดการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอันนาไปสู่นิยามสถานการณ์ฉุกเฉินได้ตามความเหมาะสมแห่งสถานการณ์และ
จะต้องได้รับ อนุ มัติจ ากรัฐ สภาก่อนจึงจะมีผ ลบังคับใช้ 36 นอกจากนี้ ยังมีผู้ มีอานาจในการจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉินอีก 2 กลุ่มบุคคล คือ
กลุ่มที่ 1 พระราชินี เป็นผู้มีอานาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมี
อ านาจประกาศค าสั่ ง ต่ า ง ๆ ในนามของคณะรั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของเลขาธิ ก ารประจ า
กระทรวงมหาดไทยซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งความมั่ น คงภายในและการแก้ ไข
สถานการณ์
กลุ่มที่ 3 รัฐมนตรีอาวุโส (Senior Minister of Crown) ซึ่งหมายถึงบุคคล
ดังต่อไปนี้ นายกรัฐมนตรี เลขาธิการประจากระทรวงต่าง ๆ และคณะกรรมาธิการกระทรวงการคลัง37
34

The Civil Contingencies Act 2004, sec. 2 (3) (5).
35 The Civil Contingencies Act 2004, sec. 5.
36 The Civil Contingencies Act 2004, sec. 19 (4) (5).
37 The Civil Contingencies Act 2004, sec. 20 (3).
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(2) กระบวนการใช้อานาจ
The Civil Contingencies Act 2004 ได้ ก าหนดให้ ก ารใช้อ านาจของ
กลุ่มบุคคลข้างต้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่สาคัญ 3 ประการ38 คือ
ประการแรก สถานการณ์ฉุกเฉินได้เกิดขึ้น กาลังจะเกิดขึ้น หรือใกล้ที่จะ
เกิดขึ้น
ประการที่ ส อง เป็น เงื่อนไขแห่ งความจาเป็ นที่ จะต้อ งมีบ ทบัญ ญั ติ เพื่ อ
ป้องกัน ควบคุมหรือบรรเทาผลของสถานการณ์ฉุกเฉิน
ประการสุดท้าย ด้วยเหตุผลข้างต้น มีความจาเป็นต้องออกบทบัญญัติที่
จาเป็นอย่างเร่งด่วน
อย่ า งไรก็ ดี ข้ อ ก าหนดอี ก ประการหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง ของการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินคือ บรรดาคาสั่งต่าง ๆ จะต้องมีความได้สัดส่วนและความเหมาะสมกับสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น ส าหรั บ การป้ อ งกั น ควบคุ ม หรื อ บรรเทาผลของสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
ดังต่อไปนี้ เช่น เพื่อคุ้มครองชีวิตสุขภาพ ความปลอดภัย เพื่อรักษาความเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ
เพื่อคุ้มครองหรือแก้ไขกิจกรรมที่เกี่ยวกับการธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ การทาให้กลับคืนมา
ซึ่งกิจกรรมของรัฐสภา39 เป็นต้น สาหรับระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นมีระยะเวลา
บังคับใช้ 30 วัน แต่ทั้งนี้อาจมีระยะเวลาที่กาหนดไว้ในประกาศเป็นอย่างอื่ นก็ได้และเมื่อระยะเวลา
หมดสิ้นลงสามารถทาประกาศใหม่เพื่อบังคับใช้ต่อไป
(3) กระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจ
สาหรับกระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจในสถานฉุกเฉินนั้น สามารถ
แบ่งได้ออกเป็น 3 องค์กรหลัก คือ รัฐสภาซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุ มการประกาศสถานการณ์ฉุก เฉิน
คณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาททางปกครองและศาลยุติธรรมมีหน้าที่ในกระบวนการเยี่ยวยาความ
เสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้อานาจของรัฐ ดังอธิบายได้ต่อไปนี้
- รัฐสภา
เมื่อได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว จะต้องมีการนาเสนอ
ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาและหากภายใน 7 วัน ไม่ผ่านการพิจารณาก็ให้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
นั้นสิ้นผลไป

38

The Civil Contingencies Act 2004, sec. 21 (2) (3) (4).
39 The Civil Contingencies Act 2004, sec. 22 (2).
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-

คณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาททางปกครองและศาลยุติธรรม
ตาม ส่ ว น ห นึ่ งขอ ง The Civil Contingencies Act 2004 ได้
บั ญ ญั ติให้ มี การฟ้ องร้ อ งกรณี มี การละเมิ ด และประชาชนได้ รับ ความเสี ยหายโดยคณะกรรมการ
พิจารณาข้อพิพาททางปกครองมีอานาจหน้าที่หลักในการตัดสินข้อ พิพาทระหว่างฝ่ายปกครองกับ
เอกชน สามารถตัดสิน ได้ทั้ งในส่ วนของความชอบธรรมด้วยกฎหมายและความเหมาะสมของการ
กระทาโดยฝ่ายปกครองซึ่งหากว่ามีการทาคาวินิจฉัยออกมาแล้ว แต่คู่พิพาทยังไม่พอใจก็สามารถที่จะ
นาคดีไปสู่ศาลยุติธรรมได้
สาหรับศาลยุติธรรมนั้น ผู้ได้รับความเสียหายสามารถนาคดีขึ้นสู่
ศาลยุติธรรมโดยไม่จาเป็นต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาททางปกครองซึ่งการพิจารณาคดี
นั้นจะต้องแยกว่าเป็นคดีประเภทใด หากเป็นคดีอาญาก็จะต้องขึ้นศาลอาญา หากเป็นคดีแพ่งก็ขึ้นศาล
แพ่ง
3.3.2 ตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายกับสถานการณ์ทางการเมือง
การบังคับใช้กฎหมายกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศอังกฤษ ดังจะเห็น
ได้จ ากเมื่อเหตุการณ์ ทางการเมืองเมื่อ วัน ที่ 6-10 พ.ศ. 2554 ซึ่งมี การก่อจลาจลที่ เมืองท๊ อตแน่ ม
(Tottenham riots august 2011) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนและได้ลุกลามไปยังหลาย
เมื อ งโดยรอบและรวมถึ ง กรุ งลอนดอนด้ ว ยโดยมี ส าเหตุ ม าจากการที่ ต ารวจวิ ส ามั ญ ฆาตกรรม
นายมาร์ค ดักแกน (Mark Duggan) ชายวัย 29 ปี หลังจากนั้นได้เกิดความไม่พอใจของการกระทา
ดังกล่าวของตารวจ ประชาชนหลายร้อยคนรวมทั้งญาติของนายมาร์ค ดักแกนได้ร่วมเดินขบวน มีการ
สร้างความวุ่นวาย การใช้ความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสีย เช่น การวางเพลิง การทาลายทรัพย์สิน
การปล้น สะดม เป็ น ต้น ในเวลาต่อมานายเดวิด แคเมอรอน นายกรัฐมนตรี ได้มีการเรียกประชุม
คณะกรรมการสถานการณ์ ฉุก เฉิน (Cobra emergency committee) เพื่ อร่ว มปรึกษาหารือและ
กาหนดมาตรการในการแก้ไขสถานการณ์โดยมีการใช้กาลังตารวจจานวน 16,000 นายเพื่อเข้าควบคุม
สถานการณ์และมีการอนุญาตให้มีการใช้กระสุนยางกับกลุ่มผู้ชุมนุม แต่อย่างไรก็ดี สถานการณ์ทาง
การเมืองดังกล่าวไม่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่อย่างใด40

40

The guardian, “London and UK riots day three aftermath – Tuesday 9
August 2011” [updated 2011 Aug 9; cited 2013 Aug 5]. Available from:
http://www.theguardian.com/uk/blog/2011/aug/09/london-riots-violence-looting-live
(accessed January 21, 2013).
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3.4 ประเทศฝรั่งเศส
ในระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ อั น ไม่ ป รกติ อ ยู่ ทั้ ง หมด 4 ฉบั บ 41 คื อ (1) การใช้ อ านาจของประธานาธิ บ ดี ใ น
สถานการณ์วิกฤตของชาติตามมาตรา 16 แห่งรัฐธรรมนูญ (2) การประกาศกฎอัยการศึกตามมาตรา
36 ของรัฐธรรมนูญ (3) การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามรัฐบัญญัติ Nº 55-385 du 3 avril 1955
และ (4) ทฤษฎีว่าด้วยสถานการณ์ยกเว้นเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดี สาหรับในที่นี้ ผู้เขียนจะอธิบายการ
ใช้อานาจผ่านกฎหมาย 2 ฉบับ คือ การใช้อานาจของประธานาธิบดีในสถานการณ์วิกฤตของชาติตาม
มาตรา 16 แห่งรัฐธรรมนูญและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามรัฐบัญญัติ Nº 55-385 du 3 avril
1955
3.4.1 การใช้อานาจของประธานาธิบดีในสถานการณ์วิกฤตของชาติตามมาตรา 16
แห่งรัฐธรรมนูญ
3.4.1.1 เงื่อนไขในการประกาศบังคับใช้
ตามความในมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแห่งฝรั่งเศสได้บัญญัติไว้ว่า
“ในกรณีที่สถาบันแห่งสาธารณรัฐ ความเป็นเอกราชของชาติ บูรณภาพ
แห่งดินแดนหรือการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศถูกคุกคามอย่างร้ายแรงและปัจจุบันทันด่วน
และการด าเนิ น การตามปรกติ ข องสถาบั น ทางการเมื อ งแห่ ง รั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ หยุ ด ชะงั ก ลง
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมีอานาจใช้มาตรการที่จาเป็นสาหรับจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวได้
ภายหลังจากที่ได้มีการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรี ประธานสภาทั้งสองและคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญแล้ว
ประธานาธิบดีจะต้องแถลงให้ประชาชนทราบถึงการใช้มาตรการดังกล่าว
มาตรการดังกล่าวจะต้องใช้โดยมีเจตจานงที่จะทาให้สถาบันการเมืองแห่ง
รัฐสามารถปฏิบัติตามภารกิจของตนได้ภายในระยะเวลาที่จากัดที่สุด ทั้งนี้ โดยมีการปรึกษาหารือกับ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
รัฐสภาเปิดสมัยประชุมได้เอง
ในระหว่างที่มีการใช้อานาจฉุกเฉินดั งกล่าวจะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร
มิได้”
41

ปิยบุตร แสงกนกกุล, “บทวิเคราะห์ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
๒๕๔๘.” เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย, http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=886
(สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556).
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ดังนั้น จะพบว่าตามมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแห่ งฝรั่งเศสได้มีการวาง
เงื่อนไขในการใช้อานาจพิเศษของประธานาธิบดีไว้ 4 ประการ42 คือ
ประการแรก ต้องเป็ น กรณี ที่ ส ถาบั น แห่ งรัฐ ความเป็ น เอกราชของชาติ
บู รณภาพแห่ งดิน แดนหรือการปฏิ บัติตามพันธกรณี ระหว่างประเทศถูกคุมคามอย่างร้ายแรงและ
ปัจจุบันทันด่วน
ประการที่สอง การดาเนินการตามปรกติของสถาบันทางการเมืองแห่งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญหยุดชะงักลง
ประการที่ ส าม ได้มีการปรึกษาหารืออย่างเป็ นทางการกั บนายกรัฐมนตรี
ประธานสภาทั้งสองและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแล้ว มาตรการดังกล่าวต้องใช้โดยมีเจตจานงที่จะทา
ให้สถาบันทางการเมืองแห่งรัฐสามารถปฏิบัติได้ตามภารกิจของตนภายในระยะที่จากัดที่สุด ทั้งนี้ โดย
มีการปรึกษาหารือกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ประการสุดท้าย ประธานาธิบดีจะต้องแถลงให้ประชาชนทราบถึงมาตรการ
ดังกล่าว
อย่ างไรก็ ต าม จะเห็ น ได้ว่าการใช้ อานาจพิ เศษของประธานาธิบ ดี ฝ รั่งเศสตาม
มาตรา 16 แห่ งรัฐ ธรรมนู ญ ฝรั่งเศสกาหนดให้ มีการปรึกษาร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวข้อง ได้แก่
นายกรัฐมนตรี ประธานสภาทั้งสองและตุล าการศาลรัฐธรรมนูญ เสียก่อนเพื่อ ความรอบคอบและ
ถ่วงดุลในการใช้อานาจในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ กระบวนการปรึกษาเช่นว่านั้นไม่เป็นผลผูกมัดดุลยพินิจ
ของประธานาธิบดีในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ประการใด
สาหรับเงื่อนไขของระยะเวลาและท้องที่ในการใช้อานาจพิเศษตามมาตรา 16 แห่ง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ฝรั่ ง เศสนั้ น ไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ เ ป็ น การเฉพาะแต่ ใ ห้ อ ยู่ ใ นอ านาจดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ประธานาธิบดี
3.4.1.2 กระบวนการใช้อานาจ
ตามมาตรา 16 แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ฝรั่ ง ไม่ ได้ มี ก ารก าหนดไว้ ว างกรอบ
กระบวนการใช้อานาจภายหลังการประกาศใช้อานาจพิเศษไว้อย่างชัดเจน แต่ทั้ งนี้ ประธานาธิบดี
สามารถออกคาสั่งโดยอาศัยอานาจตามมาตราดังกล่าวได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) คาสั่งที่มี

42

นันทวัฒน์ บรมานันท์, คำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสำธำรณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958, (กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์วิญญูชน, 2548), 36.
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ลักษณะเป็นการกระทาการในเชิงออกกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือการตรวจสอบขององค์กรฝ่ายตุลาการ
และ (2) คาสั่งที่มีลักษณะเป็นการออกกฎซึ่งตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบขององค์กรฝ่ายตุลาการ43
3.4.1.3 กระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจ
เมื่ อ พิ จ ารณ าถึ ง กระบวนการตรวจสอบการใช้ อ านาจพิ เ ศษของ
ประธานาธิบ ดีต ามมาตรา 16 ในเบื้ อ งต้ น พบว่ามีก ารตรวจสอบและถ่ว งดุ ล อ านาจในระดั บ หนึ่ ง
กล่าวคือ กาหนดให้ก่อนการประกาศใช้อานาจพิเศษให้ประธานาธิบดีปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการ
กับนายกรัฐมนตรี ประธานสภาทั้งสองและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าภายหลังการ
ประกาศใช้อานาจพิเศษของประธานาธิบดีจะไม่มีองค์กรใดที่สามารถตรวจสอบบรรดาการใช้อานาจ
ดังกล่าวนั้นได้ ต่อมาในภายหลังเมื่อปี ค.ศ. 2008 ได้มีการแก้ไขมาตรา 16 โดยมีการเพิ่มเติมกลไกใน
การตรวจสอบการใช้อ านาจพิ เศษของประธานาธิบ ดี โดยได้มี ก ารเพิ่ ม เติม วรรคท้ ายของมาตรา
ดังกล่าวเข้าไป ดังนี้
“ภายในระยะเวลา 30 วั น หลั ง จากที่ มี ก ารใช้ อ านาจพิ เศษ ประธานสภา
ผู้ แ ทนราษฎร ประธานวุ ฒิ ส ภา สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรจ านวน 60 คน สามารถร้ อ งขอต่ อ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบว่าการใช้อานาจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในวรรค
แรกของมาตรานี้หรือไม่ คณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญจะต้องพิจารณาและเปิดเผยผลการพิจารณาต่อ
สาธารณชนโดยเร็ว โดยในการพิจารณานั้น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอานาจในการตรวจสอบการใช้
อานาจพิเศษดังกล่าวอย่างเต็มที่และจะต้องประกาศผลการตรวจสอบการใช้อานาจดังกล่าวภายใน
เวลา 60 วัน นับแต่วันที่มีการประกาศใช้อานาจพิเศษหรือภายในเวลาใดนอกเหนือเวลาดังกล่าว”
ผลจากการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแห่งฝรั่งเศสนั้นได้ส่งผลให้ใน
ปัจจุบันมีกระบวนการที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจพิเศษของประธานาธิบดีอย่างรอบด้าน
ดังนั้ น จะเห็ น ได้ว่ากระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจพิเศษของประธานาธิบดีจะมีทั้งก่อนการ
ประกาศฯ และในระหว่างการประกาศฯ
อย่ างไรก็ ดี ส าหรับ มาตรการใด ๆ ที่ เป็ น มาตรการที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การบั งคั บ
เฉพาะเจาะจงกั บ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรือ มาตรการที่ เป็ น ระเบี ย บข้อ บั งคั บ รอง (Les decision
reglementaires) กล่าวคือ มาตรการทุกอย่างที่มิใช่กรณีที่มีผลเช่นเดียวกับงานในอานาจหน้าที่ตาม
ปรกติของรัฐสภาแล้วย่อมถือว่าเป็นการกระทางปกครอง (Act administratifs) อยู่ในการควบคุมของ
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ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์, “สถานการณ์ที่ไม่ปกติ (les circonstances exceptionnelles)
ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส,” เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย, http://www.publaw.net/publaw/view.aspx?id=1816 (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556).
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ศาลปกครองในกรณี ที่ มี ก ารกระท าเกิ น กว่ า ขอบอ านาจ (recours pour exces de pouvoir)44
กล่าวโดยสรุปคือมาตรการใด ๆ ภายใต้การประกาศใช้อานาจพิเศษของประธานาธิบดีตามมาตรา 16
แห่งรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส หากกระทาไปเกินกว่าขอบเขตของอานาจและส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล
กรณีเช่นว่านี้ให้อยู่ในอานาจของศาลปกครองในการตรวจสอบ
ดั งนั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งภาพรวมทั้ งหมดของการประกาศใช้ อ านาจพิ เศษของ
ประธานาธิบดีตามมาตรา 16 แห่งรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส พบว่าได้กาหนดเงื่อนไขของการใช้อานาจไว้
2 กรณี 45 ด้วยกัน คือ เงื่อนไขทางด้านสถานการณ์ และเงื่อนไขทางด้านกระบวนการซึ่งอธิบายได้
ตามลาดับ ดังนี้
(1) เงื่อนไขทางด้านสถานการณ์ กล่าวคือ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 16 ซึ่งเป็น
สถานการณ์ที่การบริหารงานของรัฐตามปรกติไม่สามารถกระทาได้ประกอบกับสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ
ความเป็ น เอกภาพของดิ น แดน ความเป็ น เอกราชของชาติ ห รือ การปฏิ บั ติต ามพั น ธกรณี ระหว่าง
ประเทศถูกคุมคามอย่างร้ายแรงและเฉียบพลัน
(2) เงื่อนไขทางด้านกระบวนการ เป็นเงื่อนไขที่ตามมาจากเงื่อนไขแรก กล่าวคือ
เมื่อประธานาธิบดีตัดสินใจใช้อานาจพิเศษ รัฐธรรมนูญได้กาหนดให้ต้องปรึกษากับนายกรัฐ มนตรี
ประธานสภาทั้งสองและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญก่อน ทั้งนี้ ความเห็นของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วจ าต้ อ งเปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนด้ ว ยประกอบกั บ การประกาศใช้ อ านาจพิ เศษ
ประธานาธิบดีจะต้องแจ้งอย่างเป็นทางการเพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยที่แท้จริง
ทราบถึงเหตุผลและความจาเป็นของการใช้อานาจพิเศษนั้น
3.4.2 การประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตามรั ฐ บั ญ ญั ติ Nº 55-385 du 3 avril
1955 46
รั ฐ บั ญ ญั ติ Nº 55-385 du 3 avril 1955 เป็ น กฎหมายฉบั บ หนึ่ งของประเทศ
ฝรั่งเศสที่ใช้สาหรับการควบคุมสถานการณ์อันไม่ปรกติ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาในปี พ.ศ.
2498 เพื่อนามาควบคุมเหตุจลาจลในประเทศอัลจีเรียซึ่งเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสในขณะนั้น
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เชวง ไทยยิ่ ง , “อ านาจรั ฐ ในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน: ศึ ก ษาในกรณี
พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2495,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), 86.
45 นั น ทวั ฒ น์ บรมานั น ท์ , “บทบรรณาธิการ ครั้ง ที่ 241,” เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย,
http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1475 (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556).
46 สรุ ป และเรี ย บเรี ย งจาก คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ , การเรี ย กร้ อ งในคดี
ปกครอง.
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และในภายหลั งได้ มี ก ารปรั บ ปรุ งแก้ ไขเรื่อ ยมาจนถึ งปั จ จุ บั น ส าหรับ สาระส าคั ญ ของรัฐ บั ญ ญั ติ
Nº 55-385 du 3 avril 1955 สามารถสรุปได้ ดังนี้
3.4.2.1 เงื่ อ นไขในการประกาศบั ง คั บ ใช้ รั ฐ บั ญ ญั ติ Nº 55-385 du 3 avril
1955 มิได้มีการบัญญัติถึงความหมายของสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ดังเช่นที่มีการบัญญัติเอาไว้ในมาตรา 4
ของพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แต่ในมาตรา 1 ได้กล่าวถึง
เหตุการณ์ใดบ้างที่ฝ่ายบริหารจะสามารถประกาศใช้ สถานการณ์ฉุกเฉินได้ ซึ่งได้แก่สถานการณ์อัน มี
อันตรายต่อความสงบสาธารณะหรือภัยพิบัติสาธารณะ โดยคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้มีอานาจประกาศ47
สาหรับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นจะต้องมีการกาหนดพื้น ที่ที่สถานการณ์
ฉุกเฉินบังคับใช้ให้มีผลเป็นเวลา 12 วัน หากคณะรัฐมนตรีต้องการขยายระยะเวลาก็จะต้องให้รัฐสภา
ออกเป็นรัฐบัญญัติขยายเวลา 48 ทั้งนี้ รัฐบัญญัติขยายระยะเวลานั้นจะต้อ งกาหนดระยะเวลาสิ้นสุด
เอาไว้ด้ว ยและรัฐบั ญ ญั ติขยายระยะเวลาสถานการณ์ ฉุกเฉินจะต้องถูกยกเลิ กภายในเวลา 15 วัน
หลังจากที่รัฐบาลลาออกหรือหลังจากยุบสภา49
3.4.2.2 กระบวนการใช้ อ านาจ ภายหลั งการประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง
หมายความว่ารัฐจะมีอานาจเพิ่มมากขึ้นกว่าปรกติ แต่ทั้งนี้ อานาจดังกล่าวนั้นได้มีการกาหนดไว้อย่าง
แน่ชัดว่าการใดบ้างที่สามารถกระทาได้ ดังนี้
(1) มาตรา 5 ก าหนดให้ รัฐ มี อ านาจประกาศห้ ามเคลื่ อ นย้ ายบุ ค คลหรื อ
ยานพาหนะในพื้นที่และในช่วงเวลาที่กาหนดและประกาศพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่ที่กาหนดให้ผู้ที่ต้อง
ควบคุมอยู่รวมทั้งห้ามมิให้บุคคลใดที่พยายามฝ่าฝืนการปฏิบัติการตามอานาจรัฐอยู่ในเขตหรือพื้นที่ใด
(2) มาตรา 6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจประกาศห้ามออก
นอกเคหสถานสาหรับทุกคนที่อยู่ภายใต้พื้นที่ที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเฉพาะบุคคล
ที่มีกิจกรรมที่อาจจะแสดงถึงอันตรายต่อความปลอดภัยของมหาชนในเขตดังกล่าวก็ได้
แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานจะไม่สามารถก่อให้เกิดผล
ในการกาหนดเขตหรือพื้นที่สาหรับการกักขังบุคคลตามมาตรานี้ นอกจากนั้น รัฐจะต้องมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพว่าบุคคลภายใต้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานจะได้รับความปลอดภัยและสามารถ
ดารงชีพอยู่ได้
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Nº 55-385 du 3 avril 1955, article 2, alinéa 1.
48 Nº 55-385 du 3 avril 1955, article 2, alinéa 2, 3.
49 Nº 55-385 du 3 avril 1955, article 4.
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(3) มาตรา 8 วรรค 1 ยังได้ขยายอานาจของฝ่ายบริหารให้ม ากขึ้นไปอีก โดย
ให้ อ านาจรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถสั่ งปิ ดโรงมหรสพ สถานที่ ส าหรับ การขาย
เครื่องดื่ม (ประเภทสุรา) และสถานที่ชุมนุมภายใต้พื้นที่ที่มีการประกาศตามมาตรา 2 เป็นการชั่วคราว
(4) ม าต รา 11 ให้ ตั วแ ท น ข องฝ่ ายบ ริ ห ารภ าย ใต้ ก ารอ นุ มั ติ ข อ ง
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยสามารถเข้ า ค้ น ที่ พั ก อาศั ย ได้ ต ลอดเวลาและเข้ า ควบคุ ม
หนังสือพิมพ์ รายการวิทยุโทรทัศน์ต่าง ๆ
3.4.2.3 กระบวนการตรวจสอบการใช้ อ านาจ อั น เนื่ อ งด้ ว ยหลั ก นิ ติ รั ฐ มี
จุดมุ่งหมายคือการควบคุมไม่ให้ฝ่ายปกครองกระทานอกเหนือไปจากที่กฎหมายกาหนด ดังนั้น บรรดา
การใช้อานาจต่าง ๆ จะต้องมีกฎหมายให้อานาจและต้องใช้อานาจนั้นภายใต้กรอบของกฎหมาย การ
ที่ฝ่ายปกครองต้องอยู่ภายใต้กฎหมายก่อให้เกิดสิ่งที่สาคัญ 2 ประการ คือ ความจาเป็นในการพิทักษ์
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและประสิทธิภาพของระบบบริหารราชการ ทั้งนี้ ปัญหาของความสมดุลใน
ความขัดแย้งทั้ง 2 ประการนั้นจะแสดงผลได้ชัดเจนขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปรกติในสถานการณ์ฉุกเฉิน
สภาแห่งรัฐได้เห็นถึงความสาคัญในการประสานทั้งสองสิ่งเข้าหากัน คือ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หน้ าที่ ของฝ่ ายปกครองกั บ การเคารพต่ อกฎหมาย โดยยอมรับ ว่าสถานการณ์ ที่ไม่ป รกติ ส ามารถ
อนุญาตให้ฝ่ายปกครองฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับในสถานการณ์ปรกติ ทั้งนี้ สาหรับกรณีอานาจศาลจะ
พบว่าประเทศฝรั่ งเศสยั งคงไว้ ซึ่งหลั ก การทั่ ว ไปของระบบศาลคู่ กล่ าวคื อ ยั งคงอานาจของศาล
ปกครองไว้ และหากเป็นการกระทาความผิดของเจ้าหน้าที่ที่เข้าข่ายลักษณะความผิดละเมิดทั่ วไปก็
เป็ น อ านาจของศาลยุ ติ ธ รรม ส าหรั บ ในประเด็ น ดั ง กล่ า วนี้ จะเห็ น ได้ ว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั บ
พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก ฉิ น พ .ศ. 2548 ที่ ย กเว้ น เรื่ อ งอ านาจ
ศาลปกครอง
อย่างไรก็ดี ในช่ว งของสถานการณ์ ไม่ป รกติ ซึ่งมี เหตุการณ์ ตามความเป็ นจริง ที่
บั งคั บ ให้ ฝ่ ายปกครองต้ อ งกระท าการอย่ า งหนึ่ งอย่ า งใด มิ ฉ ะนั้ น แล้ ว อาจเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ
ประโยชน์ สาธารณะซึ่งจะเป็ นเหตุผลสนั บสนุนการขยายอานาจของฝ่ายปกครอง แต่ข้อกล่าวอ้าง
ดังกล่าวอาจเป็นอันตรายหากถูกใช้เป็นเครื่องมือ กล่าวคือ ฝ่ายปกครองสามารถใช้สถานการณ์ที่ไม่
ปรกติเป็นข้ออ้างสาหรับคาสั่งที่ออกมาด้วยการใช้อานาจตามอาเภอใจ และการควบคุมตรวจสอบโดย
ศาลซึ่งกระทาขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการออกคาสั่งไปแล้ว ก็ไม่อาจป้องกันการกระทาดังกล่าวได้ดีพอ
ดังนั้ น การเยี ย วยาความเสี ย หายต้ องกระทาโดยองค์ กรที่มี ความรู้ ความเข้าใจในการกระทาทาง
ปกครองและวิธีการพิจารณาความที่เหมาะสมกับการกระทาเช่นการใช้ระบบไต่สวนของศาลปกครอง
เป็นต้น
ในสถานการณ์ฉุกเฉินฝ่ายปกครองของประเทศฝรั่งเศสถูกผูกพันโดย “ความชอบ
ด้วยกฎหมายในภาวะวิกฤตการณ์ ” ที่ กาหนดขึ้นโดยศาลปกครอง หลั กความชอบด้วยกฎหมาย
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ดังกล่ าวจะตั้งอยู่ บ นพื้ น ฐานที่ สาคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ คือ การ
กระทาในขณะที่มีวิกฤตการณ์ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเผชิญต่อวิกฤตการณ์ และประการที่สอง
วิธีการที่นามาใช้จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
สาหรับความรับผิดชอบทางปกครองในสถานการณ์ที่ไม่ปรกติ มีหลายประการที่มี
ความแตกต่างจากกรณีปรกติทั่ว ๆ ไป กล่าวคือ การกระทาบางอย่างในภาวะปรกติอาจเป็นความผิด
แต่ในสถานการณ์ที่ไม่ปรกติฝ่ายปกครองจะหลุดพ้นจากความรับผิดได้ หรือการกระทาอื่นที่โดยปรกติ
แล้ว จากลักษณะของความร้ายแรงของการกระทาดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทาที่กระทบต่อทรัพย์สิน
หรือเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม หากเป็น
การกระทาในสถานการณ์ที่ไม่ปรกติถือว่าเป็นเพียงความรับผิดชอบธรรมดาและอยู่ในอานาจของศาล
ปกครอง และบางครั้งการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่ได้กระทาในสถานการณ์ไม่ปรกติ แม้จะ
ถือว่าไม่เป็นความผิด แต่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบทางปกครองที่เกิดจากความเสี่ยงภัยได้
ในสภาวการณ์ปรกติการดาเนินกิจกรรมทุกประเภทของฝ่ายปกครองจะต้องอยู่
ภายใต้หลักว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง และอยู่ภายใต้ การตรวจสอบ
ของศาล โดยหลักแล้ว การใช้อานาจทางปกครองจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดและเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคม การออกคาสั่งหรือการบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพที่ได้รับ
ตามกฎหมายไม่สามารถทาได้ เพราะประเทศฝรั่งเศสให้ความสาคัญกับหลักเรื่อ งสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน โดยบั ญ ญั ติ ไว้ในค าประกาศสิ ท ธิม นุ ษ ยชนและพลเมื องมาตั้ งแต่ ปี ค.ศ. 1789 ดั งนั้ น
มาตรการใด ๆ ของฝ่ายปกครองที่จะมีขึ้ นเพื่อจากัดการใช้เสรีภ าพใด ๆ นั้นจึงสามารถทาได้เท่าที่
จาเป็นต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมเท่านั้น
ในกรณีที่ฝ่ายปกครองดาเนินการใด ๆ หรือกาหนดมาตรการใดแล้ว ไปกระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพเสรีภาพของปัจเจกบุคคล เช่น เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการประกอบธุรกิจ
หรือเสรีภาพในการชุมนุม หากเป็นปัญหาเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาล ศาลก็จะทาการตรวจสอบถึง
ความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการของฝ่ายปกครอง สาหรับในการตรวจสอบนั้นศาลจะตรวจสอบ
ใน 2 ประการที่สาคัญ คือ การตรวจสอบวัตถุประสงค์ และการตรวจสอบถึงเหตุผลในการใช้มาตรการ
ต่าง ๆ
สาหรับในสถานการณ์ปรกติ คาสั่งของศาลจะออกมาในลักษณะที่เคร่งครัดกับการ
ตรวจสอบในการสั่งการของฝ่ายปกครอง หากเหตุผลในการออกคาสั่งหรื อกาหนดมาตรการต่าง ๆ
ของฝ่ายปกครองไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมที่ได้สั่งห้าม เพียงแต่ว่าฝ่ายปกครองนั้นคาดว่าจะเกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นหากตนไม่ออกคาสั่งหรือกาหนดมาตรการนั้น ศาลปกครองก็จะมีคาสั่งเพิก
ถอนคาสั่งของฝ่ายปกครองเหล่านั้นเสีย
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การตรวจสอบโดยศาลนั้ น สามารถทาได้ทั้ งโดยศาลปกครองและศาลยุติธ รรม
กล่าวคือ สาหรับตุลาการศาลปกครองสามารถควบคุมการใช้อานาจของฝ่ายปกครองได้ด้วยการเพิก
ถอนกฎ หรื อ ค าสั่ งทางปกครองที่ ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายรวมไปถึ งสั่ งการให้ เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ต้ อ ง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทาของฝ่ายปกครอง สาหรับในส่วน
การเยียวยาโดยศาลยุติธรรมนั้นผู้พิพากษาศาลแพ่งสามารถควบคุมการใช้อานาจฝ่ายปกครองในกรณี
ที่มีการใช้อานาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการกระทาผิดที่เป็นการส่วนตัว และการกระทาละเมิด
อย่ างร้ายแรงต่อทรัพ ย์ สิ น หรือ สิ ท ธิเสรีภ าพขั้ นพื้ นฐาน ส าหรับผู้ พิ พ ากษาศาลอาญาก็อาจเข้ามา
ควบคุมการกระทาของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อานาจการปกครองที่กระทาเกินขอบอานาจที่กฎหมายให้อานาจ
ไว้และเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายอาญา เช่น กระทาทารุณต่อผู้ต้องหา เป็นต้น
3.4.3. ตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายกับสถานการณ์ทางการเมือง
การบังคับใช้กฎหมายกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศฝรั่งเศส ดังจะเห็น
ได้ จ ากสถานการณ์ ค วามวุ่ น วายระหว่ างเดื อ นตุ ล าคม - พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2548 ซึ่ ง ชนวนของ
เหตุการณ์ได้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม จากการที่วัยรุ่นชาวอาหรับและอาฟริกันจานวน 3 คนซึ่ง
อาศัยอยู่ชานกรุงปารีสได้วิ่งหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตารวจไปหลบซ่อนอยู่ในสถานีไฟฟ้าย่อย
และถูกไฟดูดเสียชีวิตไป 2 รายและอีก 1 รายอาการสาหัส จากกรณีดั งกล่าวได้กลายเป็นประเด็นที่
เจ้าหน้าที่ตารวจโดนโจมตีว่าได้กระทาเกินกว่าเหตุ เป็นการแบ่งแยกผิวสี และไม่เคารพต่อความเสมอ
ภาคของพลเมืองชาวฝรั่งเศส กระแสดังกล่าวได้มีการขยายตัวทางสื่อออนไลน์และได้มีการเรียกร้องให้
คนผิวสีออกมาแสดงพลั งในการต่อต้านการกระทาดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ตารวจ ต่อมาได้เกิด การก่อ
เหตุจลาจล การทาลายทรัพย์สินและเผาสถานที่ราชการหลายแห่ง และสถานการณ์ได้เริ่มบานปลาย
เมื่อนายนีกอลา ซาร์กอซี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคาสั่งให้มีการปราบปรามผู้ก่อความ
ไม่สงบอย่างเด็ดขาดและมีการให้สัมภาษณ์ด้วยคาพูดที่ ไม่สุภาพตอนหนึ่งว่า “พวกอันธพาลชั้นต่า”
การให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นเป็นเงื่อนไขนาไปสู่ความไม่พอใจเพิ่มยิ่งขึ้นและส่งผลให้การชุมนุมขยายวง
กว้าง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ได้ตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในที่สุด50

50

นันทวัฒน์ บรมานันท์, “บทบรรณาธิการ ครั้งที่ 121,” เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย,
http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=820 (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556).
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3.5 ประเทศมาเลเซีย
สาหรับ การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ฉุกเฉินของประเทศมาเลเซีย
พบว่ามีอยู่ 2 ฉบับที่สาคัญ คือ The Emergency Regulations Ordinance 1948 หรือ ERO และ
The Internal Security Act 1960 หรือ ISA
จากการศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาของการประกาศใช้ ก ฎหมายทั้ ง 2 ฉบั บ พบว่ า
กฎหมายฉบั บ แรกคือ The Emergency Regulations Ordinance 1948 ได้มี การประกาศใช้ครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2491 โดยรัฐบาลอาณานิคมของประเทศอังกฤษในมลายาในขณะนั้น
เพื่อรับ มือกับ สถานการณ์ สงครามก่อความไม่ส งบของพรรคคอมมิวนิส ต์มลายาและนับตั้งแต่การ
ประกาศบังคับใช้เพียง 2 วันต่อมาหลังจากประกาศภาวะฉุกเฉินก็มีการกวาดล้างใหญ่ทั่วประเทศ ใน
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2491 มีประชาชนกว่า 600 คนถูกจับกุม พรรคการเมือง สหภาพแรงงาน
และองค์ก รการเมื องทั่ว มลายากว่า 300 องค์ กรถูกยุ บ จากตั ว เลขในระยะเวลา 10 ปี ของการใช้
กฎหมายพิเศษนี้ (พ.ศ. 2491-2500) มีประชาชนกว่า 34,000 คนถูกจับขังโดยไม่มีการไต่สวน และ
ชาวจีนในมลายาประมาณ 26,000 คนถูกเนรเทศออกนอกประเทศ51 อย่างไรก็ตาม เมื่อสงครามสงบ
ลงเมื่ อ วั น ที่ 31 ก รก ฎ าค ม พ .ศ . 2503 รั ฐ บ าลจึ งได้ ป ระกาศ ยก เลิ ก ฯ แล ะต่ อม าเมื่ อ
วัน ที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2503 รั ฐ บาลได้ป ระกาศ The Internal Security Act 1960 เพื่ อบั งคั บ ใช้
แทนฉบั บ ก่ อ นหน้ า โดยการประกาศบั ง คั บ ใช้ ข องกฎหมายฉบั บ นี้ ได้ ถู ก ประกาศยกเลิ ก ฯ เมื่ อ
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลาของการประกาศบังคับใช้ The Internal Security Act
1960 ยาวนานถึง 51 ปี
อย่างไรก็ดี ในส่วนนี้ ผู้เขียนจะทบทวนสาระสาคัญเฉพาะ The Internal Security Act
1960 อันเนื่องจากกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ถูกประกาศบังคับใช้อย่างยาวนานและสร้างผลกระทบ
เป็นวงกว้างในประเทศมาเลเซีย
3.5.1 The Internal Security Act 1960
การใช้กฎหมาย The Internal Security Act 1960 ของประเทศมาเลเซียนั้น
ได้มีการแบ่งคานิยามสถานการณ์ในแง่ของระดับความรุนแรง ดังนี้

51

สุรชาติ บารุงสุข, “กฎหมายความมั่นคงมาเลเซีย ข้อคิดสาหรับประเทศไทย,” ประชาไท,
http://www.prachatai.com/journal/2007/11/14800 (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556).
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3.5.1.1 การประกาศพื้นที่รักษาความปลอดภัย (Security Area)52
ในกรณีที่สุลต่าน (Yang di-Pertuan Agong) แห่งมาเลเซี ยมีความเห็ น
ว่าพื้น ที่ใด ๆ ของรัฐ อาจมีเหตุการณ์ การก่อความไม่สงบ การเข้ายึดประเทศ หรือ การกระทาการ
คุกคามโดยบุคคลใด ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความหวาดกลัว โดยองค์กรที่ใช้ความ
รุนแรงต่อประชาชน หรือทรัพย์สิน สุลต่านอาจตัดสินใจใช้อานาจปราบปรามองค์กรที่ใช้ความรุนแรง
ดังกล่าว โดยการให้ประกาศพื้นที่นั้น ๆ เป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัย (Security Area) ทั้งนี้ ให้ทุก
บรรดาคาประกาศต่าง ๆ ใช้ได้แต่ในเฉพาะพื้นที่ซึ่งได้กาหนดเอาไว้ รวมถึงการคงกาลังเจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่ดังกล่าวจนกว่าสุลต่านจะมีดุลยพินิจหรือได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาให้ยกเลิกพื้นที่รักษา
ความปลอดภัยและภายหลังการประกาศยกเลิกฯ ได้สงวนสิทธิบรรดาการกระทาก่อนหน้าให้ถูกต้อง
ตามประกาศฯ
3.5.1.2 การประกาศพื้นที่อันตราย (Danger Area)53
การประกาศพื้นที่อันตรายดังกล่าวนี้ ถือได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรการ
จากกรณีข้างต้น กล่าวคือ หากมีความจาเป็นหรือเพื่ออานวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัย
สาธารณะ รัฐมนตรีอาจมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับจากพื้นที่รักษาความปลอดภัยให้เป็นพื้นที่
อันตราย ทั้งนี้ ภายใต้การประกาศให้พื้นที่ใด ๆ เป็นพื้นที่อันตรายนั้น รัฐอาจมีมาตรการ อื่น ๆ เช่น
ห้ามมิให้บุคคลเข้าไปหรือคงอยู่ในพื้นที่ กองกาลังรักษาความปลอดภัย (Security Force) อาจออก
มาตรการอื่นใดเพื่อดาเนินการให้ ได้ความแน่ใจว่าไม่มีบุคคลใด ๆ เข้าไปในพื้นที่ห รือคงอยู่ในพื้นที่
นั้น ๆ เป็นต้น
3.5.1.3 การประกาศพื้นที่ควบคุม (Controlled Area)54
การประกาศพื้นที่ควบคุมถือเป็นอีกมาตรการหนึ่ง กล่าวคือ หากมีความ
จาเป็นหรือเพื่ออานวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ รัฐมนตรีอาจมีประกาศให้
พื้นที่ในเขตรักษาความปลอดภัย (Security area) เป็นพื้นที่ควบคุมซึ่งต้องประกาศรายละเอียดของ
พื้นที่ควบคุมที่ได้รับการให้เป็นส่วนที่พักอาศัย อย่างไรก็ดี สาหรับบรรดาประกาศหรือคาสั่ งภายใต้
การประกาศพื้นที่ควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด

52

The Internal Security Act 1960, sec. 47.
53 The Internal Security Act 1960, sec. 48.
54 The Internal Security Act 1960, sec. 49.
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3.5.1.4 การประกาศพื้นที่ป้องกัน (Protected Area)55
สาหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตารวจเห็นถึงความจาเป็นและมีเหตุการณ์ปรากฏ
ขึ้น ในพื้น ที่ ที่รั กษาความปลอดภัย (Security Area) หรือเพื่อ อานวยความสะดวก หรือเพื่ อความ
ปลอดภัยของสาธารณะ หรือเพื่อปรับปรุงรักษาศูนย์บริการต่าง ๆ ที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิต
นั้น เจ้าหน้าที่ตารวจอาจมีมาตรการพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว
และอาจจะออกเป็นประกาศและคาสั่งให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ป้องกัน โดยเจ้าหน้ าที่ตารวจมี
อานาจตรวจค้นบุคคลซึ่งเข้ามาในพื้นที่ป้องกันและอานาจอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่กาหนด
3.5.1.5 การใช้อานาจ
ในระหว่างการประกาศพื้นที่ตามข้างต้นให้รัฐมีอานาจในการปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ดังนี้
(1) การขับไล่บุคคลออกนอกพื้นที่56
เจ้าหน้าที่พนักงานหรือบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการในฐานะเจ้าหน้าที่
ปฏิ บั ติ ภ ารกิจ อาจออกค าสั่ งเป็ น ลายลั กษณ์ อักษรเพื่ อขับ ไล่ บุ ค คลออกจากพื้ น ที่ การรัก ษาความ
ปลอดภัย (Security Area)
(2) การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กาหนด57
บุคคลทุกคนซึ่งอยู่ในพื้นที่การรักษาความปลอดภัย (Security Area) อาจ
ถูกกาหนดโดยคาสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้อยู่ภายในเคหสถานในช่วงเวลาที่ประกาศเว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ตารวจที่มียศตั้งแต่สิบตารวจเอกขึ้นไป
(3) การห้ามการเข้าครอบครองหรือถือครองที่ดินหรืออาคาร58
หากมีความจาเป็นเพื่อรักษาความสะดวกไว้ซึ่งผลประโยชน์สาธารณะ
หรื อ เพื่ อ ความสะดวกของกองก าลั ง รั ก ษาความปลอดภั ย (Security Force) รั ฐ มนตรี อ าจเข้ า
ครอบครองที่ดินหรืออาคารใด ๆ หรือเพียงบางส่วนของอาคารนั้น ๆ ในอาณาบริเวณพื้นที่รักษาความ
ปลอดภัย (Security area) ทั้งนี้ อาจออกข้อกาหนดเงื่อนไขหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ สาหรับการเข้า
ครอบครองที่ดินหรืออาคารนั้น ๆ

55

The Internal Security Act 1960, sec. 50.
56 The Internal Security Act 1960, sec. 51.
57 The Internal Security Act 1960, sec. 52.
58 The Internal Security Act 1960, sec. 53.
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(4) อานาจในการทาลายอาคารที่ไม่สามารถใช้งานได้59
สาหรับบริเวณพื้นที่ใด ๆ ภายในพื้นที่ที่รักษาความปลอดภัย (Security
Area) หากปรากฏว่ามีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ และเมื่อปรากฏว่าอาคาร
หรือโครงสร้างถูกทิ้งร้างไว้อาจจะถูกใช้โดยบุคคลหรือผู้ที่ตั้งไว้อันอาจส่งผลเสี ยต่อความปลอดภัย
สาธารณะและไม่สามารถกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะป้องกันการใช้ได้ ให้รัฐ มีอานาจสามารถ
ทาลายสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารนั้นเสีย
(5) อานาจในการควบคุมการคมนาคม60
เจ้าพนักงานตารวจท้องที่ หรือบุคลซึ่งได้รับมอบอานาจอาจมีคาสั่งหรือ
กาหนดแนวทางปฏิบัติ สาหรับการจากัดสิทธิ การควบคุม หรือกาหนดข้อห้ามใด ๆ ในการใช้เส้น
จราจรทุกประเภทภายในพื้นที่ที่รักษาความปลอดภัย (Security Area)
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการจับกุมตัวและการคุมขังพบว่า
เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรว่ามีความจาเป็นจับกุมตัวบุคคลใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทาอันเป็ น
อันตรายต่อความสงบสงบเรียบร้อยของประเทศมาเลเซีย หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรัฐ รัฐมนตรีอาจ
ออกคาสั่ งให้ ควบคุ มตัวบุ คคลนั้ น เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 61 นอกจากนี้ ยังกาหนดให้ เจ้าหน้าที่
ตารวจอาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลใด ๆ โดยไม่จาเป็นต้องมีหมายศาลหากมีเหตุผลอันควรเพื่ อ
ป้องกันเหตุการณ์62
3.5.1.6 กระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจ
บรรดาการกระท าใด ๆ ของสุ ล ต่ า น (Yang di-Pertuan Agong) หรื อ
รัฐมนตรีภายใต้ The Internal Security Act 1960 ได้กาหนดให้ไม่สามารถถูกตรวจสอบได้โดยศาล
เว้นแต่พิจารณาเห็นแล้วว่าเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายวิธีพิจารณาตามที่กฎหมายฉบับนี้กาหนดบังคับ
ไว้63
3.5.2 ตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายกับสถานการณ์ทางการเมือง
ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า ประเทศมาเลเซียได้มีการประกาศ The Internal
Security Act 1960 ยาวนานถึง 51 ปี เพื่อกวาดล้างขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือภายในประเทศ
ตามความเห็นของศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ บารุงสุข ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบังคับใช้ไว้ว่า ผู้ถูก
59

The Internal Security Act 1960, sec. 54.
60 The Internal Security Act 1960, sec. 55.
61 The Internal Security Act 1960, sec. 8.
62 The Internal Security Act 1960, sec. 73.
63 The Internal Security Act 1960, sec. 8B.
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จั บ กุ ม ในระยะหลั ง มั ก จะเป็ น ฝ่ า ยตรงข้ า มกั บ รั ฐ บาล เช่ น จากการกวาดล้ า งในยุ ท ธการ
ลาลัง (Operation Lalang) ในวัน ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2530 ซึ่งเห็นได้ชัดว่าผู้ถูกจับกุมส่วนใหญ่ใน
จานวน 65 คน เป็นนักการเมืองฝ่ายค้าน ผู้นาเยาวชน นักธุรกิจ และนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล
เป็นต้น ในขณะที่ผู้ถูกจับกุมจากกฎหมายนี้นับจากปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นชาว
จีนและถูกจับด้วยข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับพรรคคอมมิวนิสต์เป็นหลัก64
อย่ างไรก็ ดี เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งสถานการณ์ ท างการเมือ งเมื่ อ ไม่ น านมานี้ พบว่ า
ระหว่างวัน ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2544 รัฐ บาลมาเลเซี ยได้ บั งคั บ ใช้ กฎหมายเพื่ อ ปราบปรามผู้ น า
ทางการเมือง นั กเคลื่ อนไหวและนั กข่าวหนั งสื อพิ มพ์ จานวน 10 คน และได้ จับกุม ตัวโดยไม่ผ่ าน
กระบวนการจับ กุมตัวตามปรกติ และรัฐบาลอ้างว่ากลุ่มคนเหล่านี้ร่วมกันวางแผนใช้กาลังรุนแรง
ก่อกวนในการประท้วง ทั้งนี้ ยังมีการห้ามเยี่ยม ห้ามประกันตัว และถูกปฏิเสธที่จะให้พบหารือกับ
ทนายความ แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ พ บกั บ บุ ค คลในครอบครั ว เพี ย งไม่ กี่ ค รั้ ง แม้ แ ต่ ตั ว แทนจาก
คณะกรรมการแห่งชาติมาเลเซียเพื่อสิทธิมนุษยชน (Malaysia National Commission for Human
Right / Suhakam) ก็เพียงได้เข้าพบเพื่อพูดคุยกับผู้ต้องถูกคุมขังในระยะเวลาเพียงสั้น ๆ ภายใต้การ
ดูแลของเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว65

64

สุรชาติ บารุงสุข, “กฎหมายความมั่นคงกับการละเมิดสิทธิ บทเรียนจากมาเลเซีย,”
ประชาไทย, http://www.prachatai.com/journal/2007/11/14776 (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน
2556).
65 สรุปและเรียบเรียงจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, การเรียกร้องในคดี
ปกครอง.
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บทที่ 4
ระบบกฎหมายไทยในสถานการณ์อันไม่ปรกติ
จากการทบทวนข้อคิดเชิงทฤษฎี สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ฉุกเฉิน พร้อมทั้งตัวอย่างการใช้อานาจฉุกเฉินผ่านกฎหมายฉบับต่าง ๆ ในกรณีของต่างประเทศในบท
ก่อนหน้ า จะพบข้ อเท็จจริงประการหนึ่งว่าในโลกประชาธิปไตยย่อมมีบางช่วงเวลาที่สถานการณ์
ทางการเมืองมีความแปรปรวนอันเนื่องด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภัยสงคราม การก่อการร้าย ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งอาจน าไปสู่ สถานการณ์ ความรุนแรงและความเสีย หายทั้งชีวิตและทรัพย์สินใน
ท้ายที่สุด ด้วยเหตุนี้ เราจะพบว่าในนานาประเทศจึงได้มีการบัญญัติกฎหมายด้านความมั่นคงหรืออาจ
เรียกว่ากฎหมายฉุกเฉินเพื่อบังคับใช้ในสถานการณ์อันไม่ปรกติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเพิ่มอานาจ
พิเศษบางประการให้ รัฐที่นอกเหนือไปจากอานาจที่มีอยู่เดิมในสถานการณ์ปรกติ เพื่อป้องกัน แก้ไข
และคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าวกลับคืนสู่ภาวะปรกติโดยเร็ว
สาหรับ ระบบกฎหมายของรัฐ ไทยในสถานการณ์ อัน ไม่ปรกติทั้งในอดีตและปัจ จุบั น
พบว่ า มี อ ยู่ ห ลายฉบั บ ด้ ว ยกั น อาทิ กฎอั ย การศึ ก ร.ศ. 126 พระราชบั ญ ญั ติ ก ฎอั ย การศึ ก
พ.ศ. 2457 พระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2476 พระราชบัญญัติป้องกันการกระทาอันเป็น
คอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็นต้น
อย่ างไรก็ดี ในปั จจุ บั น พบว่าการใช้อานาจพิเศษของรัฐไทยผ่ านกฎหมายด้านความ
มั่นคงในสถานการณ์อัน ไม่ปรกตินั้นมีบังคับใช้เพียง 3 ฉบับเท่านั้น คือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก
พ.ศ. 2457 พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้
4.1 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
4.1.1 ประวัติความเป็นมา
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ถือว่าเป็นกฎหมายเก่าฉบับหนึ่งของ
ประเทศไทยที่ ยั ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น โดยเป็ น กฎหมายที่ เ ป็ น ผลผลิ ต ของระบอบ
สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ ซึ่ งได้ ถู ก บั ญ ญั ติ ขึ้ น เพื่ อ บั งคั บ ใช้ แ ทนกฎอั ย การศึ ก ร.ศ. 125 ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้มีการปรุงแก้ไขเรื่อยมาจนถึงในสมัยปัจจุบัน
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ด้วยเหตุที่ว่า กฎอัยการศึกเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากยุค สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ดังนั้น
เค้าโครงและความหมายจึงมีลักษณะที่เป็นเผด็จการ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในเชิงประวัติศาสตร์ ถึงแม้จะ
ไม่ปรากฏว่ามีกฎอัยการศึกเพื่อบังคับใช้ แต่ปรากฏว่ามีกฎหมายในทานองเดียวกันกับกฎอัยการศึกใน
ปัจจุบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ อย่างน้อยจะเห็นได้จากกฎหมายพระเจ้ามังราย
หรื อมังรายศาสตร์ พ.ศ. 1835 ซึ่งได้บั ญ ญั ติถึงการปกครองประเทศ การกาหนดโทษ การตัดสิ น
คดีความต่าง ๆ และรวมถึงการศึกสงคราม1 ด้วยเหตุนี้ จึงอาจสรุปได้ว่าลักษณะกฎหมายดังกล่าวเมื่อ
เปรียบเทียบแล้วจะมีความหมายคล้ายคลึงกับกฎอัยการศึกในยุคปัจจุบัน
อย่ า งไรก็ ดี กฎอั ย การศึ ก ได้ ถู ก บั ญ ญั ติ ขึ้ น ครั้ ง แรกในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว โดยมี พระบรมราชโองการให้ ป ระกาศใช้ กฎอัยการศึ ก ร.ศ. 126 เมื่ อ
วัน ที่ 10 ธัน วาคม ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2451) ซึ่งมีบทบัญ ญั ติทั้งสิ้ น 8 มาตรา2 และในเวลาต่อมาเมื่อ
พ.ศ. 2457 ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ได้ ท รงโปรดให้ มี ก ารยกเลิ ก
กฎอัยการศึก ร.ศ. 126 และโปรดให้ประกาศพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ขึ้นแทนอัน
เนื่องด้วยเหตุผลด้านความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 3 และยังคงมีผลบังคับใช้มา
จนถึงปัจจุบัน
4.1.2 เงื่อนไขในการประกาศบังคับใช้
เหตุจูงใจในการประกาศกฎอัยการศึก นั้น ตามความในมาตรา 24 ประกอบกับ

1

หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ, ประวัติศาสตร์กฎหมาย (กรุงเทพฯ: บริษัทศรีสมบัติการพิมพ์ จากัด,
2529), 213 - 408.
2 กฎอัยการศึก รัตนโกสินทร์ศก 126 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 25, 1029 - 1030
(29 ธันวาคม ร.ศ. 126).
3 ดู พระราชปรารภ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
4 มาตรา 2 “เมื่อเวลามีเหตุอันจาเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยปราศจากภัย ซึ่งจะมีมาจาก
ภายนอกหรือภายในราชอาณาจั กรแล้ว จะได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้กฎอัยการศึกทุก
มาตราหรือแต่บางมาตรา หรือข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของมาตรา ตลอดจนการกาหนดเงื่อนไขแห่ง
การใช้บทบัญญัตินั้นบังคับในส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรหรือตลอดทั่วราชอาณาจักร และถ้าได้
ประกาศใช้เมื่อใด หรือ ณ ที่ใดแล้ว บรรดาข้อความในพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายใดๆ ซึ่งขัดกับ
ความของกฎอัยการศึกที่ให้ใช้บั งคับต้องระงับและใช้บทบัญญั ติของกฎอัยการศึกที่ให้ ใช้บังคับนั้น
แทน”
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มาตรา 45 พบว่า มี เงื่อ นไขที่ ส าคั ญ 2 ประการ คื อ ประการแรก เมื่ อ รัฐ เล็ งเห็ น ถึ ง ความจ าเป็ น
บางประการเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเรียบร้อยจากภยันตรายต่าง ๆ ทั้งที่มาจากภายนอกและ/หรือภายใน
ราชอาณาจักร ประการต่อมา คือ เมื่อมีสถานการณ์สงครามหรือการจลาจล สาหรับผู้ที่มีอานาจใน
การประกาศกฎอั ย การศึ ก ได้ ก าหนดมอบอ านาจในการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ แก่ จ้ าหน้ าที่ ่า า ยทหาร คื อ
ผู้บังคับบัญชาทหาร ณ ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งซึ่งมีกาลังพลอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาไม่น้อยกว่าหนึ่ง
กองพัน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่น
สาหรับการประกาศกฎอัยการศึกนั้น ได้กาหนดให้สามารถประกาศบังคับใช้ทุก
มาตราหรือเพียงบางมาตรา หรือเพียงข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของมาตรา และหากมีบรรดาข้อความ
ในระดับ พระราชบั ญ ญั ติ ห รื อกฎหมายอื่น ๆ ที่ ขัดแย้งกั บกฎอัยการศึก ให้ ระงับ บรรดากฎหมาย
เหล่านั้นไว้เป็นการชั่วคราว โดยกาหนดให้สามารถประกาศฯครอบคลุมทั่วราชอาณาจักรหรือพื้นที่
ส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งเจ้าหน้า ที่่าายทหารเห็นสมควรตามความจาเป็นของสถานการณ์ ทั้งนี้ เมื่อมีการ
ประกาศบังคับใช้ ณ ท้องที่ใด ๆ แล้วจะต้องรายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็ว อย่างไรก็ดี สาหรับการ
ประกาศบังคับใช้และการประกาศยกเลิกจะต้องมีกระแสพระบรมราชโองการเท่านั้น สาหรับกรอบ
ระยะเวลาในการประกาศกฎอัยการศึกนั้นไม่ได้มีการกาหนดระยะเวลาขั้นต่าเอาไว้
4.1.3 การจัดโครงสร้างองค์กร
ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่ากฎอัยการศึกเป็นกฎหมายซึ่งถูกผลิตในระบอบ
การปกครองเก่า นั่นย่อมหมายความว่าโดยธรรมชาติของกฎหมายคือการกาหนดมอบอานาจเต็มให้
่าายทหาร ดังจะเห็นได้จากมาตรา 66 ที่กาหนดให้่าายทหารมีขอบเขตอานาจเหนือกว่าเจ้าหน้าที่่าาย
พลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจด้านความมั่นคง กล่ าวอีกนัยหนึ่งคือ เจ้าหน้าที่่าายพลเรือน
จะต้องปฏิบัติตามความประสงค์ของ่าายทหารในระหว่างมีการประกาศกฎอัยการศึก
ดังนั้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าในระหว่างการประกาศกฎอัยการศึก อานาจรัฐของ
่าายต่าง ๆ ในสถานการณ์ ก่อนหน้าได้ถูกรวมเข้าสู่ ่าายทหารเกือบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หากแต่ยังคง
อานาจของตุลาการไว้บ้างบางส่วนซึ่งจะกล่าวในส่วนต่อไป
5

มาตรา 4 “เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แห่งใดให้ผู้บังคับบัญชาทหาร ณ ที่นั้น ซึ่งมี
กาลังอยู่ใช้บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่นอย่างใดๆ ของทหาร
มีอ านาจประกาศใช้ กฎอั ย การศึ ก เฉพาะในเขตอ านาจหน้ าที่ ข องกองทหารนั้ น ได้ แต่ จะต้ องรีบ
รายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด”
6 มาตรา 6 “ในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก ให้เจ้าหน้าที่่าายทหารมีอานาจเหนือเจ้าหน้าที่
่าายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และ
เจ้าหน้าที่่าายพลเรือนต้องปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่่าายทหาร”

91
4.1.4 กระบวนการใช้อานาจ
เมื่อมีการประกาศกฎอัยการศึก ณ ท้องที่ใด ๆ แล้ว ่าายทหารย่อมมีอานาจเต็ม
ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงภายในและความสงบสุข โดยสามารถจาแนก
อานาจได้ออกเป็น 7 ประการ7 คือ
4.1.4.1 อานาจในการตรวจค้น เจ้าหน้าที่่าายทหารมีอานาจในการตรวจค้นสิ่ง
ต่าง ๆ เช่น ตัวบุคคล ยานพาหนะ เคหะสถาน สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ยังสามารถที่จะ
ตรวจข่าวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ ห่อ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์แขนงต่าง ๆ
4.1.4.2 อ าน าจในการเกณ ฑ์ สามารถแบ่ ง ได้ อ อกเป็ น 2 ประการ คื อ
ประการแรก การเกณฑ์พลเมืองให้เสริมกาลังทหารเพื่อปฏิบัติภารกิจในการป้องกันราชอาณาจักร
หรื อช่ว ยเหลื อเกื้อหนุ น ่า ายทหารตามความประสงค์ทุ กประการ และ ประการต่อมา การเกณฑ์
ยวดยาน สั ตว์พาหนะ เสบี ยงอาหาร อาวุธ และอื่น ๆ เพื่อเสริมสมรรถนะและกาลั งทหารในการ
ปฏิบัติภารกิจ
4.1.4.3 อานาจในการห้าม สามารถแบ่งได้ออกเป็น 8 ข้อห้าม คือ (1) การห้าม
มั่วสุมประชุม (2) ห้ามจ่ายแจกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกแขนง (3) ห้ามโฆษณา การแสดงต่าง ๆ รับหรือส่งวิทยุ
วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ (4) ห้ามการใช้ทางสาธารณะเพื่อการสัญ จรทุกประเภท (5) ห้ามมีห รือใช้
เครื่องมือสื่ อสาร หรื ออาวุธ เครื่ องอุป กรณ์ ของอาวุธ และเคมีภั ณ ฑ์ ห รือสิ่ งอื่น ใดที่อาจก่อให้ เกิ ด
อัน ตราย (6) ห้ ามออกนอกเคหสถานในระยะเวลาที่กาหนด (7) ห้ ามไม่ให้ เข้าไปหรืออยู่อาศัยใน
บริเวณที่กาหนดและต้องออกจากพื้นที่โดยทันที่เมื่อมีการประกาศกาหนด และ (8) ห้ามไม่ให้กระทา
หรือมีซึ่งกิจการหรือสิ่งอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกาหนดห้ามไว้
4.1.4.4 อ านาจในการยึ ด หากเจ้ า หน้ า ที่ ่า า ยทหารพิ จ ารณาแล้ ว ว่ า มี ค วาม
จาเป็ น ต้องยึ ดบรรดาสิ่ งใดที่ ได้กล่าวไปในข้างต้น (4.1.4.1 - 4.1.4.3) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบั ติ
ภารกิจ และราชการทหารก็สามารถมีอานาจสั่งยึดได้
4.1.4.5 อ านาจในการเข้า อาศั ย เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จและ
ราชการทหาร เจ้าหน้าที่ทหารมีอานาจเข้าอาศัย ณ ที่ใด ๆ ได้ทุกแห่ง
4.1.4.6 อ านาจในการท าลายหรื อ เปลี่ ย นแปลงสถานที่ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์
สาหรับการสงคราม ่าายทหารสามารถ คือ ประการแรก หากมีความจาเป็นต้องเผา หรือทาลายสิ่งกีด
ขวางก็สามารถกระทาได้ ประการต่อมา สร้างที่มั่น หรือดัดแปลงภูมิประเทศหรือหมู่บ้าน หรือเมือง
7

มาตรา 8 “เมื่อประกาศใช้กฎอัยการศึกในตาบลใด เมืองใด มณฑลใด เจ้าน่าที่่าายทหารมีอานาจ
เต็มที่จะตรวจค้น ที่จะเกณฑ์ ที่จะห้าม ที่จะยึด ที่จะเข้าอาศัย ที่จะทาลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
และที่จะขับไล่”, ดูมาตรา 9 - 15 ประกอบ
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4.1.4.7 อานาจในการขับไล่ ในกรณีที่สงสัยว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่มีภูมิลาเนา
อาศัยเป็นหลักฐาน หรือเป็นผู้มาอาศัยในตาบลนั้นชั่วคราว หากมีความจาเป็นต้องขับไล่ออกนอกพื้นที่
นั้น ๆ ก็สามารถกระทาได้
นอกจากนี้ หากเจ้าหน้าที่ทหารมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น
ราชศัตรู หรือได้่าา่ืนต่อบทบัญญัติของกฎอัยการศึก หรือคาสั่งของเจ้าหน้าที่ทหาร ให้สามารถกักตัว
บุคคลนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจและราชการทหาร แต่ต้องไม่เกินกว่า 7 วัน
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าอานาจของ่าายทหารในการระงับ ซึ่งสิทธิเสรีภาพระหว่างการ
ประกาศกฎอัยการศึกนั้นได้ครอบคลุมเบ็ดเสร็จทุกด้านเสมือนหนึ่งเป็นการแปรผันการปกครองไปสู่
ระบอบเผด็จการ ทั้งนี้ จะเห็นได้อย่างประจักษ์ว่าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานจะถูกยกเลิกไปโดยสิ้นเชิงใน
ระหว่างการประกาศกฎอัยการศึก
4.1.5 กระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจ
ส าหรั บ การประกาศกฎอั ยการศึก และการประกาศยกเลิ ก ต้อ ง (1) มีก ระแส
พระบรมราชโองการ และ (2) ต้องรายงานให้รัฐบาลรับทราบโดยเร็ว นอกจากนั้นแล้ว ไม่พบว่ามีการ
กาหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจแต่อย่างใด
4.1.6 กระบวนการยุติธรรมและการเยียวยา
ตามความในมาตรา 78 ก าหนดให้ ใ นพื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการประกาศ
กฎอัย การศึก ศาลพลเรื อนคงมีอานาจหน้าพิ จารณาพิ พ ากษาคดีได้ ตามปรกติ เว้นแต่คดี ที่อยู่ ใน
8

มาตรา 7 “ในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก ศาลพลเรือนคงมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ได้อย่างปกติ เว้นแต่คดีที่อยู่ในอานาจของศาลอาญาศึก และผู้มีอานาจประกาศใช้กฎอัยการศึกมีอานาจ
ประกาศให้ ศ าลทหารพิ จ ารณาพิพ ากษาคดีอาญาซึ่งการกระท าผิ ดเกิดขึ้นในเขตที่ป ระกาศใช้ก ฎ
อัยการศึกและในระหว่างที่ใช้กฎอัยการศึกตามที่ระบุไว้ในบัญชีต่อท้ายพระราชบัญญั ตินี้ทุกข้อ หรือ
แต่บางข้อ และหรือบางส่วนของข้อใดข้อหนึ่งได้ ทั้งมีอานาจในการแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศ
ดังกล่าวนั้นด้วย
ประกาศให้ศาลทหารมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามความในวรรคแรก ให้ มีผ ลบังคับ
เฉพาะคดีที่การกระทาผิดเกิดขึ้นตั้งแต่วันเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ วันเวลาที่ระบุนั้นจะเป็นวันเวลาที่
ออกประกาศนั้นหรือภายหลังก็ได้ ประกาศเช่นว่านี้ให้โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาด้วย
นอกจากกรณี ดั งกล่ า วแล้ ว ถ้ า คดี อ าญาใดที่ เกิ ด ขึ้ น ในเขตที่ ป ระกาศใช้ ก ฎอั ย การศึ ก
มีเหตุพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุดจะสั่งให้พิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นในศาลทหารก็ได้ ” ดูมาตรา 7 ทวิ/ตรี และบัญชรต่อท้าย
พระราชบัญญัติฯ ประกอบ
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อานาจของศาลอาญาศึก9 นอกจากนี้ ผู้มีอานาจประกาศใช้กฎอัยการศึกสามารถมีประกาศให้บรรดา
คดีอาญาตามบัญชีต่อท้ายฯ ทุกข้อ หรือเพียงบางข้อ หรือบางส่วนของข้อใดข้อหนึ่งอยู่ในขอบเขต
อานาจของทหาร ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศลักษณะความผิดดังกล่าว
ได้ตามความเหมาะสม
สาหรับกระบวนการเยียวยาความเสียหายอันเนื่องจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ทหารใน
ระหว่างการประกาศกฎอัยการศึก ตามความในมาตรา 1610 กาหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ซึ่งได้รับ
ความเสียหายไม่สามารถร้องขอเรียกหาค่าเสียหายหรือค่าปรับอย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยให้เหตุผลว่า
บรรดาการใช้อานาจทั้ งปวงนั้นเป็นการกระทาไปเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติ ศาสนา
และเพื่ออิสรภาพ ความสงบสุขเรียบร้อยของสังคมส่วนรวม
เมื่อพิจารณาให้ถึงที่สุดพบว่ากระบวนการยุติธรรมและศาลในระหว่างการประกาศกฎ
อัยการศึกนั้น ผู้มีอานาจสามารถจะออกประกาศใด ๆ เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลง หรือระงับโครงสร้าง
ของกระบวนการยุติธรรมและศาลทั้งหมดชั่วคราวตามความประสงค์เพื่อเป็นการเอื้ออานวยต่อภารกิจ
นั้น ๆ

9 ศาลอาญาศึก

จัดเป็นศาลประเภทหนึ่งของศาลทหารซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินคดีความใน
ระหว่างที่มีการประกาศกฎอัยการศึก ทั้งนี้ ศาลทหารสามารถแบ่งประเภทตามสถานการณ์ทางการ
เมืองได้ 3 ประเภทคือ ศาลทหารในเวลาปรกติ ศาลทหารในเวลาไม่ปรกติ และศาลอาญาศึก โดยใน
เวลาปรกติศาลทหารได้แบ่งออกเป็น ศาลทหารชั้นต้น ศาลทหารกลาง (ชั้นอุทธรณ์) และศาลทหาร
สูงสุด (ชั้นฎีกา), ดู พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
10 มาตรา 16 “ความเสียหายซึ่งอาจบังเกิดขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใด ในเรื่องอานาจของเจ้าหน้าที่
่าายทหาร ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในมาตรา 8 ถึงมาตรา 15 บุคคลหรือบริษัทใดๆ จะร้องขอค่าเสียหาย
หรือค่าปรับอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เจ้าหน้าที่่าายทหารไม่ได้เลย เพราะอานาจทั้งปวงที่เจ้ าหน้าที่่าาย
ทหารได้ปฏิบัติและดาเนินการตามกฎอัยการศึก เป็นการสาหรับป้องกันพระมหากษัตริย์ ชาติ ศาสนา
ด้วยกาลังทหารให้ดารงอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองเป็นอิสรภาพ และสงบเรียบร้อยปราศจากราชสัตรู
ภายในและภายนอก”
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อย่างไรก็ดี สาหรับตัวอย่างของกระบวนยุติธรรมและศาลทหารในระหว่างการประกาศ
กฎอัยการศึกสามารถพิจารณาได้จากภายหลังการรั ฐประหารครั้งล่าสุด (22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
กล่าวคือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกประกาศฯ 11 ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดขอบเขตของ
ศาลทหาร เช่น การกาหนดความผิดที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร การกาหนดให้
เรือนจาในสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติตามหมายของศาลทหาร เป็นต้น
ทั้ ง นี้ พึ ง ต้ อ งข้ อ สั ง เกตไว้ เป็ น เบื้ อ งต้ น ด้ ว ยว่ า การประกาศกฎอั ย การศึ ก ในการท า
รัฐประหาร ซึ่งคณะผู้ก่อการถือว่าเป็นองค์องค์รั ฏฐาธิปัตย์ คาสั่งและประกาศใด ๆ ย่อมมีศักดิ์เป็น
กฎหมาย ดังนั้น ด้วยการณ์อันใดที่เกี่ยวเนื่องหากไม่ปฏิบัติตามย่อมผิดต่อกฎหมาย และอาจมีคาสั่ง
หรือประกาศเพื่อให้ความผิดเหล่านั้นเป็นอานาจของศาลทหารในการพิจารณาพิพากษาคดี ดังเช่น
การทารัฐประหารครั้งล่าสุดที่กาหนดให้ผู้ไม่มารายงานตัวมีความผิดอาญาและให้อยู่ในขอบเขตของ
ศาลทหารในการพิจารณาพิพากษาคดี
4.1.7 พฤตินัยการประกาศบังคับใช้กับสถานการณ์ทางการเมือง
จากการทบทวนกฎอัยการศึกไปข้างต้น พบว่า มูลเหตุจูงใจในการประกาศใช้นั้น
จะมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางการเมือง 2 เงื่อนไขที่สาคัญคือ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และการ
สงครามหรือจลาจล ทั้งที่เป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวพันกับปัจจัยภายนอกและภายในราชอาณาจักร ทั้งนี้
นั บ แต่ พ ระราชบั ญ ญั ติก ฎอั ย การศึก พ.ศ. 2457 มี ผ ลบั งคับ ใช้ม าจนถึงปั จจุบั น ผู้ เขียนได้ท าการ
รวบรวมสถิติการประกาศกฎอัยการศึก เพื่ อให้ เห็ นภาพรวมของมูลเหตุจูงใจในการประกาศฯ กับ
สถานการณ์ทางการเมืองของรัฐไทย ดังตารางต่อไปนี้
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ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2557 เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอานาจ
พิจารณาคดีของศาลทหาร, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 92ง, 3, (25 พฤษภาคม 2557),
ประกาศคณะรักษาความแห่งชาติ ฉบับที่ 38/2557 เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทาหลายอย่าง
เกี่ ย วโยงกั น ให้ อ ยู่ ในอ านาจของศาลทหาร, ราชกิจ จานุ เบกษา เล่ ม 131 ตอนพิ เศษ 92ง น. 4,
(25 พฤษภาคม 2557), ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 43/2557 เรื่อง ความผิดที่อยู่
ในอ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ข องศาลทหาร,ราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม 131 ตอนพิ เศษ 92ง, 4,
(27 พฤษภาคม 2557), ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 44/2557 เรื่อง ให้เรือนจาใน
สังกัดกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติตามหมายศาลทหาร, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน
พิเศษ 92ง, 10, (27 พฤษภาคม 2557), ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 50/2557
เรื่อง ให้ศาลทหารมีอานาจพิจ ารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้
เฉพาะแต่การสงคราม, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 100ง, 2, (30 พฤษภาคม 2557).

ตารางที่ 4.1 สถิติการประกาศกฎอัยการศึกตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
ครั้งที่

วันเดือนปี

เหตุผล / สถานการณ์ทางการเมือง

พื้นที่

1

12 ตุลาคม 2476

เกิดเหตุจลาจล

2

8 มกราคม 2484

สงครามอินโดจีน

3
4
5
6
7
8
9

10 ธันวาคม 2484
30 มิถุนายน 2494
16 กันยายน 2500
20 ตุลาคม 2501
17 พฤศจิกายน 2514
6 ตุลาคม 2519
20 ตุลาคม 2520

สงครามเอเชียมหาบูรพา
กบฏแมนฮัตตัน
ก่อการรัฐประหาร
ก่อการรัฐประหาร
ก่อการรัฐประหาร
ก่อการรัฐประหาร
ก่อการรัฐประหาร

พื้นที่จังหวัดใหญ่ทหารบกกรุงเทพฯ
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันตกรวม 24 จังหวัด
ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี
ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร

10
11

23 กุมภาพันธ์ 2534
5 มกราคม 2547

ก่อการรัฐประหาร
สถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

12

19 กันยายน 2549

ก่อการรัฐประหาร

13

20 พฤษภาคม 2557

รักษาความสงบเรียบร้อยจากสถานการณ์ทาง
การเมือง/รัฐประหาร

หมายเหตุ

(ให้ประกาศเมื่อ 6 ตุลาคม 2519
มีผลบังคับใช้ต่อ)

ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี
และจังหวัดยะลา
ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร

รัฐประหารในภายหลังเมื่อ
22 พฤษภาคม 2557
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ตารางที่ 4.2 จาแนกมูลเหตุจูงใจในการประกาศกฎอัยการศึก

3

เหตุจลาจล/ความไม่สงบภายในประเทศ

2

สงคราม

8

รัฐประหาร
0

1

2

3

4

5

6

7

8

จากตารางสถิติข้างต้น พร้อมทั้งการจาแนกมูลเหตุจูงใจในการประกาศกฎอัยการศึก
ของรั ฐ ไทยนั บ ตั้ งแต่ มี ก ารประกาศใช้ก ฎอั ย การศึ ก (พ.ศ. 2457) เป็ น ต้ น มา พบว่า รัฐ ไทยมี ก าร
ประกาศใช้รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยสามารถจาแนกมูลเหตุจูงได้ออกเป็น 3 ปัจจัย คือ สถานการณ์
จลาจลและความไม่สงบภายในประเทศจานวน 3 ครั้ง สงครามระหว่างประเทศจานวน 2 ครั้ง และ
การรัฐประหารจานวน 8 ครั้ง ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสถิติดังกล่าวพบว่า กฎอัยการศึกมักจะถูกใช้
เป็นเครื่องมือของ่าายทหารเพื่อเตรียมการและควบคุมสถานการณ์สาหรับการทารัฐประหาร ด้วยเหตุ
นี้ จึงมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการดารงอยู่และประกาศกฎอัยการศึก ดังนี้
ประการแรก อัน เนื่องด้วยกฎอัยการศึกถูกออกแบบมาเพื่อ บังคับใช้กับกรณี สงคราม
หรือเหตุจลาจล หรือมูลเหตุใด ๆ ที่ส่งผลกระทบความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และอันเนื่องด้วย
สถิติข้างต้นพบว่ามีการประกาศกฎอัยการศึกเพื่อการทารัฐประหารอันเป็นล้มล้างรัฐบาลพลเรือนทีม่ า
จากการเลือกตั้ง ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในทาง
การเมืองซึ่งผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย
อย่างไรดี พึงตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่ารากฐานที่มาของกฎอัยการศึกนั้นเป็นผลผลิตของการ
ปกครองระบอบเก่า การนิยามความหมายของการสงครามจึงมีความแตกต่างกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อย่างสิ้น เชิง ทั้งนี้ ผู้เขียนมีความเห็ นว่าการสงครามในความหมายเก่า นั้นไม่สามารถนามาอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการเมืองในยุคปัจจุบันได้อีกต่อไป
ประการที่สอง กฎอัยการศึกเป็นกฎหมายที่รักษาสถานภาพโครงสร้างอานาจของ่าาย
ทหารให้ดารงอยู่ในสังคมซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์และส่งผ่านมายังยุค
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ประชาธิปไตยในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นเครื่องมือเพื่อการเปิดโอกาสให้่าายทหารสามารถสร้างเงื่อนไขหรือ
ข้ออ้างในการเข้าแทรกแซงรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งได้ทุกเมื่อ ดังจะเห็นได้จากในอดีตที่
ผ่านมา
ประการสุดท้าย การดารงอยู่ของกฎอัยการศึกในระบบกฎหมายไทยและการประกาศใช้
นั้น นอกจากการเป็นการโอกาสให้่าายทหารเข้าแทรกแซงทางการเมืองแล้ว ในเชิงกฎหมายยังส่งผล
ให้ เกิ ด การท าลายบรรดาบรรดากฎหมายอื่ น ๆ ตามมา ยิ่ งไปกว่า นั้ น มิ ค งต้ อ งกล่ า วถึ ง การท า
รัฐประหารซึ่งเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
4.2 พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
4.2.1 ประวัติความเป็นมา
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ถูกตราขึ้น
โดย่าายบริหารในสมัยรัฐบาลพันตารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร เพื่อปรับปรุงกฎหมายฉบับก่อนหน้า
คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ว่าด้ ว ยการบริห ารราชการในสถานการณ์ ฉุก เฉิ น พ.ศ. 2495 เพื่ อ ให้ มี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป สามารถระงับ เหตุ ใด ๆ ที่ อ าจส่ งผลกระทบภายใน
ราชอาณาจักรได้ทันท่วงที12 โดยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
4.2.2 เงื่อนไขในการประกาศบังคับใช้
ส าหรั บ ประเด็ น แรกที่ มี ค วามส าคั ญ และแตกต่ า งจากกฎอั ย การศึ ก ของ
พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 คื อ การให้ ค านิ ย ามของ

12

ดูเหตุผลของการตราพระราชกาหนดฯ ในหมายเหตุแนบท้ายพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548.
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“สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ” กล่ าวคื อ มาตรา 413 ได้ บั ญ ญั ติ ถึ งองค์ ป ระกอบที่ น าไปสู่ ความหมายของ
สถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งได้กาหนดให้ “สถานการณ์อันกระทบ” หรือ “สถานการณ์อันอาจกระทบ” ซึ่ง
มีความเกี่ยวพันกับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจาก 6 ประการ ดังนี้
ประการแรก ความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชน
ประการที่สอง เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ
ประการที่สาม สถานการณ์อื่นใดที่ทาให้ประเทศหรือส่วนหนึ่งส่วนใดตกอยู่ในภาวะคับ
ขัน
ประการที่สี่ การกระทาผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
ประการที่ห้า การรบหรือการสงคราม
ประการสุดท้าย การป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะ
เมื่อมีการประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ของรัฐแล้วพบว่าเข้าองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่ ง นายกรัฐมนตรีโดยความเห็ น ชอบของคณะรัฐ มนตรีส ามารถประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน ทั่ ว
ราชอาณาจักรหรือพื้นที่ใดพื้นที่ห นึ่งตามความจาเป็นแห่ งสถานการณ์ ทั้งนี้ หากนายกรัฐมนตรีไม่
สามารถขอความเห็นชอบจากคณะรั ฐมนตรีได้อาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปพลางก่อนแล้วให้
ดาเนิ น การขอความเห็ นชอบภายใน 3 วัน สาหรับช่วงเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น
กาหนดให้ประกาศฯ คราวละไม่เกิน 3 เดือน หากมีความจาเป็นต้องขยายระยะเวลาให้นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็ น ชอบคณะรั ฐ มนตรี ส ามารถขยายเวลาไปได้ เป็ น คราว ๆ คราวละไม่ เกิ น 3 เดื อ น
อย่างไรก็ดี การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ระดับตามความจาเป็นของ
สถานการณ์ คือ (1) สถานการณ์ฉุกเฉินธรรมดา และ (2) สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง14
13

มาตรา 4 “ในพระราชก าหนดนี้ สถานการณ์ ฉุ กเฉิน หมายความว่า สถานการณ์ อั น
กระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือ
อาจทาให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระทาความผิด
เกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจาเป็นต้องมีมาตรการ
เร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ การ
ปฏิบั ติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง”
14 ดู พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 5 และ
11.
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4.2.3 การจัดโครงสร้างองค์กร
ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยสาระสาคัญและถือเป็นหัวใจของกฎหมายฉบับนี้ คือ การควบรวม
อานาจทางการเมืองให้ตกอยู่ที่นายกรัฐมนตรีอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์
สาหรับการปฏิบัติภารกิจภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้กาหนดให้
เจ้าหน้ าที่่าายปกครองหรือตารวจ เจ้าหน้าที่่าายพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่่าายทหารร่วมกันป้องกัน
แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้ง ฟื้นฟูสถานการณ์ อย่างไรก็ดี สามารถอธิบายโครงสร้างอานาจและการ
จัดโครงสร้างองค์กรได้ดังนี้
ประการแรก อ านาจของนายกรั ฐ มนตรี นอกจากอ านาจในการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่อธิบายไปในข้างต้นแล้ว (4.2.2) ยังกาหนดให้ เขตพื้นที่ใดภายใต้ประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉิน บรรดาอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลาย
กระทรวง หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น ๆ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือภารกิจอื่นใด ในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับ
ยับยั้งหรือฟื้นฟูสถานการณ์ ให้โอนอานาจเหล่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องข้างต้น
มาเป็นอานาจของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ภายใต้การโอนอานาจมานั้น นายกรัฐมนตรี
อาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีหน้าที่อยู่ภายใต้โครงสร้างอานาจก่อนหน้า เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชกาหนดฯ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ยั ง คงใช้ อ านาจหน้ า ที่ เช่ น เดิ ม ต่ อ ไปได้ แต่ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ น โยบายและหลั ก เกณฑ์ ที่
นายกรัฐมนตรีประกาศไว้
ส าหรั บ ในกรณี ที่ น ายกรัฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ งข้ า ราชการพลเรื อ น ต ารวจหรื อ ทหารซึ่ ง มี
ต าแหน่ งไม่ ต่ ากว่ าอธิ บ ดี ผู้ บั ญ ชาการต ารวจ แม่ ทั พ หรือ เที ย บเท่ าเป็ น พนั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ แ ละ
กาหนดให้เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน กาหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการและข้าราชการที่เกี่ย วข้ อง รวมทั้ งพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เป็ น ไปตามการสั่ งการของหั ว หน้ า
ผู้รับผิดชอบ ยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทางทหารให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้กาลังทหาร แต่ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ซึ่งได้รับการแต่ง ตั้ง
เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ15
ประการที่สอง กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินคณะหนึ่ง โดยมีรอง
นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย เป็ น ประธาน รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม
15

1, 2, 3, 4.

ดู พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 7 วรรค
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธาน และ
กรรมการประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อานวยการสานักงานข่ าว
กรองแห่ งชาติ อัยการสู งสุด ผู้ บัญ ชาการทหารสูงสุ ด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ ผู้ บั ญ ชาการส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ อธิ บ ดี ก รมการปกครองและ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกรรมการ
และเลขานุการ โดยคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินมีหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจส่งผลกระทบเพื่อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี
ทั้ ง นี้ อ านาจของคณ ะกรรมการบริ ห ารสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตามข้ า งต้ น ไม่
กระทบกระเทือนต่อการใช้อานาจของนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด16
ประการที่สาม นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจแต่งตั้งคณะบุคคล
หรือบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานด้วยก็ได้17
ประการที่สี่ สาหรับในกรณีที่มีความจาเป็น คณะรัฐมนตรีอาจให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
พิเศษเป็นการเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน18
การจัดตั้งหน่วยงานเป็นการเฉพาะตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี นี้ จะเห็ นได้เมื่อ
สถานการณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2553 ที่รัฐบาลมีมติจัดตั้ง “ศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น ” หรื อ ศอฉ. เป็ น หน่ ว ยงานเฉพาะกิ จ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาสถานการณ์ ท างการเมื อ งซึ่ ง มี
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อานวยการ 19 หรือ กรณีสถานการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการกาหนดให้กองอานวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วน
หน้า เป็นหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่20 เป็นต้น

16

ดู พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 6.
17 ดู พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 8.
18 ดู พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 7 วรรค
5.
19

คาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ พิเศษ 1/2553 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉิน. (7 เมษายน 2553). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 45ง, 3 - 6.
20 คาสั่งกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 1/2554 เรื่อง กาหนดหน่วยงาน
ปฏิบั ติห น้ าที่ และจั ดตั้งองค์กรปฏิบัติการตามพระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, (26 มีนาคม 2554).
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ดังนั้น โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่าภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ท้องที่ใด ๆ
ก็ตาม ถึงแม้พระราชกาหนดฯ จะกาหนดให้ มีแบ่งสรรโครงสร้างอานาจสาหรับปฏิบัติภ ารกิจ แต่
สุดท้ายอานาจตัดสินใจสูงสุดถูกรวมศูนย์และถ่ายโอนไปยังนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว
4.2.4 กระบวนการใช้อานาจ
เมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอานาจในการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินมีอานาจตามคาสั่งของนายกรัฐมนตรีตามกรอบของสถานการณ์ฉุกเฉินดังนี้
4.2.4.1 สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ธรรมดา นายกรัฐ มนตรีมี อ านาจออกข้อ ก าหนด
ดังนี้21
(1) ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กาหนด เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น
(2) ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทาการใดอันเป็น
การยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
(3) ห้ามการเสนอข่าว การจาหน่าย หรือทาให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์
หรื อสื่ ออื่ น ใดที่ มี ข้อ ความอั น อาจท าให้ ป ระชาชนเกิด ความหวาดกลั ว หรือ เจตนาบิ ดเบื อนข้อ มู ล
ข่าวสารทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบ
เรี ย บร้ อยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ของประชาชน ทั้ งในเขตพื้ น ที่ ที่ ป ระกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น หรือ ทั่ ว
ราชอาณาจักร
(4) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกาหนดเงื่อนไข
การใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ
(5) ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ
(6) ให้ อ พยพประชาชนออกจากพื้ น ที่ ที่ ก าหนดเพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
ประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กาหนด
4.2.4.2 สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง หากเป็นการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง พระราชกาหนดฯ ให้อานาจนายกรัฐมนตรีออกข้อกาหนดเพิ่มเติมจากข้างต้น
ดังนี้22
(1) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัย
ว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทาการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทา
21ดู

พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 9.
22ดู พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 11 วรรค
2.
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เช่นว่านั้น หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ เท่าที่มีเหตุจาเป็นเพื่อ
ป้องกันมิให้บุคคลนั้นกระทาการหรือร่วมมือกระทาการใด ๆ อันจะทาให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรง
(2) ประกาศให้ พ นั กงานเจ้ าหน้ าที่ มีอ านาจออกค าสั่ งเรียกให้ บุ ค คลใดมา
รายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือมาให้ถ้อยคาหรือส่ งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
(3) ประกาศให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ มี อ านาจออกค าสั่ งยึ ด หรือ อายั ด อาวุ ธ
สินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ได้ใช้หรือจะใช้
สิ่งนั้น เพื่อการกระทาการหรือสนับสนุนการกระทาให้เกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน
(4) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งตรวจค้น รื้อ ถอน หรือ
ท าลายซึ่ งอาคาร สิ่ งปลู ก สร้ าง หรื อ สิ่ งกี ด ขวาง ตามความจ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เพื่ อ ระงับ
เหตุการณ์ร้ายแรงให้ยุติโดยเร็วและหากปล่อยเนิ่นช้าจะทาให้ไม่อาจระงับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที
(5) ประกาศให้ พ นั ก งานเจ้าหน้าที่ มี อานาจออกคาสั่ งตรวจสอบจดหมาย
หนังสือ สิ่งพิมพ์ โทรเลข โทรศัพท์ หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้ง
การติดต่อหรือการสื่อสารใด เพื่อป้องกันหรือระงับเหตุการณ์ร้ายแรง โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม
(6) ประกาศห้ามมิให้กระทาการใด ๆ หรือสั่งให้กระทาการใด ๆ เท่าที่จาเป็น
แก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน
(7) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งห้ามมิให้ผู้ใดออกไปนอก
ราชอาณาจักร เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการออกไปนอกราชอาณาจักรจะเป็นการกระทบกระเทือน
ต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ
(8) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งการให้คนต่างด้าวออกไปนอก
ราชอาณาจักร ในกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทาให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทั้งนี้ โดยให้นากฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
(9) ประกาศให้ ก ารซื้ อ ขาย ใช้ หรื อ มี ไว้ ในครอบครองซึ่ ง อาวุ ธ สิ น ค้ า
เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัสดุอุปกรณ์ อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจใช้ในการก่อความ
ไม่สงบหรือก่อการร้ายต้องรายงานหรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
นายกรัฐมนตรีกาหนด
(10) ออกคาสั่งให้ใช้กาลังทหารเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่่าายปกครองหรือตารวจ
ระงับเหตุการณ์ร้ายแรง หรือควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่
ของทหารให้มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้
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โดยการใช้อานาจหน้าที่ของ่าายทหารจะทาได้ในกรณีใดได้เพียงใดให้ เป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อน
เวลาที่นายกรัฐมนตรีกาหนด แต่ต้องไม่เกินกว่ากรณีที่มีการใช้กฎอัยการศึก
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นสิ่งของหรือวัสดุข้างต้นที่เป็นเครื่องมือหรือส่วนหนึ่งของ
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร นายกรัฐมนตรีอาจประกาศให้ใช้มาตรการดังกล่าวทั่วราชอาณาจักรหรือ
ในพื้นที่อื่นซึ่งมิได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมด้วยก็ได้23
นอกจากนี้ ในกรณี จาเป็นต้องจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยและ
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่พนั กงานจะต้องร้องขอต่อศาลที่มี
เขตอานาจหรือศาลอาญาเพื่อขออนุญาต และจะต้องจับตัวและคุมขังในสถานที่ที่กาหนดซึ่งไม่ใช่
สถานีตารวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจา โดยกาหนดระยะเวลาได้คราวละไม่เกิน 7 วันและ
สามารถขยายเวลาได้อีกคราวละ 7 วัน แต่ต้องไม่เกินกว่า 30 วัน และเมื่อครบกาหนดแล้วมีความ
จาเป็นต้องควบคุมตัวต่อไป ให้ดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา24 และสาหรับ
กรณีที่หากมีบุคคลใด่าา่ืนข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งอื่น ๆ ตามที่ได้กาหนดต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ25
นอกจากนี้ ตามพระราชกาหนดฯ ยัง กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอานาจตาม
มอบหมายเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาและมีอานาจหน้าที่เป็นพนักงาน่าาย
ปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรี
ประกาศกาหนด26
4.2.5 กระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจ
อั น เนื่ อ งด้ ว ยพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายเร่งด่วนที่ตราขึ้นโดย่าายบริหาร ดังนั้น กระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจ
จึ งถูก จ ากั ด อยู่ เฉพาะภายในคณะรัฐ มนตรีเพี ยงเท่ านั้ น ตามที่ อ ธิบ ายไปข้ างต้ น กล่ าวคื อ ในการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งแบบธรรมดาและที่มีความร้ายแรง กาหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจใน
การประกาศฯ โดยความเห็น ชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ไม่อาจกระทบกระเทือนต่ออานาจของ
นายกรัฐมนตรีในสถานการณ์เร่งด่วนซึ่งสามารถประกาศฯ ไปพลางก่อนและต้องขอความเห็นชอบ
ภายใน 3 วัน ทั้งนี้ การประกาศฯ จะต้องไม่เกินคราวละ 3 เดือน และหากมีความจาเป็นต้องขยาย

23

ดู พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 13.
24 ดู พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 12.
25 ดู พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 18.
26 ดู พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 15.
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เวลานายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอานาจประกาศฯ ระยะเวลาออกไปเป็น
คราว ๆ คราวละไม่เกิน 3 เดือน
ดั งนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า กระบวนการตรวจสอบการใช้ อ านาจภายใต้ ก ารประกาศ
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น จึ ง ถู ก จ ากั ด อยู่ เฉพาะ่า า ยบริ ห าร ทั้ ง นี้ ป ระกอบกั บ โครงสร้ า งอ านาจของ
คณะรัฐมนตรีไม่อาจกระทบกระเทือนต่อการใช้อานาจของนายกรัฐมนตรี ด้วยเหตุนี้ เมื่อกล่าวให้ถึง
ที่สุด ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงไม่อาจถูกตรวจสอบได้
เพราะเป็นอานาจอันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของนายกรัฐมนตรี สาหรับในประเด็นการตรวจสอบของ่าาย
ตุลาการจะกล่าวในส่วนต่อไป
4.2.6 กระบวนการยุติธรรมและการเยียวยา
สาหรับ กระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาจากบรรดาการใช้อานาจต่าง ๆ
ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พระราชกาหนดฯ กาหนดให้บรรดาข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง
หรือการกระท าอื่น ใดไม่อยู่ ในบั งคับของกฎหมายว่าด้ว ยวิธีการปฏิ บัติราชการทางปกครอง และ
กฎหมายว่าด้ ว ยการจั ด ตั้ งศาลปกครองและวิธีพิ จ ารณาคดี ป กครอง 27 นอกจากนี้ ยั งก าหนดให้
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ มี อ านาจที่ เกี่ ย วข้ อ งตามพระราชก าหนดฯ ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ทั้ ง ทางแพ่ ง
ทางอาญา หรือทางวินัย หากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่กระทาไปโดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกิน
สมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจาเป็น แต่กระนั้นก็ดี ไม่พึงตัดสิทธิผู้ได้รับผลกระทบที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
อย่างไรก็ดี ภายใต้บทบัญญัติเช่นว่านี้ พึงตั้ง ข้อสังเกตไว้เป็นเบื้องต้นว่า หากการ
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตจานวนมากมาย
มหาศาล ดังเช่น เหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 และหากรัฐสามารถ
พิสูจน์เหตุผลเชิงประจักษ์ได้ว่าปฏิบัติการดังกล่าวกระทาไปตามความเหมาะสม มีความสมควรแก่
สถานการณ์แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิบัติย่อมไม่มีความผิดแต่อย่างใด
4.2.7 พฤตินัยการประกาศบังคับใช้กับสถานการณ์ทางการเมือง
จากการทบทวนสาระส าคั ญ ของพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ ฉุ กเฉิน พ.ศ. 2548 ไปข้างต้ น พบว่าเจตนารมณ์ ของกฎหมายคื อความต้ องการที่ จะ
ป้องกัน ระงับ แก้ไข “สถานการณ์อันกระทบ” หรือ “สถานการณ์อันอาจกระทบ” ต่อปัจจัยใดปัจจัย
หนึ่งซึ่งอาจเรียกโดยรวมว่าปัจจัยด้าน “ความมั่นคง” อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้ทาการรวบรวมสถิติ
เพื่อให้เห็นภาพรวมของมูลเหตุจูงใจของรัฐในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
เป็นต้นมา พบว่ารัฐจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงทุกครั้ง นั่นหมายความว่ารัฐได้ใช้
27ดู

พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 16.
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มาตรการสู งสุ ด ของกฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ทั้ ง นี้ ผู้ เขี ย นได้ ร วบรวมสถิ ติ โ ดยแยกตามปั จ จั ย ของ
สถานการณ์ ท างการเมื อง คือ สถานการณ์ ความไม่ ส งบในพื้ นที่ ช ายแดนภาคใต้และสถานการณ์
ทางการเมืองในส่วนกลาง ดังตารางต่อไปนี้

106

ตารางที่ 4.3 สถิติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สถานการณ์ความไม่สงบ)
ครั้งที่

วันเดือนปี

เหตุผล / สถานการณ์ทางการเมือง

พื้นที่

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 กรกฎาคม 2548
20 ตุลาคม 2548
20 มกราคม 2549
20 เมษายน 2549
20 กรกฎาคม 2549
20 ตุลาคม 2549
20 มกราคม 2550
20 เมษายน 2550
20 กรกฎาคม 2550
20 ตุลาคม 2550
20 มกราคม 2551
20 เมษายน 2551
20 กรกฎาคม 2551
20 ตุลาคม 2551
20 มกราคม 2552
20 เมษายน 2552
20 กรกฎาคม 2552
20 ตุลาคม 2552
20 มกราคม 2553

สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา/คมช.
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา

ครั้งที่

วันเดือนปี

เหตุผล / สถานการณ์ทางการเมือง

พื้นที่

หมายเหตุ

20
21
22
23

20 เมษายน 2553
20 กรกฎาคม 2553
20 ตุลาคม 2553
20 มกราคม 2554

สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ความไม่สงบ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ยกเว้นอาเภอแม่ลาน

24

20 เมษายน 2554

สถานการณ์ความไม่สงบ

25

20 กรกฎาคม 2554

สถานการณ์ความไม่สงบ

26

20 กันยายน 2554

สถานการณ์ความไม่สงบ

27

20 ธันวาคม 2554

สถานการณ์ความไม่สงบ

28

20 มีนาคม 2555

สถานการณ์ความไม่สงบ

29

13 มีนาคม 2555

สถานการณ์ความไม่สงบ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ยกเว้นอาเภอแม่ลาน
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ยกเว้นอาเภอแม่ลาน
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ยกเว้นอาเภอแม่ลาน
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ยกเว้นอาเภอแม่ลาน
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ยกเว้นอาเภอแม่ลาน
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ยกเว้นอาเภอแม่ลาน

ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา/
อาเภอแม่ลานได้มีมติยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ที่มีความร้ายแรงเมื่อ 29
ธันวาคม 2553
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา

108

ครั้งที่

วันเดือนปี

เหตุผล / สถานการณ์ทางการเมือง

พื้นที่

หมายเหตุ

30

20 กันยาน 2555

สถานการณ์ความไม่สงบ

ขยายระยะเวลา

31

20 ธันวาคม 2555

สถานการณ์ความไม่สงบ

32

20 มีนาคม 2556

สถานการณ์ความไม่สงบ

33

20 มิถุนายน 2556

สถานการณ์ความไม่สงบ

34

20 กันยายน 2556

สถานการณ์ความไม่สงบ

35

20 ธันวาคม 2556

สถานการณ์ความไม่สงบ

36

20 มีนาคม 2557

สถานการณ์ความไม่สงบ

37

20 มิถุนายน 2557

สถานการณ์ความไม่สงบ

38

20 กันยายน 2557

สถานการณ์ความไม่สงบ

39

20 ธันวาคม 2557

สถานการณ์ความไม่สงบ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ยกเว้นอาเภอแม่ลาน
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ยกเว้นอาเภอแม่ลาน
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ยกเว้นอาเภอแม่ลาน
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ยกเว้นอาเภอแม่ลาน
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ยกเว้นอาเภอแม่ลาน
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ยกเว้นอาเภอแม่ลาน
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ยกเว้นอาเภอแม่ลาน
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ยกเว้นอาเภอแม่ลาน
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ยกเว้นอาเภอแม่ลาน
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ยกเว้นอาเภอแม่ลาน

ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา/คสช.
ขยายระยะเวลา
ขยายระยะเวลา

ตารางที่ 4.4 สถิติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
สถานการณ์ทางการเมืองในส่วนกลาง
ครั้งที่

วันเดือนปี

เหตุผล / สถานการณ์ทางการเมือง

1
2

27 พฤศจิกายน
2551
11 เมษายน 2552

3

12 เมษายน 2552

กลุ่มบุคคลเข้ายึดท่าอากาศยานดอนเมือง
และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กลุ่มบุคคลเข้าขัดขวางการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนกับ
ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช รี
สอร์ท
สถานการณ์การชุมนุมประท้วง

4

7 เมษายน 2553

สถานการณ์การชุมนุมประท้วง

พื้นที่
เขตดอนเมืองและเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ และ
อาเภอบางพลี และอาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ
ประกาศยกเลิกฯ เมื่อ 9
ธันวาคม 2551
ประกาศยกเลิกฯ เมื่อ 11
เมษายน 2552

กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี อาเภอเมืองสมุทรปราการ อาเภอ ประกาศยกเลิกฯ เมื่อ 24
บางพลี อาเภอพระประแดง อาเภอบางบ่อ
เมษายน 2552
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อาเภอธัญบุรี อาเภอ
ลาดหลุดแก้ว อาเภอสามโคก อาเภอลาลูกกา
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม และอาเภอวังน้อย อาเภอบางปะอิน อาเภอ
บางไทร อาเภอลาดบังหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี อาเภอเมืองสมุทรปราการ อาเภอ ประกาศฯ ฉบับที่ 1
บางพลี อาเภอพระประแดง อาเภอพระสมุทรเจดีย์ อาเภอ
บางบ่อ และอาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อาเภอ
ธัญบุรี อาเภอลาดหลุดแก้ว อาเภอสามโคก
อ าเภอล าลู ก กา และอ าเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุ ม ธานี
อ าเภอพุ ท ธมณฑล จั ง หวั ด นครปฐม และอ าเภอวั ง น้ อ ย

110

ครั้งที่

วันเดือนปี

เหตุผล / สถานการณ์ทางการเมือง

5

13 พฤษภาคม 2553

สถานการณ์การชุมนุมประท้วง

6

16 พฤษภาคม 2553

สถานการณ์การชุมนุมประท้วง

7

19 พฤษภาคม 2553

สถานการณ์การชุมนุมประท้วง

8

6 กรกฎาคม 2553

สถานการณ์การชุมนุมประท้วง

พื้นที่

หมายเหตุ

อาเภอบางปะอิน อาเภอบางไทร และอาเภอลาดบังหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวั พระนครศรีอยุธยา
จั งห วั ด ช ล บุ รี จั งห วั ด เชี ย งให ม่ จั งห วั ด เชี ย งรา ย
จั ง หวั ด ล าปาง จั ง หวั ด นครสวรรค์ จั ง หวั ด น่ า น จั ง หวั ด
ขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศฯ ฉบับที่ 2
จังหวัดนครปฐม จังหวัด
นครสวรรค์
จังหวัดน่าน และจังหวัดศรีสะ
เกษ ประกาศฯยกเลิก เมื่อ 6
กรกฎาคม 2553

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสกลนคร
จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศฯ ฉบับที่ 3

ประกาศฯ ฉบับที่ 4
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ
ยกเลิกฯ
เมื่อ 6 กรกฎาคม 2553
กรุงเทพฯ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงราย ขยายเวลา
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลาปาง
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
จั ง หวั ด สกลนคร ประกาศฯ
จังหวัดลาปาง จังหวัดสกลนคร จังหวัดสมุทรปราการ
ยกเลิ ก เมื่ อ 20 กรกฎ าคม
จังหวัดหนองบังลาภู จังหวัดอุดรธานี
2553

ครั้งที่

วันเดือนปี

เหตุผล / สถานการณ์ทางการเมือง

พื้นที่
และจังหวัดอุบลราชธานี

9

5 ตุลาคม 2553

สถานการณ์การชุมนุมประท้วง

กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดสมุทรปราการ

10

21 มกราคม 2557

สถานการณ์การชุมนุมประท้วง

กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี และอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเหตุ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัด
มหาสารคาม ประกาศฯ
ยกเลิก เมือ่ 29 กรกฎาคม
2553
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
ประกาศฯ ยกเลิก เมือ่ 16
สิงหาคม 2553
จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
อุดรธานี และจังหวัด
นครราชสีมา ประกาศฯยกเลิก
เมื่อ 30 กันยายน 2553
ขยายเวลา
ประกาศฯ ยกเลิกเมือ่ 21
ธันวาคม 2553
ประกาศฯ ยกเลิกเมือ่ 19
มีนาคม 2557
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ตารางที่ 4.5 จาแนกมูลเหตุจูงใจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

10

การชุมนุมประท้วงในส่วนกลาง

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
ภาคใต้
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จากสถิติ การประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน ที่ มีความร้ายแรงตามพระราชกาหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พบว่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีมูลเหตุจูง
ใจมากจากสถานการณ์ความไม่สงบโดยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงจานวน
ทั้งสิ้น 39 ครั้ง โดยในจานวน 38 ครั้งหลังเป็นการประกาศฯ ขยายระยะเวลาในครั้งแรกซึ่งประกาศฯ
ไว้เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และยังมีผลบังคับใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
สาหรับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในส่วนกลาง จากการศึกษา
มูลเหตุจูงใจพบว่าการประกาศฯ ทุกครั้งของรัฐ นั้นเพื่อต้องการบริหารจัดการสถานการณ์การชุมนุม
ทางการเมือง กล่าวคือ กลุ่มผู้ชุมนุมได้โจมตีรัฐบาลเรื่องความชอบธรรมทางการเมือง ครั้งแรกเมื่อปี
พ.ศ. 2551 อัน เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือ
กลุ่มคนเสื้อเหลืองที่ออกมาประท้วงรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัส ดิ์ โดยมี การเข้าบุกยึดและปิดท่า
อากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต่อมาเมื่อระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2553 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่ผู้เขียนได้ทาการศึกษาในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ซึ่งกลุ่ม แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งได้ออกมาโจมตีเรื่องความชอบธรรมของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ โดยมีการเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาและจัดให้มีการเลือกใหม่เป็นการทั่วไป และสาหรับ
ครั้ ง สุ ด ท้ า ยเมื่ อ ปี พ.ศ. 2557 ซึ่ ง มี ก ารชุ ม นุ ม ประท้ ว งรั ฐ บาลนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร โดย
กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส.
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ดังนั้น จากสถิติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเฉพาะในส่วนกลางจะ
พบว่ารัฐ มีการประกาศฯ เพื่ อบั งคับใช้กับกรณี การชุม นุมประท้ว งซึ่งเป็ นกิจกรรมทางการเมืองที่
สามารถกระทาได้ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ ยังเป็นเสรีภาพที่รัฐธรรมนู ญบัญญัติ
คุ้มครองไว้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 พบว่าภายใต้การ
ประกาศสถานการณ์ฉุ กเฉินได้มีการใช้กองกาลังทหารเข้าควบคุมและสลายการชุมนุมซึ่งได้คร่าชีวิต
พลเรือนไปเป็นจานวนมาก สาหรับรายละเอียดในส่วนนี้ถือเป็นสาระสาคัญของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ซึ่ง
ผู้เขียนจะอธิบายในลาดับต่อไป
4.3 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551
4.3.1 ประวัติความเป็นมา
พระราชบั ญ ญั ติการรักษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็ น
กฎหมายที่ ต ราขึ้ น โดยสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ ภ ายหลั ง การรั ฐ ประหารเมื่ อ วั น ที่ 19 กั น ยายน
พ.ศ. 2549 โดยมีผ ลบั งคับ ใช้อย่ างเป็ นทางการเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2551 เมื่อพิ จารณา
เหตุผลของการตราในหมายเหตุของพระราชบัญญัติฯ พบว่า มีปัจจัยมาจากเรื่องของความมั่นคงเป็น
หลัก กล่าวคือ ในห้วงเวลาดังกล่าว (ภายหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549) ประเทศได้
ประสบกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย มีการใช้
ความรุนแรงและสามารถขยายตัวจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งสภาวการณ์เช่น ว่านี้อาจเป็นภัยต่อ
ความสงบสุขของประชาชนและอาจกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศจึงมีความจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติฯ เพื่อบังคับใช้และให้มีหน่วยปฏิบัติงานหลักเพื่อรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว28
สาหรับโครงสร้างของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2551 ถือว่ามีความแตกต่างกับกฎหมายอีก 2 ฉบับข้างต้นอันเนื่องด้วยมีการแบ่งหมวดย่อย
ออกเป็ น 3 หมวดที่ ชั ด เจน อั น ประกอบด้ ว ย หมวด 1 กองอ านวยการรัก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร หมวด 2 ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหมวด 3 บทกาหนด
โทษ ซึ่งสามารถอธิบายสาระสาคัญได้ดังนี้
4.3.2 เงื่อนไขในการประกาศบังคับใช้
สาหรับภารกิจของการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้น ตามมาตรา 3
ของพระราชบัญญัติฯ ได้กาหนดนิยามของ “การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” ไว้ว่า “การ
ดาเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ใด ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจาก
28

ดู หมายเหตุ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551.
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บุ ค คลหรือ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ก่อให้ เกิด ความไม่ ส งบสุ ข ท าลาย หรือท าความเสี ยหายต่อ ชีวิต ร่างกาย
ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ให้กลับสู่ภาวะปรกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน
หรือความมั่นคงของรัฐ ” ทั้งนี้ ประกอบกับ มาตรา 15 กาหนดให้ “ในกรณี ที่ปรากฏเหตุการณ์อัน
กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแต่ยังไม่มีความจาเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะมีอยู่ต่อไป
เป็นเวลานานทั้งอยู่ในอานาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานของรัฐหลาย
หน่วยคณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให้ กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ
ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่ กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นภายในพื้นที่
และระยะเวลาที่กาหนดได้ ทั้งนี้ ให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป”
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากทั้ง 2 มาตราประกอบกัน พบว่า การนิยามความหมาย
ของ “ความมั่นคง” ตามพระราชบัญญัติฯ นี้ คือ เหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นภัยหรือ “อาจ” เป็นภัยอัน
กระทบต่อความมั่นคงภายใน และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะดารงอยู่อย่างยาวนานในพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่ ง แต่สถานการณ์ ยังไม่มีความจาเป็นต้องประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให้ กอ.รมน. เป็น
ผู้รับผิดชอบภารกิจ ในพื้นที่นั้น ๆ ตามกรอบระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้
4.3.3 การจัดโครงสร้างองค์กร
ภายหลั ง ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร
พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ได้กาหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสอดส่องดูแลภารกิจด้านความ
มั่นคง ดังนี้
4.3.3.1 ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง “กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจั กร” หรื อ กอ.รมน. ขึ้นในส านักนายกรัฐ มนตรี เป็น หน่ ว ยงานถาวร มีฐ านะเป็น ส่ ว น
ราชการรูปแบบเฉพาะอยู่ภายใต้การบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี29
4.3.3.2 ให้ น ายกรัฐ มนตรีในฐานะหั ว หน้ารัฐ บาลเป็ น ผู้ อานวยการรัก ษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ ผอ.รมน. ผู้ บัญ ชาการทหารบกเป็นรองผู้ อานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการ กอ.รมน. นอกจากนี้ ผอ.รมน. อาจ
แต่ งตั้ ง ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการจากข้ า ราชการในสั งกั ด กอ.รมน. หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ อื่ น ได้ ต ามความ
เหมาะสม30

29

ดู พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551, มาตรา 5.
30 ดู มาตราเดียวกัน.
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4.3.3.3 ให้มีคณะกรรมการอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคณะ
หนึ่งประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหมและรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยเป็ น รองประธาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุ ติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
ปลั ด กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงการต่ างประเทศ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย อั ย การสู งสุ ด
เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห่ งชาติ ผู้ อ านวยการส านั ก ข่ าวกรองแห่ ง ชาติ ผู้ อ านวยการส า นั ก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ ผู้ บั ญ ชาการทหารสู งสุด ผู้ บัญ ชาการทหารบก ผู้ บัญ ชาการทหารเรือ ผู้บั ญ ชาการทหาร
อากาศ ผู้ บั ญ ชาการตารวจแห่ งชาติ อธิบดีกรมบัญ ชีกลางและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็ น
กรรมการและเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อานวยการแต่งตั้งข้าราชการ
ใน กอ.รมน. เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน31
4.3.3.4 เมื่อกรณีอันจาเป็นในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่
ของกองทัพภาคใด สามารถจัดตั้งกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค หรือ กอ.รมน.ภาค โดย
เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อ กอ.รมน. ซึ่งมีแม่ทัพภาคเป็นผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค
หรือ ผอ.รมน.ภาค 32
4.3.3.5 หากมีความจาเป็น หรือเพื่อประโยชน์ในการสนับ สนุน ช่วยเหลือ และ
ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ของ กอ.รมน.ภาค ผอ.รมน. ภาค โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและผู้อานวยการ กอ.รมน. สามารถตั้งกองอานวยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
หรือ กอ.รมน. จังหวัด ขึ้นในจังหวัดที่อยู่ในเขตของกองทัพบกเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ กอ.รมน. ภาค
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด หรือ ผอ.รมน. จังหวัด33
อย่างไรก็ดี พบว่าในปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้งกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค 1-4 และมีผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดรวม 76 จังหวัด นั่นหมายความว่าทุก
จังหวัดได้มีการจัดตั้งกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดครบทุกจังหวัด
โดยสรุป การจัดโครงสร้างองค์ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นภายใน
ราชอาณาจั ก ร พ.ศ. 2551 มี ทั้ งหมด 3 องค์ ก รหลั ก ส าหรับ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ความมั่ น คง กล่ าวคื อ
(1) กองอานวยการรั กษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักร (2) กองอานวยการรักษาความมั่นคง
31

ดู พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551, มาตรา 10

วรรค 1.
32

ดู พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551, มาตรา 11.
33 ดู พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551, มาตรา 13.
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ภายในภาค และ (3) กองอ านวยรั ก ษาความมั่ น คงภายในจั งหวั ด ดั งนั้ น จะเห็ น ว่ าอ านาจตาม
พระราชบัญญัติฯ ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงได้ครอบคลุมอยู่ทั่วทั้งประเทศ
4.3.4 กระบวนการใช้อานาจ
สาหรับกระบวนการใช้อานาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 สามารถแยกตามโครงสร้างองค์กรได้ ดังนี้34
4.3.4.1 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอานาจหน้าที่
ดังนี้
(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป
(2) อานวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให้ มี
อานาจหน้าที่เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทาง
นั้น
(3) อานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบั ติของหน่วยงานของรัฐ ที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม (2) ในการนี้ คณะรัฐมนตรีจะ
มอบหมายให้ กอ.รมน. มีอานาจในการกากับการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรี
กาหนดด้วยก็ได้
(4) เสริมสร้างให้ ประชาชนตระหนักในหน้ าที่ที่ต้องพิ ทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
และความสงบเรียบร้อยของสังคม
(5) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความ
มั่นคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
4.3.4.2 คณะกรรมการอานวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร มี
อานาจหน้าที่ต่อไปนี้35
(1) วางระเบียบเกี่ยวกับการอานวยการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
34

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551, มาตรา 7.
35 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551, มาตรา 10.
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(2) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค และ กอ.
รมน.จังหวัด
(3) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุและการ
จัดการทรัพย์สินของ กอ.รมน.
(4) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา กอ.รมน. โดยคานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชน
ในภาคส่ วนต่าง ๆ อย่ างน้ อยให้ ป ระกอบด้ว ยผู้ ทรงคุณ วุฒิ ห รือมีป ระสบการณ์ ด้านรัฐ ศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี การรักษาความมั่นคงของรัฐ สื่อมวลชนและมีหน้าที่ในการเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาหรือป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น และให้คาปรึกษาตามที่คณะกรรมการหารือ
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
ในการใช้อานาจ เมื่อปรากฏเหตุการณ์อันเป็นเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติฯ
คณะรั ฐ มนตรี จ ะมี ม ติ ป ระกาศ “พื้ น ที่ ป รากฏเหตุ ก ารณ์ อั น กระทบต่ อ ความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจั กร”และให้ กอ.รมน. เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ส าหรับ การประกาศฯ จะต้ อ งระบุ พื้ น ที่ แ ละ
ระยะเวลาที่ชัดเจนซึ่งไม่ได้มีการกาหนดระยะขั้นต่าไว้ 36 และสามารถแบ่งมาตรการสาหรับปฏิบัติ
ภารกิจได้ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปรกติ และระดับรุนแรง ดังนี้
4.3.4.3 ระดับปรกติ เมื่อมีการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรแล้ว ในระดับปรกติให้ กอ.รมน. มีอานาจ ดังต่อไปนี้37
(1) ป้ องกัน ปราบปราม ระงับ ยับ ยั้ง และแก้ไขหรือ บรรเทาเหตุการณ์ ที่
กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวให้ผู้อานวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบอานาจ เป็นพนักงาน่าายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ร่วมเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา38
(2) จัดทาแผนการดาเนินการตาม (1) เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความ
เห็นชอบ
36

ดู พระราชบั ญ ญั ติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551, มาตรา 15
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พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551, มาตรา 16.
38 ดู พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551, มาตรา 19.
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(3) ก ากั บ ติ ด ตาม และเร่ ง รั ด หน่ ว ยงานของรั ฐ และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่
เกี่ยวข้องให้ดาเนินการหรือบูรณาการในการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนตาม (2)
(4) สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมว่าจะเป็นภั ยต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรหรือเป็นอุปสรรคต่อการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกจากพื้นที่ที่กาหนด
4.3.4.4 ระดับรุนแรง นอกจากอานาจในระดับปรกติแล้ว หากมีความจาเป็นเพื่อ
เป็ นประโยชน์แห่ งสถานการณ์นั้น ๆ ผู้ อานวยการ กอ.รมน. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
สามารถออกข้อกาหนด ดังต่อไปนี้ได้39
(1) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการหรืองดเว้นการปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใด
(2) ห้ามเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กาหนดในห้วง
เวลาที่ปฏิบัติการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น
(3) ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กาหนด
(4) ห้ามนาอาวุธออกนอกเคหสถาน
(5) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกาหนดเงื่อนไข
การใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ
(6) ให้ บุ ค คลปฏิ บั ติ ห รื อ งดเว้ น การปฏิ บั ติ อ ย่ างหนึ่ ง อย่ า งใดอั น เกี่ ย วกั บ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของ
ประชาชน
ทั้งนี้ ข้อกาหนดตามวรรคหนึ่งจะกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การกาหนดดังกล่าวต้องไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ ใ ดต้ อ งหาว่ า ได้ ก ระท าความผิ ด อั น มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แต่กลับใจเข้ามอบตัวหรือเป็นกรณีที่พนักงานสอบสวน
ได้ ด าเนิ น การสอบสวนแล้ ว ปรากฏว่ า ผู้ นั้ น กระท าไปเพราะหลงผิ ด หรื อ รู้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์
พระราชบั ญญัติฯ เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาเข้ารับอบรม ณ สถานที่ที่กาหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6
เดือน และให้โทษอาญาเป็นอันระงับไป40 อย่างไรก็ดี สาหรับผู้ใดที่่าา่ืนข้อกาหนดที่ออกตาม (2)-(6)
ข้างต้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ41

39

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551, มาตรา 18.
40 ดู พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551, มาตรา 21.
41 ดู พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551, มาตรา 24.
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4.3.5 กระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจ
สาหรับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติ ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงอาจกล่าวได้ว่าพระราชบัญญัติฯ ได้
ผ่านการไตร่ตรองมาในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งจะมีความแตกต่างจากพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่่าายบริหารได้ตราขึ้น อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติฯ
พบว่ า อ านาจถ่ ว งดุ ล ในการประกาศพื้ น ที่ ป รากฏเหตุ ก ารณ์ อั น กระทบต่ อ ความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจั ก รนั้ น จะเป็ น อ านาจที่ เบ็ ด เสร็ จ สมบู ร ณ์ ในการประเมิ น ของรัฐ โดย่า ายบริห ารตาม
โครงสร้างที่ กาหนด โดยไม่มีกระบวนการของรั ฐสภาเข้ามาเกี่ยวข้อง คงมีแต่การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในภายหลังเพียงเท่านั้น กล่าวคือ กาหนดให้นายกรัฐมนตรีรายงานผลต่อสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาทราบโดยเร็วภายหลังระยะเวลาในการประกาศฯ ตามที่กาหนดหมดลง42
4.3.6 กระบวนการยุติธรรมและการเยียวยา
สาหรับกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาจากการใช้บรรดาอานาจต่าง ๆ
ภายใต้ ก ารประกาศพื้ น ที่ ป รากฏเหตุ ก ารณ์ อั น กระทบต่ อ ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร
พระราชบัญญัติฯ กาหนดให้ บรรดาข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หรือการกระทาอื่นใดไม่อยู่ในบังคับ
ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ทั้งนี้ ให้การดาเนินคดีใด ๆ อยู่ในขอบเขตของศาล
ยุติธรรม
อย่างไรก็ดี พึงตั้งข้อสังเกตไว้เป็นเบื้องต้นด้วยว่า ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ได้กาหนดให้มีกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานถาวรซึ่งมีอานาจครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและถูกขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา
ผ่านโครงสร้างของ กอ.รมน. ทั้งระดับ ภาคและระดับจังหวัด ด้ว ยเหตุนี้ การจัดโครงสร้างองค์กร
ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติฯ จึงอาจส่งผลที่สาคัญคือ (1) อานาจของ กอ.รมน. มีความทับซ้อนกับ
อานาจการบริหารของราชการส่วนภูมิภาคซึ่งมีภารกิจที่จะต้องรั กษาความสงบเรียบร้อยเป็นภารกิจ
หลักอยู่แล้ว และ (2) การจัดโครงสร้างองค์กรของ กอ.รมน. ในระดับภาคซึ่งกาหนดให้แม่ทัพภาคเป็น
ผู้อานวยการนั้นย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้่าายทหารสามารถเข้าแทรกแซง่าายพลเรือนได้ตลอดเวลา
กล่าวให้ถึงที่สุด คือ โครงสร้าง กอ.รมน. ได้สร้างสถานะทางอานาจของ่าายทหารให้เหนือกว่า่าายพล
เรือนทั่วทั้งประเทศและถูกขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา

42

วรรค 2.

ดู พระราชบั ญ ญั ติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551, มาตรา 15
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4.3.7 พฤตินัยการประกาศบังคับใช้กับสถานการณ์ทางการเมือง
จากการทบทวนสาระสาคัญของพระราชบัญญั ติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจั กร พ.ศ. 2551 ไปข้างต้น พบว่าเจตนารมณ์ ของกฎหมายคือ ความต้ องการที่ ป้ อ งกั น
ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง หรือฟื้นฟูแก้ไขถานการณ์ใด ๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร อย่างไรก็ดี ผู้เขียนได้ทาการรวบรวมสถิติเพื่อให้เห็นภาพรวมของมูลเหตุจูงใจของรัฐใน
การประกาศปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
เป็นต้นมา โดยผู้เขียนได้ทาการแยกตามปัจจัยของสถานการณ์ทางการเมือง คือ สถานการณ์ความไม่
สงบในพื้นทีส่ ี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานการณ์ทางการเมืองในส่วนกลาง ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.6 สถิติการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551: พื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สถานการณ์ความไม่สงบ)
ครั้งที่

วันเดือนปี

เหตุผล / สถานการณ์ทางการเมือง

1

1 ธันวาคม 2552 –
30 พฤศจิกายน 2553
1 ธันวาคม 2553 30 พฤศจิกายน 2554
19 มกราคม 2554 –
18 มกราคม 2555

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

1 ธันวาคม 2554 –
30 พฤศจิกายน 2555
19 มกราคม 2555 –
30 พฤศจิกายน 2555
1 ธันวาคม 2555 –
30 พฤศจิกายน 2556
1 ธันวาคม 2555 –
30 พฤศจิกายน 2556

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

2
3

4
5
6
7

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

พื้นที่
อาเภอจะนะ อาเภอนาทวี อาเภอเทพา และ
อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
อาเภอจะนะ อาเภอนาทวี อาเภอเทพา และ
อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

อาเภอจะนะ อาเภอนาทวี อาเภอเทพา และ
อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

อาเภอจะนะ อาเภอนาทวี อาเภอเทพา และ
อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ

ขยายเวลาจากช่วงเวลา 1 ธันวาคม 2552
– 30 พฤศจิกายน 2553
เมื่ อ 28 ธั น วาคม 2553 ให้ ย กเลิ ก การ
ประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วาม
ร้ า ยแรงในเขตอ าเภอแม่ ล าน และให้ ใ ช้
พรบ.ความมั่นคง ฯ แทน
ขยายเวลาจากช่วง 1 ธันวาคม 2553 –
30 พฤศจิกายน 2554
ขยายเวลาจากช่วง 19 มกราคม 2554 –
18 มกราคม 2555
ขยายเวลาจากช่วง 19 มกราคม2555 –
30พฤศจิกายน 2555
ขยายเวลาจากช่วง 1 ธันวาคม 2554 –
30 พฤศจิกายน 2555
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ครั้งที่

วันเดือนปี

เหตุผล / สถานการณ์ทางการเมือง

8

1 ธันวาคม 2556 –
30 พฤศจิกายน 2557
1 ธันวาคม 2556 –
30 พฤศจิกายน 2557
1 ธันวาคม 255730 พฤศจิกายน 2558

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

9
10

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

พื้นที่
อาเภอจะนะ อาเภอนาทวี อาเภอเทพา และ
อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
อาเภอจะนะ อาเภอนาทวี อาเภอเทพา และ
อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ
ขยายเวลาจาก1 ธันวาคม 2555 –
30 พฤศจิกายน 2556
ขยายเวลาจากช่วง 1 ธันวาคม 2555 –
30 พฤศจิกายน 2556
ขยายเวลาจากช่วง 1 ธันวาคม 2556 –
30 พฤศจิกายน 2557
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ตารางที่ 4.7 สถิติการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551: สถานการณ์ทางการเมืองในส่วนกลาง
ครั้งที่

วันเดือนปี

เหตุผล / สถานการณ์ทางการเมือง

1

10 -24 กรกฎาคม
2552

2

29 สิงหาคม –
1 กันยายน 2552

3

18 – 22 กันยายน
2552

เพื่อรักษาความปลอดภัยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน Asean
Ministerial Meeting : AMM) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
กั บ รั ฐ มนตรี ต่ า งประเทศคู่ เ จรจา (Post Ministerial Conferences :
PMC) และการประชุม อาเซี ย นว่า ด้ว ยความร่วมมื อ ด้ านการเมื อ งและ
ความมั่ น คงในภู มิ ภ าคเอเชี ย - แปซิ ฟิ ก (Asean Regional Forum :
ARF) ระหว่ า ง 17-23 ก.ค.2552 โดยมี ผู้ แ ทนระดั บ สู ง จ านวน 26
ประเทศ และ 2 องค์กรเข้าร่วมประชุม
อันเนื่องด้วยช่วงตั้งแต่ 30 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไปมีแนวโน้มจะเกิด
ความวุ่น วายทางการเมื อ งจากการที่ มี ก ลุ่ ม บุ ค คลบางกลุ่ ม ได้ ป ระกาศ
เจตนารมณ์ชัดเจนในการปลุกดมมวลชนให้เข้าร่วมประท้วงและปิดล้อม
ท าเนี ย บรั ฐ บาล และสถานที่ ใกล้ เคี ย งเพื่ อ ขั ด ขวางการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง
กดดันให้นายกรัฐมนตรียุบสภาหรือลาออก ตลอดจนอาจส่งผมกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นของผู้นาต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
อาเซียนซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่าง 23 - 24 ตุลาคม 2552
อันเนื่องด้วยช่วงตั้งแต่ 19 กันยายน 2552 เป็นต้นไปมีแนวโน้มจะเกิด
ความวุ่น วายทางการเมื อ งจากการที่ มี ก ลุ่ ม บุ ค คลบางกลุ่ ม ได้ ป ระกาศ
เจตนารมณ์ชัดเจนในการปลุกดมมวลชนให้เข้าร่วมประท้วงและปิดล้อม

พื้นที่
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต และทะเลอาณาเขต 5 กิโลเมตร
รอบจังหวัดภูเก็ต

เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ

พื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ

หมายเหตุ
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ครั้งที่

วันเดือนปี

4

12 – 27
ตุลาคม 2552

5

15 – 25
ตุลาคม 2552

เหตุผล / สถานการณ์ทางการเมือง
ท าเนี ย บรั ฐ บาล และสถานที่ ใกล้ เคี ย งเพื่ อ ขั ด ขวางการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง
กดดันให้นายกรัฐมนตรียุบสภาหรือลาออก ตลอดจนอาจส่งผมกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นของผู้นาต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
อาเซียนซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่าง 23 - 24 ตุลาคม 2552
(เตรี ย ม รั บ มื อ การชุ ม นุ ม ป ระท้ วงให ญ่ ของกลุ่ ม คน เสื้ อ แดงใน
วันที่ 19 กันยายน 2552)
รองรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ ง ไทยเป็ น เจ้ า ภาพ (15 th Asean Summit and Related Summit)
ระหว่ า ง 21-25 ตุ ล าคม 2552 ณ อ าเภอชะอ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี และ
อาเภอหั ว หิ น จังหวัด ประจวบคีรี ขั นธ์ โดยมี ผู้ น าประเทศ จานวน 20
ประเทศ และผู้นาประเทศคู่เจรจา จานวน 6 ประเทศ เข้าร่วมประชุม
(บทเรียนจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 และการประชุม ที่
เกี่ยวข้องระหว่าง 10 – 12 เมษายน 2552 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รี
สอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี )
อันเนื่องด้วย สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2552
เป็นต้นไป มีแนวโน้มจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองที่มีกลุ่มบุคคลบาง
กลุ่มได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนในการปลุกระดมและนัดชุมนุมให้เข้า
ร่วมในการเรียกร้องความต้องการตามแนวทางและผลประโยชน์ของกลุ่ม
โดยกาหนดการเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้ชุมนุมมาปิดล้อมทาเนียบรัฐบาลและ
สถานที่สาคัญของทางราชการบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งหากไม่ได้รับการ

พื้นที่

พื้ น ที่ ต าบลชะอ า ต าบลดอนขุ น ห้ ว ย ต าบลเขาใหญ่
ต าบลสามพระยา ต าบล ไร่ใหม่ พั ฒ นา อ าเภอชะอ า
จั ง หวั ด เพชรบุ รี และต าบลหั ว หิ น ต าบลหิ น เหล็ ก ไฟ
ต าบลทั บ ใต้ ต าบลหนองแก อ าเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ และทะเลอาณาเขตชาย่ั่ง ตาบลชะอา
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี และตาบลหัวหิน
ตาบลหนองแก อ าเภอหั วหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เว้นเขตพระราชฐานวังไกลกังวล
พื้นที่ดุสิต

หมายเหตุ

125

ครั้งที่

วันเดือนปี

6

28 พฤศจิกายน –
14 ธันวาคม 2552

7

11 - 23
มีนาคม 2553

เหตุผล / สถานการณ์ทางการเมือง
ตอบสนองจะมีการชุมนุมในลักษณะยืดเยื้อในห้วงเวลาดังกล่าว (เตรียม
รับ มื อ การชุ ม นุม ประท้ ว งใหญ่ ข องกลุ่ม คนเสื้อ แดงในวันที่ 17 ตุล าคม
2552 เพื่อทวงถามรัฐบาลกรณีถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้กับ
พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี /ตลอดจนส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นของผู้นาต่างประเทศที่จะเดินมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
อาเซียนระหว่าง 21-25 ตุลาคม 2552)
เพื่ อ รองรับ การเตรีย มงานพระราชพิ ธี รัฐพิ ธีและงานเฉลิม พระเกีย รติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธั นวาคม 2552 ซึ่ งการจั ด งานมี ระยะเวลา
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนธันวาคม รวมทั้งเพื่อ
เตรียมมือรับสถานการณ์การประท้วงชุมนุมของคนเสื้อแดงในช่วงเวลา
ดังกล่าว
ในช่วงเวลาตั้ งแต่ 12 มี นาคม 2553 เป็นต้ นไปมี แนวโน้ ม จะเกิด ความ
วุ่นวายทางการเมืองจากการที่มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มได้ประกาศเจตนารมณ์
ชัดเจนในการปลุกกระแสระดมมวลชนพร้อมทั้งระดมยานพาหนะเป็ น
จานวนมาก และนัดชุมนุมให้เข้าร่วมในการเรียกร้องความต้องการตาม
แนวทางและผลประโยชน์ของกลุ่ม มุ่งสร้างกระแสความไม่ ชอบธรรมของ
รัฐบาล และมีวัตถุประสงค์สุดท้ายในการกดดันให้นายกรัฐมนตรียุบสภา
หรือลาออก โดยกาหนดให้มีการชุมนุมและเคลื่อนไหวตามเส้นทางและปิด
ล้อมสถานที่สาคัญในเขตกรุงเทพฯ พื้นที่บางส่วนของปริมณฑลและพื้นที่
บางส่วนของจังหวัดใกล้เคียง

พื้นที่

หมายเหตุ

พื้นทีก่ รุงเทพมหานคร

พื้ น ที่ ก รุ งเทพมหานคร จั งหวัด นนทบุ รี อ าเภอธั ญ บุ รี มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ านวยการ
อ าเภอสามโคก อ าเภอล าลู ก กา อ าเภอคลองหลวง รักษาความสงบเรียบร้อย
อาเภอลาดหลุมแก้ว อาเภอเมืองปทุมธานี
(ศอ.รส.)
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี อ าเภอกระทุ่ ม แบน อ าเภอเมื อ ง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อาเภอบางพลี
อาเภอบางเสาธง อ าเภอบางบ่ อ อ าเภอพระประแดง
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
อาเภอพุทธมณฑล อาเภอสามพราน อาเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา

126

ครั้งที่

วันเดือนปี

เหตุผล / สถานการณ์ทางการเมือง

8

24 - 30
มีนาคม 2553

อันเนื่องด้วยสถานการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมจานวนมากยังคงดารงความต่อเนื่อง
และยืดเยื้อ

9

31 มีนาคม 9 เมษายน 2553

อันเนื่องด้วยสถานการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมจานวนมากยังคงดารงความต่อเนื่อง
และยืดเยื้อ รวมทั้งในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2553 จะมี
การจัดงานกาชาด ณ สวนอัมพรและบริเวณใกล้เคียง

10

2 - 6 เมษายน 2553

รองรับ การประชุม สุด ยอดผู้นาลุ่ม แม่น้ าโขงตอนล่างครั้งที่ 1 (1thMRC
Summit) ระหว่ า งวั น ที่ 2-5 เมษายน 2553 ณ อ าเภอชะอ า จั ง หวั ด
เพชรบุรี และอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้นาประเทศลุ่ม
แม่น้าโขงตอนล่างจานวน 4ประเทศ และผู้นาประเทศคู่เจรจาจานวน 2
ประเทศเข้าร่วมประชุม

พื้นที่
จังหวัด ฉะเชิ ง เทรา อ าเภอบางปะอิ น อ าเภอบางไทร
อาเภอลาดบัวหลวง อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่กรุงเทพฯ อาเภอปากเกร็ด และ
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และอาเภอบางพลี
อาเภอบางเสาธง อ าเภอบางบ่ อ อ าเภอพระประแดง
และอาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่กรุงเทพฯ อาเภอปากเกร็ด และ
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และอาเภอบางพลี
อาเภอบางเสาธง อาเภอบางบ่อ อาเภอพระประแดง
และอาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

พื้นที่ตาบลชะอา ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา
จั ง หวั ด เพชรบุ รี และต าบลหั ว หิ น ต าบลหิ น เหล็ ก ไฟ
ตาบลทับใต้ ตาบลหนองแก อาเภอหัวหิน
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ และทะเลอาณาเขตชาย่ั่ ง
ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี และ
ตาบลหัวหิน ตาบลหนองแก อาเภอหัวหิน

หมายเหตุ

มติคณะรัฐมนตรีให้ขยายเวลา
การประกาศใช้ พรบ.ความ
มั่นคงฯ ต่อเนื่องจากช่วง 11 23 มีนาคม 2553
มติคณะรัฐมนตรีให้ขยายเวลา
การประกาศใช้ พรบ.ความ
มั่นคงฯ ต่อเนื่องจากช่วง 24 30 มี น าคม 2553 (วั น ที่ 7
เม ษ า ย น 2553 รั ฐ บ า ล
ตัดสินใจประกาศสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามร้ า ยในพื้ น ที่
กรุงเทพฯและปริมณฑล

127

ครั้งที่

วันเดือนปี
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พื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เว้นเขตพระราชฐานวังไกลกังวล

11

8 - 20
เมษายน 2553

อันเนื่องด้วยสถานการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมจานวนมากยังคงดารงความต่อเนื่อง
และยืดเยื้อ

12

9 - 23
กุมภาพันธ์ 2554

13

24 กุมภาพันธ์ 25 มีนาคม 2554

อันเนื่องด้วยสถานการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมจานวนมากยังคงดารงความต่อเนื่อง
และยืดเยื้อ นอกจากนี้มีกลุ่มบุคคลได้ประกาศจะจัดชุมนุมใหญ่ในพื้นที่
สาคัญของกรุงเทพ
สถานการณ์การชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องและยืดเยื้อ

14

26 มีนาคม 24 เมษายน 2554

สถานการณ์การชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องและยืดเยื้อ

15

25 เมษายน 24 พฤษภาคม 2554

สถานการณ์การชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องและยืดเยื้อ

16

22 – 30 พฤศจิกายน ปรากฏสถานการณ์ว่ามีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มประกาศเจตนารมณ์ที่จะให้มี
2555
การชุมนุมเพื่อล้มล้างอานาจบริหารราชการของรัฐบาล โดยมีการระดม
คนจานวนมากเพื่อชุมนุมประท้วงและคาดการณ์ว่ามีการชุมนุมที่ต่อเนื่อง
และยืดเยื้อ (ม๊อปแช่แข็ง)

พื้นที่กรุงเทพ ฯ อาเภอปากเกร็ด และ
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และอาเภอบางพลี
อาเภอบางเสาธง อาเภอบางบ่อ อาเภอพระประแดง
และอาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต
เขตปทุมวัน เขตวังทองหลาง เขตวัฒนา และเขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต
เขตปทุมวัน เขตวังทองหลาง เขตวัฒนา และเขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต
เขตปทุมวัน เขตวังทองหลาง เขตวัฒนา และเขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต
เขตปทุมวัน เขตวังทองหลาง เขตวัฒนา และเขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
เขตพระนคร เขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย และเขตดุ สิ ต
กรุงเทพ ฯ

หมายเหตุ

128

ครั้งที่

วันเดือนปี

เหตุผล / สถานการณ์ทางการเมือง

พื้นที่

17

1 – 10
สิงหาคม 2556

เขตพระนคร เขตป้ อ มปรามศั ต รู พ่ า ย และเขตดุ สิ ต
กรุงเทพฯ

18

9-18 ตุลาคม 2556

19

19 ตุลาคม –
30 พฤศจิกายน 2556

ปรากฏสถานการณ์ว่ากลุ่มบุคคลหลายกลุ่มได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ใน
การปลุ ก ระดมมวลชนให้ เข้ า ร่ว มการชุ ม นุ ม หรือ ด าเนิ น การอื่ นใดเพื่ อ
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร่าายนิติบัญญัติ หรือการใช้อานาจการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (การพิจารณาร่าง พรบ. นิรโทษกรรม)
ปรากฏสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองซึ่งมีลักษณะกาหนดรูปแบบ
การชุมนุมเพื่อให้มีการระดมคนจานวนมากเพื่อปิดล้อมทาเนียบรัฐบาล
และสถานที่ใกล้เคียงเพื่อขัดขวางการใช้อานาจการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาลและองค์กรนิติบัญญัติ พร้อมกันนี้เพื่อรักษาความปลอดภัย
นายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะมาเยือนประเทศไทย
อย่ างเป็ น ทางการในระหว่ างวันที่ 11 - 13 ตุ ล าคม 2556 โดยจะมี พิ ธี
ต้อนรับที่ทาเนียบรัฐบาล
สถานการณ์การชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องและยืดเยื้อ

20

25 พฤศจิกายน –
31 ธันวาคม 2556

สถานการณ์การชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องและยืดเยื้อ

เขตดุสิต (เฉพาะแขวงดุสิตแขวงจิตรลดา) เขตพระนคร
(แขวงบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ
แขวงบ้านพานถม แขวงบางขุนพรหม)
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (แขวงวัดโสมนัด)

เขตดุสิต (เฉพาะแขวงดุสิตแขวงจิตรลดา) เขตพระนคร
(แขวงบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ
แขวงบ้านพานถม แขวงบางขุนพรหม)
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (แขวงวัดโสมนัด)
พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
และอาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเหตุ
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ครั้งที่

วันเดือนปี

เหตุผล / สถานการณ์ทางการเมือง

21

1 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2556

สถานการณ์การชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องและยืดเยื้อ

22

1 มกราคม 1มีนาคม 2557

สถานการณ์การชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องและยืดเยื้อ

23

19 มีนาคม –
30 เมษายน 2557

สถานการณ์การชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องและยืดเยื้อ

24

1 พฤษภาคม 30 มิถุนายน 2557

สถานการณ์การชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องและยืดเยื้อ

พื้นที่
เขตดุสิต (เฉพาะแขวงดุสิตแขวงจิตรลดา) เขตพระนคร
(แขวงบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ
แขวงบ้านพานถม แขวงบางขุนพรหม)
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (แขวงวัดโสมนัด)
ท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
ท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเหตุ
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ตารางที่ 4.8 จาแนกมูลเหตุจูงใจในการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

24

การชุมนุมประท้วงในส่วนกลาง

10

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้
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จากสถิ ติ ก ารประกาศพื้ น ที่ ป รากฏเหตุ ก ารณ์ อั น กระทบต่ อ ความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 พบว่าใน
พื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันเนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยในจานวน 9
ครั้ ง หลั ง เป็ น การประกาศฯ ขยายระยะเวลาในครั้ ง แรกซึ่ ง ประกาศฯ ไว้ เมื่ อ วั น ที่ 1 ธั น วาคม
พ.ศ. 2552 และยังคงมีผลบังคับใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ส าหรั บ การประกาศพื้ น ที่ ป รากฏเหตุ ก ารณ์ อั น กระทบต่ อ ความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักรในส่วนกลาง จากการศึกษามูลเหตุจูงใจพบว่าการประกาศฯ ในทุกครั้งนั้นเพื่อต้องการ
บริหารจัดการสถานการณ์การชุมนุมซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางการเมือง 43 เรื่องความชอบธรรมของ
รัฐบาลทั้งรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ. 2551 - 2554) และรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(พ.ศ. 2554 - 2557) ซึ่งในระยะเวลาที่ทั้ง 2 รัฐบาลได้ดารงตาแหน่ง นั้นได้มีการชุมนุมทางการเมือง
43

ทั้งนี้ บางช่วงเวลาของการประกาศพื้นที่อันปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญ ญั ติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
พบว่ามูลเหตุจูงใจนั้น รัฐได้นาเหตุผลอื่นๆ เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกการ
ประชุมเวทีนานาชาติ งานรัฐพิธี ฯลฯ กระนั้นก็ดี ผู้เขียนได้คานึงถึงบริบททางการเมืองในช่วงเวลา
นั้ น ๆ เป็ น หลั ก กล่ าวคื อ ในระหว่างนั้ น ได้ มี ก ารชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง ดั งนั้ น ในแง่ นี้ ผู้ เขี ย นจึ งให้
ความสาคัญและจัดประเภทของมูลเหตุจูงใจจากสถานการณ์การชุมนุม (ดูตาราง 4.7)
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สลั บ สั บ เปลี่ ย นเรื่ อ ยมา ด้ ว ยสถานการณ์ เช่ น ว่านั้ น รั ฐ บาลได้ ตั ด สิ น ใจประกาศพื้ น ที่ อั น ปรากฏ
เหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การชุมนุ ม ทั้งนี้ สาหรับสถานการณ์
ทางการเมืองในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ ประกาศพื้นที่อัน
ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสลับกับการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสถิติการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความ
มั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รเฉพาะในส่ ว นกลางพบว่ า รั ฐ บาลจะประกาศฯ เพื่ อ บริ ห ารจั ด การ
สถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม ประเด็ น ที่ ส าคั ญ ซึ่ ง ต้ อ งพิ จ ารณาต่ อ ไป คื อ การประกาศบั ง คั บ ใช้
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 รวมถึงพระราชกาหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กับกรณีการชุมนุมทางการเมืองนั้นมีความเหมาะสม
มากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ ในขณะเดียวกัน การชุมนุมหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองรูปแบบอื่น ๆ ซึ่ง
ดาเนินอยู่ภายใต้ของกรอบกฎหมายถือเป็นกิจกรรมทางการเมืองอย่างหนึ่งที่มีความชอบธรรมตาม
ครรลองของระบอบประชาธิป ไตย และรัฐ ธรรมนู ญ ได้บั ญ ญั ติรับรองเสรีภ าพในส่ วนดังกล่ าวนี้ไว้
อย่ า งไรก็ ดี อั น เนื่ อ งจากสถิ ติ เชิ ง ประจั ก ษ์ ข้ า งต้ น ผู้ เขี ย นจะอธิ บ ายการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ด้ า น
ความมั่นคงและกฎหมายฉบับอื่น ๆ กับกรณีการชุมนุมของประเทศไทยในหัวข้อถัดไป (4.5)
อย่างไรก็ดี จากการศึกษาสภาพปัญหาของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 พบว่ามีประเด็นที่สาคัญ 4 ประการ ดังนี้
ประการแรก การก าหนดนิ ย าม “ความมั่ น คง” ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากบทบั ญ ญั ติ ที่ ว่ า
“…สถานการณ์ใด ๆ ที่เป็ นภัยหรืออาจเป็นภัย…” นั้น มีความขัดแย้งต่อหลักความชัดเจนแน่นอน
ก่อให้เกิดการตีความได้หลายนัยและเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐสามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างกว้างขวางใน
การตีความสถานการณ์ กล่าวคือ อาจถูกขยายไปครอบคลุ มสถานการณ์ซึ่งมีเพียงความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดภัยคุกคามความปลอดภัยของสังคมหรือมีเหตุการณ์ความรุนแรง อาชญากรรมหรือความไม่สงบ
อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อทรัพย์สินเท่านั้น 44 ทั้งนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่าการเปิด
โอกาสให้ รัฐใช้ดุลยพินิจอย่างกว้างขวางนั้น อาจนาไปสู่การตีความสถานการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อ
่าายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการชุมนุม ทางการเมืองซึ่งถือว่าเป็นการใช้เสรีภาพ
ตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้
44

คณะกรรมการนั ก นิ ติ ศ าสตร์ ส ากล, พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักรของประเทศไทย หลักนิติธรรมบนเส้นด้าย, (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการนักนิติศาสตร์
สากล สานักงานภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิก, 2553), 31.
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ประการที่สอง การจัดตั้ง กอ.รมน. ในส่วนกลาง ระดับภาคและระดับจังหวัดนั้นส่งผล
ให้อานาจในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติฯครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
ยิ่งไปกว่านั้น พระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการประกาศฯ ขั้นต่าเอาไว้นั่น
หมายความว่ากรอบระยะเวลาในการประกาศฯ มีอยู่อย่างไม่จากัด ลักษณะดังกล่าวนี้ย่อมส่งผลให้รัฐ
สามารถลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลอย่างกว้างขวางซึ่งเกินกว่าความจาเป็น
ประการที่ ส าม เมื่ อ รั ฐ ตี ค วามสถานการณ์ ใด ๆ ว่ า เป็ น ภั ย ต่ อ ความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักรแล้วส่งผลให้ รัฐสามารถออกข้อกาหนดต่าง ๆ ตามมาตรา 18 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการ
จากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่รัฐ ธรรมนูญให้การรับรองไว้ทั้งสิ้น ลักษณะดังกล่าวนี้ย่อมขัดต่อหลัก
ความได้สัดส่วน ข้อกาหนดต่าง ๆ หรือมาตรการของรัฐนั้นสร้างความเดือดร้อนเกินสมควรแก่เหตุและ
ไม่อาจจะนาไปสู่เป้าหมายของภาระกิจการรักษาความมั่นคงได้ ยิ่งไปกว่านั้น อาจส่งผลเสียที่ร้ายแรง
ยิ่งขึ้นหากรัฐใช้ดุลยพินิจตีความสถานการณ์ที่เกินกว่าความเป็นจริงหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการสร้าง
สถานการณ์ลวงว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง เช่น การตีความสถานการณ์การชุมนุม ทางการเมืองให้เป็น
ภัยต่อความมั่นคงในท้ายที่สุด ดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 เป็นต้น
ประการสุดท้าย ด้านกระบวนการตรวจสอบซึ่งกาหนดให้บรรดา ประกาศ คาสั่ง หรือ
การกระทาต่าง ๆ ตามภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไม่อยู่ในบังคับของกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองหรือขอบเขตอานาจของศาลปกครอง แต่ทั้งนี้ ผู้เสียหาย
สามารถฟ้องร้องคดีต่อศาลยุติธ รรมได้ ในประเด็นดังกล่าวนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่าพระราชบัญญัติ ฯ
ขัดต่อหลักการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ทั้งนี้ ยังเป็นหน้าที่โดยตรงของศาลปกครองในการพิจารณา
อรรถคดีทั้งหลายอันสืบเนื่องจากบรรดาการใช้อานาจของรัฐ ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็ นว่าบรรดาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้อานาจตามพระราชบัญญัติ ฯ สมควรให้ อยู่ในขอบเขตอานาจของศาล
ปกครองในการพิจารณาคดี
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
เป็นการขยายอานาจรัฐในการจากัดสิ ทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลที่เกินกว่าความจาเป็น
ยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้างอานาจตามพระราชบัญญัติฯ ยังครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและถูกขับเคลื่อนอยู่
ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่าลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกินกว่าความจาเป็นและย่อมขัดแย้งต่อ
หลักความได้สัดส่วน

133
4.4 สรุปความแตกต่าง
จากการศึ ก ษาเนื้ อ หาสาระส าคั ญ ของกฎหมายด้ า นความมั่ น คงทั้ ง 3 ฉบั บ พบว่ า
เจตนารมณ์ของการประกาศใช้ตามที่ปรากฏของแต่ละฉบับมีมูลเหตุที่แตกต่างกันออกไป โดยอาจไล่
เรียงระดับความรุนแรงของสถานการณ์ และมาตรการภายใต้กฎหมายแต่ละฉบับ ได้ตามลาดับ คือ
(1) พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 (2) พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ (3) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
ซึง่ ผู้เขียนได้สรุปความความแตกต่างในสาระสาคัญของกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ได้ตามตาราง ต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.9 ตารางเปรียบเทียบ
สาระสาคัญ
มูลเหตุจูงใจในการประกาศ

ผู้มีอานาจประกาศ

ระยะเวลา
กาลังพลในการรับผิดชอบ

การจัดตั้งหน่วยงาน

อานาจในการระงับสิทธิเสรีภาพ

กฎอัยการศึก
เพื่อรักษาความเรียบร้อยจากภยันตรายต่าง ๆ /
สงคราม/จลาจล

พรก.ฉุกเฉินฯ

สถานการณ์อันกระทบหรืออาจจะกระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือเป็นภัยต่อความ
มั่นคงของรัฐ ฯลฯ
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาทหาร ณ ท้ อ งใดท้ อ งที่ ห นึ่ งซึ่ งมี นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
กาลังพลอยู่ ภายใต้การบั งคั บ บัญ ชาไม่ น้อ ยกว่า คณะรัฐมนตรี
หนึ่งกองพัน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่
มั่น
เมื่อหมดความจาเป็น
ไม่เกิน 3 เดือน/ขยายระยะเวลาได้เป็น
คราว ๆ คราวละไม่เกิน 3 เดือน
เมื่อประกาศฯ โครงสร้างอานาจทหารเหนือพล เจ้ า ห น้ า ที่ ่า าย ป กค รองห รื อ ต ารวจ /
เรือน
เจ้าหน้ าที่ ่าายพลเรือนหรือเจ้าหน้ าที่่า าย
ทหารร่วมกัน แล้วแต่การประกาศกาหนด
ตามกาหนดเป็นการชั่วคราว


พรบ. ความมั่นคงฯ
เหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน
แต่ ยั ง ไม่ มี ค วาม จ าเป็ นต้ องป ระก าศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
คณะรัฐมนตรี

ตามระยะเวลาที่กาหนด
โครงสร้าง กอ.รมน.

กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (ส่วนกลาง/ภาค/จังหวัด)
เป็นการถาวร
อ านาจในการตรวจค้ น /อ านาจในการเกณฑ์ / อานาจในการห้ามออกนอกเคหสถาน/ห้าม ห้ า มเข้ า หรื อ ให้ อ อกจากบริ เ วณ พื้ น ที่
อานาจในการห้าม(เช่น ห้ามจ่ายแจกสื่อสิ่งพิมพ์ มั่ ว สุ ม /การห้ า มน าเสนอข่ าว/ห้ า มการใช้ อาคาร/ห้ า มออกนอกเคหสถาน/ห้ า มน า
ทุ ก แขนง, ห้ า มการใช้ ท างสาธารณะเพื่ อ การ เส้นทางคมนาคม/ห้ามการใช้อาคาร/ตรวจ อาวุ ธ ออกนอกเคหสถาน/ห้ า มการใช้
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สาระสาคัญ

อานาจในการคุมขัง
เสรีภาพในการชุมนุม
กระบวนการ ระหว่างประกาศ
ตรวจสอบ
ภายหลังยกเลิก
ประกาศ
กระบวนการศาล
การฟ้องร้องดาเนินคดีต่อรัฐ

กาหนดโทษฐานฝ่าฝืน
กระบวนการเยียวยา

กฎอัยการศึก

พรก.ฉุกเฉินฯ

สั ญ จร)/อ านาจในการยึ ด /อ านาจในการเข้ า ค้น รื้อ ถอน หรือทาลายซึ่งอาคาร สิ่งปลูก
อาศั ย /อ านาจในการท าลายหรื อ เปลี่ ย นแปลง สร้าง หรือสิ่งกีดขวาง/ห้ามมิให้ผู้ใดออกไป
สถานที่/อานาจในการขับไล่
นอกราชอาณ าจั ก ร แ ล ะอื่ น ๆ ต าม
เห็นสมควร
ไม่เกินกว่า 7 วัน
ไม่เกิน 7 วัน และสามารถขยายเวลาได้อีก
คราวละ 7 วัน แต่ต้องไม่เกินกว่า 30 วัน


คณะรัฐมนตรี




พรบ. ความมั่นคงฯ
เส้นทางคมนาคม ฯลฯ

เข้าอบรมเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

คณะรัฐมนตรี/กอ.รมน.
ทารายงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา
ศาลยุติธรรม (ตัดสิทธิศาลปกครอง)
เรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่

ศาลยุติธรรมหรือศาลทหารตามทีป่ ระกาศกาหนด
ศาลยุติธรรม (ตัดสิทธิศาลปกครอง)
ยกเว้นโทษทั้งแพ่ง อาญา หรือวินัย/

เรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ไม่มีกาหนดแต่ให้ดุลยพินิจของศาลที่ได้ประกาศ จาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 จาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000
กาหนดไว้
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
เรียกร้องค่าเสียหายฐานความผิดทางละเมิด ชดเชยค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่กาหนด
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4.5 การบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงกับกรณีการชุมนุม
4.5.1 ความนา
เมื่ อ พิ จารณาจากสถิ ติ ข องการประกาศบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายข้ างต้ น โดยเฉพาะ
พระราชบั ญ ญั ติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และพระราชกาหนดการ
บริหารราชในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในส่วนกลางพบว่ามีมูลเหตุจูงใจมาจากการชุมนุมทาง
การเมืองทุกครั้งซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะดังกล่าวผิด ต่อวัตถุประสงค์
และเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างสิ้นเชิง แต่อย่างไรก็ดี เหตุผลสาคัญประการหนึ่งคือประเทศไทยยัง
ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การชุมนุม เป็นการเฉพาะ รัฐจึงมีความจาเป็นต้องเทียบเคียงบังคับใช้
กฎหมายด้านความมั่นคงกับกรณีการชุมนุม ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงเห็นสมควรทบทวนโครงสร้างทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด ดังอธิบายได้
ต่อไปนี้
4.5.2 บริบทโครงสร้างกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
จากการส ารวจโครงสร้างกฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม พบว่า มี
เพีย งระดับรัฐ ธรรมนู ญ เท่านั้ น ที่ได้บัญ ญั ติกรอบของการใช้เสรีภ าพแต่เพียงโดยกว้างประกอบกับ
ประเทศไทยยั งไม่ มี ก ฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การชุ ม นุ ม เพื่ อ บั งคั บ ใช้ แ ก่ ก รณี เป็ น การเฉพาะ จาก
การศึกษาบัญญัติของมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า (พ.ศ. 2550) พบว่ามีปัญหาในทาง
ปฏิบัติเมื่อมีสถานการณ์การชุมนุมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
ประการแรก สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องหลักการเสรีภาพในการชุมนุมทั้ง
เจ้าหน้าทีร่ ัฐในระดับต่าง ๆ และกลุ่มผู้ชุมนุม
ประการที่สอง ปัญหาด้านเกณฑ์การพิจารณาว่าการชุมนุมใด ๆ เป็นการชุมนุมที่
สงบและปราศจากอาวุธหรือไม่ กล่าวคือ “การชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ” นั้นจะง่ายต่อการพิจารณา
เพราะสามารถพิจารณาจากสภาพแห่งวัตถุนั้น ๆ เชิงประจักษ์ได้ทันที สาหรับการพิจารณาในส่วนของ
“การชุมนุมโดยสงบ”นั้นจะมีความเป็นนามธรรมสูงซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการพิจารณา
อย่ า งไรก็ ดี จากปั ญ หาทั้ งในระดั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ประกอบกั บ สั ง คมไทยยั ง ขาด
กฎหมายที่บังคับใช้ต่อกรณีการชุมนุมเป็นการเฉพาะ จึงส่งผลให้เมื่อมีกรณีการชุมนุม การประท้วง
หรือการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบอื่น ๆ รัฐจะมีการเทียบเคียงบังคับใช้กฎหมายฉบับอื่น ๆ เพื่อ
บริหารจัดการสถานการณ์การชุมนุม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะตามสถานการณ์ทางการ
เมือง คือ กฎหมายในสถานการณ์ปรกติ และกฎหมายในสถานการณ์ไม่ปรกติ
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4.5.3 กฎหมายในสถานการณ์ปรกติ
ใน ส ถ าน ก ารณ์ ป รก ติ จ ะ มี ก ฎ ห ม าย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งเพื่ อ บั งคั บ ใช้ ดั งนี้
(1) พระราชบั ญ ญั ติ ท างหลวง พ .ศ. 2535 (2) พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก พ .ศ. 2522
(3) พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
และ (4) พระราชบั ญญั ติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 เป็นต้น สามารถ
อธิบายสรุปปัญหาได้ ดังนี้
4.5.3.1 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวข้องกับกรณี
การชุมนุม โดยสรุปพบว่า ได้บัญญัติห้ามมิให้มีการติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงใน
ลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรือเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตผู้อานวยการทาง
หลวง45 และห้ามมิให้มีการปิดกั้นทางหลวง46 ในเบื้องต้น พบว่าข้อห้ามดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการใช้
เสรีภาพในการชุมนุมที่สาคัญ 2 ประการคือ ประการแรก เป็นธรรมดาที่การชุมนุมจะมีการปิดกั้น
หรือขัดขวางทางจลาจลและเมื่อตีความย่อมเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการ
บังคับกฎหมายฉบับ ดังกล่าว การชุมนุมจึงเป็นสิ่งที่ผิดและมีลักษณะที่ขัดขวางการใช้เสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ และ ประการที่สองคือ การขออนุญาตจากผู้อานวยการทางหลวงหากมีกรณีการชุมนุมซึ่ง
เข้าข่ายลักษณะการกระทาตามมาตรา 38 บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการให้ดุลยพินิจเจ้าหน้าที่รัฐ
อย่างกว้างขวางในการอนุ ญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดการ
ขัดขวางการใช้เสรีภาพในการชุมนุมจากการเลือกปฏิบัติที่ไม่ธรรมขึ้นได้
4.5.3.2 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2552 โดยสรุปคือ
(1) บัญญัติห้ามไม่ให้มีการเดินขบวนที่มีลักษณะเป็นการกีดขวางทางจราจรเว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากเจ้าหน้าที่พนักงาน47 (2) บัญญัติห้ามไม่ให้มีการกระทาใด ๆ บนทางเท้าอันมีลักษณะเป็นการกีด
ขวางผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร 48 (3) บัญญัติห้ามไม่ให้มีการวาง ตั้ง ยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มี

45

ดู พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535, มาตรา 38.
46 ดู พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535, มาตรา 39.
47 ดู พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522, มาตรา 108.
48 ดู พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522, มาตรา 109.
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ลักษณะเป็นการกีดขวางทางจลาจร49 และ (4) บัญญัติห้ามไม่ให้มีการแบก หาม ลาก หรือนาสิ่งใดไป
บนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางทางจราจร50
เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าเป็นบทบัญญัติที่เข้าข่ายขัดขวางการใช้เสรีภาพของการ
ชุมนุม กล่าวคือ โดยธรรมชาติของการชุมนุมย่อมมีลักษณะการกระทาและการเคลื่อนไหวที่ขัดต่อ
กฎหมายดังกล่าวโดยชัดแจ้ง เช่น การเดินขบวน การตั้งเวทีปราศรัย ฯลฯ ซึ่งลักษณะดังกล่าวย่อม
เป็ น การขั ด ขวางทางจราจรอย่ างหลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ นอกจากนี้ การก าหนดให้ ต้ อ งขออนุ ญ าตจาก
เจ้าหน้าที่พนักงานนั้นเป็นการให้อานาจดุลยพินิจอย่างกว้างขวางในการพิจารณาซึ่งอาจก่อให้เกิดการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมตามมา
4.5.3.3 พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
จากการศึกษาพบว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวมีสาระสาคัญ 2 ประการที่เข้า
ข่ายขัดขวางการใช้ เสรีภ าพของการชุมนุ ม กล่ าวคือ (1) ได้บัญ ญั ติ นิยามของคาว่า “ถนน” ไว้ว่า
ทางเดิน ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ามว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนน
ส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้”51 และ (2) บัญญัติถึง “การโฆษณา
ด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับหนังสือ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาตด้วย”52 ซึ่งประเด็นดังกล่าวพบว่าในทางปฏิบัติแทบไม่มีโอกาส
เป็นไปได้ดังสภาพที่เห็นในปัจจุบันที่มีการแจกใบปลิวตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนั้น จะพบหากมีการชุมนุม
ณ สถานที่ใด สถานที่หนึ่ง การนาบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้ก็จะทาให้การชุมนุมนั้น ๆ
เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ดี โดยสรุปสาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ในสังคม
่าา่ืนความเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมในผิวจราจร ไม่เฉพาะแต่การชุมนุมบนบริเวณผิวจราจร
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนไปตามถนนในลักษณะที่เป็น การกีดขวางการจราจร
เจ้าพนักงานจราจรสามารถดาเนินการตามกฎหมายกับผู้่าา่ืนได้ แต่ในทางปฏิบัติไม่ สามารถบังคับ
49

ดู พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522, มาตรา 114.
50 ดู พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522, มาตรา 115.
51 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของบ้ า นเมื อ ง
พ.ศ. 2535, มาตรา 4 วรรค 3.
52 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของบ้ า นเมื อ ง
พ.ศ. 2535, มาตรา 10 วรรค 1.
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ใช้ได้อย่างแท้จริงอันเนื่องจากผู้ชุมนุมมีจานวนมากและนโยบายของรัฐบาลก็มิให้ใช้วิธี การใด ๆ ที่เป็น
การหยุดยั้งผู้ชุมนุมที่อาจนาไปสู่ความไม่พอใจซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์รุนแรงได้ การดาเนินการจึงทาได้
เพียงควบคุมให้การชุมนุมอยู่ในวงจากัดเท่านั้น53
ดังนั้น จะเห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว โดยธรรมชาติแล้วจะมีลักษณะที่
ขัดขวางการใช้เสรีภาพของการชุมนุม
4.5.3.4 พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การโฆษณาโดยใช้ เครื่ อ งขยายเสี ย ง พ .ศ.
2493
สาระสาคัญ ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง พ.ศ. 2493 โดยสรุปคือบัญญัติให้ “ผู้ที่จะทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกาลังไฟฟ้า
จะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงทาการโฆษณาได้ ”54 อย่างไร
ก็ดี ด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เพื่อต้องการควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องใดเรื่อง
หนึ่ งไม่ให้ เป็ น การส่ งเสี ย งดังจนเกิด การรบกวนความสงบสุ ขของบุค คลอื่ น ในขณะเดี ยวกัน เมื่ อ
พิจารณาถึงธรรมชาติของการชุมนุมพบว่ามีความจาเป็นที่จะต้องใช้เครื่องขยายเสียงซึ่งแกนนาหรือผู้
ปราศรัยจาเป็นต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้และใบอนุญาตจะมีการ
กาหนดเวลา สถานที่ที่จะใช้เครื่องขยายเสียง ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าใช้เ ครื่องขยายเสียงมีลักษณะ
ที่สร้างความราคาญแก่บุคคลอื่นเกินความจาเป็นก็อาจสั่งให้ปรับลดระดับเสียงลงก็ได้
จากการศึกษาขั้นตอนในการขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงนั้นมีลักษณะที่ขัดแย้ง
กับธรรมชาติของการชุมนุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมทางการเมืองเพราะในทางปฏิบัติแทบเป็นไป
ไม่ได้ที่การชุมนุมจะมีการขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ดี คงต้องข้อสังเกตไว้ด้วยว่าการ
ขออนุญาตนั้น ๆ อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่อั นเนื่อง
ด้วยเหตุผ ลในทางการเมื อง นอกจากนี้ ลั กษณะกิจกรรมและการปราศรัยบนเวที การชุมนุ มย่อม
รบกวนและสร้างความราคาญให้กับผู้อาศัยในบริ เวณนั้น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น หากมีการ
ประยุ กต์บั งคับ ใช้กฎหมายดังกล่ าวกับ กรณี การชุมนุ มย่อมท าให้ การชุมนุ มนั้ น ๆ เป็น สิ่ งที่ผิ ดกั บ
กฎหมายและด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายดังกล่าวมีลักษณะที่ขัดขวางการใช้เสรีภาพในการ
ชุมนุม
53

วารุณี วัฒนประดิษฐ, “เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 84. อ้างถึงใน สานักเทศกิจ,
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พุทธศักราช 2535,
(กรุงเทพฯ: สานักเทศกิจ, 2540), 4.
54 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493, มาตรา 4.

140
จากการทบทวนตัวอย่างกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับกรณีการชุมนุมข้างต้นซึ่งได้แก่
(1) พระราชบั ญ ญั ติ ท างหลวง พ .ศ. 2535 (2) พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก พ .ศ. 2522
(3) พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
และ (4) พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 สามารถสรุปปัญหาได้
ดังนี้
ประการแรก เจตนารมณ์ของบรรดากฎหมายเหล่านี้เพื่อต้องการบัง คับใช้กับกรณี
ต่าง ๆ เป็นการเฉพาะและเมื่อมีการเทียบเคียงบังคับใช้กับกรณีการชุมนุมย่อมทาให้การชุมนุมนั้น ๆ
มีลักษณะที่ผิดกฎหมายไปโดยปริยาย
ประการที่สอง ถึงแม้ว่าในกฎหมายฉบับต่าง ๆ ข้างต้นนั้น จะมีการกาหนดให้ มี
การขออนุ ญ าตส าหรั บ การกระท าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายฉบั บ ต่ า ง ๆ ซึ่ งเป็ น การกระท าที่ เ ป็ น
ส่วนประกอบหนึ่งของการชุมนุม เช่น การอนุญาตสาหรับการกระทาการใด ๆ อันเป็นการกีดขวาง
การจราจร การโฆษณาด้วยการปิดหรือแจกใบปลิวและการใช้เครื่องขยายเสียง ฯลฯ พบว่าการขอ
อนุญาตเหล่านั้นไม่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงเพราะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับธรรมชาติของ
การชุมนุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมทางการเมืองและเหตุผลที่สาคัญคือกลุ่มผู้ชุมนุมและรัฐบาล
เป็นคู่ขัดแย้งกันโดยตรง
ประการสุดท้าย เนื่องด้วยเหตุผลทั้งสองประการข้างต้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า
การบังคับใช้กฎหมายฉบับต่าง ๆ กับกรณีการชุมนุมนั้นเป็นสิ่งที่ผิ ดเจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็น
การจากัดเสรีภาพในการชุมนุมซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ
4.5.4 กฎหมายในสถานการณ์ไม่ปรกติ
ด้ ว ยสถิ ติ แ ละข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ข้ า งต้ น พบว่ า รั ฐ ได้ มี ก ารประกาศบั ง คั บ ใช้
กฎหมายความมั่นคง 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.
2551 และ พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กับกรณีการชุมนุม
ในส่วนกลางมาโดยตลอดนับตั้งแต่กฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีผลบังคับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศ
บังคับใช้ในระหว่างปี พ.ศ. 2552-2553 ได้นาไปสู่ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของกลุ่มผู้ชุมนุม
และเจ้าหน้าที่รัฐอย่างมากมายมหาศาล จากการศึกษา พบว่าสาเหตุประการหนึ่งของความรุนแรงนั้น
มาจากการบังคับกฎหมายที่เกินกว่าความจาเป็น ทั้งนี้ ยังผิดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยสิ้นเชิง
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากสถิติข้างต้น ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองในยุค
ปัจจุบัน ผู้เขียนเห็นว่าในอนาคตมีแนวโน้มที่รัฐจะนากฎหมายความมั่นคงมาบังคับใช้กับกรณี การ
ชุมนุ ม มากยิ่ งขึ้ น ทั้ ง การชุม นุ มที่ มี ปั จจัย มาจากประเด็ น ทางการเมือ ง และปั จจั ยด้านอื่น ๆ เช่ น
เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น
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4.5.5 ข้อเสนอว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอที่สาคัญ 2 ประการ ดังนี้
ประการแรก แก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ เนื่ อ งจากบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
รัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพของการชุมนุมไว้แต่เพียงโดยกว้างซึ่งนาไปสู่การสร้างเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน จึงเห็นว่าควรมีการแก้ไขบทบัญญัติในส่วนนี้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ประการที่สอง เสนอให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม เพื่อเป็นการคุ้มครอง
และส่งเสริมเสรีภาพในการชุมนุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการแก้ไขบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นแล้ว มีความจาเป็นต้องมีกฎหมายลาดับรองที่นาเอาหลักการใหญ่
จากรัฐธรรมนูญ ในประเด็นเรื่องเสรีภาพของการชุมนุมมาอรรถาธิบายให้เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแบบ
แผนและแนวทางปฏิบัติระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไรก็ดี ประเด็นของกระบวนการต่าง ๆ
ของการตรากฎหมาย ผู้เขียนมีข้อเสนอว่าควรมีการเชิญภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
เพราะภาคสังคมจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหากเกิดกรณีการชุมนุม ทั้งนี้ ประเด็นที่มีความสาคัญยิ่ง
คือ เนื้อหาของกฎหมายจะต้องมีความสมดุลระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐ
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บทที่ 5
บริบททางการเมืองและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553
สำหรับสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองไทยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2552 - 2553 โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในช่วงปีหลังถือได้ว่ำเป็นปรำกฏกำรณ์ ควำมรุนแรงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของหน้ำประวัติศำสตร์
ไทย กล่ำวคือ รัฐบำลได้ปฏิบัติกำรสลำยกำรชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำร
แห่ ง ชำติ ห รื อ กลุ่ ม คนเสื้ อ แดงด้ ว ยกองก ำลั ง ทหำรภำยใต้ ก ำรประกำศสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ตำม
พระรำชกำหนดกำรบริ ห ำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ ฉุ กเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งส่ งผลให้ มี กำรคร่ำชีวิ ต
พลเมืองท่ำมกลำงเมืองหลวงไปเป็นจำนวนมำก อย่ำงไรก็ดี เมื่อพิจำรณำถึงสำเหตุของขบวนกำร
เคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งได้ออกมำชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบำลนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ ยุบสภำ
คืนอำนำจให้กับประชำชนและจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่เป็นกำรทั่วไปเพรำะเห็นว่ำรัฐบำลชุดดังกล่ำวไม่
มีควำมชอบธรรมทำงกำรเมืองในกำรจัดตั้งรัฐบำลกล่ำวคือ ภำยหลังศำลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ ยุบ
พรรคพลังประชำชน พรรคมัชฌิมำธิปไตยและพรรคชำติไทยเมื่อวันที่ 2 ธันวำคม พ.ศ. 2551 มีผลให้
นำยสมชำย วงศ์สวัสดิ์ นำยกรัฐมนตรีในขณะนั้นพ้นจำกตำแหน่ง ท่ำมกลำงสุญญำกำศทำงกำรเมือง
เช่นนี้ นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ จึงได้ร่วมมือกับพรรคชำติไทยพัฒนำ พรรคเพื่อแผ่นดิน พรรคมำตุภูมิ
พรรคภูมิใจไทย พรรครวมใจไทย และพรรคภูมิใจไทยเพื่อจัดตั้งรัฐบำลผสม บำงแหล่งข่ำวได้มีกำร
รำยงำนว่ำพลเอกอนุ พงษ์ เผ่ ำจิน ดำ ผู้บัญ ชำกำรทหำรบกในขณะนั้นได้ให้กำรสนับสนุน แนวทำง
ดั ง กล่ ำ วและมี ก ำรบี บ บั งคั บ ให้ สมำชิ ก สภ ำผู้ แ ท น รำษ ฎ รเท่ ำที่ เห ลื อ หั น มำสนั บ สนุ น
นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ1 ด้วยเหตุของกำรสนับสนุนของทหำรในกำรจัดตั้งรัฐบำลจึงมีกำรกล่ ำวขำน
กันเป็นทั่วไปว่ำรัฐบำลนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ เป็นรัฐบำลที่มีกำรจัดตั้งในค่ำยทหำร และนำไปสู่กำร
ตั้งคำถำมถึงควำมไม่ชอบธรรมทำงกำรเมือง มีกระแสเรียกร้องและกดดันให้มีกำรยุบสภำ ในท้ำยที่สุด
สถำนกำรณ์กำรชุมนุมได้พัฒนำไปสู่ควำมรุนแรงและกำรนองเลือดในเวลำต่อมำ
เมื่อพิจำรณำถึงคำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญให้ ยุบพรรคกำรเมืองรวม 3 พรรคเมื่อ
วัน ที่ 2 ธัน วำคม พ.ศ. 2551 นั้ น ได้มีควำมเห็ นทำงวิช ำกำรต่ อกรณี ดังกล่ ำว เช่ น ควำมเห็ นของ
1

Thomas Bell, Thai army to 'help voters love' the government. [updated 2008
Dec 18; cited 2013 Nov. 15]. Available from:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/thailand/3831672/Thai-army-tohelp-voters-love-the-government.html (accessed November 13, 2013).
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5 คณำจำรย์ คณะนิ ติ ศำสตร์ มหำวิทยำลั ยธรรมศำสตร์ที่ม องว่ำกระบวนกำรจัดทำคำวินิจฉัยและ
กระบวนกำรไต่สวนของศำลรัฐธรรมนูญ นั้นมีควำมผิดพลำด ทั้งนี้ ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรทำง
เมืองในห้วงเวลำดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงควำมแตกแยกของคนในสังคมคำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญจึงไม่
อำจน ำไปสู่ บ รรยำกำศแห่ งกำรปรองดองสมำนฉั น ท์ ได้ 2 หรือ ควำมเห็ น ของผู้ ช่ว ยศำสตรำจำรย์
ณรงค์เดช สรุโฆษิต อำจำรย์คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ที่มองว่ำคำวินิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญนั้นขัดต่อหลักควำมได้สัดส่วนอันเนื่องด้วยกำรกระทำผิดของคณะกรรมกำรบริหำรพรรค
บำงคนไม่อำจมีผ ลที่ จะทำให้ ส มำชิกพรรคคนอื่น ต้องเสี ยสิ ทธิทำงกำรเมืองไปทั้งหมดและไม่เป็ น
เหตุผลเพียงพอสำหรับกำรตัดสินให้ยุบพรรคกำรเมือง ทั้งนี้ ยังขัดต่อหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม
อย่ำงร้ำยแรง3
ทั้งนี้ คงต้องกล่ำวไว้เป็นสำคัญด้วยว่ำ นอกจำกกำรตัดสินให้ยุบพรรคพลังประชำชนซึ่ง
เป็นเครือข่ำยอำนำจของพรรคไทยรักไทยเก่ำที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ภำยหลังมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคไปก่อน
หน้ ำ นั้ น ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง ได้ มี ค ำวิ นิ จ ฉั ย ให้ น ำยสมั ค ร สุ น ทรเวช นำยกรั ฐ มนตรี ในขณะนั้ น
(พ.ศ. 2551) พ้นจำกตำแหน่งนำยกรัฐมนตรีอันเนื่องด้วยกำรจัดรำยกำรชิมไปบ่นไปและรำยกำรยก
โขยง 6 โมงเช้ำ
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำจำกกำรทบทวนบริบททำงกำรเมืองไปโดยสรุปข้ำงต้น พบว่ำ
สำเหตุหลักของขบวนกำรเคลื่อนไหนของกลุ่มคนเสื้อแดงในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2552 - 2553 ผู้เขียน
มี ค วำมเห็ น ว่ ำเป็ น ผลพวงหรื อ ปฏิ กิ ริย ำตอบโต้ ต่ อ ควำมอยุ ติ ธ รรมทำงกำรเมื อ ง อย่ ำงน้ อ ยที่ สุ ด
อำจกล่ ำ วได้ ว่ ำ ภำยหลั ง กำรรั ฐ ประหำรเมื่ อ วั น ที่ 19 กั น ยำยน พ.ศ. 2549 เป็ น ต้ น มำ สภำพ
บรรยำกำศทำงกำรเมืองทำให้เกิดควำมรู้สึกในแวดวงคนเสื้อแดงว่ำได้ รับกำรปฏิบัติที่ไม่เท่ำเทียมกัน
เมื่อเปรียบเทียบกับมวลชนอีกฝำกฝั่งหนึ่งอย่ำงกลุ่มพันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตยหรือกลุ่มคน
เสื้อเหลืองและพรรคประชำธิปัตย์ เป็นต้น
จำกภำพรวมของสถำนกำรณ์ ทำงกำรเมืองข้ำงต้ นซึ่งนำไปสู่ ควำมรุนแรงในระหว่ำง
ปี พ.ศ. 2552 - 2553 นั้น สำหรับในบทนี้ผู้เขียนจะทบทวนสำระสำคัญของสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง
2

มติชนออนไลน์, “อจ.นิติ มธ.แตก 2 ขั้ว ออกแถลงกำรณ์หนุน-ค้ำน ศำล รธน.ยุบพรรค
ฝ่ำยแรกชี้ถูกต้อง-ฝ่ำยหลังถำมหำมโนธรรม,” นำข้อมูลขึ้นเมื่อ 3 ธันวำคม 2551,
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1228279594 (สืบค้นเมื่อวันที่ 25
ธันวำคม 2556).
3 ณรงค์เดช สุรโฆษิต, “บทวิเครำะห์กำรยุบพรรคกำรเมืองตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 237
วรรคสอง (ตอนที่ 1,)” เครือข่ำยกฎหมำยมหำชนไทย, http://www.publaw.net/publaw/view.aspx?id=1539%20 (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2556).
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ซึ่งแบ่งออกได้ออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองปี พ.ศ. 2552 (2) สถำนกำรณ์ทำง
กำรเมืองปี พ.ศ. 2553 และ (3) กรณีศึกษำเกี่ยวกับคดีควำมอันสืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง
และกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ สำหรับขอบเขตของกำรทบทวนผู้เขียนจะให้ควำมสำคัญกับ
ลำดับเวลำของเหตุกำรณ์ มำตรกำรของภำครัฐในกำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองภำยใต้
กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นเป็นหลัก
5.1 สถานการณ์ทางการเมืองปี พ.ศ. 2552
ปี พ.ศ. 2552 ถือว่ำเป็นช่วงสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองที่มีควำมรุนแรงและควำมเสียหำย
น้ อ ยกว่ ำ ในช่ ว งปี ห ลั ง คื อ พ.ศ. 2553 และเป็ น ช่ ว งเวลำเพี ย งระยะสั้ น แต่ ทั้ ง นี้ ถื อ ว่ ำ ได้ เป็ น
สถำนกำรณ์ ท ำงกำรเมืองที่ มีควำมเกี่ยวพัน ต่อเนื่องกับ สถำนกำรณ์ ทำงกำรเมืองในปี พ.ศ. 2553
อย่ ำงมี นั ย ยะส ำคั ญ นั่ น คื อ กำรเรี ย กร้อ งให้ น ำยอภิ สิ ท ธิ์ เวชชำชี ว ะยุ บ สภำเพื่ อ คื น อ ำนำจให้ กั บ
ประชำชนและจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่เป็นกำรทั่วไป
ขบวนกำรเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงภำยหลังกำรเข้ำดำรงตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี
ของนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ ด้วยกำรจัดตั้งรัฐบำลผสมเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2551 เริ่มต้นขึ้น
ด้ ว ยกำรเข้ ำ ปิ ด ล้ อ มอำคำรรั ฐ สภำในระหว่ ำ งวั น ที่ 29 - 30 ธั น วำคม พ.ศ. 2551 เพื่ อ ขั ด ขวำง
กำรแถลงนโยบำยของรัฐบำลต่อรัฐสภำ ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีต้องเปลี่ยนแปลงสถำนที่ไปยังกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ ถึงแม้มีกลุ่มคนเสื้อแดงได้ตำมไปปิดล้อมแต่คณะรัฐมนตรีก็สำมำรถแถลงนโยบำยต่อ
รัฐสภำจนสำเร็จลุล่วงและไม่มีเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่ำงใด
กำรเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงเพื่อต่อต้ำนรัฐบำลนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะได้ดำเนิน
ต่อไปอย่ำงต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพมหำนครและในต่ำงจังหวัดโดยเฉพำะในภำคเหนือและภำคอีสำนจน
ย่ำงเข้ำสู่ปี พ.ศ. 2552 โดยได้มีกำรยื่นเสนอที่สำคัญ 4 ประกำร คือ (1) ให้มีกำรเร่งดำเนินกำรกับ
กลุ่มพันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตยในกรณีกำรเข้ำยึดทำเนียบและสนำมบิน (2) เรียกร้องให้มี
กำรปลดนำยกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศออกจำกตำแหน่ง (3) ให้มีกำรนำ
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 มำบังคับใช้ และ (4) ให้รัฐบำลยุบสภำ
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองได้ส่อแววให้เห็นถึงควำมรุนแรงเพิ่มยิ่ งขึ้นเมื่อแกนนำคนเสื้อ
แดงได้ประกำศเคลื่อนพลเพื่อปิดล้อมทำเนียบรัฐบำลในวันที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2552 ซึ่งรัฐบำลได้มี
กำรตรึงกำลังเจ้ำหน้ำที่ตำรวจและมีกำรนำตู้คอนเทนเนอร์มำวำงขวำงถนนโดยรอบทำเนียบรัฐบำล
อย่ำงไรก็ดี ทำงกลุ่มคนเสื้อแดงได้มีกำรนำรถยกเครนยกตู้คอนเทนเนอร์ออก พร้อมทั้งแกนนำได้มีกำร
ประกำศให้เจ้ำหน้ ำที่ตำรวจเปิ ดทำงให้ กลุ่ มผู้ชุม นุมเข้ำไปในบริเวณทำเนียบรัฐบำล ในเหตุกำรณ์
ชุลมุนหน้ำทำเนียบครั้งนี้ได้มีกำรปะทะระหว่ำงกลุ่มคนเสื้อแดงและเจ้ำหน้ำที่ตำรวจเพียงเล็กน้อย
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สุ ด ท้ ำ ยกลุ่ ม คนเสื้ อ แดงก็ ส ำมำรถเข้ ำ ปิ ด ล้ อ มบริ เวณท ำเนี ย บรั ฐ บำลได้ ส ำเร็ จ และเมื่ อ คื น
วันที่ 27 มีนำคม พ.ศ. 2552 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรีได้วีดีโอลิงค์มำยัง
เวทีกลุ่มคนเสื้อแดงที่ชุมนุมโดยมีกำรกล่ำวโจมตีพลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ ประธำนองคมนตรีและ
รั ฐ บุ รุ ษ ว่ ำเป็ น ผู้ มี อ ำนำจนอกรั ฐ ธรรมนู ญ พร้ อ มทั้ งมี ก ำรเรี ย กร้อ งให้ อ งคมนตรี แ ละกองทั พ เลิ ก
แทรกแซงทำงกำรเมื อ ง 4 สถำนกำรณ์ ก ำรชุ ม นุ ม ได้ ด ำเนิ น เรื่ อ ยจนกระทั่ ง เข้ ำ สู่ เดื อ นเมษำยน
พ.ศ. 2552 ซึ่งแกนนำคนเสื้อแดงได้ประกำศชุมนุมครั้งใหญ่ โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ำของวันที่ 8 เมษำยน
พ.ศ. 2552 ได้มีกำรรวมพลกันหลำยจุด เช่น ทำเนียบรัฐบำล ลำนพระบรมรูปทรงม้ำ ถนนพิษณุโลก
เป็นต้น และในเวลำต่อมำได้มีกำรเคลื่อนพลไปยังบ้ำนสี่เสำร์เทเวศร์โดยมีนำยณัฐวุฒิ ใสยเกื้ อ และ
นำยจตุพร พรหมพันธ์ แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงได้ปรำศรัยบนเวทีโจมตีพลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ และ
เมื่ อ ช่ ว งเย็ น แกนน ำกลุ่ ม คนเสื้ อ แดงซึ่ งประกอบด้ ว ย นำยวีระ มุ สิ ก พงศ์ นำยจตุ พ ร พรหมพั น ธุ์
นำยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และนำยจักรภพ เพ็ญแขได้ขึ้นเวทีที่ทำเนียบรัฐบำลเพื่ออ่ำนแถลงกำรณ์โดยมี
ใจควำมดังนี้
“เมื่อประชาชนได้รวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลซึ่งเข้าสู่อานาจโดยมิชอบได้ทาหน้าที่รักษา
ความศักดิสิทธิ์ของกฎหมายด้วยการดาเนินคดีกับกลุ่มอนาธิปไตยที่ยึดทาเนียบรัฐบาล รัฐสภา และ
สนามบินสุวรรณภูมิอย่างเข้มงวดและรวดเร็ว กับขอให้จัดทารัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ให้เป็นประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง รัฐบาลนี้กลับเพิกเฉย
การชุมนุมครั้งใหม่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 ทาให้ประชาชนได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้น จนเชื่อได้
โดยปราศจากข้อสงสัยว่าประธานองคมนตรีและองคมนตรีบางท่าน ได้ร่วมกันวางแผนและกระทาการ
ยึดอานาจการปกครองเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 แล้วสถาปนาการปกครองระบอบเผด็จการอา
มาตยธิปไตยขึ้นมาแทน ทาให้ประเทศชาติเสียหายเหลือคณานับ
วันนี้ ประชาชนซึ่งได้อดทนมานานจนถึงที่สุดแล้ว ไม่ยินยอมที่อยู่ใต้การปกครองแบบนี้ต่อไป
จึงได้รวมตัวกันชุมนุมอย่างสันติ เป็นมวลมหาประชาชน พร้อมใจกันตั้งข้อเรียกร้อง ดังต่อไปนี้
หนึ่ง พล.อ.เปรม ติณสูลนานนท์ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ และนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ต้อง
พิ จ ารณาตั ว เองด้ ว ยการลาออกจากต าแหน่ งองคมนตรีเพื่ อ ความบริสุ ท ธิ์ ผ่ อ งแพ้ ว ของสถาบั น
องคมนตรี
สอง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต้องลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
4

มติชนออนไลน์, “ทักษิณซัดเปรมคนมีบำรมีนอก รธน.ทำเจ้ำนำยเสื่อมเสีย -อัดสุรยุทธ์บง
กำรรัฐประหำร แนะล้ำงไพ่,” นำข้อมูลขึ้นเมื่อ 28 มีนำคม 2552,
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1238161428&grpid=00&catid=01
(สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2556).
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ทั้งสองข้อนี้ต้องเกิดขึ้นในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข และ
สาม การบริห ารราชการแผ่ น ดิ น ด าเนิ น ไปตามครรลองของระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์เป็ นประมุข การปรับปรุงใด ๆ ให้ ดีขึ้นตามหลักสากล ต้องมีการปรึกษาหารือกัน
ระหว่างนักประชาธิปไตยผู้มีประวัติและพฤติกรรมเชิดชูระบอบประชาธิปไตยเป็นที่ประจักษ์”5
อย่ำงไรก็ดี วันถัดมำคือ วันที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2552 สถำนกำรณ์กำรชุมนุมประท้วงได้
ดำเนินต่อไปในหลำยจุดของกรุงเทพมหำนคร มีกำรปิดล้อมสถำนสำคัญ ๆ รวม 7 จุด คือ ที่ทำกำร
พรรคประชำธิปัตย์ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ศำลรัฐธรรมนูญ กองบัญชำกำรกองทัพบก ถนนรอบ
อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณอนุสำวรีย์ประชำธิปไตย และสถำนีโทรทัศน์ NBT (ช่อง 11) จนกระทั่ง
เมื่อ เวลำ 21.30 นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ นำยกรัฐมนตรี ได้ประกำศให้วันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2552
เป็นวันหยุดรำชกำรเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนจำกกำรชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง
ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ ก ำรชุม นุ มที่ ไม่ มีที่ ท่ ำว่ำจะจบลงโดยเร็ว และมีแ นวโน้ ม ว่ำ จะ
ยื ด เยื้ ออยู่ อีก นำนนั้ น ต่อ มำเมื่ อ วัน ที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2552 รัฐ บำลไทยได้ เป็ น เจ้ ำภำพจัด งำน
ประชุมสุดยอดผู้นำอำเซียน และประเทศคู่เจรจำครั้งที่ 14 ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ต พัทยำ
จังหวัดชลบุรี โดยก่อนวันจัดงำนเพียงหนึ่งวันได้มีกำรรวมพลรอบบริเวณสถำนที่จัดงำนของกลุ่มคน
เสื้อแดงซึ่งนำโดยนำยอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง อย่ำงไรก็ดี สถำนกำรณ์ในช่วงเช้ำของวันที่ 11 เมษำยน
พ.ศ. 2552 กลุ่มคนเสื้อแดงได้นำรถแท็กซี่จำนวนหลำยสิบคันปิดถนนบริเวณแยกเขำพระตำหนัก ทำง
ขึ้นสถำนที่จัดงำน ทั้งนี้ ในบริเวณเดียวกันนั้นได้มีกลุ่มคนเสื้อสีน้ำเงินจำนวนหลำยร้อยคนที่มำสกัดกั้น
กลุ่มคนเสื้อแดงได้เกิ ดกำรปะทะ มีเสียงระเบิดปิงปองเกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้บำดเจ็บจำนวนหลำยรำย
ในเวลำต่อเมื่อช่วงบ่ำยกลุ่มคนเสื้อแดงบุกทุบกระจกและสำมำรถเข้ำไปในโรงแรมได้สำเร็จ6 และเพื่อ
ควบคุมสถำนกำรณ์ ดังกล่ำว รัฐ บำลจึงตัดสินใจประกำศสถำนกำรณ์ สถำนกำรณ์ ฉุกเฉินที่มีควำม
ร้ ำ ยแรงในเขตจั ง หวั ด พั ท ยำ 7 พร้ อ มทั้ ง มี ก ำรยกเลิ ก กำรประชุ ม สุ ด ยอดผู้ น ำอำเซี ย น และ

5

มวลมหำประชำชนคนเสื้อแดง, “แถลงกำรณ์คนเสื้อแดงฉบับที่ 1 ให้นำยกฯ และ 3
องคมนตรี ลำออกอย่ำงไม่มีเงื่อนไข,” ประชำไท, นำข้อมูลขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2552,
http://www.prachatai.com/journal/2009/04/20683 (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2556).
6 ไทยรัฐออนไลน์, “ย้อนรอย 5 ปี เสื้อแดง บุกล้มเวทีประชุมผู้นำอำเซียนพัทยำ!,” นำข้อมูล
ขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2557, http://www.thairath.co.th/content/415896 (สืบค้นเมื่อวันที่
19 เมษำยน 2557).
7 ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี , รำชกิจจำนุเบกษำ
เล่มที่ 126, ตอนพิเศษ, 53ง, (11 เมษำยน 2552), 1.
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ประเทศคู่เจรจำครั้งที่ 14 ออกไป และในวันเดียวกันนั้น รัฐบำลได้ ยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ที่มีควำมร้ำยแรง8
จำกรำยงำนควำมเสี ยหำยจำกกำรปะทะในวัน ดังกล่ ำว ข้อมูล จำกนำยแพทย์ ช ำตรี
เจริญชีวะกุล เลขำธิกำรสถำบัน กำรแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชำติ (สพฉ.) พบว่ำมีผู้ได้รับบำดเจ็บจำนวน
10 รำยจำกกำรถูกสะเก็ดระเบิดโดยมีอำกำรสำหัสเพียง 1 รำยเท่ำนั้น9
สำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหำนครซึ่งก่อนหน้ำนั้นรัฐบำลได้ประกำศให้วันที่ 10 เมษำยน
พ.ศ. 2552 เป็นวันหยุดรำชกำรนั้น อัน เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองที่ยังมีแนวโน้มที่ส่งผลให้
เกิดควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่อง รัฐบำลได้ตัดสินใจประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในท้องที่
เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลในวันที่ 12 เมษำยน พ.ศ. 255210 และในวันเดียวกันนั้น ได้มีกลุ่ม
คนเสื้ อ แดงบุ ก เข้ ำ ไปในกระทรวงมหำดไทยและมี ก ำรทุ บ รถของนำยอภิ สิ ท ธิ์ เวชชำชี ว ะและ
นำยนิพนธ์ พร้อมพันธ์
ด้วยเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงของกลุ่มคนเสื้อแดงที่เข้ำทำร้ำยบุคคลสำคัญข้ำงต้นประกอบ
แนวโน้ ม ของสถำนกำรณ์ ก ำรชุ ม นุ ม ที่ เลวร้ ำ ยลงทุ ก ที ถั ด มำคื อ วั น ที่ 13 เมษำยน พ.ศ. 2552
ในช่วงเช้ำตรู่รัฐบำลตัดสินใจปฏิบัติกำรสลำยกำรชุมนุมภำยใต้กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินบริเวณ
แยกดินแดง โดยมีเจ้ำหน้ำที่ทหำรพร้อมอำวุธ ประจำกำย เช่น โล่ กระบอง แก๊สน้ำตำ ปืนเอ็ม 16

8

ประกำศ เรื่อง ยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์ ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่จังหวัด
ชลบุรีประกำศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง, รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 126, ตอนพิเศษ, 54ง, (11 เมษำยน
2552), 1.
9 มติชนออนไลน์, “นปช.ล้มอำเซียนจนได้ เหตุปะทะ"แดง-น้ำเงิน"เจ็บ9สำหัส1 อริสมันต์
พร้อมจ่ำยค่ำเสียหำยโรงแรม,” นำข้อมูลขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2552,
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1239459414&catid=01 (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 19 เมษำยน 2557).
10 ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร จังหวัดนนทบุรี
อำเมืองสมุทรปรำกำร อำเภอบำงพลี อำเภอพระประแดง อำเภอบำงบ่อ อำเภอบำงเสำธง จังหวัด
สมุทรปรำกำร อำเภอธัญบุรี อำเภอลำดหลุมแก้ว อำเภอสำมโคก อำเภอลำลูกกำ อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธำนี อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และอำเภอวังน้อย อำเภอบำงปะอิน อำเภอ
บำงไทร อำเภอลำดหลุดแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ, รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 126, ตอนพิเศษ,
53ง, (11 เมษำยน 2552), 1 - 2.
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และอำวุธพกสั้น11 เข้ำสลำยกำรชุมนุม มีกำรใช้กระสุนจริงยิงเข้ำใส่กลุ่มคนเสื้อแดงในเวลำก่อนรุ่งสำง
กำรเข้ ำ สลำยกำรชุ ม นุ ม ได้ ส ร้ ำ งควำมพอใจให้ กั บ กลุ่ ม คนเสื้ อ แดงเป็ น อย่ ำ งมำกและในเวลำ
กลุ่มคนเสื้อแดงได้มีกำรมีกำรยึดและเผำรถโดยสำรสำธำรณะและกำรนำรถแก๊สแอลพีจี ไปจอดขวำง
ถนนบริเวณหน้ำแฟลตดินแดง ปฏิบัติกำรในครั้งนี้ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตจำนวน 6 รำย และได้รับบำดเจ็บ
อย่ำงน้อย 123 คน 12 อย่ำงไรก็ดี เมื่อวันที่ 14 เมษำยน พ.ศ. 2553 ทำงแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงได้
ประกำศยุ ติ ก ำรชุ ม นุ ม เพื่ อ ป้ องกัน กำรล้ อ มปรำบและควำมสู ญ เสี ยที่ จะเกิด ขึ้น ภำยหลั งจำกนั้ น
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองจึงเริ่มคลี่คลำยและเมื่อวันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2552 รัฐบำลจึงตัดสินใจ
ประกำศยกเลิกสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรง13
ส ำหรั บ ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง นี้ ก ำรจำกให้ ข้ อ มู ล ของพยำนที่ ไ ม่ เปิ ด เผยชื่ อ 14 ยื น ยั น ว่ ำ
ปฏิ บั ติ ก ำรดั ง กล่ ำ วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของนโยบำยของทำงกำรที่ จ ะบดขยี้ ก ำรเคลื่ อ นไหวของกลุ่ ม
คนเสื้อแดงโดยมีทหำรจำกกองพลทหำรรำบที่ 2 รักษำพระองค์ เป็นกำลั งหลักในกำรเข้ำสลำยกำร
ชุมนุมภำยใต้คำสั่งที่สำคัญ 4 ประกำรคือ ประกำรแรก ทำกำรสลำยให้เสร็จสิ้นก่อนพระอำทิตย์ขึ้นใน
วั น ที่ 13 เมษำยน พ.ศ. 2552 ประกำรที่ ส อง ไม่ ทิ้ งผู้ เสี ย ชี วิ ต หรื อ ผู้ บ ำดเจ็ บ ไว้ ประกำรที่ ส ำม
ไม่ทิ้งรอยเลือดหรือหลักฐำนอื่น ๆ ที่ใช้เอำควำมผิดได้ไว้ และประกำรสุดท้ำย ป้องกันมิให้มีนักข่ำวเข้ำ
มำมีส่วนรู้เห็นกับกำรปฏิบัติภำรกิจครั้งนี้
สถำนกำรณ์ ท ำงกำรเมื อ งในปี พ .ศ. 2552 ได้ เริ่ ม คลี่ ค ลำยลงภำยหลั ง แกนน ำ
กลุ่มคนเสื้อแดงได้ประกำศยุติกำรชุมนุมประกอบกั บรัฐบำลได้ตัดสินใจประกำศยกเลิกสถำนกำรณ์
11

สิ งห์ ทอง บัวชุม , สงกรานต์เลือด ศึกครั้งส าคัญและบทเรียนราคาแพงของคนเสื้อแดง,
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ทองกมล, 2553), 53.
12 กลุ่ ม แนวร่ ว มประชำธิ ป ไตยต่ อ ต้ ำ นเผด็ จ กำรแห่ ง ชำติ , ค าร้ อ งขอให้ มี ก ารสอบสวน
สถานการณ์เกี่ยวกับการกระทาอันเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในราชอาณาจักรไทย, (กรุงเทพฯ:
บริษัทเคล็ดไทย, 2554), 39.
13 ประกำศ เรื่ อ ง ยกเลิ ก ประกำศสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วำมร้ ำ ยแรงในเขตท้ อ งที่
กรุงเทพมหำนคร จั งหวัดนนทบุ รี อำเภอเมื องสมุ ท รปรำกำร อำเภอบำงพลี อ ำเภอพระประแดง
อำเภอบำงบ่อ อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร อำเภอธัญบุรีอำเภอลำดหลุมแก้ว อำเภอสำม
โคก อำเภอลำลูกกำ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ
อำเภอวังน้ อย อำเภอบำงปะอิน อำเภอบำงไทร อำเภอลำดบัว หลวง จังหวัดพระนครศรีอ ยุธยำ
ประกำศ ข้ อ ก ำหนด และค ำสั่ ง ที่ เกี่ ย วข้ อ ง, รำชกิ จ จำนุ เบกษำ เล่ ม ที่ 126, ตอนพิ เศษ, 60ง,
(24 เมษำยน 2552), 1 - 2.
14 กลุ่มแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ , 39 - 41.
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ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรง ทั้งนี้ อำจสรุปได้ว่ำในช่วงปีดังกล่ำว นอกจำกสถำนกำรณ์กำรชุมนุมที่ดำเนิน
อยู่อย่ ำงต่อเนื่ องมำก่อนหน้ ำนั้ น แล้ว จำกกำรทบทวนข้ำงต้นพบว่ำมีเหตุกำรณ์ ที่สำคัญ อย่ำงน้อย
3 เหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมรุนแรง คือ (1) กำรบุกเข้ำขัดขวำงกำรประชุมสุดยอดผู้นำอำเซียน และ
ประเทศคู่เจรจำครั้งที่ 14 ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ต พัทยำ จังหวัดชลบุรี (2) กำรบุกเข้ำไป
ท ำร้ ำ ยนำยอภิ สิ ท ธิ์ เวชชำชี ว ะ และนำยนิ พ นธ์ พร้ อ มพั น ธ์ ในกระทรวงมหำดไทย และ
(3) กำรสลำยกำรชุม นุ ม บริ เวณแยกดิน แดงซึ่งเป็ น เหตุก ำรณ์ ที่ น ำไปสู่ ควำมเสี ย หำยต่ อชี วิต และ
ทรัพย์สินมำกที่สุดในปีดังกล่ำว
ทั้งนี้ พึงกล่ำวไว้เป็ น สำคัญ ด้ว ยว่ำ นอกจำกกำรเรียกร้องให้ นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีว ะ
ยุบสภำคืนอำนำจให้กับประชำชนและจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่เป็นกำรทั่ วไปซึ่งเป็นมูลเหตุหลักของ
กำรชุ ม นุ ม ของคนเสื้ อ แดงแล้ ว ยั ง มี ก ำรยกประเด็ น เรื่ อ งกำรเข้ ำ แทรกแซงทำงกำรเมื อ งของ
คณะองคมนตรีและอำนำจอื่น ๆ นอกระบบหรืออำจเรียกโดยรวมว่ำ “ระบอบอำมำตยธิปไตย” หรือ
“ระบอบอ ำมำตย์ ” ซึ่ งเป็ น ค ำที่ ได้ ยิ น อยู่ บ่ อ ยครั้ ง ในขบวนกำรเคลื่ อ นไหวของกลุ่ ม คนเสื้ อ แดง
ดังควำมเห็นของนำยจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงที่ว่ำ เหตุกำรณ์สงกรำนต์ พ.ศ. 2552
นับเป็นกำรต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ของมวลชนคนเสื้อแดงเพรำะเป็นจุดแตกหักระหว่ำงอำนำจของอำมำตย์
กับพี่น้องประชำชนคนเสื้อแดงที่รักประชำธิปไตย15 ในประเด็นนี้ผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำเป็นประเด็นที่มี
ควำมอ่อนไหวอยู่เป็นอย่ำงมำกสำหรับสังคมไทยอันเนื่องด้วยคณะองคมนตรีเปรียบเสมือนตัวแทน
ของสถำบันพระมหำกษัตริย์ทั้งยัง เป็นที่เคำรพของบรรดำเหล่ำทัพอีกด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำสถำบัน
ทั้งสำมดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจในสังคมอย่ำงแยกไม่ออกและมีมำอย่ำงยำวนำนในสังคมไทย
กำรกล่ำวหำโจมตีอย่ำงเปิดเผยในทำงสำธำรณะของกลุ่มคนเสื้อแดงจึงเป็นประเด็นที่สุ่มเสี่ยงเป็น
อย่ ำงมำกและเป็ น ปั จจัย ที่ส ำคัญ อันส่ งผลต่อขบวนกำรเคลื่อนไหวของกลุ่ มคนเสื้ อแดงในเวลำต่อ
ดังจะอธิบำยในลำดับถัดไป
5.2 สถานการณ์ทางการเมืองปี พ.ศ. 2553
กำรเข้ำสลำยกำรชุมนุมเมื่อเมษำยน พ.ศ. 2552 ได้นำไปสู่กำรสร้ำงควำมไม่ พอใจใน
กลุ่มคนเสื้อแดง ทั้งยังเป็นกำรตอกย้ำให้เห็นถึงควำมไร้มำตรฐำนทำงกำรเมืองในกำรปฏิบัติระหว่ำง
กลุ่มคนในสังคม ในระหว่ำงนั้นกลุ่มคนเสื้อแดงได้มีควำมพยำยำมในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ มำ
อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง และมี แ นวคิ ด ที่ จ ะถวำยฎี ก ำเพื่ อ ขอพระรำชทำนอภั ย โทษให้ แ ก่ พั น ต ำรวจโท
ดร. ทักษิณ ชินวัตร โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2552 กลุ่มคนเสื้อแดงได้ทูลเกล้ำทูลกระหม่อม
15

สิงห์ทอง บัวชุม, สงกรานต์เลือด, คำนิยม.
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ฎีกำดังกล่ำว ซึ่งจำกกกำรตรวจสอบรำยชื่อพบว่ำผู้มีถวำยฎีกำทั้งสิ้น 3,532,906 คน ซึ่งประกอบด้วย
ประชำชนจำนวน 3,529,477 คน และพระสงฆ์จำนวน 3,429 รูป16
สถำนกำรณ์ ค วำมเคลื่ อ นไหวของกลุ่ ม คนเสื้ อ แดงได้ ด ำเนิ น ต่ อ ไปจนย่ ำ งเข้ ำ สู่ ปี
พ.ศ. 2553 ซึ่งในช่วงระหว่ำงเดือนเมษำยน - พฤษภำคม ถือเป็นช่วงที่วิกฤตและเกิดควำมรุนแรงมำก
ที่สุ ด ดังจะเห็ น ได้จ ำกกำรสลำยกำรชุมนุ มเมื่อวันที่ 10 เมษำยนภำยใต้ ปฏิ บัติกำร “ขอคืน พื้ นที่ ”
บริเวณถนนรำชดำเนินและพื้นที่โดยรอบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น 27 รำย โดยเป็นพลเรือน
22 รำย เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ท หำร 5 รำย ส ำหรั บ เดื อ นพฤษภำคมในช่ ว งระหว่ ำ งวั น ที่ 13 - 19 ภำยใต้
ปฏิบัติกำร “กระชับพื้นที่” หรือ “กระชับวงล้อม” ซึ่งครอบคลุมบริเวณต่ำง ๆ ดังนี้ คือ สวนลุมพินี
บ่อนไก่ ศำลำแดง แยกสำรสิน รำชปรำรภ ซอยรำงน้ำ รำชประสงค์ และวัดปทุมวนำรำม เป็นต้น
ปฏิบัติกำรดังกล่ำวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 63 รำย นอกจำกนี้ ยังไม่นับรวมช่วงปลำยเดือนเมษำยน
และต้ น เดื อ นพฤษภำคมซึ่ ง เป็ น ช่ ว งรอยต่ อ ของกำรสลำยกำรชุ ม นุ ม โดยมี ผู้ เสี ย ชี วิ ต อี ก 4 รำย
และจำกกำรรวบรวมสถิ ติ ผู้ เสี ย ชี วิต จำกกำรสลำยกำรชุ ม นุ ม ในระยะเวลำ 2 เดื อนดั งกล่ ำวของ
ศูนย์ข้อมูลประชำชนผู้ได้รับกระทบจำกกำรสลำยกำรชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. 53 หรือ ศปช. สำมำรถ
แจงแจกรำยละเอียดสถำนะผู้เสียชีวิตและลักษณะกำรตำยได้ดังตำรำงต่อไปนี้
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มติชนสุดสัปดำห์ 21 - 27 สิงหำคม 2552, 10.
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ตารางที่ 5.1
จานวนผู้เสียชีวิตจาแนกตามเพศ อายุ และช่วงเหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้เสียชีวิต
เหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้เสียชีวิต
ลักษณะผู้เสียชีวิต
ชำย

10 เม.ย.
53
27

22 เม.ย.
53
0

28 เม.ย
53
1

7-8 พ.ค.
53
2

13–19
พ.ค. 53
58

หญิง
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59

0
0
10
6
6
5

1
0
0
0
0
1

0
0
1
0
0
0

0
0
0
2
0
0

60-69

0

0

0

70-79
จานวนรวม

0
27

0
1

0
1

เพศ

อายุ

รวม

ร้อยละ

88

93.6

5
2
21
19
14
4

6
2
32
27
21
9

6.4
2.1
34.0
28.7
22.4
9.6

0

2

2

2.1

0
2

1
63

1
94

1.1
100.0

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลประชำชนผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชุมนุมกรณี เม.ย. - พ.ค. 53, ความจริง
เพื่อความยุติธรรม เหตุการณ์และผลกระทบจากการสลายการชุมนุม เมษา – พฤษภา 53 (กรุงเทพฯ:
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดภำพพิมพ์, 2555), 417. (จำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตนี้ได้คำนวณไว้ ณ เดือนกรกฎำคม
พ.ศ. 2555)
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ตารางที่ 5.2
สถานะผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวกับการชุมนุมจาแนกตามช่วงเหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้เสียชีวิต
เหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้เสียชีวิต
สถานะผู้เสียชีวิต 10 เม.ย.53

22 เม.ย.53 28 เม.ย. 53 7-8 พ.ค. 53 13-19
พ.ค. 53
0
1
0
1

รวม

ร้อยละ

7

7.4

ทหาร

5

ตารวจ

0

0

0

2

1

3

3.2

พลเรือน

21

1

0

0

54

76

80.9

นักข่าว
อาสาสมัคร/หน่วย
กู้ชีพ
รวม

1
0

0
0

0
0

0
0

1
6

2
6

2.1
6.4

27

1

1

2

63

94

100

ที่มา: เรื่องเดียวกัน, 418.
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ตารางที่ 5.3
จานวนผู้เสียชีวิตจาแนกตามเหตุการณ์และสาเหตุการตาย
เหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้เสียชีวิต
สถานะผู้เสียชีวิต

10 เม.ย.53

ถูกยิง

20

0

1

1

ศีรษะ/คอ

8

0

1

หน้ำอก

7

0

4

ส่วนอื่นของลำตัว
จนถึงหัวเข่ำ
ทั้งศีรษะและ
ส่วนอื่น
ไม่ระบุ
ระเบิด
อื่น ๆ (ถูกแก๊ส
น้ำตำ,ล้มศีรษะ
กระแทกพื้นอย่ำง
แรง, ขำดอำกำศ
หำยใจ)
รวม

รวม

ร้อยละ

60

82

87.2

0

19

28

29.8

0

0

14

21

22.3

0

0

1

23

28

29.8

1

0

0

0

3

4

4.3

0
5

0
1

0
0

0
1

1
1

1
8

1.1
8.5

2

0

0

0

2

4

4.3

27

1

1

2

63

94

100

22 เม.ย.53 28 เม.ย. 53 7-8 พ.ค. 53 13-19
พ.ค. 53

ที่มา: เรื่องเดียวกัน, 421.
จำกตำรำงทั้งสำมข้ำงต้นเห็นได้ว่ำในวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2553 และช่วงระหว่ำง
วัน ที่ 13 - 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2553 เป็นช่วงเวลำที่มีควำมรุนแรงและสูญ เสี ยมำกที่สุ ดนั้น พบ
ข้อสังเกตที่สำคัญอยู่ 2 ประกำรคือ ประกำรแรก ผู้สูญเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นพลเรือนซึ่งมีจำนวนถึง
75 รำย และประกำรต่อมำ มีสำเหตุกำรตำยมำจำกกำรถูกยิงถึง 80 รำย
5.2.1 การสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553
ก่อนหน้ำกำรสลำยกำรชุมนุมเพียงประมำณ 1 เดือน คือเมื่อวันที่ 12 มีนำคม
พ.ศ. 2553 กลุ่ ม คนเสื้ อ แดงได้ มี ก ำรนั ด ชุ ม นุ ม ครั้ ง ใหญ่ ใ นกรุ ง เทพมหำนคร บริ เวณสะพำน
ผ่ำนฟ้ำลีลำศและถนนรำชดำเนิน มีกำรกระทำเชิงสัญลักษณ์ เช่น กำรนำเลือดไปเทหน้ำบ้ำนพัก
นำยอภิสิทธิ์ เวชชำวีวะ และที่ทำกำรพรรคประชำธิปัตย์ รวมทั้งมีก ำรเดินขบวนไปหลำยจุด เป็นต้น
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เพื่อเรียกร้องและกดดันให้รัฐบำลยุบสภำ และเพื่อควบคุมสถำนกำรณ์กำรชุมนุม รัฐบำลได้ประกำศใช้
อ ำนำจตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก ร พ.ศ. 2551 ให้ พื้ น ที่
กรุ งเทพมหำนคร และปริ ม ณฑล เป็ น พื้ น ที่ ป รำกฏเหตุ ก ำรณ์ อั น กระทบต่ อ ควำมมั่ น คงภำยใน
รำชอำณำจักร โดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่ำงวันที่ 11 - 23 มีนำคม พ.ศ. 255317 นอกจำกนั้น เมื่อวันที่
11 มี น ำคม พ.ศ. 2553 นำยอภิ สิ ท ธิ์ เวชชำชี ว ะ ในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรรัก ษำควำมมั่ น คงภำยใน
รำชอำณำจักรได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส โดยให้นำยสุเทพ
เทือกสุบรรณ รองนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยควำมมั่นคง เป็นผู้อำนวยกำร ศอ.รส. ซึง่ ได้มีกำรจัดกำลังพลเพื่อ
รักษำควำมสงบไว้ถึง 34,517 นำย18
ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ควำมตึงเครียดนั้น เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2553 รัฐบำลได้จัด
เวทีให้มีกำรเจรจำขึ้น ระหว่ำงรัฐบำลและแกนนำของกลุ่มคนเสื้อแดงที่สถำบันพระปกเกล้ำในศูนย์
รำชกำรเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ พร้ อ มทั้ ง มี ก ำรถ่ ำ ยทอดสดทำงโทรทั ศ น์ กำรเจรจำด ำเนิ น ไปเป็ น
ระยะเวลำ 2 วัน แต่กลับไม่สำมำรถหำข้อสรุปเพื่อแก้ไขวิกฤตทำงกำรเมืองได้
จำกกำรเจรจำที่ล้มเหลว สถำนกำรณ์มีแนวโน้มจะมีควำมรุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้น กล่ำวคือ
เมื่อวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2553 รัฐบำลได้ตัดสินใจประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงตำม
พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 254819 ภำยหลังกลุ่มคนเสื้อแดงได้เข้ำ
ปิดล้อมอำคำรรัฐสภำเพื่อตำมหำนำยสุเทพ เทือกสุบรรณ ดังภำพที่ปรำกฏตำมสื่อทั่วไปที่นำยสุเทพ
เทือกสุบรรณได้ปีนกำแพงเพื่อหนีออกจำกรัฐสภำ ในเวลำไล่เลี่ยกันนั้น ได้มีกำรบุกรุกสถำนีดำวเทียม
ไทยคมเนื่ องจำกมีกระแสข่ำวว่ำรัฐ บำลจะระงับ สั ญ ญำณของสถำนี โทรทั ศน์พี เพิล ชำแนลซึ่งเป็ น
ช่องสัญญำณหลักของกลุ่ มคนเสื้อแดงในขณะนั้น วันถัดมำคือวันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2553 รัฐบำล
17

ประกำศเรื่ องพื้ น ที่ ป รำกฏเหตุ กำรณ์ อัน กระทบต่อ ควำมมั่น คงภำยในรำชอำณำจัก ร,
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 127, ตอนพิเศษ 31ง (10 มีนำคม 2553), 7 - 8.
18 คำสั่งกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ที่ 103/2553 เรื่องกำรจัดตั้ง
ศูน ย์ อ ำนวยกำรรั ก ษำควำมสงบเรีย บร้อ ย, รำชกิ จ จำนุ เบกษำ เล่ ม ที่ 127 ตอนพิ เศษ 33ง, (15
มีนำคม 2553), 33 - 34; ภำคผนวก ก และ ข.
19 ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร จังหวัดนนทบุรี
อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร อำเภอบำงพลี อำเภอพระประแดง อำเภอสมุทรเจดีย์ อำเภอบำงบ่อ และ
อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร อำเภอธัญบุรี อำเภอลำดหลุมแก้ว อำเภอสำมโคก อำเภอลำ
ลูกกำ และอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และอำเภอวังน้อย
อ ำเภอบำงปะอิ น อ ำเภอบำงไทร และอ ำเภอลำดบั ว หลวง จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ ,
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 45ง (7 เมษำยน 2553), 1 - 2.
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สำมำรถตัดสัญญำณสถำนีโทรทัศน์พีเพิลชำแนลได้สำเร็จ และเมื่อเช้ำวันที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2553
กลุ่มคนเสื้อแดงได้ตอบโต้รัฐบำลโดยกำรเคลื่อนขบวนเข้ำปิดล้อมสถำนีบริกำรภำคพื้นดินไทยคมที่
ลำดหลุดแก้วและสถำนีควบคุมดำวเทียมไทยคม จังหวัดนนทบุรี
นอกจำกนี้ รัฐบำลยังได้มีคำสั่งให้ มีกำรจัดตั้ง ศูนย์อำนวยกำรแก้ไขสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. เพื่อเป็ นหน่วยงำนในกำรควบคุมและแก้ไขสถำนกำรณ์โดยมีนำยสุเทพ เทือก
สุบรรณ รองนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยควำมมั่นคงเป็นผู้อำนวยกำร20 ทั้งนี้ ได้มีกำรวิเครำะห์ว่ำมีกำรเพิ่มกอง
กำลังทหำรในกำรปฏิบัติกำรควบคุมและสลำยกำรชุมนุมสูงถึง 5.4 หมื่นคนโดยประมำณ21
อย่ำงไรก็ดี สำหรับสถำนกำรณ์ย่ำนแยกรำชประสงค์ก่อนหน้ำกำรสลำยกำรชุมนุม
รัฐบำลได้ประกำศให้กลุ่ม คนเสื้อแดงสลำยกำรชุมนุมโดยให้เคลื่อนไปที่บริเวณสะพำนผ่ำนฟ้ำลีลำศ
เพียงจุดเดียว ต่อมำในวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2553 รัฐบำลได้สั่งกำรให้ ศอฉ. ดำเนินกำรสลำยกำร
ชุมนุมบริเวณสะพำนผ่ำนฟ้ำลีลำศ โดยไม่มีกำรแจ้งให้กลุ่มผู้ชุมนุมทรำบล่วงหน้ำ
ตำมสำเนำเอกสำรคำสั่งปฏิบัติกำร ศอฉ. 22 ระบุให้มีกำรสลำยกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อขอ
คื น พื้ น ที่ แ ละพื้ น ผิ ว จรำจรตั้ งแต่ เวลำ 13.30 น. เป็ น ต้ น ไป โดยส ำหรับ ปฏิ บั ติ ก ำรดั งกล่ ำวได้ ใช้
กองกำลังทั้งสิ้น 75 กองร้อย ดังนี้
(1) พล. 1 รอ. : ปรับกำลังในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 21 ร้อย.รส.เข้ำผลักดันและ
ควบคุมพื้นที่ชุมนุมในทิศทำงแยกมิสกวันไปยังแยก จปร. แยกเทวกรรม ไปยังสะพำนมัฆวำนรังสรรค์
และรักษำแนวที่บริเวณเชิงสะพำนชมัยมรุเชษฐ์
(2) มทบ.11: ปรั บ ก ำลั ง ของ ทภ.3 จ ำนวน 11 ร้ อ ย รส. จำก บก.ศอฉ.
ขึ้นควบคุมทำงยุทธกำรกับ พล.1 รอ. เพื่อเพิ่มเติมกำรปฏิบัติในข้อ (1)
(3) พล.ร.2 รอ.: ปรับกำลังในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 14 ร้อย รส. เข้ำผลักดัน
และควบคุมพื้นที่ชุมนุมในทิศทำงแยกคอกวัว ไปยัง อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย
(4) พล.ร.2 รอ.: ปรับกำลังในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 10 ร้อย รส. ขึ้นควบคุมทำง
ยุทธกำรกับ พล.ร. 2 รอ. เพื่อเพิ่มเติมกำรปฏิบัติใน (3)

20

คำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ พิเศษ 1/2553 เรื่อง กำรจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรแก้ไขสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน. (7 เมษำยน 2553). รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 127 ตอนพิเศษ 45ง, 3 - 6.
21 วำสนำ นำน่วม, ลับ ลวง เลือด (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน, 2553), 49.
22 ส ำเนำค ำสั่ ง ปฏิ บั ติ ก ำร ศอฉ. วิ ท ยุ่ ผ อ.ศอฉ. ลั บ มำก ที่ กห. 0407.45/92 ลงวั น ที่ 10
เมษำยน 2553.
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(5) นปอ.: ปรับกำลัง รปภ. บริเวณสถำนีดำวเทียมไทยคม 2 จำนวน 18 ร้อย.รส.
เข้ำผลักดันและควบคุมเส้นทำงที่มุ่งเข้ ำสู่พื้นที่ชุมนุม บริเวณแยกกำรเรือน แยกอู่ทอง แยกวังแดง
แยกวัดเบญจมบพิตร แยกอุทัย แยกเสำวนีย์ และแยกเทวกรรม
(6) พล.ม. 2 รอ. : จัดกำลังเพิ่มเติมจำกกำรอ้ำงถึงในข้อ 1.1 จำนวน 1 ร้อย รสพ.
ขึ้นควบคุมทำงยุทธกำรกับ พล.ร.2 รอ. เพื่อเพิ่มเติมกำรปฏิบัติในข้อ (3)
(7) นปพ.ทบ. : จัดชุดปฏิบัติกำรพิเศษปฏิบัติภำรกิจร่วมกับหน่วยบินเฉพำะกิจ
ศอฉ. ในกำรตรวจกำรณ์ และกำรใช้ แก๊ ส น้ ำตำทำงอำกำศเพื่ อ สนั บ สนุ น ภำรกิ จ ของ ทภ .1/กกส.
รส.ทภ.1 บริเวณพื้นที่ชุมนุมตำมขั้นตอนของกฎกำรใช้กำลัง
(8) สยก.ศอฉ. และ สกร.ศอฉ. : จั ด ชุ ด ปจว.ทำงอำกำศปฏิ บั ติ ภ ำรกิ จ โปรย
เอกสำรคำชี้แจงของ ศอฉ. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่กลุ่มผู้ชุมนุม
(9) หน่วยบินเฉพำะกิจ ศอฉ. : จัดอำกำศยำนสนับสนุนภำรกิจตำม (7) - (8)
นอกจำกนี้ ท้ำยคำสั่งลับฉบับดังกล่ำวได้ระบุให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถใช้อำวุธได้ใน 2 กรณี
คือ (1) เจ้ำหน้ำที่พบผู้กระทำผิดซึ่งหน้ำ โดยเป็นกำรกระทำเพื่อป้องกันตนเองและประชำชนที่ได้รับ
กำรคุ้มครองจำกเจ้ำหน้ำที่ไม่ให้ได้รับอันตรำย และ (2) เป็นกำรป้องกันภัยอันตรำยที่ใกล้จะมำถึง
และเป็นอันตรำยต่อชีวิตของเจ้ำหน้ำที่หรือประชำชนที่ได้รับกำรคุ้มครองจำกเจ้ำหน้ ำที่ ซึ่งมีลำดับ
ขั้นตอน ดังนี้ (1) ให้แจ้งเตือนด้วยวำจำเพื่อให้ผู้ก่อเหตุหยุดกำรกระทำดังกล่ำว (2) กำรยิงเตือนขึ้นฟ้ำ
หรือเป็นกำรยิงในทิศทำงที่ปลอดภัย และ (3) กำรใช้อำวุธตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรป้องกัน
โดยชอบด้วยกฎหมำยและสมควรแก่เหตุ
5.2.1.1 ผลจากการสลายการชุมนุม
จำกกำรสลำยกำรชุมนุมเมื่อวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2553 ของ ศอฉ.
ภำยใต้กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงได้ส่งผลให้เกิดควำมสูญเสียและบำดเจ็บทั้ง
เจ้ำหน้ำที่รัฐและพลเรือนทั้งที่เป็นผู้ชุมนุมและไม่ใช่ผู้ชุมนุมรวมทั้งสิ้น 27 รำย ทั้งหมดเป็นเพศชำย
แบ่ งเป็ น เจ้ ำหน้ ำที่ท หำร 5 รำย และพลเรือน 22 รำย ในจำนวนพลเรือนที่ เสี ยชีวิต 22 รำยนั้ น
มี 1 รำยเป็ น สื่ อมวลชนต่ำงประเทศ มี 3 รำยที่เสี ยชีวิตจำกเหตุกำรณ์ ปะทะในช่วงเวลำกลำงวัน
ซึ่ ง เสี ย ชี วิ ต จำกกำรถู ก ยิ ง ด้ ว ยกระสุ น จริ ง 1 รำย และเป็ น ผลจำกกำรโดนแก๊ ส น้ ำตำ 2 รำย
ส่วนพลเรือนที่เสียชีวิตจำกกำรปะทะในตอนกลำงคืนมีทั้งหมด 19 รำยนั้น เกือบทั้งหมดเสียชีวิตจำก
เหตุกำรณ์ที่บ ริเวณถนนตะนำว - แยกคอกวัว และบริเวณถนนดินสอ – หน้ำโรงเรียนสตรีวิทยำ อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย ที่เหลืออีก 1 รำย เสียชีวิตที่สวนสัตว์ดุสิต
พลเรือนทั้งหมดที่เสียชีวิตจำกเหตุกำรณ์ในช่วงกลำงคืน รวมทั้งผู้สื่อข่ำว
ต่ำงชำติ เป็นผลมำจำกกำรถูกยิงด้วยกระสุนจริง ส่วนเจ้ำหน้ำที่ทหำร 5 รำยที่เสียชีวิตนั้น เป็นผลมำ
จำกเหตุระเบิดที่บริเวณหน้ำโรงเรียนสตรีวิทยำ
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ในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจำกอำวุธปืนทั้งหมด ซึ่งเป็นพลเรือนทั่วไป 19 รำย
และสื่อมวลชน 1 รำยนั้น ถูกยิงที่บริเวณศีรษะ/ลำคอ 8 รำย ที่บริเวณลำตัวเหนือหัวเข่ำ 11 รำย และ
ถูกยิงทั้งที่ศีรษะและที่ขำ 1 รำย23
เมื่อพิจำรณำถึงลักษณะและสำเหตุกำรตำยของ ศปช. โดยอ้ำงอิงจำก
หนั งสื อส ำคัญ ของสถำบั น ต่ำง ๆ ทำงกำรแพทย์ที่ได้ชันสู ตรศพทั้ ง 27 รำย พบว่ำ 74% ตำยด้ว ย
กระสุนปืน 19% ตำยด้วยระเบิด และ 7% ตำยด้วยแก๊สน้ำตำ นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำจำกตำแหน่ง
บำดเจ็บเฉพำะกรณีถูกยิงพบว่ำ 55% ถูกยิงที่ลำตัว (เหนือเข่ำขึ้นมำ) 40% ถูกยิงที่ศีรษะ/ลำคอ และ
5% ถูกยิงทั้งศีรษะและขำ
5.2.2 การสลายการชุมนุมระหว่างวันที่ 13 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ภำยหลังกำรเข้ำสลำยกำรชุมนุมเมื่อเดือนเมษำยน พ.ศ. 2553 สถำนกำรณ์กำร
ชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงได้ดำเนินเข้ำสู่ช่วงเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2553 โดยรัฐบำลได้เข้ำสลำย
กำรชุมนุมภำยใต้ปฏิบัติกำร “กระชับวงล้อม” ในระหว่ำงวันที่ 13 - 19 ซึ่งนับได้ว่ำเป็นช่วงที่มีควำม
สู ญ เสี ย มำกกว่ ำ ช่ ว งเดื อ นก่ อ นหน้ ำ กล่ ำ วคื อ มี ผู้ เสี ย ชี วิ ต จ ำนวนทั้ ง สิ้ น 63 รำย อย่ ำ งไรก็ ดี
ก่อนอธิบำยลำดับ เหตุกำรณ์กำรเข้ำสลำยกำรชุมนุมระหว่ำงวันที่ 13 - 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2553
ผู้เขียนอยำกเน้นย้ำไว้เป็น สำคัญ ว่ำ ระหว่ำงขบวนกำรเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดง รัฐบำลโดย
ศอฉ. ได้มีกำรนำเสนอประเด็นเรื่อง “ผังล้มเจ้ำ” โดยแสดงให้เห็นถึงเครือข่ำยและควำมเชื่อมโยงของ
กลุ่มบุ คคลต่ำง ๆ ที่มีควำมคิดล้มล้ำงสถำบันพระมหำกษัตริย์ ในกรณีนี้ ผู้เขียนมี ควำมเห็นว่ำกำร
น ำเสนอผั ง ล้ ม เข้ ำ ของรั ฐ บำลนั้ น จุ ด ประสงค์ ที่ ส ำคั ญ ยิ่ ง คื อ กำรสร้ ำ งควำมชอบธรรม
สำหรับปฏิบัติกำรสลำยกำรชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง เพรำะตำมที่ได้กล่ำวอ้ำงไปในข้ำงต้นแล้วว่ำ
ประเด็นเรื่องสถำบันพระมหำกษัตริย์ถือว่ ำเป็นประเด็นที่มีอ่อนไหวเป็นอย่ำงมำกสำหรับสังคมไทย
นอกจำกนี้ ได้ มี ค วำมเห็ น ของนั ก วิ ช ำกำรจ ำนวนหนึ่ ง ต่ อ กรณี ดั ง กล่ ำ ว เช่ น ศำสตรำจำรย์
ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ เห็นว่ำ กำรแสดงออกซึ่งควำมจงรักภักดีต่อสถำบันโดยกำรใส่ร้ำยกลุ่มบุคคลอื่น
เป็นเสมือนดำบสองคมที่ด้ำนหนึ่งคือกำรทำลำยสถำบันเองและปรำกฏกำรณ์ครั้งนี้จะว่ำเป็นครั้งแรกก็
ว่ำได้ที่ใช้สถำบั นพระมหำกษัตริย์เป็นเครื่องมือในกำรต่อสู้ทำงกำรเมืองอย่ำงเปิดเผย 24 ซึ่งมีควำม
สอดคล้ องกับ ศำสตรำจำรย์ ดร. เกษี ยร เตชะพี ระ ที่เห็ น ว่ำ ปรำกฏกำรณ์ ครั้งนี้เป็ น กำรโฆษณำ
23

ศูน ย์ ข้อมูล ประชำชนผู้ ได้รับ ผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชุมนุ มกรณี เม.ย.- พ.ค. 53,
ความจริงเพื่อความยุติธรรม, 53 - 54.
24 นิธี เอียวศรีวงศ์, “ควำมจงรักภักดีอย่ำงล้นเกิน,” มติชนออนไลน์, นำข้อมูลขึ้นเมื่อวันที่
13 มิถุนำยน 2554, http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1307966569
(สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557).
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ชวนเชื่ อ และเพื่ อ เข้ ำ ปรำบปรำมผู้ ที่ เห็ น ต่ ำ งทำงกำรเมื อ งด้ ว ยข้ อ อ้ ำ งที่ ว่ ำ เพื่ อปกป้ อ งสถำบั น
นอกจำกนี้ ยั งได้ ตั้ งข้ อ สั งเกตถึ งกระบวนกำรในกำรสร้ ำงผั งล้ ม เจ้ำ ว่ำมี ค วำมเชื่ อ ถื อ ได้ ม ำกน้ อ ย
แค่ไหน25 อย่ำงไรก็ดี ในเวลำต่อมำได้กำรพิสูจน์ในชั้นศำลซึ่งพบว่ำผังล้มเจ้ำนั้นได้ ถูกสร้ำงขึ้นมำโดย
หน่วยงำนควำมมั่นคง26
จำกบทเรียนของสถำนกำรณ์กำรชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ศอฉ. พบว่ำมีกลุ่มติดอำวุธ
แฝงตัวเข้ำมำในกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อสร้ำงสถำนกำรณ์ และภำยหลังวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2553 เพียง 3
วัน ศอฉ. ได้อนุมัติให้มีกำรใช้ปืนลูกซองในกรณีที่ปรำกฏภัยคุกคำม หรือกลุ่มติดอำวุธ โดยให้มีกำรใช้
อำวุธต่อเป้ำหมำยในระยะ 30 - 50 เมตร โดยให้ปฏิบัติกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงพอสมควรแก่เหตุและ
ห้ำมใช้อำวุธต่อเป้ำหมำยที่เป็นผู้หญิงและเด็ก ทั้งนี้ ให้มีเล็งส่วนล่ำงตั้งแต่ระดับเข่ำลงมำ27 และต่อมำ
เมื่อวันที่ 17 เมษำยน พ.ศ. 2553 ศอฉ. ได้อนุมัติแนวทำงกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ในกำรใช้อำวุธ โดย
ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ส ำมำรถใช้ อ ำวุ ธ กระสุ น จริ ง ต่ อ กลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม ได้ แ ละอนุ ญ ำตให้ ใ ช้ พ ลแม่ น ปื น
(marksmanship) ทั้งนี้ ยังสำมำรถร้องขอกำรสนับสนุนพลซุ่มยิง (sniper) จำก ศอฉ. ได้หำกมีควำม
จำเป็น28
ภำยหลังวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2553 กลุ่มคนเสื้อแดงได้ย้ำยสถำนที่ชุมนุมจำกบริเวณ
ถนนรำชด ำเนิ น มำปั ก หลั ก บริ เวณรำชประสงค์ แ ละพื้ น ที่ โ ดยรอบเป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลำงกำรชุ ม นุ ม
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองเริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อนำยพำยัพ ปั่นเกตุ แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงได้บุกค้น
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ เมื่อวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2553 อันเนื่องด้วยมีข่ำวลือว่ำมีกลุ่มทหำรซุ่มอยู่
ในบริ เวณดั ง กล่ ำ ว ซึ่ ง ในขณะนั้ น สมเด็ จ พระสั ง ฆรำชฯ ได้ ท รงเข้ ำ รั ก ษำพระอำกำรประชวร
ทำงโรงพยำบำลฯ จึงประกำศปิดเป็นกำรชั่วครำวและขนย้ำยผู้ป่วยออก รวมทั้งสมเด็จพระสังฆรำชฯ
ที่ ไ ด้ ท รงย้ ำ ยไปประทั บ ที่ โ รงพยำบำลศิ ริ ร ำชแทน จำกเหตุ ก ำรณ์ ดั ง กล่ ำ วได้ ก่ อ ให้ เกิ ด เสี ย ง
วิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงกว้ำงขวำง
25

เกษียร เตชะพีระ, ชันสูตรพลิกศพ ผังล้มเจ้ำ, มติชน, ศุกร์ 27 เมษำยน 2555, 6.
26 นำยสุ ธ ำชั ย ยิ้ ม ประเสริ ฐ อำจำรย์ ป ระจ ำ จุ ฬ ำลงกรณ์ ม หำวิ ท ยำลั ย เป็ น ผู้ ห นึ่ ง ที่ มี ชื่ อ
ปรำกฏในผังล้มเจ้ำ และได้มีกำรฟ้องร้องนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ และพั นเอก
สรรเสริญ แก้วกำเนิด ต่อมำพันเอกสรรเสริญ แก้วกำเนิดได้ให้กำรในชั้นศำลว่ำผังล้มเจ้ำเป็นกำรให้
ข้อมูลควำมเป็นไปได้ของขบวนกำรล้มเจ้ำต่อสำธำรณะเพียงเท่ำนั้น
27 วิทยุ ผอ.ศอฉ. ลับ ที่ กห 0407.45/84 ลงวันที่ 13 เมษำยน 2553.
28 บันทึกข้อควำม ศอฉ. ลับ ด่วนมำก ส่วนรำชกำร ที่ 1407.45(สยก.)/130 เรื่อง ขออนุมัติ
แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรใช้อำวุธเพื่อ รปภ. ที่ตั้งหน่วยและสถำนที่สำคัญ รวมทั้งกำรปฏิบัติกำร ณ
จุดตรวจด่ำนตรวจ และสำยตรวจเคลื่อนที่ ลงวันที่ 17 เมษำยน 2553.
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ต่ อ มำ เมื่ อ วั น ที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2553 นำยสุ เ ทพ เทื อ กสุ บ รรณ ในฐำนะ
ผู้อำนวยกำรศูนย์อำนวยกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ได้เป็นประธำนกำรประชุมร่วมกั บหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถำนกำรณ์ โดยมีรำยงำนข่ำวว่ำนำยสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้มีคำสั่งตรงไปที่ผู้
บัญชำกำรตำรวจภูธรภำค 1 - 7 ให้คัดเลือกเจ้ำหน้ำที่ตำรวจที่มีควำมสำมำรถ อำยุไม่มำก มีควำม
กล้ำที่จะเข้ำปฏิบัติกำรกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่แยกรำชประสงค์ประมำณ 2,000 นำย โดยมีคำสั่งให้อนุมัติ
กำรเบิกจ่ำยปืนเอ็ม 16 ปืนลูกซองยำว เครื่องกระสุนปืน และพกพำอำวุธปืนประจำกำยเดินทำงเข้ำ
มำรำยงำนตัวด่วนที่ ศอฉ. เพื่อเข้ำร่วมแผนยุทธกำรทำงทหำร อย่ำงไรก็ดี ก่อนหน้ำนี้นำยสุเทพ เทือก
สุบรรณได้มีคำสั่งตรงให้ ผบช.ภ. 1 - 7 ระดมกำลังเจ้ำหน้ำที่ตำรวจพร้อมเบิกจ่ำยอำวุธปืนประมำณ
3,000 นำย รวมทั้งจักรยำนยนต์ 300 คัน มำอยู่ที่ ศอฉ. เพื่อซักซ้อมแผนปฏิบัติกำรสลำยกำรชุมนุมที่
แยกรำชประสงค์ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ทหำร และในวันเดียวกันนั้น ได้มีกำรประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ
มีรำยงำนข่ำวว่ำ ได้มีกำรพูดถึงกำรแก้ไขปัญหำกำรชุมนุมของกลุ่ มคนเสื้อแดง โดยมีสำระสำคัญ 3
แนวทำงในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์คือ (1) กำรแก้ไขปัญหำโดยใช้กำรเมือง ได้แก่ กำรเตรียมแถลงถึง
แผนกำรปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งจะใช้เวลำไม่เกิน 6 เดือน (2) กำรดำเนินกำรคดีก่อกำรร้ำยและคดี
ควำมมั่นคงกับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ (3) กำรใช้กำลังทหำรซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้ทหำรใช้กำลังเข้ำ
ควบคุมสถำนกำรณ์ได้ทันทีในกรณีที่กลุ่มคนเสื้อแดงก่อกำรจลำจล
เช้ำวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2553 ที่รัฐสภำ นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้
ให้ สั ม ภำษณ์ ว่ำกำรแก้ไขปั ญ หำวิกฤตของบ้ ำนเมืองต้องแยกออกเป็น 3 ด้ำน คือ (1) ปัญ หำด้ำน
กำรเมืองและปัญหำของประชำชนที่มำเรียกร้องซึ่งนำยกรัฐมนตรี (นำยอภิสิทธ์ เวชชำชีวะ) จะเป็นผู้
ประกำศกรอบและแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่ชัดเจน (2) ในขณะที่มีกำรชุมนุมอยู่นั้นได้มีผู้ก่อกำรร้ำย
และพวกที่ เอำอำวุธ สงครำมมำเข่นฆ่ำทหำร ประชำชน เพื่อหวังผลให้ มีกำรเปลี่ ยนแปลงรูปแบบ
กำรเมือ งกำรปกครอง ต้ องกำรสร้ำงสถำนกำรณ์ ให้ รุน แรงยิ่งขึ้ นเพื่ อน ำไปสู่ กระบวนกำรปฏิ วัติ
ประชำชน ซึ่ งกำรกระทำของบุ คคลเหล่ ำนี้ รัฐ บำลมี ห น้ ำ ที่ ต้อ งดำเนิ น คดี และ (3) จำเป็ นต้ องมี
ปฏิบัติกำรด้ำนกำลังในกำรแก้ไขปัญหำกำรชุมนุมของกลุ่ มคนเสื้อแดง เนื่องจำกไม่ได้เป็นกำรชุมนุม
โดยสงบและปรำศจำกอำวุธ แต่เป็นกำรชุมนุมที่ผิดกฎหมำย คุกคำมสิทธิเสรีภำพของผู้อื่น และสร้ำง
ควำมเดือดร้อน เช่น กำรปิดกั้นเส้นทำงจรำจร กำรยึดพื้นที่ย่ำนธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐบำลจึงขอให้
ประชำชนผู้บริสุทธิ์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจำกพื้นที่แยกรำชประสงค์ให้เหลือแต่พวกก่อกำรร้ำย
และแกนนำเพียงเท่ำนั้นเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำไปดำเนินกำร โดยจะเป็นกำรสนธิ กำลังทั้งตำรวจ ทหำร
และพลเรือนเข้ำสลำยกำรชุมนุมซึ่งจะปฏิบัติไปตำมหลักสำกล
ต่อมำเมื่อช่วงค่ำ ในวันเดียวกันนั้น นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ ได้แถลงผ่ำนโทรทัศน์รวม
กำรเฉพำะกิ จ เสนอกระบวนกำรปรองดองซึ่งมี องค์ป ระกอบ 5 ประกำร คือ (1) เทิ ด ทู น สถำบั น
พระมหำกษัตริย์ สร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ไม่ให้ถูกดึงลงมำสู่ควำม
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ขัดแย้งทำงกำรเมือง (2) แก้ควำมไม่เป็นธรรมในสังคมโดยกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกควำมขัดแย้งมี
รำกฐำนจำกควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจด้วย (3) สร้ำงสื่อที่สร้ำงสรรค์ไม่ทำ
ให้ เกิดควำมแตกแยก โดยสื่ อต้องมีสิ ทธิเสรีภ ำพ เป็น อิส ระในกำรเสนอข้อมูล ข่ำวสำร แต่ต้อ งไม่
นำไปสู่ควำมขัดแย้ง เกลียดชัง ต้องใช้สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อให้สังคมกลับสู่ควำมสงบได้อย่ำงรวดเร็ว
(4) ต้องมีคณะกรรมกำรอิสระเข้ำมำตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุกำรณ์ที่เกิดควำมรุนแรงและสูญเสีย
หลังกำรชุมนุม และ (5) มีกติกำทำงกำรเมืองที่ยอมรับทุกฝ่ำย เนื่องจำกควำมขัดแย้งที่ผ่ำนมำเกิดจำก
ควำมรู้สึกไม่เป็นธรรมในหลำยด้ำน เช่น รัฐธรรมนูญ หรือสิทธิทำงกำรเมือง ฯลฯ จึงต้องมีกลไกให้
ควำมเป็ นธรรมกับ ทุกฝ่ำย ตั้งแต่กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไปจนถึงควำมผิ ดจำกกำรชุมนุม ทั้งนี้ นำย
อภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ ยังให้ควำมเห็นว่ำหำกทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือกับกระบวนกำรดังกล่ำว โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง กลุ่มคนเสื้อแดงจะต้องยุติกำรชุมนุมเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรปรองดองโดยไม่มีเงื่อนไข และ
รัฐบำลก็พร้อมจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2553
อย่ ำ งไรก็ ดี ทำง ศอฉ. ได้ ให้ เวลำกลุ่ ม คนเสื้ อ แดงในกำรยุ ติ ก ำรชุ ม นุ ม ภำยในวั น ที่
13 พฤษภำคม พ.ศ. 2553 แต่กระนั้น ข้อเสนอดังกล่ำวก็ไม่ได้รับกำรตอบสนองแต่อย่ำงใด กำรสลำย
กำรชุ ม นุ ม ของ ศอฉ. ภำยใต้ ป ฏิ บั ติ ก ำร “กระชั บ วงล้ อ ม” ได้ เริ่ ม ต้ น ขึ้ น เมื่ อ รั ฐ บำลได้ ป ระกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรง ฉบับที่ 229 โดยมีเป้ำหมำยที่สำคัญคือต้องกำรกดดันให้กลุ่ มผู้
ชุมนุมออกจำกพื้นที่ทั้งหมด สำหรับกำรเข้ำควบคุมพื้นที่และสลำยกำรชุมนุมในครั้งนี้สำมำรถแบ่งกอง
กำลังทหำรและพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
(1) ทหำรจำก พล.ม.2 รอ. รับผิดชอบพื้นที่ถนนพระรำม 4 (ศำลำแดง สำทร วิทยุ และ
บ่อนไก่)
(2) ทหำรจำกพล. 1 รอ. และ ร.11 รอ. รับผิดชอบพื้นที่ถนนพระรำม 1 สำหรับส่วน
ทหำรที่เข้ำปฏิบัติกำรบริเวณหน้ำวัดปทุมวนำรำมในวันที่ 19 พฤษภำคม 2553 เป็นกองกำลังจำก ร.
31 พัน 2 รอ. กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 3 (ลพบุรี)
(3) กองพลที่ 1 รักษำพระองค์ กระจำยกำลังรับผิดชอบพื้นที่โดยรอบของแยกจตุรทิศ
รวมถึงทหำรที่ตั้งด่ำนที่ปำกซอยรำงน้ำ
(4) กองพลทหำรรำบที่ 9 รับผิดชอบพื้นที่บริเวณแยกเพลินจิต
29

ประกำศสถำนกำรณ์ ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรง ฉบั บที่ 2 ในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปรำกำร จังหวัดปทุมธำนี จังหวัดนครปฐม จังหวั ดพระนครศรีอยุธยำ
จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรำย จังหวัดลำปำง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่ำน จังหวัด
ขอนแก่น จั งหวัด อุ ดรธำนี จั งหวัดชั ยภู มิ จั งหวัด นครรำชสี มำ และจังหวัด ศรีส ะเกษ, รำชกิ จจำ
นุเบกษำ เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 59ง (14 เมษำยน 2553), 29 - 31.
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นอกจำกนี้ ยังได้มีมำตรกำรสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนปฏิบัติกำรดังกล่ำว ดังนี้
(1) ค ำสั่ ง ห้ ำ มกำรใช้ เส้ น ทำงคมนำคมหรื อ กำรใช้ พ ำหนะบริ เวณถนนเพชรบุ รี
ตั้งแต่ แยกขึ้นทำงด่วนเพชรบุรี ถึงสี่แยกรำชเทวี ถนนพญำไท ตั้งแต่แยกรำชเทวีถึงแยกสำมย่ำน
ถนนวิทยุ ตั้งแต่ สี่ แยกวิ ท ยุ ถึง แยกขึ้นทำงด่วนเพชรบุรี ถนนรำชปรำรภ ตั้งแต่แยกประตู้น้ ำถึง
สี่แยกมักกะสัน และถนนพระรำม 4 ตั้งแต่สี่แยกสำมย่ำนถึงแยกปำกซอยงำมดูพลี30
(2) คำสั่งห้ำมปิดบริกำรสำธำรณะทำงน้ำ รถไฟฟ้ำ BTS ในสถำนีรำชดำริ สยำม ชิดลม
และเพลินจิต รถไฟฟ้ำ MRT ในสถำนีลีลมและลุมพินี31
(3) ค ำสั่ ง ตั ด ระบ บน้ ำประปำในพื้ น ที่ ถ นน รำชด ำริ ตั้ ง แต่ แ ยกรำชป ระสงค์
พื้นที่ถนนพระรำม 1 จำกแยกรำชประสงค์ถึงแยกเฉลิมเผ่ำและถนนอังรีดูนังต์ตลอดสำย32
(4) ค ำสั่ ง ตั ด ระบบไฟฟ้ ำ ในบริ เ วณ ชั้ น ล่ ำ งอำคำรจอดรถห้ ำ งเซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เฮรำวัณ โรงแรมอัมรินทร์ พลำซ่ำ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์รัชกำลที่ 6 และ
พื้ น ที่ ใกล้ เคี ย ง ไฟส่ อ งสว่ ำงถนนเพลิ น จิ ต ตั้ งแต่ แ ยกเพลิ น จิ ต ถึ งแยกรำชประสงค์ ไฟสองสว่ ำ ง
ถนนรำชด ำริ ตั้งแต่แยกศำลำแดงถึงแยกประตูน้ ำ ไฟส่ องสว่ำงถนนพระรำมที่ 1 ตั้งแต่แยกรำช
ประสงค์ถึงแยกประตูน้ำ และไฟส่องสว่ำงโดยรอบพื้นที่แยกรำชประสงค์ ตั้งแต่เวลำ 18.00 น. ของ
วันที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป33

30

ประกำศศูนย์อำนวยกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เรื่อง ห้ำมกำรใช้เส้นทำงกำรคมนำคม
หรือกำรใช้ยำนพำหนะ, วันที่ 13 พฤษภำคม 2553 และ ประกำศศูนย์อำนวยกำรแก้ ไขสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน เรื่อง ห้ำมกำรใช้เส้นทำงกำรคมนำคมหรือกำรใช้ยำนพำหนะ ฉบับที่ 2, วันที่ 14 พฤษภำคม
2553.
31 หนั ง สื อศู น ย์ อ ำนวยกำรแก้ ไขสถำนกำรณ์ ฉุ กเฉิ น ที่ กห 0407.45/383 เรื่ อง ระงั บ กำร
ให้บริกำรเส้นทำงคมนำคมทำงน้ำ เรียน อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ , วันที่ 13 พฤษภำคม 2553, หนังสือศูนย์
อำนวยกำรแก้ ไขสถำนกำรณ์ ฉุก เฉิน ที่ กห 0407.45/384 เรื่อ ง งดให้ บ ริก ำรในบำงสถำนี เรีย น
กรรมกำรและผู้ อ ำนวยกำรใหญ่ ส ำยปฏิ บั ติ ก ำร, วั น ที่ 13 พฤษภำคม 2553 และ หนั งสื อ ศู น ย์
อำนวยกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ที่ กห 0407.45/386 เรื่อง งดให้บริกำรในบำงสถำนี เรียน ผู้ว่ำ
กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, วันที่ 13 พฤษภำคม 2553.
32 หนังสือศูนย์อำนวยกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ที่ กห 0407.45/385 เรื่อง งดให้บริกำร
ประปำในบำงพื้นที่ เรียน ผู้ว่ำกำรประปำนครหลวง, วันที่ 13 พฤษภำคม 2553.
33 หนั ง สื อ ศู น ย์ อ ำนวยกำรแก้ ไ ขสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ กห 0407.45/381 เรื่ อ ง งดจ่ ำ ย
กระแสไฟฟ้ำในบำงพื้นที่ เรียน ผู้ว่ำกำรไฟฟ้ำนครหลวง, วันที่ 13 พฤษภำคม 2553.
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(5) ค ำสั่ ง ศำลให้ ร ะงั บ สั ญ ญ ำณ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ บ ริ เ วณ สี่ แ ยกรำชประสงค์
เขตดอนเมื อ ง เขตสำยไหม เขตลำดพร้ ำ วและซอยวิ ภ ำวดี รั ง สิ ต จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหำนคร
อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี และตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร34
อย่ำงไรก็ดี ทำงรัฐบำลโดย ศอฉ. ได้ชี้แจงขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรที่มีควำมคล้ำยคลึงกับ
กรณีเดือนเมษำยน พ.ศ. 2553 กล่ำวคือ จะใช้มำตรกำรจำกเบำไปหำหนักและจะมีกำรใช้กระสุนจริง
ซึ่งทำง ศอฉ. อ้ำงว่ำกำรใช้กระสุนจริงไม่ได้มีควำมประสงค์จะทำร้ำยประชำชนหรือกลุ่มผู้ชุมนุมให้
ถึ งแก่ ชี วิ ต แต่ เพี ย งเพื่ อ ต้ อ งกำรที่ จ ะหยุ ด ยั้ งกำรปฏิ บั ติ ก ำรที่ ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมำยเพี ย งเท่ ำนั้ น
โดยจะใช้ใน 3 กรณีคือ (1) กำรยิงข่มขวัญขึ้นฟ้ำ (2) กำรยิงเพื่อป้องกันชีวิตของเจ้ำหน้ำที่ที่จะถูกทำ
ร้ำยเสี่ยงต่อชีวิตและไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ และ (3) กำรยิงไปยังตัวบุคคลที่มีกำรอำวุธอยู่ในมือ ซึ่ง
เห็นเป้ำหมำยที่ชัดเจนและแน่นอน
สำหรับกำรอธิบำยลำดับเหตุกำรณ์กำรสลำยกำรชุมนุม ระหว่ำงวันที่ 13-19 พฤษภำคม
พ.ศ. 2553 ผู้เขียนจะใช้รำยงำนของศูนย์ข้อมูลประชำชนผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชุมนุม
กรณี เม.ย–พ.ค. 5335 เป็นโครงเรื่องหลักอันเนื่องด้วยผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำรำยงำนฉบับดังกล่ำวมี
เนื้อหำที่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่ำที่เคยมีกำรค้นคว้ำศึกษำมำซึ่งผู้เขียนจะอธิบำยแยกตำมลำดับเวลำและ
สถำนที่เกิดเหตุเพื่อให้เห็นภำพรวมของสถำนกำรณ์ทั้งหมด ดังนี้
5.2.2.1 เหตุการณ์เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
(1) บริเวณแยกศำลำแดง: ภำยหลังกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มี
ควำมร้ำยแรงฉบับที่ 2 ในวันที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2553 เมื่อเวลำ 18.00 น. ปฏิบัติกำร “กระชับวง
ล้อม” ได้เริ่มต้นขึ้นโดยกองทัพบกได้นำรถสำยพำนลำเลียง แบบ APC .85 จำนวน 94 คัน เข้ำประจำ
บริเวณพื้นที่กำรชุมนุมโดยมีเป้ำหมำยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุม ในเวลำไล่เลี่ยมีผู้เสียชีวิต 2 รำยคือ
พลตรีขัตติยะ สวัสดิผล และนำยชำติชำย ชำเหลำ ควำมน่ำสนใจคือผู้ตำยรำยแรกซึ่งเป็นนำยทหำร
ใหญ่ที่อยู่ท่ำมกลำงควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองในช่วงเวลำดังกล่ำมำโดยตลอด วำสนำ นำน่วม ระบุว่ำ
“กระสุนมัจจุรำชพุ่งเข้ำใส่หน้ำผำกขวำของ เสธ.แดง กดทะลุท้ำยทอย อันเป็นกำรยืนยันว่ำ เสธ. แดง
ถูกยิงจำกที่สูง”36 และจำกสภำพบำดแผลจำกกำรเอ็กซเรย์ของแพทย์พบว่ำ “วิถีกระสุนเข้ำด้ำนขวำ
34

ค ำสั่ งศำลอำญำ คำร้ องที่ 2/2553 เรื่อ ง สั่ งให้ ผู้ ให้ บ ริกำรโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ระงับ กำร
ให้บริกำรสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่ครำวละไม่เกิน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภำคม 2553 ถึงวันที่
19 พฤษภำคม 2553, วันที่ 11 พฤษภำคม 2553.
35 ศู น ย์ ข้ อ มู ล ประชำชนผู้ ได้ รั บ ผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชุ ม นุ ม กรณี เม.ย - พ.ค. 53,
ความจริงเพื่อความยุติธรรม, 125 - 395.
36 วำสนำ นำน่วม, ลับ ลวง เลือด, 341.
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ช่วงบนกะโหลกและทะลุเป็นทำงออกเฉียงลงด้ำนซ้ำยของกระโหลกโดยกระสุนวิ่งเป็นแนวเฉียงลง
ผ่ำนเส้นก้ำนสมอง 2 ฝั่ง”37
สำหรับบริบทแวดล้อมอื่น ๆ ตำมรำยงำนข่ำว เช่น เมื่อเวลำ 19.15 น. มีเสียงพลุ
ถูกยิงออกมำจำกฝั่งกำร์ ดกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ำมำทำงด้ำนแยกศำลำแดงเป็นระยะ ๆ สลับกับ M 79 และ
เสี ย งระเบิ ดหนั ก ๆ ขึ้น มำครั้งหนึ่ ง และมีลู กกระสุ นหนึ่งที่ตกลงในลำนจอดรถโรงแรมดุสิ ตธำนี 38
จนกระทั่งเวลำ 19.20 น. เกิดเสียงดังคล้ำยปืนยิงรัวขึ้นอีกกว่ำ 30 นัด และมีเสียงระเบิดดังขึ้น 4 ครั้ง
โดยมีเฮลิคอปเตอร์บินวนสำรวจบริเวณพื้นที่ดังกล่ำว39
5.2.2.2 เหตุการณ์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
(1) บริเวณสวนลุมพินี : เมื่อเวลำประมำณ 12.00 น. กองกำลังทหำรได้
เข้ำปิดกั้นถนนพระรำม 4 เพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมสำมำรถใช้เส้นทำงถนนวิทยุเข้ำไปในแยกรำชประสงค์
ซึ่ งในระหว่ ำงเคลื่ อ นก ำลั งเข้ ำไปในถนนวิ ท ยุ มี ก ำรใช้ อ ำวุ ธ ทั้ ง ปื น ลู ก ซอง ปื น เอ็ ม 16 ปื น เอชเค
และแก๊สน้ำตำในกำรสลำยกำรชุมนุม ทั้งนี้ ทหำรได้วำงกำลังตำมแนวรั้วสวนลุมพินีและทำกำรยิงเข้ำ
ไปด้ำนใน ขณะเดีย วกันทำงด้ำนผู้ ชุมนุมได้มีกำรขว้ ำงปำสิ่งของ ระเบิดขวด พลุ ตะไลตอบโต้กับ
เจ้ำหน้ำที่ เหตุกำรณ์ช่วงเวลำดังกล่ำวนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 รำย โดยกรณีกำรเสียชีวิตทั้ง 2 รำย
จำกกำรศึ ก ษำของ ศปช. พบว่ ำ ยั ง ไม่ มี ห ลั ก ฐำนมำกพอที่ จ ะสำมำรถสรุ ป ว่ ำ เป็ น กำรกระท ำ
ของเจ้ ำหน้ ำที่ ท หำรแต่ เป็ น แค่ กำรคำดกำรณ์ จ ำกพยำนแวดล้ อ มเพี ยงเท่ ำนั้ น ส ำหรับ ในบริเวณ
เดียวกัน คือ ลำนพระบรมรูปรัชกำลที่ 6 ได้มีผู้เสียชีวิต 1 รำย
(2) บริเวณบ่อนไก่: เมื่อเวลำประมำณ 18.00 น. ทำง ศอฉ. ได้เริ่มปิดถนน
พระรำม 4 มีกองกำลังทหำรมำตั้งที่บริเวณสะพำนไทย–เบลเยียม แยกถนนวิทยุเพื่อป้องกันไม่ให้
กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ำไปในพื้นที่ลีลมหรือรำชประสงค์และภำยหลังกำรตัดน้ำตัดไฟ ชำวชุมชนบ่อนไก่ได้
ทยอยออกจำกพื้นที่ประมำณร้อยละ 80 มีเพียงร้อยละ 20 เท่ำนั้น ที่ยังคงอยู่ในชุมชน ระหว่ำงนั้นได้
มีกำรปะทะอย่ำงต่อเนื่องระหว่ำงกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพำะแนวต้ำนชุมนุมบ่อนไก่บนถนนพระรำม 4 กับ
แนวทหำรที่พยำยำมกระชับพื้นที่และผลจำกกำรปะทะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 4 รำย
(3) บริ เวณรำชปรำรภ: ปฏิ บั ติ ก ำรทหำรบริ เวณดั ง กล่ ำ วได้ เริ่ ม ขึ้ น เวลำ
ประมำณ 14.00 น. โดยทหำรได้เข้ำควบคุมพื้นที่บริเวณแยกรำชปรำรภ โดยจำกรำยงำนพบว่ำทหำร
37

เรื่องเดียวกัน, 343.
38 บั ณ ฑิ ต จั น ทร์ โ รจนกิ จ และกลุ่ ม มรสุ ม ชำยขอบ, เอกสำรข้ อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
เหตุกำรณ์ควำมรุนแรงทำงกำรเมืองระหว่ำงวันที่ 13-20 พฤษภำคม พ.ศ. 2553 (2554), 5, อ้ำงถึงใน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์รำยวัน ฉบับวันที่ 14 พฤษภำคม 2554.
39 เรื่องเดียวกัน.
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มีกำรติดอำวุธปืนเล็กยำว เอ็ม 16 และปืนลูกซอง จนกระทั่งเวลำประมำณ 15.00 น. ควำมรุนแรงได้
เริ่มขึ้นเมื่อทหำรได้ใช้มำตรกำรกดดั นหลังจำกสำมำรถเข้ำวำงกำลังปิดพื้นที่บริเวณแยกรำชปรำรภ
ส ำเร็ จ มี ก ำรแบ่ ง ก ำลั งเดิ น เรี ย งแถวเดี่ ย วไปตำมฟุ ต บำทมำจำกทำงด้ ำ นรำชปรำรภจนเมื่ อ ถึ ง
ซอยรำงน้ำได้แยกออกไปตั้งแถวหน้ำกระดำนทั้งทำงถนนรำงน้ำและถนนรำชปรำรภเพื่อปิดถนนกัน
คนไม่ให้เข้ำมำในพื้นที่พร้อมกับกำรยิงปืนขึ้นฟ้ำเพื่อผลักดันผู้ชุมนุมให้ออกจำกพื้นที่ และหลังจำกนั้น
บริเวณดังกล่ำวได้มีกำรใช้กระสุนจริง กระสุนยำง และแก๊สน้ำตำ นอกจำกนี้ ยังมีเหตุกำรณ์ที่ผู้ชุมนุม
ขว้ำงปำสิ่งของ หิ น ไม้ ยิ งลู กแก้ว และลู กเหล็ กใส่ทหำร มีกำรเผำรถทหำร เป็นต้น และช่ว งเวลำ
ดั งกล่ ำ วได้ ส่ งผลให้ มี ผู้ เสี ย ชี วิต 2 รำย อย่ ำงไรก็ ดี กำรปะทะได้ ด ำเนิ น เข้ ำ สู่ ช่ ว งกลำงคื น ตั้ งแต่
เวลำ 19.00 น. เป็ น ต้น ไปได้ส่ งผลให้ มีผู้ เสี ยชีวิตเพิ่มอีก 9 รำย ดังนั้น ในบริเวณพื้นที่รำชปรำรภ
มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 11 รำย
5.2.2.3 เหตุการณ์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
(1) บริเวณบ่อนไก่ - แยกศำลำแดง: กำรปฏิบัติกำรของทหำรในพื้นที่ถนน
พระรำม 4 เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลำประมำณ 09.00 น. เมื่อมีประชำชน 3 - 4 คนได้ถูกยิงลงมำจำกที่สูงทำ
ให้ได้รับบำดเจ็บ ในขณะที่มีกลุ่มผู้ชุมนุม ได้นำยำงไปวำงบนเกำะกลำงถนนแล้วจุดไฟเผำเพื่อบดบัง
ทัศนี ยภำพ และในช่วงเวลำเดียวกันนั้น เกิดเหตุกำรณ์ ยิงระเบิดเอ็ม 79 บริเวณสนำมมวยลุ มพิ นี
สถำนกำรณ์มีควำมตึงเครียดมำกยิ่งขึ้นเมื่อเข้ำสู่ช่วงบ่ำยซึ่งบรรยำกำศยังคงเต็มไปด้วยควันไฟจำกกำร
เผำยำงรถยนต์ ต่อมำเมื่อมีกำรดับไฟลงได้มีกำรยิงจำกฝ่ ำยทหำรด้ว ยกระสุน ยำง มีกำรส่ งหน่ว ย
สไนเปอร์มำประจำ 2 ชุด ซึ่งคำดว่ำเป็นสไนเปอร์ซุ่มยิงอยู่บนอำคำรสนำมมวยลุมพินี กำรปะทะยังคง
ดำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง มีเสียงปืน และเสียงระเบิดตลอดเวลำ จนกระทั่งเวลำ 18.30 น. ทหำรได้ติด
ป้ ำยเขตใช้กระสุน จริงที่ บ่ อนไก่ จำกเหตุกำรณ์ ปะทะบริเวณบ่ อนไก่ และแยกศำลำแดงตั้งแต่ ห ลั ง
ช่วงเวลำ 14.00 น. เป็นต้นไป เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 รำย
(2) บริเวณรำชปรำรภ: ปฏิบัติกำรของทหำรในช่วงเช้ำอยู่บริเวณปั้มเอสโซ่
(ปัจจุบันคือปั้มคำลเท็กซ์) มีกำรวำงลวดหนำมขวำงถนนรำชปรำรภบริเวณทำงเข้ำซอยรำงน้ำ แนว
กระสอบทรำยและแนวกำบังหน้ำร้ำนค้ำบริเวณตรงข้ำมปั้ม ทั้งนี้ มีทหำรอยู่บนสะพำนลอยใกล้กับปั้ม
อีกด้วย ฝ่ำยผู้ชุมนุมและประชำชนที่ออกมำดูเหตุกำรณ์จะอยู่บริเวณสำมเหลี่ยมดินแดงและตำมซอย
ต่ำง ๆ เมื่อเวลำประมำณ 07.00 น. ผู้ชุมนุมได้เดินไปตำมทำงเท้ำเข้ำหำแนวทหำร ทำงฝ่ำยทหำรได้
ยิ งใส่ ก ลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม อย่ ำงต่อ เนื่ องจนท ำให้ มี ผู้ เสี ย ชีวิต และบำดเจ็ บ ในขณะนั้ น ร่ำงผู้ เสี ยชี วิตและ
บำดเจ็บในบริเวณดังกล่ำวไม่มีใครสำมำรถเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือได้ ผู้ที่ไม่ได้รับบำดเจ็บจำเป็นต้อง
คลำนกับพื้นเพื่อหนี จำกแนวกระสุนจนกระทั่งเสียงกระสุนปืนสงบลงเมื่อเวลำประมำณ 10.30 น.
จึงสำมำรถนำร่ำงผู้เสียชีวิตออกมำได้ ปฏิบัติกำรในช่วงเช้ำทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 3 รำย
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สำหรับในช่วงบ่ำย ตำรวจได้เสริมกำลัง 5 คันรถเพื่อยึดพื้นที่รำชประสงค์ โดยกลุ่ม
ผู้ ชุ ม นุ ม ได้ ตั้ งแนวหลำยชั้ น บริ เวณประตู น้ ำ พร้ อ มทั้ งเตรี ย มไม้ แ ละอิ ฐ ตั ว หนอน ขณะเดี ย วกั น
บริเวณพื้นที่สำมเหลี่ยมดินแดงช่วงขำออกถนนวิภำวดีรังสิตและอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ กลุ่มผู้ชุมนุมได้
ใช้ยำงรถยนต์ตั้งด่ำนสกัด และเคลื่อนเข้ำใกล้ทหำรโดยรถยนต์และรถบรรทุกน้ำของกรุงเทพมหำนคร
นำขบวน ฝ่ำยทหำรได้ใช้ปืนยิงยำงล้อรถบรรทุกน้ำและกระจกด้ำนข้ำงคนขับ พร้อมทั้งมีเสียงระเบิด
ดังขึ้น 3 ครั้งสลับกับเสียงปืน ปฏิบัติกำรในช่วงบ่ำยทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 3 รำย ดังนั้น ในบริเวณ
รำชปรำรภมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 6 รำย
5.2.2.4 เหตุการณ์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
(1) บริ เวณบ่ อ นไก่ : ในช่ ว งเช้ ำ มี ฝ นตกเมื่ อ เวลำประมำณ 08.30 น.
ขณะที่บริเวณบ่อนไก่ สีลม ถูกควบคุมพื้นที่โดยเจ้ำหน้ำที่ทหำร ตลอดถนนพระรำม 4 จนถึงแนวตั้งรับ
ของผู้ชุมนุมตำมแนวตึกบนถนนสีลมตลอดทั้งสำย หลังฝนตก กลุ่มผู้ชุมนุมได้เผำยำงรถยนต์เพื่อลด
กำรมองเห็นและป้องกันกำรยิงจำกสไนเปอร์ และเมื่อเวลำประมำณ 09.00 น. เกิดไฟไหม้บริเวณห้ำง
โลตั ส เอ็ กเพรส ได้มี ผู้ คนบำงส่ วนเข้ ำไปหยิบ อำหำรและเครื่อ งดื่ม ด้ำนในร้ำน เมื่อ เวลำประมำณ
09.30 น. มี ร ำยงำนผู้ ถู ก ยิ ง ที่ ศี ร ษะเสี ย ชี วิ ต และบำดเจ็ บ จำกนั้ น บริ เวณธนำคำรไทยพำณิ ช ย์
สำขำลุมพินีมีผู้ถูกยิงเพิ่มอีกหนึ่งรำย ต่อมำเมื่อเวลำประมำณ 11.25 น. ไฟจำกกำรเผำยำงรถยนต์ได้
ลำมไปยั งห้ ำงโลตั ส เอ็ก เพรส ท ำให้ ไฟลุ กไหม้บ ริเวณสำยไฟและป้ำยโฆษณำจนฝ่ ำยผู้ ชุม นุม ต้อ ง
เรียกร้องให้ทหำรหยุดยิงเพื่อดับไฟ หลังจำกนั้นมีกลุ่มผู้ชุมนุมรำว 100 คน รวมตัวกันเพื่อตรวจอำคำร
ร้ำงว่ำมีทหำรหน่วยสไนเปอร์ซุ่มตัวอยู่หรือไม่ จนฝ่ำยทหำรต้องยิงสกัดกลุ่มผู้ชุมนุม
โดยสรุป ปฏิบัติกำรบริเวณดังกล่ำวฝ่ำยทหำรได้ยิงกระสุนจริงเพื่อสกัดมิให้
กลุ่มผู้ชุมนุมใต้ทำงด่วนสำมำรถรวมตัวได้และเป็นกำรกดดันให้กลุ่มผู้ชุมนุมกระจำยตัวเข้ำตำมซอย
ต่ำง ๆ ในบริเวณถนนพระรำม 4 ใต้สะพำนลอยและปำกทำงเข้ำชุม ชนบ่อนไก่เป็นจุดที่เกิดควำม
สูญเสียมำกที่สุดจุดหนึ่งเพรำะทำให้ทหำรสำมำรถเลือกยิงไปยังผู้ชุมนุมได้และทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น
8 รำย
(2) บริ เ วณ รำชปรำรภ : หลั ง จำกควำมรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งวั น ที่
14 - 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่ำนมำทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่ำวเริ่มมีกำรเผชิญหน้ำลดน้อยลง จึง
ไม่มีรำยงำนผู้เสียชีวิตแต่อย่ำงใด สำหรับมีเหตุกำรณ์อื่น ๆ เช่น มีกลุ่มผู้ชุมนุมประมำณ 300 - 400
คนได้กลับมำรวมตัวกัน อีกครั้งบริเวณสำมเหลี่ยมดินแดง และยึดป้อมตำรวจที่เกำะกลำงถนน มีกำร
เผำยำงรถยนต์ นอกจำกนี้ ตลอดถนนรำชปรำรภยังคงมีทหำรวำงบังเกอร์ด้วยกระสอบทรำยตำม
จุดต่ำง ๆ และมีเสียงปืนดังเป็นระยะ ๆ
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5.2.2.5 เหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
(1) บริเวณรำชปรำรภ: นับแต่เหตุกำรณ์วันที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2553
เป็ น ต้น มำ จุดศูน ย์กลำงกำรชุมนุม ที่แยกรำชประสงค์ถูกปิดล้ อมโดยรอบ พร้อมทั้งมีควำมรุนแรง
เกิดขึ้นทั้งบริเวณรำชปรำรภและถนนพระรำม 4 ส่งผลให้มีกำรตั้งเวทีปรำศรัยย่อยรอบนอก ได้แก่
อนุ ส ำวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ ใต้ ท ำงด่ ว นดิ น แดงและคลองเตย ทั้ งนี้ เหตุ ก ำรณ์ บ ริ เวณรำชปรำรภหลั ง
วันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2553 ไม่ปรำกฏผู้สื่อข่ำวที่เข้ำไปทำข่ำวด้ำนในจึงไม่มีรำยงำนที่ชัดเจนว่ำ
เกิดเหตุกำรณ์ใดขึ้นบ้ำง โดยตำมคำบอกเล่ำพบว่ำในช่วงกลำงวันมีเพียงเสียงปืนเป็นระยะ กำรเผำยำง
รถยนต์ และเกิดเพลิงไหม้อำคำรคอนโดมิเนียม ในช่วงกลำงวันมีกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับบำดเจ็บซึ่งโดนยิงที่
แขนขวำ 1 นัดเพียง 1 รำย
สำหรับในช่วงเวลำกลำงคืน พบว่ำมีกำรปะทะกันอย่ำงต่อเนื่องโดยกลุ่มผู้ชุมนุม ที่
พยำยำมรุกเข้ำไปในพื้นที่ของทหำรโดยกำรจุดประทัดยักษ์เพื่อเปิดทำง ส่วนฝ่ำยทหำรมีกำรยิงตอบโต้
กำรปะทะในเวลำดังกล่ำวทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 รำย
5.2.2.6 เหตุการณ์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
(1) บริเวณรำชปรำรภ: ตั้งแต่เวลำ 15.10 น. เกิดเหตุระเบิดซึ่งสันนิษฐำน
ว่ำเกิดจำกกระสุนที่ยิงจำกเครื่องยิงระเบิดเอ็ม 79 บริเวณถนนรำชปรำรภจำนวน 2 จุด คือจุดสกัด
ของทหำรใกล้ซอยรำงน้ำ และต่อมำเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมจำกแยกดินแดงได้พยำยำมเคลื่อนเข้ำหำแนวกั้น
ของทหำรบนถนนรำชปรำรภจึ งเกิดกำรปะทะเป็น ครั้งที่ ส อง จำกนั้น กลุ่ มผู้ ชุมนุ มได้ถอยกลั บ ไป
บริเวณสำมเหลี่ยมดินแดง อุโมงค์ลอดแยกดินแดงและอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ จำกกำรปะทะดังกล่ำว
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 รำย
5.2.2.7 เหตุการณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
(1) บริเวณรำชปรำรภ: เมื่อช่วงเช้ำก่อนเวลำ 06.30 น. กลุ่มผู้ชุมนุมได้
บุกเข้ำไปในอำคำรสำนั กงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.) มีกำรทุบ
กระจก ขว้ำงระเบิดเพลิงเข้ำไปในอำคำรจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้อย่ำงรวดเร็ว ต่อมำเมื่อเวลำประมำณ
09.30 น. กำร์ดกลุ่มผู้ชุมนุมได้เผำยำงรถยนต์บริเวณสะพำนลอยข้ำมแยกรำชปรำรภ และมีข่ำวลือว่ำ
ทหำรนำกำลังบุกเข้ำมำในซอยรำชปรำรภ 20 ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเตรียมรับมือ หลังจำกมีเสียงปืนดัง
ขึ้นพบว่ำกระสุน ลูกหลงได้คร่ำชีวิตหญิงผู้ซึ่งเก็บขยะอยู่ใต้สะพำนลอยเสี ยชีวิต 1 รำย นอกจำกนี้
พบผู้ เ สี ย ชี วิ ต เพิ่ ม เติ ม อี ก 2 รำย รำยแรก จำกรำยงำนพบว่ ำ ก่ อ นถู ก ยิ ง เสี ย ชี วิ ต ผู้ ต ำยได้
ขับรถจักรยำนยนต์ไปส่งภรรยำบริเวณบริเวณสำมเหลี่ยมดินแดงและเวลำที่เสียชีวิตคือ 20.50 น. รำย
ต่อมำทรำบจำกสำมีว่ำถูกยิงบริเวณอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ ปำกซอยพหลโยธิน 2/1 เวลำประมำณ
22.00 น. ดังนั้นจำกสถำนกำรณ์บริเวณดังกล่ำวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 3 รำย
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(2) บริเวณแยกศำลำแดง สวนลุมพินี แยกสำรสิน : ปฏิบัติกำรกระชับวงล้อม
ของทหำรในบริเวณดังกล่ำวได้เริ่มตั้งแต่เวลำประมำณ 05.00 น. โดยทำงกองทัพได้ชี้แจงถึงกองกำลัง
ของทหำรที่เข้ำปฏิบัติกำรในพื้นที่ศำลำแดงมีกำรแบ่งพื้นที่ควำมรับผิดชอบออกเป็น
ส่วนที่ 1 กรมทหำรม้ำที่ 1 จะอยู่บริเวณแยกศำลำแดง
ส่วนที่ 2 คือ ฉก. กองพลทหำรรำบที่ 4 อยู่บริเวณสำมย่ำน
ส่วนที่ 3 และ 4 ฉก.ม.1 ฉก. 3 ม.3 จะเข้ำพื้นที่บริเวณลุมพินี เข้ำปฏิบัติกำร
ในส่วนสวนลุมพินี
ส่วนที่ 5 ส่วนของ ฉก.ร. 11 จะเข้ำปฏิบัติกำรในพื้นที่ด้ำนทิศตะวันออกของ
ลุมพินี บริเวณอำคำรเคี่ยนหงวน
ส่วนที่ 6 จะเป็นกำลังที่อยู่บริเวณสีลมเพื่อป้องกันไม่ให้เข้ำมำในพื้นที่ของสี
ลมเนื่องจำกเป็นพื้นที่ธุรกิจ
ส่วนที่ 7 ฉก. ม. 5 จะวำงกำลังอยู่ที่สะพำนไทย - เบลเยี่ยม เพื่อตรึงไม่ให้คน
เข้ำไปเพิ่มเติม
สำหรับกำรปฏิบัติกำรในวันดังกล่ำวพบว่ำทหำรได้มีกำรแต่งกำยที่แตกต่ำงไปจำก
ทหำรทั่วไปทั้งหมวกที่ใส่ อำวุธปืนมีกำรติดอุปกรณ์เสริม เช่น ศูนย์เล็งหรือเลเซอร์ช่วยเล็ง ถุงผ้ำติดที่
ช่องคัดปลอกกระสุน และหมวกไหมพรหมปิดหน้ำ และมีกำรตั้งข้อสังเกตว่ำลักษณะกำรแต่งกำยของ
ทหำรมีควำมคล้ำยคลึงกับทหำรที่อยู่บนรำงรถไฟฟ้ำช่วงศำลำแดง–รำชดำริ อย่ำงไรก็ดี กรณีนี้พบว่ำมี
ภำพที่ป รำกฏอยู่ ทั่ว ไปที่แสดงให้ เห็ น ว่ำทหำรได้ยิงลงมำจำกด้ำนบน และถึงแม้ว่ำทำงภำครัฐ จะ
ออกมำปฏิเสธว่ำไม่ได้มีทหำรขึ้นไปบนรำงรถไฟฟ้ำก็ตำมที
กำรปฏิบัติกำรดังกล่ำวได้เริ่มต้นขึ้นในตอนรุ่งสำงเมื่อเวลำประมำณ 05.00 น. ได้มี
กำรนำกำลังทหำร 2 กองร้อยพร้อมรถหุ้มเกรำะเข้ำตรึงกำลังหน้ำโรงพยำบำลกรุงเทพคริสเตียนและ
เคลื่ อ นก ำลั งไปตำมถนนสี ล มเข้ ำสู่ บ ริ เวณแยกศำลำแดง มี รถหุ้ ม เกรำะ 2 คั น จอดคุ ม เชิ งอยู่ บ น
สะพำนไทย - ญี่ ปุ่ น ต่ อ มำเมื่ อ เวลำประมำณ 05.45 น. ทหำรมีก ำรยิ งข่ ม ขู่ และประกำศให้ ก ลุ่ ม
ผู้ชุมนุมคืนพื้นที่กำรชุมนุมทำให้กำร์ด กลุ่มผู้ชุมรุมต้องถอยร่นไปที่แยกสำรสินซึ่งห่ำงจำกโรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์ประมำณ 200 เมตร เมื่อเข้ำประชิดแนวป้องกันของกลุ่ม ผู้ชุมนุมแล้วทหำรได้ฉีดน้ำใส่
แนวป้องกันเพื่อทำลำยกำบังและตัดวงจรกำรทำงำนของระเบิดที่กลุ่ม ผู้ชุมนุมได้วำงไว้ นอกจำกนั้น
ได้มี กำรส่ งกำลั งทหำรส่ ว นหนึ่ งพร้อมรถหุ้ มเกรำะ 9 คัน เข้ำไปในสวนลุ มพิ นี ในขณะที่ ทำงด้ำน
ถนนสำทรได้มีกำลังทหำรและตำรวจติดอำวุธปืนเอ็ม 16 เข้ำควบคุมพื้นที่และมีกำรยิงเกิดขึ้น
กำรเข้ำควบคุมพื้นที่บริเวณสวนลุมพินี ทหำรซึ่งตั้งฐำนอยู่ภำยในจำนวนหนึ่งได้
ระดมยิงทั้งแบบยิงรัวและแบบทีละนัด ต่อมำเมื่ อเวลำ 08.43 น. ทหำรสำมำรถยึดพื้นที่สวนลุมพินีได้
ส ำเร็ จ มี ก ำรเก็ บ เคลี ย ร์ พื้ น ที่ เก็ บ กู้ ระเบิ ด พบระเบิ ด เคโมห้ อ ยไว้ต ำมจุ ด ต่ ำง ๆ ในขณะเดี ย วกั น
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ด้ำนถนนรำชดำริตรงกันข้ำมกับตึก สก. โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์มีกำรตรวจสอบพบระเบิดลูกเกลี้ยง
1 ลูก กระสุนชนิดเอ็ม 60 จำนวน 200 นัด อย่ำงไรก็ดี ระหว่ำงกำรปะทะกันนั้นมีกำรเผำยำงแนวกั้น
มีเสียงระเบิดดังขึ้นประปรำยจนต้องเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยที่ตึก สก.หนีไปยังตึกอื่น
สำหรับในย่ำนแยกสำรสิน เมื่อเวลำ 12.00 น. กำลังทหำรได้รุกคืบไปถึงบริเวณ
ดังกล่ำวและตรึงกำลังไว้ท่ำมกลำงเสียงปืนจำกฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุม จำกนั้นได้เข้ำยึดเต็นท์อำนวยกำรวิทยุ
ชุมชนของกลุ่มคนเสื้อแดงบริเวณพื้นที่ด้ำนข้ำงสวนลุมพินี ในจุดนี้มีกำรตรวจค้นพบกระสุนเอ็ม 60
มำกกว่ำ 600 นั ด ในขณะที่เต็ น ท์ พ ระสงฆ์ที่ อยู่ในบริเวณเดียวกัน พบปลอกกระสุ น ปืน อำก้ำและ
ปลอกกระสุนปืนลูกซองอยู่ในย่ำมพระ
จำกกำรปะทะในบริ เวณแยกศำลำแดง สวนลุ ม พิ นี แ ละแยกสำรสิ น ระหว่ ำ ง
ช่วงเวลำเช้ำถึงเที่ยงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 5 รำย
(3) บริเวณวัดปทุมวนำรำมและห้ำงเซ็นทรัลเวิลด์ : วัดปทุมวนำรำมถือเป็นสถำนที่
ที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลำงของกำรชุมนุมและกำรสลำยกำรชุมนุมในครั้งนี้ โดยทำงวัดได้มีกำรประกำศ
เป็ น เขตอภั ย ทำนตั้ ง แต่ วั น ที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2553 เพื่ อ เป็ น ที่ ห ลบพั ก ชั่ ว ครำวส ำหรั บ
ผู้ชุมนุมที่ไม่สำมำรถกลับภูมิลำเนำได้ทันที ซึ่งในขณะนั้น กองกำลังทหำรได้เข้ำควบคุมและปิดล้อม
พื้ น ที่ ร ำชประสงค์ ทั้ ง 4 ทิ ศ พร้ อ มกั น นั้ น ได้ มี ก องก ำลั งทหำรประจ ำอยู่ บ นรถรำงไฟฟ้ ำบี ที เอส
สนำมกีฬำแห่งชำติด้วย
ยุ ท ธกำรกระชั บ วงล้ อ มพื้ น ที่ บ ริ เวณรำชประสงค์ ไ ด้ เริ่ ม ต้ น ขึ้ น เมื่ อ เช้ ำ เวลำ
03.00 น. และต่ อ มำเมื่ อ เวลำ 05.00 น. กองก ำลั ง ทหำรได้ เ คลื่ อ นย้ ำ ยก ำลั ง เข้ ำ ยึ ด บริ เ วณ
สี่แยกปทุมวันฝั่งมำบุญครองและสะพำนหัวช้ำงและเมื่อเวลำประมำณช่วงบ่ำยได้มีกำรเคลื่อนกำลัง
เข้ำไปในบริเวณพื้นที่สยำมสแควร์ทั้งบนรถรำงไฟฟ้ำบีทีเอสและถนนพระรำม 1 ได้มีเสียงปืนดังขึ้น
ตลอดเวลำ หลั ง จำกนั้ น เมื่ อ เสี ย งปื น เริ่ ม กระชั บ เข้ ำ สู่ ศู น ย์ ก ลำงกำรชุ ม นุ ม มำกขึ้ น เรื่ อ ย ๆ
นำยณั ฐ วุ ฒิ ไสยเกื้ อ แกนน ำกลุ่ ม คนเสื้ อ แดงได้ ป ระกำศสลำยกำรชุ ม นุ ม ในช่ ว งเวลำประมำณ
13.30 น. ซึ่งผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งได้แยกย้ำยไปขึ้นรถที่จัดเตรียมไว้ที่สนำมกีฬำแห่งชำติเพื่อเดินทำงกลับ
อีกส่วนได้เข้ำไปหลบภำยในวัดปทุมวนำรำม จนกระทั่งเวลำประมำณ 17.00 - 19.00 น. ทหำรได้เริ่ม
ยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมในบริเวณดังกล่ำว โดยยิงจำกบริเวณรำงรถไฟฟ้ำบีทีเอสลงมำบริเวณวัดฯ และถนน
ด้ำนล่ำง เป็นเหตุให้บริเวณวัดปทุมวนำรำมมีผู้เสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น 6 รำยและ 1 รำยในจำนวนนั้น
เป็ นอำสำพยำบำลซึ่งกำลังให้ ควำมช่วยเหลือผู้บำดเจ็บ สำหรับเหตุกำรณ์ที่ห้ ำงเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งมี
เหตุกำรณ์เผำห้ำงนั้นมีผู้เสียชีวิต 1 คน มีสำเหตุมำจำกกำรขำดอำกำศหำยใจ
5.2.2.8 ผลจากการเข้าสลายการชุมนุม
จำกควำมสูญเสียของกำรเข้ำสลำยกำรชุมนุมด้วยปฏิบัติกำร “กระชับวง
ล้อม” ภำยใต้กำรประกำศสถำนกำรณ์ ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงฉบับที่ 2 ในระหว่ำงวันที่ 13 - 19
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พฤษภำคม พ.ศ. 2553 ได้ส่งผลให้ เกิดควำมสู ญเสียและบำดเจ็บทั้งเจ้ำหน้ำที่รัฐและพลเรือนรวม
ทั้งสิ้น 63 รำย โดยแบ่งเป็นเพศชำยจำนวน 58 รำย และเพศหญิงจำนวน 5 รำย ซึ่งในจำนวนทั้งหมด
สำมำรถแบ่งเป็นทหำร 1 รำย ตำรวจ 1 รำย พลเรือน 54 รำย นักข่ำว 1 รำย และอำสำสมัคร-หน่วย
กู้ชีพ 6 รำย และเมื่อพิจำรณำถึงลักษณะและสำเหตุกำรตำย พบว่ำ ในจำนวนผู้เสียชีวิต 63 รำย มี
จำนวน 60 รำยตำยด้วยอำวุธปืน ระเบิด 1 นำย และสำเหตุอื่น ๆ อีก 2 รำย
อย่ ำ งไรก็ ดี ต้ อ งกล่ ำ วไว้ เ ป็ น ส ำคั ญ ด้ ว ยว่ ำ นอกจำกกำรประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรง เมื่อวันที่วันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2553 ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑลแล้ว ในกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงฉบับถัดมำ (ฉบับที่ 2, 3, 4)
รวมทั้ งกำรประกำศขยำยเวลำฯ 40 พบว่ำรัฐ บำลได้ป ระกำศสถำนกำรณ์ ฉุกเฉินที่ มีควำมร้ำยแรง
ครอบคลุมหัวเมืองต่ำงจังหวัดที่สำคัญ ๆ เช่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรำย จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธำนี จังหวัดสกลนคร เป็นต้น และได้มีกำรประกำศยกเลิกฯ
ในแต่ละจังหวัดตำมแต่ละสถำนกำรณ์ในเวลำต่อมำ สำหรับกรุงเทพมหำนคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธำนี และจังหวัดสมุทรปรำกำร ได้มีกำรประกำศยกเลิกฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2553
5.3 ปฏิบัติการกระชับวงล้อมและมาตรการทางการเมือง
จำกควำมสูญเสียจำนวนมำกมำยมหำศำลดังที่ได้อธิบำยได้ข้ำงต้นแล้วนั้น เมื่อพิจ ำรณำ
ถึงปั จจัยที่ส่ งผลให้รัฐบำลประสบควำมสำเร็จในกำรเข้ำสลำยกำรชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง จำก
บทควำมเรื่อง “บทเรียนยุทธกำรกระชับวงล้อมพื้นที่รำชประสงค์ 14 - 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2553”41
ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลให้กำรสลำยกำรชุมนุมประสบควำมสำเร็จซึง่ สำมำรถแบ่งได้ออกเป็น
2 ระดับ คือ ระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติกำร ดังนี้
(1) ระดับนโยบำย จำกบทควำมได้ชี้ให้เห็นถึงควำมสำเร็จของมำตรกำรระดับนโยบำย
สำมำรถสรุปได้ 4 ประกำรคือ
ประกำรแรก ควำมมีเอกภำพของกองทัพและรัฐบำล และรัฐบำลได้มีนโยบำยที่ชัดเจน
มำตลอดว่ำจะใช้มำตรกำรทำงกำรทหำรในกำรกดดันกลุ่มคนเสื้อแดง
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ดู บทที่ 4 ตำรำงที่ 4.4 สถิติกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงตำมพระรำช
กำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548.
41 หั ว หน้ ำ ควง (นำมแฝง), “บทเรี ย นยุ ท ธกำรกระชั บ วงล้ อ ม พื้ น ที่ ร ำชประสงค์ 14 - 19
พฤษภำคม พ.ศ. 2553”, วารสารเสนาธิปัตย์ 97, ฉ.3 (กันยำยน - ธันวำคม 2553): 57 - 69.
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ประกำรที่ ส อง มำตรกำรในกำรควบคุ ม กำรสื่ อ สำรทั้ ง หมด ดั ง จะเห็ น ได้ จ ำกเมื่ อ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีสั่ งปิดสั งคมออนไลน์ของเครือข่ำยพันตำรวจโท ดร.ทักษิ ณ
ชิ น วั ต ร ทั้ ง หมด ท ำให้ ช่ อ งทำงสื่ อ สำรถู ก ตั ด ขำดลง ดั ง จะเห็ น ได้ จ ำกกำรใช้ อ ำนำจตำม
พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้สั่งปิดเว็ปไซด์จำนวน 36 เว็ป
ไซด์42 นอกจำกนี้ รัฐบำลยังสำมำรถควบคุมงำนด้ำนข่ำวสำรได้อย่ำงเบ็ดเสร็จสำมำรถโน้มน้ำวสังคม
ให้เห็นถึงควำมจำเป็นในกำรเข้ำสลำยกำรชุมนุม
ประกำรที่สำม มำตรกำรตัดน้ำ ตัดไฟ ตัดโทรศัพท์ ตัดระบบกำรส่งกำลังบำรุง สำมำรถ
สร้ำงแรงกดดันให้กลุ่มคนเสื้อแดงทั้งทำงกำยภำพและจิตใจ
ประกำรที่สี่ กำรถอนตัวของนำยวีระ มุสิกพงศ์ ประธำนกลุ่ม นปช. และกำรเสียชีวิต
ของ พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล ถือเป็นสัญญำณแห่งควำมพ่ำยแพ้ทำงยุทธศำสตร์ของกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่ง
ส่งผลดีต่อปฏิบัติกำรของรัฐบำล
(2) ระดับปฏิบัติกำร ควำมสำเร็จของกำรเข้ำควบคุมพื้ นที่และสลำยกำรชุมนุมมีปัจจัย
สรุปคือ
ประกำรแรก ด้ำนกำลังพลและกำรเข้ำควบคุมพื้นที่ กล่ำวคือ เป็นกำรปฏิบัติกำรร่วม
ของ 3 เหล่ำทัพ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอำกำศ โดยกำลังหลักที่ใช้ปฏิบัติกำรเป็น
กำลังของกองทัพบก จำนวน 3 กองพล ได้แก่ กองพลที่ 1 รักษำพระองค์ (พล.ร.1รอ.) ใช้กำลัง 3
กรม หลัก คือ ร.1 รอ, ร.11 รอ. และ ร.31 รอ. โดยให้ รอ.1 รอ. กับ ร.11 รอ. วำงกำลังพื้นที่ดินแดง
พญำไท รำชปรำรภ ร.31 รอ. เป็นหน่วยเคลื่ อนที่เร็ว พร้อมปฏิบัติกำรพิเศษ กองพลทหำรม้ำที่ 2
รักษำพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) มีห น้ำที่ดูแลพื้นที่ถนนวิทยุ บ่อนไก่ ศำลำแดง ลุมพินี และสำมย่ำน
กองพลทหำรรำบที่ 9 (พล.ร. 9) มีหน้ำที่ดูแลพื้นที่อโศก เพลินจิต และชิดลม
นอกจำกนี้ ยังมีกองกำลังพร้อมสนับสนุนคือ พล.ร. 2 รอ. กำลังของหน่วยอำกำศโยธิน
(อย.) กองทัพอำกำศพร้อมออกปฏิบัติหน้ำที่ 24 ชั่วโมง และมีหน่วยปฏิบัติกำรทำงอำกำศพร้อมขึ้น
บินเหนือพื้นที่รำชประสงค์ตลอดเวลำ
ประกำรที่ ส อง วิธีก ำรในกำรสลำยกำรชุ มนุ ม พบว่ำกำรสลำยกำรชุม นุ มครั้ง นี้ เป็ น
ปฏิบั ติกำรทำงทหำรเต็มรูป แบบซึ่งใช้ยุทธวิธีกำรรบในเมือง มี ยุทโธปกรณ์ ทำงทหำรเต็มอัตรำศึก
อำวุ ธ ประจ ำกำยที่ ทั น สมั ย อำวุ ธ ปื น ซุ่ ม ยิ ง อำวุ ธ สงครำง เช่ น M79, M16, AK47, Travo 21
ชุดสไนเปอร์ หน่วยยำนเกรำะ
42

ศูนย์อำนวยกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ที่ กห 0407.45/1 เรื่อง กำรปิดกั้นเว็ปไซด์ตำม
พรก.กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน , เรียน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร, วันที่ 7 เมษำยน 2553.
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ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำถึงปริมำณอำวุธปืนที่ภำครัฐใช้ในกำรเข้ำสลำยกำรชุมนุมของกลุ่มคน
เสื้อแดงในช่วงเวลำดังกล่ำวพบว่ำมีกำรเบิกใช้กระสุนปืนตั้งแต่วันที่ 11 มีนำคม – 19 พฤษภำคม
พ.ศ. 2553 เป็ น จ ำนวนทั้ งสิ้ น 597,500 นัด และในภำยหลั งได้มีกำรน ำไปคืนกรมสรรพำวุธ เพี ยง
497,577 นัด นั่นหมำยควำมว่ำมีกำรใช้อำวุธไปจำนวนทั้งสิ้น 117,923 นัด และในจำนวนดังกล่ำว
เป็นกระสุนจริง 111,303 นัด กระสุนซุ่มยิงจำนวน 2,520 นัด ซึ่งสำมำรถแจงแจงรำยละเอียดได้ตำม
ตำรำง ดังนี้
ตารางที่ 5.4
รายงานการเบิกใช้กระสุนปืนและเครื่องระเบิด สป. 5 กรมสรรพาวุธ ทบ.
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ชนิดปืน
กระสุ น ปื น ลู กซองขนำด 12 เกจ เบอร์ 00 ใช้ กับ ปื น ลู ก
ซอง
กระสุนปืนเล็กยำว ขนำด 5.56 มม. M 193 ใช้กับปืน M
16 A 1
กระสุนปืนเล็กยำว ขนำด 5.56 มม. M 855 (กระสุนหัวสี
เขียว) ใช้กับปืน M 16 A 2
กระสุนปืนเล็กยำว ซ้อมรบ ขนำด 5.56 (กระสุนแบลงค์)
ใช้กับปืน M 16 A 1 / ปืน M 16 A 2 (ต้องติดเครื่องเพิ่ม
แรงขับที่ปำกกระบอกปืน)
กระสุนปืนเล็กยำว ขนำด 5.56 มม. หัวกระสุนเจำะเกรำะ
กระสุนปืนเล็กยำว ขนำด 7.62 แมตซ์ M 852 M 60
กระสุนปืนเล็กยำว 88 รำง 8 นัด ใช้กับปืน M 1 Garand
กระสุนปืนซุ่มยิง (สไนเปอร์) แบบ SG 3000 ขนำด 7.62
รวมทั้งสิ้น

จานวนเบิก
350,000

จานวนคืน
301,271

จานวนใช้
48,729

20,000

17,260

2,740

150,000

105,268

44,732

10,000

3,380

6,620

85,000
2,000
50,000
3,000
597,500

5,500
860
45,158
480
497,577

79,500
1,140
4,842
2,520
117,923

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลประชำชนผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชุมนุมกรณี เม.ย - พ.ค. 53, ความจริง
เพื่ อ ความยุ ติ ธ รรม, 587-588, อ้ ำ งถึ ง ใน “ตั ว เลขเป๊ ะ ๆ หลุ ด มำได้ อ ย่ ำ งไร”เสี ย งบ่ น จำก
“พล.อ.ดำว์ พ งษ์ ”กรณี ย อดเบิ ก จ่ ำ ยกระสุ น ”พฤษภำมหำโหด” มติ ช นออนไลน์ , 25 มี น ำคม
พ.ศ. 2554
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5.4 อรรถคดีอันสืบเนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
สำหรับกำรอธิบำยในหัวข้อนี้ ผู้เขียนเห็นว่ำมีประเด็นที่สำคัญสมควรแก่กำรพิจำรณำอยู่
อย่ำงน้อย 2 ประเด็น (1) สถิติกำรดำเนินคดีในข้อหำกำรฝ่ำฝืนกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และ
(2) กำรตรวจสอบควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งสำมำรถอธิบำยดังต่อไปนี้
5.4.1 สถิติการจับกุมและการดาเนินคดีในข้อหาการฝ่าฝืนการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน
จำกกำรรวบรวมข้อมูลของ ศปช. กรณีกำรจับกุมและกำรดำเนินคดีอันสืบเนื่อง
จำกกำรประกำศสถำนกำรณ์ ฉุก เฉิ น ที่ มีค วำมร้ำยแรงทั้ งในเขตกรุงเทพมหำนคร ปริม ณฑลและ
ต่ำงจังหวัดระหว่ำงเดือนมีนำคม-พฤษภำคม พ.ศ. 2553 พบว่ำมีผู้ถูกจับกุมจำนวนทั้งสิ้น 1,857 คน
และผู้ถูกดำเนินคดีจำนวนทั้งสิ้น 1,763 คน ซึ่งสำมำรถจำแนกตำมศำลและประเภทคดี ได้ตำมตำรำง
ดังนี้
ตารางที่ 5.5
จานวนผู้ถูกดาเนินคดีจาแนกตามศาลและประเภทคดีที่เกี่ยวข้อง

กรุงเทพฯ

ศาลยุติธรรม
ศาลเยาวชนและครอบครัว
ฝ่าฝืน คดีอาญาอืน่ ๆ ฝ่าฝืน พรก. ฝ่าฝืน
คดีอาญา ฝ่าฝืน พรก.
พรก.ฉุกเฉินฯ
ฉุกเฉินฯ และ พรก.ฉุกเฉิน อื่น ๆ ฉุกเฉินฯ และ
คดีอาญา
ฯ
คดีอาญา
อื่น ๆ
อื่น ๆ
539
48
202
22
1
8

ปริมณฑล

60

1

87

16

-

1

ภาคกลาง

163

6

19

26

-

2

ภาคเหนือ

3

2

29

5

-

3

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก

234

77

121

71

-

-

3

-

2

-

-

-

รวม

1,002

134

460

140

1

26

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลประชำชนผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชุมนุมกรณี เม.ย - พ.ค. 53,
ความจริงเพื่อความยุติธรรม, 451.
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จำกตำรำงข้ ำงต้ น ศปช. ได้ชี้ ให้ เห็ น ว่ำคนส่ ว นใหญ่ ถูก จับ กุ ม ระหว่ำงวัน ที่ 19 - 20
พฤษภำคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบำลเข้ำสลำยกำรชุมนุมและประกำศใช้ข้ อกำหนดห้ำมบุคคล
ออกนอกเคหสถำนในเวลำที่ ก ำหนด ดั งนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ ำ ผู้ ที่ ถู ก จั บ กุ ม ข้ อ หำฝ่ ำ ฝื น กำรประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินนั้น มีสำเหตุมำจำกพฤติกรรมเข้ำร่วมหรือสนับสนุนกำรชุมนุม หรือเพียงแต่ออก
นอกเคหสถำนในเวลำที่กำหนดซึ่งรวมระยะเวลำเพียง 10 วันเท่ำนั้น ด้วยเหตุนี้ ศปช. ยังมีควำมเห็น
ว่ำกำรประกำศห้ำมออกนอกเคหสถำนในเวลำที่กำหนดได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพในวิถีชีวิต
ปรกติของประชำชนเป็นอย่ำงมำก43
5.4.2 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ภำยหลั ง กำรประกำศสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วำมร้ ำ ยแรงตำมพระรำช
กำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งคำสั่งอื่น ๆ ภำยใต้อำนำจตำม
พระรำชกำหนดฯ ของนำยอภิ สิ ท ธิ์ เวชชำชีว ะเมื่ อวัน ที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2553 ผู้ เขียนได้ท ำกำร
รวบรวมคำวินิ จฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ พบว่ำมีผู้ ร้องขอให้ ศำลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยควำมชอบด้ว ย
รัฐธรรมนูญ (ฉบับปี พ.ศ. 2550) ดังอธิบำยในประเด็นที่สำคัญ ๆ ได้ดังนี้
นำยคำรม พลทะกลำง ผู้ ร้อ ง ได้ ยื น ฟ้ อ งนำยอภิ สิ ท ธิ์ เวชชำชี ว ะ นำยสุ เทพ
เทือกสุบรรณ และคณะรัฐมนตรีต่อศำลปกครองสูงสุด และในเวลำต่อมำศำลปกครองได้ยื่นให้ศำล
รั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ำรณำวิ นิ จ ฉั ย ในข้ อ หำที่ ก ลุ่ ม บุ ค คลดั ง กล่ ำ วใช้ อ ำนำจไม่ ช อบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ฉบับปี พ.ศ. 2550 โดยกำรออกคำสั่งประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงลงวันที่ 7 เมษำยน
พ.ศ. 2553 อันเนื่องด้วยกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงตำมพระรำชกำหนดกำร
บริห ำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ไม่ได้เป็ นไปตำมรัฐธรรมนูญ ฉบั บปี พ.ศ. 2550

43

ศูน ย์ ข้อมูล ประชำชนผู้ ได้รับ ผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชุมนุม กรณี เม.ย - พ.ค. 53,
ความจริงเพื่อความยุติธรรม, 452.
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มำตรำ 18444 ประกอบกับ พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้
ถูกตรำตำมควำมในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้ว ด้วยเหตุผลที่ว่ำนี้ ผู้ร้องจึงเห็น
ว่ำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่ มีควำมร้ำยแรงจึงเป็นกำรใช้อำนำจโดยมิชอบ ผนวกกับไม่ได้
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มำตรำ 184 อย่ำงไรก็ดี คำพิจำรณำวินิจฉัย
ของศำลรัฐธรรมนู ญ เห็น ว่ำ ผู้ร้องไม่ได้ขอให้ ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยว่ำบทบัญญัติใดแห่ ง
พระรำชก ำหนดกำรบริ ห ำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 มำตรำใดขั ด หรื อ แย้ งต่ อ

44มำตรำ

184 “ในกรณี เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษำควำมปลอดภัยของประเทศ ควำม
ปลอดภั ย สำธำรณะ ควำมมั่ น คงในทำงเศรษฐกิ จ ของประเทศ หรื อ ป้ อ งปั ด ภั ย พิ บั ติ ส ำธำรณะ
พระมหำกษัตริย์จะทรงตรำพระรำชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระรำชบัญญัติก็ได้
กำรตรำพระรำชกำหนดตำมวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เฉพำะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่ำเป็นกรณี
ฉุกเฉินที่มีควำมจำเป็นรีบด่วนอันมิอำจจะหลีกเลี่ยงได้
ในกำรประชุมรัฐสภำครำวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระรำชกำหนดนั้นต่อรัฐสภำเพื่อ
พิจำรณำโดยไม่ชักช้ำ ถ้ำอยู่นอกสมัยประชุมและกำรรอกำรเปิดสมัยประชุมสำมัญจะเป็นกำรชักช้ำ
คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินกำรให้มีกำรเรียกประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญเพื่อพิจำรณำอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
พระรำชกำหนดโดยเร็ว ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรไม่อนุมัติ หรือสภำผู้แทนรำษฎรอนุมัติแต่วุฒิ สภำไม่
อนุมัติและสภำผู้แทนรำษฎรยืนยันกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิก
ทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้ แทนรำษฎร ให้พระรำชกำหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือน
กิจกำรที่ได้เป็นไปในระหว่ำงที่ใช้พระรำชกำหนดนั้น
หำกพระรำชกำหนดตำมวรรคหนึ่งมีผ ลเป็นกำรแก้ไขเพิ่ มเติมหรือยกเลิกบทบัญ ญั ติแห่ ง
กฎหมำยใด และพระรำชกำหนดนั้นต้องตกไปตำมวรรคสำม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่มีอยู่ก่อน
กำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่กำรไม่อนุมัติพระรำชกำหนดนั้นมีผล
ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำอนุมัติพระรำชกำหนดนั้น หรือถ้ำวุฒิสภำไม่อนุมัติและสภำ
ผู้แทนรำษฎรยืนยันกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่
ของสภำผู้แทนรำษฎร ให้พระรำชกำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระรำชบัญญัติต่อไป
กำรอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระรำชกำหนด ให้นำยกรัฐมนตรีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ใน
กรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
กำรพิจำรณำพระรำชกำหนดของสภำผู้แทนรำษฎรและของวุฒิสภำในกรณียืนยั นกำรอนุมัติ
พระรำชกำหนด จะต้องกระทำในโอกำสแรกที่มีกำรประชุมสภำนั้น ๆ”
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รัฐธรรมนู ญ แต่ผู้ ร้องขอให้พิจำรณำวินิจฉัยว่ำกำรกระทำของผู้ถูกฟ้องขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ศำลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจำรณำวินิจฉัย45
ทั้งนี้ ในเวลำต่อมำนำยคำรม พลทะกลำง ได้ยื่นฟ้องนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ นำยสุเทพ
เทือกสุบรรณ และคณะรัฐมนตรีต่อศำลปกครองสูงสุด และศำลปกครองได้ส่งควำมเห็นเพื่อขอให้ศำล
รัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัย ว่ำพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
มำตรำ 16 ขั ด หรื อแย้ งต่อ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี พ.ศ. 2550 มำตรำ 22346 หรือ ไม่ เมื่ อ พิ จำรณำถึ ง
รำยละเอีย ดตำมคำร้องที่ ศำลปกครองสู งสุ ด ส่ งให้ ศำลรัฐธรรมนู ญ พบว่ำ ผู้ ร้องได้กล่ ำวหำว่ำกำร
ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรง เมื่อวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2553 และกำรให้มีกำรจัดตั้ง
ศูนย์อำนวยกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) พร้อมทั้งคำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับปฏิบัติงำนนั้นไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มำตรำ 184 อันเนื่องด้วยเหตุผลที่คล้ำยคลึงกันกับกรณีข้ำงต้น
กล่ำวคือ พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 เป็นพระรำชกำหนดที่
ออกตำมควำมในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งได้ถูกยกเลิกไปแล้ว กำรบังคับใช้พระรำชกำหนดฯ
ดังกล่ำวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย ทั้งนี้ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในห้วงเวลำดังกล่ำวยังไม่ปรำกฏว่ำมี
สถำนกำรณ์ใด ๆ ที่เป็นเหตุผลเพียงพอและยังไม่เข้ำองค์ประกอบตำมที่กำหนดสำหรับ กำรประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ประกอบกับในขณะนั้น มีกำรประกำศพื้นที่ปรำกฏเหตุกำรณ์อันกระทบต่อควำม
มั่ น คงภำยในรำชอำณ ำจั ก รตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในอำณ ำจั ก ร
พ.ศ. 2551 อยู่แล้ว จึงไม่มีควำมจำเป็นที่รัฐบำลจะประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทับซ้อนแต่อย่ำงใด
45

คำสั่งศำลรัฐธรรมนูญ ที่ 12/2553 เรื่องพิจำรณำที่ ต. 6/2553 วันที่ 2 มิถุนำยน 2553.
46 มำตรำ 223 “ศำลปกครองมี อำนำจพิ จ ำรณำพิ พ ำกษำคดี พิพ ำทระหว่ำ งหน่ ว ยรำชกำร
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ หรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐกับ เอกชน หรือระหว่ำงหน่ วยรำชกำร หน่ว ยงำนของรัฐ รัฐวิส ำหกิจ องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น หรือองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้วยกัน อันเนื่องมำจำกกำรใช้อำนำจทำง
ปกครองตำมกฎหมำย หรือเนื่องมำจำกกำรดำเนินกิจกำรทำงปกครองของหน่วยรำชกำร หน่วยงำน
ของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ รวมทั้งมีอำนำจพิจำรณำพิพำกษำเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยบัญญัติ
ให้อยู่ในอำนำจของศำลปกครอง
อำนำจศำลปกครองตำมวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกำรวินิจฉัยชี้ขำดขององค์กรตำมรัฐธรรมนูญซึ่ง
เป็นกำรใช้อำนำจโดยตรงตำมรัฐธรรมนูญขององค์กรตำมรัฐธรรมนูญนั้น
ให้มีศำลปกครองสูงสุดและศำลปกครองชั้นต้น และจะมีศำลปกครองชั้นอุทธรณ์ด้วยก็ได้”
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อย่ำงไรก็ดี ประเด็นของผู้ฟ้องที่ว่ำพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มำตรำ 16 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มำตรำ 223 หรือไม่นั้น
ศำลรัฐธรรมนูญมีควำมเห็นว่ำ พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
เป็นกฎหมำยที่มีเจตนำรมณ์ให้อำนำจฝ่ำยบริหำรในกำรบริหำรสถำนกำรณ์ที่กระทบต่อควำมมั่นคง
ของรัฐ หรืออำจทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภำวะคับขัน จนอำจกระทบ
ต่อเอกภำพและบูรณภำพแห่งอำณำเขต รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกภัยพิบัติสำธำรณะ และ
กำรฟื้นฟูสภำพควำมเป็นอยู่ของประชำชนที่ได้รับควำมเสียหำย รัฐจึงมีควำมจำเป็นต้องให้อำนำจฝ่ำย
บริหำรเพิ่มเติมขึ้นบำงประกำร เพื่อให้เหมำะสมกับกำรแก้ไขปัญหำในแต่ละสถำนกำรณ์ และมีควำม
เป็ น อิ ส ระอั น มี ลั กษณะที่ แตกต่ ำงไปจำกกำรใช้อำนำจบริห ำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ ป รกติ ทั้ งนี้
เพื่อให้กำรแก้ไขสถำนกำรณ์ดังกล่ำวยุติไปโดยเร็วและประชำชนได้ใช้ชีวิตอย่ำงเป็นปรกติสุข และ
สำหรับมำตรำ 16 ซึ่งบัญญัติให้ข้อกำหนด ประกำศ คำสั่ง หรือกำรกระทำตำมพระรำชกำหนดฯ ไม่
อยู่ ในบั งคั บ ของกฎหมำยว่ ำด้ ว ยวิ ธีป ฏิ บั ติ รำชกำรทำงปกครอง และกฎหมำยว่ ำด้ ว ยกำรจั ด ตั้ ง
ศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีนั้น เป็นกำรบัญญัติจำกัดอำนำจกำรตรวจสอบควบคุมกำรออกกฎ
และกำรกระทำของฝ่ำยบริหำรของศำลปกครอง โดยมีเจตนำรมณ์ให้ฝ่ำยบริหำรมีอำนำจพิเศษบำง
ประกำรสำหรับบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน อั นเป็นเครื่องมือในกำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐ
ควำมปลอดภัยของประเทศ และป้องปัดภัยพิบัติสำธำรณะ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมยิ่งกว่ำ
ประโยชน์ของปัจเจกชนแต่ละรำยในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน อย่ำงไรก็ดี บทบัญญัติของมำตรำ 16 ไม่ได้
หมำยควำมว่ ำ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพของประชำชนที่ อ ำจได้ รั บ ผลกระทบจำกกำรด ำเนิ น กำรตำม
พระรำชก ำหนดฯ จะมิ ได้ รั บ ควำมคุ้ ม ครอง เพรำะผู้ ได้ รั บ ควำมเสี ย หำยยั งสำมำรถน ำคดี เข้ ำ สู่
กระบวนกำรพิ จ ำรณำของศำลยุ ติ ธ รรม รวมทั้ ง มี สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งค่ ำ เสี ย หำยจำกทำงรำชกำรได้
ด้วยเหตุนี้ ศำลรัฐธรรมนูญจึงมีคำวินิจฉัยว่ำ พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 มำตรำ 16 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มำตรำ 22347

47

คำวินิ จ ฉัย ที่ 9/2553 เรื่อง ศำลปกครองสู งสุ ดส่ งควำมเห็ น เพื่ อขอให้ ศำลรัฐ ธรรมนู ญ
พิจำรณำวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 211 ว่ำ พระรำช
กำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มำตรำ 16 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 223 หรือไม่, รำชกิจจำนุเษกษำ, เล่ม 127 ตอนที่
77ก, 36 - 41, 15 ธันวำคม 2553.
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บทที่ 6
บทวิเคราะห์ว่าด้วยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและบริบททางการเมืองของไทย
จากสถานการณ์ทางการเมืองและการสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงโดยกองกาลัง
ทหารด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ เต็มอัตราศึกภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตาม
พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ .ศ. 2548 ในช่ ว งระหว่ า งปี
พ.ศ. 2552 - 2553 โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในช่ วงปี ห ลั ง ได้ คร่าชีวิตพลเรือนและเจ้าหน้าที่รัฐ ไปเกือ บ
100 ชีวิตนั้น เมื่อพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรมพบว่าสถานการณ์ ทางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวมี
องค์ประกอบที่สาคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ (1) การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง (2) การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 และ (3) การเข้าสลายการชุมนุมของภาครัฐ
อย่ างไรก็ ต าม จากการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ สถานการณ์ ท างการเมื อ งในช่ ว งเวลา
ดังกล่าว ประกอบกับความมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือต้องการศึกษาถึงความสอดคล้องความ
เหมาะสมของพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กับหลักนิติรัฐ
หลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหมาะสมในการประกาศบังคับใช้กับ
บริบททางการเมือง ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การวิเคราะห์ในบทนี้ครอบคลุมประเด็นทั้งทางด้านรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ผู้เขียนจึงแบ่งกรอบการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็น คือ (1) บทวิเคราะห์ขบวนการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดง (2) บทวิเคราะห์พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ (3) ข้อพิจารณาสาหรับการประกาศบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน
6.1 บทวิเคราะห์ขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดง
เป็นที่ทราบกัน ดีว่าจุดเริ่มต้นของขบวนการเคลื่อนไหวและการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อ
แดงทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคในช่ ว งระหว่ า งปี พ.ศ. 2552 - 2553 ได้ มี ก ารโจมตี เรื่ อ ง
ความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาคืน
อานาจให้ กับ ประชาชนและจั ดให้ มี การเลื อกตั้งใหม่เป็นการทั่วไป ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าข้อเรียกร้อง
ดังกล่าวของกลุ่มคนเสื้อแดงเป็น ข้อเรียกร้องทางการเมืองที่สามารถจะกระทาได้ตามครรลองของ
ระบอบประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้ สาหรับการวิเคราะห์ ขบวนการเคลื่ อนไหวดังกล่า ว ผู้เขียนจะใช้
แนวคิดเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้เห็นถึงความชอบธรรมบางประการ
ของขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดง
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6.1.1 กรอบแนวคิดว่าด้วยเสรีภาพในการชุมนุม
เสรีภาพในการชุมนุมหรือการชุมนุมสาธารณะ (public meeting) เป็นเสรีภาพ
อย่างหนึ่งของรัฐที่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจะต้องบัญญัติรองรับไว้ในระดับรัฐธรรมนูญ
ดังเห็นได้จากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า (พ.ศ. 2550) มาตรา 63 1 ที่ได้บัญญัติหลักการดังกล่าวนั้นไว้
โดยสรุปคือ การชุมนุมจะต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความที่
ปรากฏจะพบว่าเสรีภาพในการชุมนุมนั้นมีลักษณะเป็นสิทธิสัมพันธ์ (relative right) ไม่ใช่เสรีภาพอัน
เด็ดขาด (absolute right) กล่าวคือ สิทธิในการชุมนุมอาจจะถูกจากัดลงได้ตามกฎหมายกาหนด
เช่น ในภาวะสงคราม หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังจะเห็นได้จากวรรค 2 ของมาตรา 63 ดังนั้น เสรีภาพ
ลักษณะดังกล่าวจะมีความแตกต่างกับ เสรีภาพด้านอื่น ๆ เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพ
ในร่างกาย เป็นต้น เพราะเสรีภาพเหล่านี้มีลักษณะที่เป็นเด็ดขาดและสมบูรณ์โดยแท้
สาหรับความหมายของคาว่าเสรีภาพในการชุมนุม นั้นมีการให้นิยามไว้หลากหลาย เช่น
หมายถึง เสรีภาพที่สาคัญในระบอบประชาธิปไตยที่บุคคลจะมาพบปะ (Meeting) เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือเรื่องใด ๆ ก็ตาม2 หรือการนิยามถึงการเข้ามารวมอยู่
ชั่วครั้งชั่วคราวของบุคคลหลายคนเพื่อสนทนาหรือโต้แย้งเรื่องใด ๆ การรวมกันเช่นนี้จะมีความผิดก็
ต่อเมื่อมีความประสงค์ผิดกฎหมาย 3 หรือการนิยามว่าเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะเป็นส่วนหนึ่ง
ของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนจะมาชุมนุมรวมกลุ่มกัน เพื่อแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ4 เป็นต้น

1

มาตรา 63 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”
“การจากัดสิทธิเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้
สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือใน
ระหว่างที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก”
2 หยุด แสงอุทัย, คำอธิบำยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2511 (กรุงเทพฯ:
นาเซียการพิมพ์, 2512), 54.
3 ไพโรจน์ ชัยนาม, คำอธิบำยกฎหมำยรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, (กรุงเทพฯ: อักษรนิติ,
2549), 461.
4 วิษณุ เครืองาม, “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,” วำรสำรนิติศำสตร์ 11, 5 (2524):
570 - 571.
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบพื้นฐานของการใช้เสรีภาพในการชุมนุม
พบว่ า สามารถแบ่ ง ได้ อ อกเป็ น 6 ประการ 5 ได้ แ ก่ (1) เสรี ภ าพในการแสดงออก (freedom of
expression) (2) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (freedom of opinion) (3) เสรีภาพในการพูด
(freedom of speech) (4) เสรีภาพในการเดินทาง (freedom of movement) (5) เสรีภาพในการ
พิ ม พ์ (freedom of press) และ (6) เสรี ภ าพในการเลื อ กตั้ ง (right to vote) ดั ง จะเห็ น ได้ ว่ า
เสรีภาพข้างต้นทั้ง 6 ประการล้วนแล้วแต่เป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้น
ดังนั้น จะเห็น ได้ว่าความหมายของเสรีภาพในการชุมนุมจึงหมายถึงเสรีภาพลักษณะ
หนึ่งตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย โดยพลเมืองสามารถมารวมตัวกันเพื่อแสดงความคิดหรือ
เรียกร้องอย่างใดอย่างหนึ่งในทางสาธารณะไปยังรัฐซึ่งการชุมนุมจะต้องมีลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย
และไม่นาพาไปสู่ความวุ่นวายของบ้านเมืองหรือเป็นการชุมนุมโดยสงบนั่นเอง
อย่างไรก็ดี นอกจากเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบในเชิงหลักการทั่วไปแล้วประเด็น
ดังกล่าวนี้ยังมีสถานะเป็ นหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่บัญญัติรับรองไว้เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปที่
สาคัญ ๆ ได้แก่ป ฏิญ ญาสากลว่าด้วยสิท ธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 มาตรา 20(1)6
(Universal Declaration of Human Rights: UDHR) และกติ การะหว่างประเทศว่าด้ว ยสิ ท ธิของ
พลเมืองและสิ ท ธิท างการเมื อง ค.ศ. 1966 มาตรา 217 (International Covenant on Civil and
Political Rights: ICCPR) เป็นต้น ซึ่งข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งสองได้บัญญัติรับรองเสรีภาพของ
การชุมนุมที่สงบและปราศจากอาวุธไว้ให้สามารถกระทาได้

5

วินิจ เจริญชัยยง, “กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), 10 - 11.
6 Article 20 (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and
association.
7 Article 21 The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions
may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity
with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of
national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public
health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
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6.1.2 ปัญหาของขบวนการเคลื่อนไหวและการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง
ตามที่ได้อธิบายไปข้างต้นแล้วว่าขบวนการเคลื่อนไหวและการชุมนุมของ
กลุ่มคนเสื้อแดงนั้นมีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยุบสภาคืนอานาจ
ให้กับประชาชนและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เป็นการทั่วไปอันเนื่องจากมองว่าการจัดตั้งรัฐบาลผสม
ของนายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะนั้ น ไม่ มี ค วามชอบธรรมทางการเมื อ ง ประเด็ น ดั ง กล่ าวนี้ ผู้ เขี ย นมี
ความเห็นในเบื้องต้นว่าการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นเป็นการแสดงออกทางการเมืองที่สามารถ
กระทาได้ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นการสะท้อนเจตจานงทางการเมืองของตน
ไปยังรัฐบาล
แต่กระนั้นก็ดี เราคงไม่ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยสภาพข้อเท็จจริงทางการเมืองของการ
ชุมนุ มและการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้ อแดงในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 มีห ลายเหตุการณ์
ต่างกรรมต่างวาระที่ผิดต่อกฎหมายและเกินกว่าขอบเขตที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองไว้ กล่าวคือ
มีหลายเหตุการณ์ที่การชุมนุมไม่ได้ดาเนินไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ เช่น เหตุการณ์ที่กลุ่มที่ก ลุ่ม
คนเสื้อแดงได้บุกล้มการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาครั้งที่ 14 ที่โรงแรมรอยัลคลิฟ
บีช รีสอร์ตจังหวัดชลบุรี กรณีบุกเข้าไปในกระทรวงมหาดไทยและมีทุบรถของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
และนายนิพนธ์ พร้อมพันธ์เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 และกรณีการบุกเข้าไปบริเวณอาคารรัฐสภา
เพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการประชุม เมื่อเดื อนเมษายน พ.ศ. 2553 เป็นต้น ดังจะเห็นว่า
กรณีตัวอย่างข้างต้นเป็นกระทาที่ผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง8
จากการสั ม ภาษณ์ น ายสมบั ติ บุ ญ งามอนงค์ นั กกิ จ กรรมและเป็ น หนึ่ งในกลุ่ ม
ผู้ ชุม นุ ม ในขณะนั้ น มี ความเห็ น ว่าข้ อเรียกร้อ งของกลุ่ ม คนเสื้ อแดงเป็ น ข้อ เรียกร้องซึ่ งเป็ น ไปตาม
ระบอบประชาธิปไตย แต่ขบวนการการเคลื่อนไหวบางเหตุการณ์มีปัญหาเรื่องวิธีการซึ่งไปละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่น ทั้งยังมีกองกาลังติดอาวุธจากกลุ่มนายทหารในระดับแกนนาของกลุ่มคนเสื้อ
แดง และน าไปสู่ ค วามรุน แรงในท้ายที่ สุ ด 9 ในขณะเดียวกัน ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ปณิ ธ าน
วั ฒ นายากร อดี ต รองเลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ฝ่ า ยการเมื อ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ฆษกประจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรีส มัยรัฐ บาลนายอภิสิ ทธิ์ เวชชาชีวะ ได้เน้นย้าว่าเสรีภ าพในการชุมนุมตามระบอบ
ประชาธิป ไตยนั้ น จะต้อ งเป็ น การด าเนิ น กิจกรรมทางการเมือ งที่ ตั้ งอยู่บ นพื้ น ฐานของการเคารพ
8

ทั้งนี้ ประกอบกับปัญหาด้านโครงสร้างกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่ไม่เอื้อและ
ส่งเสริมเสรีภาพในการชุมนุมทั้งในระดับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า (พ.ศ.2550) และการขาดกฎหมาย
ว่าด้วยการชุมนุม, ดู บทที่ 4 (4.5)
9 สมบัติ บุญงามอนงค์ , สัมภาษณ์โดย สราวุธ ทับทอง, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 1 มกราคม
2557.

181
กฎหมายเป็น ประการส าคัญ 10 นอกจากนี้ ด้านนายอานนท์ นาภา ทนายความด้านสิทธิ มนุษยชน
เห็น ว่าการชุมนุมในปี พ.ศ. 2553 แกนนาของกลุ่มคนเสื้อแดงได้มีการปราศรัยที่ขาดจิตสานึกทาง
การเมืองและขาดความรั บ ผิ ดชอบ กล่ าวคื อ มีก ารปราศรัยที่ยั่ว ยุสุ่ มเสี่ ยงให้ เกิ ดการกระท าผิ ด ที่
กฎหมาย11
ด้ว ยเหตุผ ลข้างต้น นั้น ผู้ เขียนจึงมี ข้อสรุป ว่าการชุมนุ มของกลุ่ มคนเสื้ อแดงใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 มีความชอบธรรมในระดับหนึ่งอันเนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของการชุมนุม
คือการเรีย กร้ องให้ รัฐ บาลยุ บ สภาคืนอานาจให้ กับ ประชาชนซึ่งเป็นข้อเรียกร้องตามครรลองของ
ระบอบประชาธิป ไตยที่สามารถจะกระทาได้เมื่อประชาชนเห็นว่ารัฐบาลไม่มีความชอบธรรมที่จะ
บริหารประเทศ อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าข้อเรียกร้องหรือวัตถุประสงค์ของการชุมนุมจะมีความชอบธรรมใน
เบื้องต้นแต่พบว่าการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในหลายเหตุการณ์ต่างกรรมต่างวาระมีปัญหาเรื่อง
ของยุทธศาสตร์และวิธีการของการชุมนุมที่ผิดต่อกฎหมายและนาไปสู่ความรุนแรงในหลายกรณี
จากข้อ เท็ จ จริ งที่ ว่า การชุ ม นุ ม ในหลายเหตุ ก ารณ์ ผิ ด ต่อ กฎหมายและเกิน กว่ า
ขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ ฉบั บก่อนหน้า (พ.ศ. 2550) มาตรา 63 ให้ การคุ้มครอง ประเด็นที่สาคัญซึ่ง
จะต้ อ งพิ จ ารณาต่ อ ไปอย่ า งน้ อ ย 2 ประการจากผลพวงของการชุ ม นุ ม ที่ ผิ ด ต่ อ กฎหมายนั้ น
ประการแรก คือ เสรีภาพในการชุมนุม ของกลุ่มคนเสื้อแดงจะถูกล้มล้างหรือทาลายให้เสียไปทั้งหมด
หรือไม่ และประการถัดมา คือ เหตุการณ์การชุมนุมในส่วนอื่น ๆ ที่เป็นการชุมนุมที่สงบและปราศจาก
อาวุธ ของกลุ่ มคนเสื้ อแดงจะได้รั บ คุ้มครองหรือไม่นั้ น ซึ่งในเบื้ องต้น ผู้ เขียนมีความเห็ น ว่ามี ความ
จาเป็นต้องแยกพิจารณาออกเป็นแต่ละกรณีเพื่อให้เห็นสภาพความเป็นจริงของแต่ละเหตุการณ์ และ
ส าหรั บ การพิ จ ารณาประเด็ น ที่ ส าคั ญ 2 ประการข้างต้ น นั้ น ผู้ เขี ยนมีค วามเห็ น ว่า อัน เนื่ อ งด้ว ย
เสรีภาพในการชุมนุมนั้นถือเป็นเครื่องมือสุดท้ายในระบอบประชาธิปไตยซึ่งพลเมืองจะใช้เพื่อโต้แย้ง
อานาจรัฐหรือสะท้อนเจตจานงของตนไปยังรัฐบาลในประเด็น สาธารณะที่เห็นว่าเป็นผลประโยชน์ต่อ
ตน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาประกอบกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553
ที่กลุ่มคนเสื้อแดงได้ออกมาใช้เสรีภาพของตนเพื่อแสดงเจตจานงให้รัฐบาลคืนอานาจให้กับประชาชน
ดังนั้น เมื่อพิจารณาในแง่นี้จะเห็นได้ว่าการชุมนุมดังกล่าวเป็นการใช้เสรีภาพที่เป็นไปตามครรลองของ
ระบอบประชาธิป ไตย ด้วยเหตุนี้ ผู้ เขียนจึงมีความเห็ นว่าเหตุการณ์ การชุมนุมในส่ วนอื่น ๆ ที่ผิ ด
กฎหมายและนาไปสู่ความรุนแรงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทั้งหมดในการชุมนุมไม่อาจสามารถลบล้าง
ให้การชุมนุมทั้งหมดหมดความชอบธรรมไปได้ ในทางตรงกันข้าม หากมีเหตุการณ์เพียงเล็กน้อยที่ผิด
ต่อกฎหมายและส่งผลให้การชุมนุมทั้งหมดต้องหมดความชอบธรรมไป นั่นหมายความว่าจะเป็น การ
10

ปณิธาน วัฒนายากร, สัมภาษณ์โดย สราวุธ ทับทอง, เขตปทุมวัน, 14 ตุลาคม 2556.
11 อานนท์ นาภา, สัมภาษณ์โดย สราวุธ ทับทอง, เขตจตุจักร, 4 ตุลาคม 2556.
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ลบล้างเสรีภาพของบุคคลอื่นซึ่งออกมาชุมนุมในแง่นี้จะขัดต่อหลักความได้สัดส่วนเพราะเสรีภาพของ
บุคคลอื่นหรือการชุมนุมในส่วนอื่น ๆ ที่เป็นไปตามหลักสงบและปราศจากอาวุธไม่จาเป็นต้องแบกรับ
กับการกระทาซึ่งผิดกฎหมาย กล่าวให้ถึงที่สุดในเชิงหลักการ หลักนามธรรมใหญ่คือเสรีภาพในการ
ชุมนุมจะต้องไม่ถูกลบล้าง
ฉะนั้ น ผู้ เขี ย นจึ ง เห็ น ว่ า หากมี ก รณี ที่ มี เหตุ ก ารณ์ ใด ๆ ในการชุ ม นุ ม ที่ ผิ ด ต่ อ
กฎหมาย ภาครัฐจะต้องแยกพิจารณาและดาเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายเป็นกรณี ๆ ไป
เพื่อสงวนและคงไว้ซึ่งเสรีภาพของบุคคลอื่นเอาไว้
อย่างไรก็ดี ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 ที่มี
หลายเหตุการณ์ที่การชุมนุมขัดต่อกฎหมายและพัฒนาไปสู่การใช้ความรุนแรงนั้น ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอ
ทางการเมืองว่าการชุม นุ มและการเคลื่ อนไหวทางการเมื องในรูป แบบอื่น ๆ กลุ่ มผู้ ชุม นุมจะต้อ ง
ตระหนักถึงวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย กล่าวคือ กลุ่มผู้ชุมนุมจะต้องใช้
เสรี ภ าพของตนในการชุมนุ มภายใต้กรอบของกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น คือการใช้เสรีภ าพเหล่ านั้ น
จะต้องไม่ไปกระทบกระทั่งหรือขัดขวางการใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ อื่น ดังนั้นในการดาเนินกิจกรรม
ทางการเมืองการตระหนั กรู้ถึงขอบเขตสิทธิและเสรีภ าพระหว่างตนและบุคคลอื่นจึงเป็นประเด็น
พื้นฐานที่มีความสาคัญยิ่งในการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย
6.2 บทวิเคราะห์พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
โดยหลั ก การทั่ ว ไปของกระบวนการออกกฎหมาย (enactment of law) ในสั งคม
ประชาธิปไตย อาจแบ่งโดยสังเขปได้ออกเป็น 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ (1) กระบวนการของรัฐสภา
ซึ่งมีหน้าที่ในการตราพระราชบัญญัติ และ (2) ฝ่ายบริหารซึ่งมีหน้าที่ในการตราพระราชกาหนดและ
พระราชกฤษฎีกา สาหรับในประการหลัง คือ การตราพระราชกาหนดถือเป็นอานาจโดยแท้ของฝ่าย
บริหารหรือคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีความจาเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อสถานการณ์ใด ๆ เป็น
การเร่งด่วนและทันท่วงทีสาหรับการแก้ไข คลี่ คลายปัญหา เช่น ปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ
ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ปัญหาภัยพิบัติ สาธารณะ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้อานาจตามรัฐธรรมนูญ
ฉบั บ ปี พ.ศ. 2540 มาตรา 218 ซึ่ ง พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ. 2548 ได้ ถู ก ตราขึ้ น มาโดยอ านาจของรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ดั ง กล่ า ว และรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี
พ.ศ.2550 มาตรา 184 ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า พระราชก าหนดจึ ง เป็ น กฎหมาย ประเภทหนึ่ ง ใน
กระบวนการออกกฎหมายที่ถูกกาหนดให้เป็นอานาจของฝ่ายบริหารเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นการ
เร่งด่วน
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6.2.1 ประวัติค วามเป็นมาของพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ถูกตราขึ้น
ในสมั ย รั ฐ บาลพั น ต ารวจโท ดร. ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร และมี ก ารประกาศใช้ อ ย่ า งเป็ น ทางการเมื่ อ
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เมื่อสืบย้อนวัตถุประสงค์ของการตราพระราชกาหนดฯ ฉบับนี้พบว่า
เพื่ อต้อ งการแก้ ไขและคลี่ คลายสถานการณ์ ความรุนแรงในพื้ น ที่ ส ามจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็ น
ประการส าคัญ ประกอบกับ กฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ ฉุกเฉินฉบับก่อนหน้าคือ พระราชบั ญ ญั ติ
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2495 ได้มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานาน บทบัญญัติ
ต่าง ๆ นั้นล้าสมัยไม่สนองตอบต่อปัญหาในสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายได้ทันทวง
ที12
อย่ างไรก็ ดี นายวิษ ณุ เครืองาม รองนายกรัฐ มนตรีในขณะนั้น ได้ ชี้แจ้ งว่ารัฐ บาลมี
กฎหมายทั้งสิ้นจานวน 7 ฉบับที่เป็นเครื่องมือสาหรับการแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สาม
จั งหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้ แ ก่ (1) รัฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี พ.ศ. 2540 (2) พระราชบั ญ ญั ติ อั ย การศึ ก
พ.ศ. 2457 (3) ประมวลกฎหมายอาญ า (4) ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณ าความอาญ า
(5) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (6) พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ (7) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2495 ซึ่งพบว่าที่มาผ่านการบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นก่อให้เกิดความสับสนในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้ว ยกั น อัน เนื่ อ งจากกฎหมายบางฉบั บ ให้ อ านาจเจ้าหน้ าที่ ท หารมากเกิน ไป บางฉบั บ ให้ อ านาจ
เจ้าหน้าที่ตารวจมากเกินไป และบางฉบับให้อานาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนมากเกินไป ดังนั้นจะเห็นได้
ว่ารัฐบาลไม่สามารถบูรณาการบังคับ ใช้กฎหมายให้เกิดความสมดุลได้ ประกอบกับในขณะนั้นมีการ
ประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่ซึ่งนาไปสู่ภาพพจน์ที่ ไม่ดีทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลมี
ความมุ่งหวังจะยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกและต้องการบังคับใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ ในพื้นที่
แทน13
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลของรัฐบาลซึ่งได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรในคราวที่
คณะรัฐมนตรีได้ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพื่อบังคับใช้เป็นพระราชบัญญัติ นายวิษณุ เครืองาม
ได้ชี้แจงว่าพระราชบั ญ ญั ติฯ ฉบั บ เก่านั้นมีความล้ าสมัยส่งผลให้ เกิดปัญหาในเชิงความหมายและ
12

หมายเหตุ พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548.
13 ประชาไทออนไลน์, “วิษณุแจงออก พ.ร.ก. ฉุกเฉินเพื่อบูรณาการกฎหมาย,” นาข้อมูลขึ้น
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2548, http://www.prachatai.com/journal/2005/07/4921 (สืบค้นเมื่อ
30 ธันวาคม 2556).
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การตี ค วามรวมทั้ งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ (พ.ศ. 2540) ส าหรับ ด้ านภาพรวมของพระราช
ก าหนดฯฉบั บ ดั ง กล่ า ว นายวิ ษ ณุ ได้ ชี้ แ จงว่ า เป็ น การประมวลเอามาตรการบางมาตรการ ของ
พระราชบัญญัติฉบับเก่า รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติอัยการศึก พ.ศ. 2457
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ยังได้มี
การนาหลักการใหม่ ๆ บางหลักการผนวกเข้าไปด้วย14
จากการอภิ ป รายพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ. 2548 ของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาเป็นพระราชบัญญัติในคราวนั้นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ผู้ น าฝ่ ายค้ านได้ ให้ เหตุ ผ ลคั ด ค้ า นการอนุ มั ติ พ ระราชก าหนดฯ ฉบั บ ดั งกล่ าวไว้ อ ย่ างน่ าสนใจ 3
ประการ15 ที่สาคัญ คือ
ประการแรก การตราพระราชกาหนดฯ เป็นการตรากฎหมายเพื่อบังคับใช้บนพื้นฐาน
และแนวคิดที่ไม่สอดคล้ องกับ สถานการณ์ ทางการเมืองที่ ดางอยู่จริงในพื้นที่ ส ามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ประการที่สอง พระราชกาหนดฯ สะท้อนให้ เห็ นถึงความสับสนที่เกี่ยวข้องกับระบบ
กฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุด และมี
หน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล
ประการสุดท้าย พระราชกาหนดฯ มีช่องโหว่หลายประการซึ่งอาจนาไปสู่ความผิดพลาด
ในการบังคับใช้กฎหมายได้โดยง่าย
นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยังให้ความเห็นเปรียบเปรยพระราชกาหนดฯ ว่าได้
ส่งผลให้สังคมไทยมีรัฐธรรมนูญสองฉบับ ในเวลาเดียวกันซึ่งรัฐบาลสามารถเลือกฉบับใดฉบับหนึ่ งมา
บังคับใช้ได้อย่างตามอาเภอใจ
ดั งนั้ น จากการทบทวนประวั ติ ค วามเป็ น ของพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พบว่ารัฐบาลในขณะนั้นมีความต้องการให้ เป็นเครื่องมือในการ
แก้ ไขปั ญ หาความไม่ ส งบในพื้ น ที่ ส ามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ อั น เนื่ องด้ ว ยกฎหมายเท่ าที่ มี อ ยู่ ไม่
สอดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ท างการเมื อ ง และสาระส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของพระราชก าหนดฯ

14

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 22 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2548, 13.
15 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 22 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2548, 16 - 35.
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คือการบูรณาการอานาจทางการเมืองให้เป็นหนึ่งเดียวโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นจุดศูนย์รวมอานาจ
อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ทั้ งนี้ ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร (สมั ย สามั ญ นิ ติ บั ญ ญั ติ ) เมื่ อ วัน ที่ 24
สิ ง หาคม พ.ศ. 2548 ที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ อ นุ มั ติ พ ระราชก าหนดฯ และในคราวประชุ ม วุ ฒิ ส ภา
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชกาหนดฯ
เช่นกัน16
อย่างไรก็ตาม ในเชิงกระบวนการจะเห็นว่าพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้ผ่านกระบวนการตราโดยฝ่ายบริหารและกระบวนการอนุมัติโดย
รัฐสภา ดังนั้น กระบวนการออกกฎหมาย (enactment of law) ในกรณีของพระราชกาหนดฯ ฉบับ
ดังกล่าวจึงชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (ฉบับปี พ.ศ. 2540) และเป็นไปตามหลักนิติธรรมและสอดคล้องกับ
หลักนิติรัฐในทางรูปแบบอย่างน้อยที่สุดในแง่ขององค์กรผู้มีอานาจในการตรากฎหมาย
แต่กระนั้นก็ดี จากการศึกษาถึงสาระสาคัญของพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พบว่าโครงสร้างการใช้อานาจของฝ่ายบริหารตามพระราชกาหนดฯ
ฉบับ ดังกล่าวได้ขัดแย้งต่อหลั กนิติรัฐ หลั กนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง กล่าวคือ
องค์กรในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งกาหนดให้เป็นอานาจอันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของฝ่ายบริหาร
โดยนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวเป็นประการแรก ประการถัดมา เมื่อพิจารณาถึงระบบการตรวจสอบ
และถ่วงดุล (checks and balances) ภายหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพบว่าโครงสร้างของ
พระราชกาหนดฯ ไม่ได้กาหนดให้องค์กรใด ๆ เข้ามาควบคุมดุลยพินิจและบรรดาการใช้อานาจต่าง ๆ
ของฝ่ ายบริ ห ารทั้ งในทางการเมื อ งและทางกฎหมาย ดั งนั้ น ส าหรั บ ประเด็ น ดั ง กล่ าวจะเห็ น ว่ า
โครงสร้างการใช้อานาจตามพระราชกาหนดฯ เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักการแบ่งแยกอานาจซึ่งเป็น
หลั ก การพื้ น ฐานของหลั ก นิ ติ รั ฐ นอกจากนี้ ยั งพบว่าพระราชก าหนดฯ ยั งก าหนดให้ ตั ด อ านาจ
ศาลปกครองในการตรวจสอบบรรดาการใช้อานาจของฝ่ายบริหารซึ่งประเด็นดังกล่าวจะเห็นว่าเป็น
การทาลายหลักการควบคุมทางปกครองโดยศาลปกครองไปอย่างสิ้นเชิง
อย่ างไรก็ ต าม จากการศึ ก ษาเนื้ อ หาสาระที่ ป รากฏในพระราชก าหนดการบริห าร
ราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 พบว่ ามี ปั ญ หาหลายประการที่ ขั ด แย้ งต่ อ หลั ก นิ ติ รั ฐ
หลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตย ดังอธิบายได้ดังนี้

16

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 122 ตอนที่ 78 ก, 13, 6 กันยายน 2548.
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6.2.2 ปัญหาด้านการนิยามสถานการณ์ฉุกเฉิน
จากการที่ผู้เขียนได้ทบทวนสาระสาคัญของหลักนิติรัฐและหลักความมั่นคงแห่ง
นิติฐานะไปในบทที่ 2 พบว่ากฎหมายใด ๆ นั้นจะต้องปรากฏบทบัญญัติที่มีความชัดเจนและต้องไม่มี
ลั ก ษณะก ากวมอั น ก่อ ให้ เกิ ดการตีค วามได้ ห ลายนั ย ซึ่ งสาธารณะชนโดยทั่ ว ไปสามารถรับ รู้ได้ ถึ ง
วัตถุประสงค์ของกฎหมายอย่างประจักษ์แจ้ง ดังนั้น ความชัดเจนแน่นอนของบทบัญญัติที่ปรากฏใน
กฎหมายนั้ น จึ งเป็ น สิ่ งที่ ส าคั ญ ยิ่ งซึ่ งองค์ กรนิ ติ บั ญ ญั ติ จะละเลยเสี ย ไม่ ได้เพื่ อ ความเสถีย รในการ
ตระหนั ก รู้ ข องผู้ บั งคั บ ใช้ ก ฎหมายและผู้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย อย่ างไรก็ ดี เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งนิ ยาม
สถานการณ์ฉุกเฉินที่ปรากฏในพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
พบว่ามีองค์ประกอบที่นาพาไปสู่ความหมายของสถานการณ์ฉุกเฉินโดยกาหนดให้ “สถานการณ์อัน
กระทบ” หรื อ “สถานการณ์ อั น อาจกระทบ” ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ ปั จ จั ย ใดปั จ จั ย หนึ่ ง จาก
6 ประการ17 ดังนี้ คือ
ประการแรก ความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชน
ประการที่สอง เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ
ประการที่สาม สถานการณ์อื่นใดที่ทาให้ประเทศหรือส่วนหนึ่งส่วนใดตกอยู่ในภาวะคับ
ขัน
ประการที่สี่ การกระทาผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
ประการที่ห้า การรบหรือการสงคราม
ประการสุดท้าย การป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะ
ดั งจะเห็ น ได้ ว่ าการนิ ย ามความหมายของสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ข้ า งต้ น ที่ ระบุ ถ้ อ ยค า
“สถานการณ์อันกระทบ” หรือ “สถานการณ์อันอาจกระทบ” นั้นเป็นบทบัญญัติที่ขาดความชัดเจน
และมีความคลุมเครืออันเนื่องด้วยเป็นวางกรอบอานาจไว้ ล่วงหน้าให้รัฐสามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่าง
กว้ า งขวางในการตี ค วามสถานการณ์ ทางการเมื อ งซึ่ ง เพี ย งประเมิ น ว่ า สถานการณ์ นั้ น ๆ
“อาจจะกระทบ” รัฐก็สามารถประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ทันที นอกจากนี้ ตามพระราชกาหนดฯ
ยังได้มีการกาหนดให้รัฐสามารถยกระดับจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินธรรมดาไปสู่การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง18 หากรัฐประเมินได้ว่าสถานการณ์ใด ๆ มีการใช้กาลังประทุษร้าย
ต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทาที่มีความรุนแรงกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐ และเมื่อพิ จารณาระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉิน ธรรมดาและสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรงพบว่าไม่มีเกณฑ์ใด ๆ ที่เป็นรูปธรรมเพื่อควบคุมดุลยพินิจของรัฐในการตีความสถานการณ์
17

ดู พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 4.
18 ดู พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 11.
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ผลทางการเมืองที่สาคัญ คือ รัฐสามารถเลือกประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินระดับใดระดับหนึ่งได้ตาม
อาเภอใจ ประกอบกับจากการศึกษาสถิติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มาผ่านพบว่ารัฐจะประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในทุกครั้ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง รัฐจะใช้ดุลยพินิจตีความสถานการณ์
และบังคับใช้มาตรการที่รุนแรงที่สุดเท่าที่พระราชกาหนดฯ ได้มอบอานาจให้สามารถกระทาได้
นอกจากนี้ เมื่อพิ จ ารณาเฉพาะในส่ ว นของกรณี ที่ “เป็ น ภั ยต่อ ความมั่น คงของรัฐ ”
พบว่าภายใต้พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ก็ไม่ได้มีการให้
นิ ย ามความหมายไว้ เป็ น การเฉพาะแต่ อ ย่ างใด และเมื่ อ สื บ ย้ อ นดู นิ ย ามความหมายที่ ป รากฏใน
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ก็ไม่ปรากฏนิยามความหมายที่
เป็ นเชิงรูปธรรม ในทางตรงกันข้าม การนิยามความหมายก็มีลักษณะที่คลุมเครือเช่นเดียวกับการ
นิยามความหมายของสถานการณ์ฉุกเฉิน จากการสัมภาษณ์นายอานนท์ นาภา ทนายความด้านสิทธิ
มนุษยชน ให้ความเห็นว่านิยามความหมายของความมั่นคงทั้งในเชิงรูปธรรมและที่ปรากฏในตัวบท
กฎหมายทั้งกฎหมาย 2 ฉบับ ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จทางการเมือง ในทางตรงกันข้าม เป็นการ
สร้างนิยามที่เปิดโอกาสให้รัฐสามารถใช้ดุลยพินิจในการตีความสถานการณ์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตน 19
ด้านนายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ ผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมื่อปี พ.ศ. 2553 เห็นว่านิยาม
ความหมายของความมั่นคงควรเป็นเรื่องของวิกฤตการณ์ด้า นอื่น เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ฯลฯ
ความมั่นคงในความหมายสมัยใหม่ควรเป็นเรื่องของความมั่นคงของชีวิต เป็นเรื่องของปากท้องและ
สืบเนื่องจากเหตุผลดังกล่าวเมื่อชีวิตไม่มีความมั่นคงจึงจะผันแปรไปสู่สถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้
ยังเห็นว่านิยามความหมายของความมั่นคงไม่ควรถูกนิยามในความหมายแบบเก่า20
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประกอบกับ สถิติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผ่านมา
เฉพาะเหตุ ปั จ จั ย ทางการเมื อ งในส่ ว นกลางพบว่ า ทุ ก ครั้ งในการประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น มี
มู ล เหตุ จู งใจมาจากการชุ ม นุ ม ประท้ ว งทางการเมื อ งทั้ งสิ้ น ทั้ งนี้ ประกอบกั บ เมื่ อ มี ก ารประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉิน ณ พื้น ที่ใด การชุมนุมจะกลายเป็นสิ่งต้องห้ ามและผิดกฎหมายไปโดยปริยาย
ลักษณะเช่น ว่า นี้ ย่ อมสะท้ อนถึงความสั บสนของรัฐ ไทยที่มาผ่านเกี่ยวกับเสรีภ าพในการชุมนุมใน
ระบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี และอาจจะกล่าวได้ว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกับกรณีการ
ชุมนุมทางการเมืองเป็นการกระทาที่เกินกว่าเหตุและไม่ได้สัดส่วนแห่งสถานการณ์ ด้วยเหตุนี้ผู้เขียน
จึงมีความเห็นว่าการชุมนุมทางการเมืองไม่ควรเป็นมู ลเหตุจูงใจที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
และนาไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในท้ายที่สุด

19

อานนท์ นาภา, สัมภาษณ์โดย สราวุธ ทับทอง, เขตจตุจักร, 4 ตุลาคม 2556.
20 พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ, สัมภาษณ์โดย สราวุธ ทับทอง, อาเภอบางบัวทอง, 7 มีนาคม 2557.
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อันเนื่องด้วยความคลุมเครือ และการขาดความแน่นอนชัดเจนของนิยามความหมาย
สถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้เขียนเห็นว่า ลักษณะเช่นว่านี้ย่อมส่งผลเสียและขัดแย้งต่อหลักนิติรัฐอย่างน้อย
2 ประการ คื อ (1) เป็ น การสร้ า งฐานอ านาจที่ ล้ น เหลื อ และไร้ ข อบเขตให้ กั บ รั ฐ ในการตี ค วาม
สถานการณ์ และ (2) สาธารณะชนไม่อาจตระหนักรู้ถึงมูลเหตุจูงใจที่แท้จริงของสถานการณ์ฉุกเฉินได้
อย่างเป็นรูปธรรม
จากการสัมภาษณ์พลตารวจเอกวันชัย ศรีนวลนัด กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้
ความเห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขมูลเหตุจูงใจและต้องมีกระบวนการสร้างตัวชี้วัดให้มีความเป็น
รูปธรรมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งจาเป็นต้องมีกระบวนการเผยแพร่ให้สาธารณชน
รั บ ทราบโดยทั่ ว กั น 21 ทั้ ง นี้ ส าหรั บ ประเด็ น การปรั บ เปลี่ ย นแก้ ไขมู ล เหตุ จู ง ใจในการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า ควรต้องให้มีความชัดเจนและมีความกระชับมากขึ้น
กล่าวคือ ควรมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเงื่อนไขในเชิงภาวะวิสัย (objectivity) ให้มากขึ้นและจาเป็นต้อง
ตัดเงื่อนไขเชิงอัตวิสัย (subjectivity) ให้น้อยลง แต่กระนั้นก็ดี เงื่อนไขทั้ง สองจะต้องมีความสมดุล
เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐสามารถใช้ดุลยพินิจในการประเมินสถานการณ์ได้บ้างในระดับหนึ่ง
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการนิยามความหมายของสถานการณ์ฉุกเฉินรวมทั้งพฤติการณ์ทาง
การเมืองในการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินที่ผ่ านมาได้ก่อให้ เกิดปัญหาที่ขัดแย้งต่อหลักนิติรัฐอยู่
หลายประการอย่างน้อยที่สุดคือการมอบอานาจในการใช้ดุลยพินิจของรัฐในการตีความสถานการณ์
ทางการเมืองที่กว้างขวางและเกินกว่าความจาเป็น ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยน
แก้ ไขมูล เหตุจู งใจของการนิ ย ามความหมายของสถานการณ์ ฉุ กเฉิน พร้อมทั้ งมีกระบวนการสร้า ง
ตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมประเด็นที่ผู้เขียนได้สรุปไปในบทที่ 3 คือ
(1) สถานการณ์ ที่ เกิดขึ้น จากปั จจั ยทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันได้แก่ ภาวะ
สงคราม การก่ อ การร้ า ย การจลาจล ฯลฯ (2) ภั ย พิ บั ติ ส าธารณะ อั น ได้ แ ก่ ภั ย น้ าท่ ว ม พายุ
แผ่นดินไหว ฯลฯ และ (3) สถานการณ์ที่นอกเหนือไปจากข้างต้นอันเนื่องด้วยอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน
เช่น ตึกถล่ม อัคคีภัย การรั่วไหลของสารเคมีจากโรงงาน ฯลฯ

21

วันชัย ศรีนวลนัด, สัมภาษณ์โดย สราวุธ ทับทอง, เขตหลักสี่, 28 ตุลาคม 2556.
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6.2.3 ปัญหาด้านองค์กรผู้มีอานาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
อันเนื่องด้วยเป้าประสงค์หลักของหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมคือความต้องการ
จะจากัดอานาจรัฐให้ ตกอยู่ภ ายใต้กรอบกฎหมายบนรากฐานของหลั กการแบ่งแยกอานาจเพื่อให้
บรรดาการใช้อานาจทางการเมืองถูกตรวจสอบและถ่วงดุลอยู่ตลอดเวลา (checks and balances)
และกระทบกระเทือนต่อปัจเจกบุคคลน้อยที่สุด กล่าวอย่างเป็นรูปธรรมคือบรรดาการกระทาหรือ
คาสั่งใด ๆ ของรัฐจะต้องมีกระบวนการถ่วงดุลอานาจในระดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทาที่มี
ลักษณะอันเป็นการลิดลอนสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลหรือนโยบายใด ๆ ที่ส่งผลกระทบเป็นวง
กว้าง
จากการทบทวนองค์กรผู้มีอานาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในบทที่ 3 พบว่า
เช่น ประเทศฝรั่งเศสการใช้อานาจของประธานาธิบดีตามมาตรา 16 แห่ งรัฐธรรมนูญกาหนดให้ มี
กระบวนการปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี ประธานสภาทั้งสอง
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียก่อนเพื่อความรอบคอบและถ่วงดุลในการใช้อานาจในระดับหนึ่ง หรือ
ในประเทศอังกฤษตาม The Civil Contingencies Act 2004 จะมีการจัดการสถานการณ์ ฉุกเฉิ น
2 ระดับ คือ การจั ดการสถานการณ์ ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นและการจัดการสถานการณ์ ฉุกเฉินใน
ระดับ ประเทศ ส าหรับ การจัดการสถานการณ์ ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นนั้น องค์กรผู้มีอานาจในการ
บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นอานาจของรัฐมนตรี (a Minister of the Crown) ร่วมกับ
สภาท้องถิ่น ส่ วนการจัดการสถานการณ์ ฉุกเฉินในระดับประเทศจะเป็นอานาจหน้าที่ของ 2 กลุ่ ม
บุ ค คล คื อ (1) พระราชิ นี ใ นนามของคณ ะรั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของเลขาธิ ก ารประจ า
กระทรวงมหาดไทย และ (2) รัฐมนตรีอาวุโส (Senior Minister of Crown)
ดังนั้น จะเห็นว่าทั้งการใช้อานาจเศษของประธานาธิบดีตามมาตรา 16 แห่งรัฐธรรมนูญ
ฝรั่งเศสและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศอังกฤษซึ่งเป็ นการใช้อานาจในทางการเมืองที่
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลนั้น จะมีกระบวนที่ถูกควบคุมและพัวพันกับ
หลายองค์กรทางการเมืองก่อนจะนาไปสู่การประกาศใช้อานาจพิเศษ อย่างน้อยที่สุด ดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหารจะถูกตรวจสอบและถ่วงดุลในระดับหนึ่งอย่างรอบด้านก่อนมีผลบังคับใช้
อย่างไรก็ดี พึงตั้งข้อสังเกตไว้เป็นสาคัญด้วยว่า สาหรับกรณีของประเทศฝรั่ง เศสจะเห็น
ว่ากระบวนการใช้ อานาจพิ เศษของประธานาธิบดี จะถูกบั ญ ญั ติไว้ในระดับ รัฐ ธรรมนู ญ อย่ างเป็ น
รูป ธรรม การบั ญ ญั ติเช่น ว่านั้ น ไว้ในระดับรัฐธรรมนูญ ผู้ เขียนมีความเห็ น ที่ส าคัญ 2 ประการ คือ
(1) รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีความมุ่งหวังจะจากัดดุลยพินิจของประธานาธิบดี ในการประกาศใช้อานาจ
พิเศษให้อยู่ในขอบเขต และ (2) เป็นผลพวงจากประการแรกคือความพยายามจะคุ้มครองและสงวนไว้
ซึ่งสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลไม่ให้อานาจรัฐก้าวล่วงได้แต่โดยง่าย
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เมื่อพิจารณาในกรณีของประเทศไทย และอันเนื่องด้วยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
เป็ น อ านาจตามพระราชก าหนดซึ่ งเป็ น กฎหมายที่ ต ราขึ้ น โดยฝ่ ายบริ ห ารส่ งผลให้ ก ารประกาศ
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น เป็ น อ านาจอั น เบ็ ด เสร็ จ เด็ ด ขาดของคณะรั ฐ มนตรี กล่ า วคื อ เมื่ อ ปรากฏ
สถานการณ์ใด ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขแล้วให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมี
อานาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขตพื้นที่ได้ตามความ
จาเป็ น แห่ งสถานการณ์ แต่ทั้งนี้ หากนายกรัฐมนตรีไม่อาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้
ทันท่วงที ให้อานาจนายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปพลางก่อนแล้วให้ดาเนินการขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายใน 3 วัน ดังนั้น จะเห็นว่าระบบการควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจ
ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะตกอยู่เฉพาะในคณะรัฐมนตรีเพียงเท่านั้น อย่างไรก็ดี ต้องกล่าว
ไว้เป็นสาคัญด้วยว่า พระราชกาหนดฯ ได้เปิดโอกาสให้ระบบการควบคุมและถ่วงดุลนั้นสามารถถูก
ทาลายลงได้ทุกเมื่อในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยไม่สามารถขอ
ความเห็นจากคณะรัฐมนตรีได้ทันท่วงที กล่าวโดยเคร่งครัด อานาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตกเป็นอานาจของนากยกรัฐมนตรีอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จากสภาพเช่นว่านี้ ผู้เขียนเห็นว่ามีปัญหาที่
สาคัญควรแก่การพิจารณาอยู่ 2 ประการ คือ
ประการแรก ลั กษณะการมอบอานาจอัน เบ็ดเสร็จขาดหรือตามเหตุผ ลของการตรา
พระราชกาหนดฯ ของฝ่ ายบริห ารในขณะนั้ นคือต้องการบูรณาการอานาจให้ กับฝ่ ายบริห ารหรือ
คณะรัฐมนตรีในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและเมื่อกล่าวให้ถึงที่สุดพบว่าเป็นอานาจที่ตกอยู่กับ
ตั ว นายกรั ฐ มนตรี อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แ ต่ เพี ย งผู้ เดี ย วนั้ น เสมื อ นหนึ่ ง เป็ น เผด็ จ การทางอ านาจเพราะ
กระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจทางการเมืองตามหลักนิติรัฐและระบอบประชาธิปไตยได้ถูก
ทาลายลงและโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการบั งคับ ใช้ อานาจที่ มีลั กษณะเป็น การจากัดสิ ทธิเสรีภ าพของ
ปัจเจกบุคคลเป็นวงกว้างสมควรจะได้รับการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจอย่างเข้มงวดและเป็นรูปธรรม
เมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาการใช้อานาจทางการเมืองในลักษณะอื่น
ประการถัดมา สืบเนื่องจากเหตุผลในประการแรกประกอบกับสถิติการประกาศบังคับ
ใช้สถานการณ์ ฉุกเฉิ น ในส่วนกลางที่ผ่านมาซึ่งพบว่ารัฐจะประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินกับกรณีการ
ชุมนุมทางการเมืองในทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงเห็นว่าการมอบอานาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้กับ
คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนั้นจะเป็นการโอกาสให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกับกรณีของ
การชุมนุมทางการเมืองแต่โดยง่าย ทั้งนี้ พึงตระหนักไว้เป็นสาคัญด้วยว่า การชุมนุมถือเป็นเสรีภาพ
ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยที่สามารถจะกระทาได้ การประกาศบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน
จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ขั ด แย้ ง ต่ อ เจตนารมณ์ แ ห่ ง กฎหมาย (the spirit of the law) และไม่ ไ ด้ สั ด ส่ ว นกั บ
สถานการณ์ทางการเมือง อย่างไรก็ ตาม เมื่อพิจารณาถึงบริบททางการเมืองไทยตั้งแต่ยุคหลั งการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา พบว่ามีการชุมนุมทางการเมืองจากหลายภาคส่วน หลายกลุ่มก้อน
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ทางการเมืองสลับสับเปลี่ยนเรื่ อยมา ผู้เขียนมีความกังวลว่ ารัฐจะมีแนวโน้มจะประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินรวมทั้งกฎหมายความมั่นคงฉบับอื่นกับกรณีการชุมนุมทางการเมืองเพิ่มยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงเสนอของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International
Commission of Jurists) ที่ได้แสดงความกังวลต่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ไว้ เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ว่ า พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ ฉุก เฉิน พ.ศ. 2548 มี ข้อบกพร่อ งอย่างร้ายแรงและไม่อ าจถือ ว่ามีความจาเป็ นและมี
สั ด ส่ ว นเหมาะสมกั บ ปั ญ หาความมั่ น คงที่ เ ผชิ ญ อยู่ ทั้ งนี้ ยั ง มี ค วามเห็ น ว่ า ตามอ านาจตาม
พระราชกาหนดฯ ที่มอบให้นายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนั้นมีมากเกินกว่าการแก้ปัญหาภัย
คุกคามต่อความอยู่รอดของชาติที่ควรมีข้อจากัดและต้องได้สัดส่วนอย่างเหมาะสมตามมาตรา 4 ของ
กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง 22 จากความกั ง วลของ
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลต่อกรณีพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเห็นได้ว่าการประกาศ
บังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินในต่อมาต่างกรรมต่างวาระและคนละบริบททางการเมืองก็มีสภาพปัญหา
ที่ไม่แตกต่างกันกับกรณีของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลได้
แสดงความกังวลไว้ กล่าวคือ มูลเหตุจูงใจของรัฐไทยที่มักใช้เป็นข้ออ้างของสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัย
ความมั่น คงนั้ น ไม่เป็ น เหตุผลที่เพียงพอหรือไม่ได้สัดส่ วนตามนิยามความหมายของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่มุ่งปกป้องปัจจัยทั้งปวงเพื่อความอยู่รอดปลอดภัย
ของชาติซึ่งในขณะเดียวกันข้ออ้างของรัฐไทยที่นิยามภัยดั งกล่าวคือกรณีของการชุมนุมทางการเมือง
แทบทั้งสิ้น
ด้วยสภาพปัญหาด้านองค์กรผู้มีอานาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบกับ
ตัวอย่างกระบวนการใช้อานาจในต่างประเทศที่ผู้เขียนได้อธิบายไปข้างต้นนั้น ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นดังกล่าว ดังต่อไปนี้
ประการแรก องค์กรผู้มีอานาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินควรมีการบัญญัติไว้ใน
ระดับรัฐธรรมนูญและแสดงให้เห็นถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการประกาศฯ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้
สาหรับรายละเอียดในส่วนอื่น ๆ ให้คงไว้ในรูปแบบของกฎหมายลาดับรอง
ประการถัดมา สาหรับกระบวนการในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น เห็นว่าควร
กาหนดให้ มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มระหว่ างคณะรัฐ มนตรีแ ละองค์ ก รอื่ น ๆ ด้ ว ย เมื่ อพิ จ ารณาถึ ง
โครงสร้ างทางการเมื อ งของไทย ผู้ เขี ย นมี ค วามเห็ น ว่ าควรบั ญ ญั ติ ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ต้ อ งท าก าร
ปรึกษาหารือร่วมกับประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาในฐานะที่เป็นตัวแทนของปวงชน
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เป็นอย่างน้อยเพื่อให้หัวหน้าองค์กรทั้งสองได้ให้ความเห็นประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการ
ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน อย่ างรอบด้านลั กษณะเช่นว่า นี้ ถือเป็ นการควบคุมทางการเมืองแบบ
ป้องกันประเภทหนึ่ง
6.2.4 ปัญหาด้านการควบคุมอานาจภายหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
การใช้อานาจฉุกเฉินถือว่าเป็นการใช้อานาจของรัฐในสถานการณ์ทางการเมือง
อันไม่ปรกติอันเนื่องด้วยอานาจรัฐในสถานการณ์ปรกติไม่สามารถกระทาได้ เพื่อแก้ไข คลี่คลาย หรือ
บรรเทาสถานการณ์ต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่ความปรกติสุขโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่มีความสาคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ภายหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคือ เรื่องกรอบระยะเวลาในการประกาศและ
องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อานาจหรือระบบ “การควบคุม” เพื่อให้การใช้อานาจของรัฐเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและสามารถเป็นหลักประกันได้ว่าบรรดาการใช้อานาจเหล่านั้นจะกระทบกระเทือนต่อสิทธิ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคลน้อยที่สุด
สาหรับการอธิบายในประเด็นนี้ ผู้เขียนจะแบ่งออกเป็น (1) ปัญหาด้านองค์กรในการ
ควบคุม และ (2) ปัญหาด้านกรอบระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
6.2.4.1 ปัญหาด้านองค์กรในการควบคุม
จากประเด็นปัญหาขององค์กรผู้อานาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่กล่าวไปในข้างต้น (6.2.3) ถือเป็นระบบการควบคุมดุลยพินิจภายในของรัฐ ก่อนจะทาการประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉิน ประเด็น ที่จะต้องพิจารณาต่ อไปคือ ภายหลั งการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน
กระบวนการควบคุมบรรดาการใช้อานาจมีจะมากน้อยแค่ไหน และสืบเนื่องจากพระราชกาหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกฉิน พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายที่ถูกตราขึ้นโดยฝ่ายบริหาร ด้วยเหตุนี้
ระบบการควบคุมบรรดาการใช้อานาจภายหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจึงถูกจากัดอยู่ เฉพาะ
คณะรัฐมนตรีและไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐสภา ดังนั้น สภาวะการกระจุกตัวของอานาจทาง
การเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อานาจที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลนั้นย่อมมี
ลักษณะที่ขัดแย้งต่อหลักการพื้นฐานของหลักนิติรัฐ
หากพิจารณากรณีของประเทศฝรั่งเศสพบว่าการควบคุมภายหลังการประกาศใช้
อานาจพิ เศษของประธานาธิบ ดี ม าตรา 16 ของรัฐ ธรรมนู ญ ก าหนดให้ ภ ายในระยะเวลา 30 วั น
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวน 60 คน สามารถร้องขอ
ต่อตุลาการรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบการใช้อานาจของประธานาธิบดีว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่ง
ระบบการควบคุมการใช้อานาจของประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะที่สาคัญ 2 ประการ คือ (1) เป็นการ
ควบคุมและถ่ว งดุล การใช้อานาจโดยกระบวนการรัฐ สภาในขั้นต้น และ (2) เป็ นการควบคุมและ
ถ่ ว งดุ ล การใช้ อ านาจโดยองค์ ก รตุ ล าการคื อ การตรวจสอบชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของตุ ล าการ
รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กรณี การป ระกาศบั ง คั บ ใช้ รั ฐ บั ญ ญั ติ Nº 55-385 du 3 avril 1955 ของ
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คณะรัฐมนตรีซึ่งกาหนดให้ภายหลังสิ้นสุดการประกาศในครั้งแรกและคณะรัฐมนตรีมีความจาเป็นต้อง
ขยายระยะเวลาจ าเป็ น ต้ อ งขอความเห็ น ชอบจากรัฐ สภาโดยการออกเป็ น รั ฐ บั ญ ญั ติ ข ยายเวลา
ดังนั้ น จะเห็ น ได้ว่าส าหรั บ ประเทศฝรั่งเศสระบบการควบคุ มและถ่ ว งดุ ล การใช้อ านาจพิ เศษของ
ประธานาธิบ ดีตามมาตรา 16 และการประกาศใช้รัฐบั ญ ญั ติ Nº 55-385 du 3 avril 1955 จะถูก
ตรวจสอบและถ่วงดุลโดยองค์กรอื่นภายนอกฝ่ายบริหารอยู่เป็นระยะ ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงเห็นสมควร
ให้มีการแก้ไขระบบการควบคุมการใช้อานาจภายหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (จะเสนอต่อไป
ประกอบกับเงื่อนไขด้านกรอบระยะเวลา)
6.2.4.2 ปัญหาด้านกรอบระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
อันเนื่องด้วยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น เป็นการใช้อานาจพิเศษ
ของรัฐผ่านการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไข คลี่คลายและบรรเทาสถานการณ์ต่าง ๆ ให้กลับคืน
สู่ภาวะปรกติ ซึ่งย่อมส่งกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเป็นวงกว้างอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ การกาหนดกรอบระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินควรมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้บรรดาการใช้อานาจกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจก
บุคคลน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ส าหรั บ กรอบระยะเวลาของการประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตามพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้นพบว่าได้กาหนดกรอบระยะเวลาใน
การประกาศฯ ครั้งแรกและการขยายต่อเวลาครั้งละไม่เกิน 3 เดือน อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาประกอบ
กับอานาจอันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการประกาศฯ ที่กระจุกตัวอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีและไร้ซึ่งองค์กร
ควบคุม ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการกาหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวยาวนานเกินกว่าความจาเป็นและ
ขัดต่อหลักความได้สัดส่วนอันเนื่องด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินบางเหตุการณ์อาจสามารถคลี่คลายได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ ในบั้นปลาย การกาหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบกระเทือน
ต่อสิทธิเสรีภาพของปั จเจกบุคคลอย่างร้ายแรงและเมื่อพิจารณาจากสถิ ติการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ในพื้น ที่ส ามจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่ามีการประกาศฯ เป็นระยะเวลายาวนานมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558)
เมื่ อ พิ จ าณากรอบระยะเวลาในกรณี ข องต่ า งประเทศ เช่ น ประเทศอั ง กฤษ
การประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตาม The Civil Contingencies Act 2004 ได้ ก าหนดกรอบ
ระยะเวลาไว้ 30 วัน หรือจะกาหนดเป็นอย่างอื่นตามความจาเป็นของสถานการณ์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วจะต้องมีการนาเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาและหากภายใน 7 วัน ไม่
ผ่ า นการพิ จ ารณาก็ ให้ ก ารประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น นั้ น เป็ น อั น สิ้ น ผลไป หรื อ ในกรณี ข อง
ประเทศฝรั่งเศส การประกาศใช้อานาจพิเศษของประธานาธิบดีมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าจะ
ไม่ มี ก ารก าหนดกรอบระยะไว้ แต่ ได้ ก าหนดให้ ภ ายในระยะเวลา 30 วั น หลั ง จากที่ มี ก ารใช้
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อานาจพิเศษ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวน 60 คน
สามารถร้องขอต่อคณะตุล าการศาลรัฐธรรมนูญ ให้ ตรวจสอบว่าการใช้อานาจดังกล่ าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขหรือไม่ สาหรับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามรัฐบัญญัติบัญญัติ Nº 55-385 du 3 avril
1955 ได้มีการกาหนดกรอบระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนคือ 12 วัน และหากมีความจาเป็นต้องขยาย
ระยะเวลาจะต้องให้รัฐสภาพิจารณาซึ่งจะออกเป็นรัฐบัญญัติขยายเวลาและต้องกาหนดระยะเวลา
สิ้ น สุ ด ไว้ เอาไว้ ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ดี จะเห็ น ได้ ว่ าในกรณี ข องประเทศอั งกฤษและฝรั่ งเศสจะมี ค วาม
สอดคล้องกับระเบียบปารีสฯ ซึ่งกาหนดให้กระบวนการใช้อานาจและกรอบระยะเวลาในสถานการณ์
ฉุกเฉินต้องถูกตรวจสอบจากรัฐสภาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในกรณีของต่างประเทศที่ได้ยกตัวอย่างในประเด็นของกรอบ
ระยะเวลาจะถูกกาหนดให้เป็นช่วงเวลาอันสั้นเมื่อเทียบกับกรณีของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ของประเทศไทยประกอบกับมีการกาหนดให้องค์กรอื่น ๆ เช่น รัฐสภา มีหน้าที่ในการตรวจสอบและ
ให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลา
จากงานศึกษาของพันตารวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล 23 ได้มีข้อเสนอในประเด็น
ของกรอบระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินที่ สาคัญ 2 ประการ คือ (1) การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งแรกควรมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 30 วัน และ (2) การขยายต่อเวลาควรให้
รั ฐ สภาเป็ น ผู้ พิ จ าณาเห็ น ชอบว่ า มี ค วามจ าเป็ น หรือ ไม่ แ ละจะขยายการประกาศฯ ออกไปเป็ น
ระยะเวลาเท่าไร
นอกจากนี้ ในประเด็นขององค์กรควบคุม พัน ตารวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์ส กุล
เห็นว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 ของนายกรั ฐมนตรีและคณะรัฐ มนตรีถือว่าเป็นการกระท าของรัฐ (Act of State) ที่ มี
ลักษณะในเชิงนโยบายโดยตรงและจะต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้ง
แรกจึงไม่สมควรอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐสภา แต่มีความจาเป็นต้องให้รัฐสภาเห็นชอบสาหรับการ
ขยายระยะเวลาในครั้งที่สอง กระนั้นก็ดี จากข้อเสนอแนะดังกล่าวประกอบกับการทบทวนรูปแบบ
การควบคุมของในกรณี ต่างประเทศฝรั่งเศสผู้ เขียนมีความเห็ นว่ากรอบระยะเวลาในการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งแรกนั้นควรมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 30 วันและการขยายระยะเวลาสมควรให้
รัฐสภาเห็นชอบ
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อย่ างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงกรอบระยะเวลาประกอบกับ องค์กรในการควบคุ ม
ผู้ เขี ย นเห็ น ว่าภายใต้ก ารประกาศสถานการณ์ ฉุก เฉิ นตามพระราชกาหนดการบริห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ควรมีระบบการควบคุมทั้งทางการเมืองและทางกฎหมาย ดังข้อเสนอ
ต่อไปนี้
(1) การประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ในครั้ ง แรกนั้ น ให้ เ ป็ น ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะรัฐมนตรีเพราะผู้เขียนเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องให้ฝ่ายบริหารมีกลไกและเครื่องมือสาหรับ
การบริหารจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที สาหรับกรอบระยะเวลาในการประกาศฯ ครั้งแรก
นั้นไม่เกินกว่า 30 วัน
(2) ภายหลั งการประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ล่ ว งเลยไปแล้ ว 15 วั น ให้ มี ก าร
อภิ ป รายของรั ฐ สภาประเด็น ต่ าง ๆ เช่น สถานการณ์ ท างการเมื อง มาตรการต่าง ๆ ภายใต้ก าร
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นต้น เพื่อให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและเพื่อให้คณะรัฐมนตรีรายงาน
ถึงความจาเป็นต่าง ๆ ต่อรัฐสภา แต่อย่างไรก็ดี การอภิปรายของรัฐสภานั้นไม่ผูกมัดในทางกฎหมาย
แต่อย่างใด
(3) เมื่อสิ้นสุดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งแรกและหากคณะรัฐมนตรีมี
ความจ าเป็ น ต้ องขยายระยะเวลาจาเป็ น ต้ องขอความเห็ น ชอบจากรัฐ สภารวมทั้ งจะต้ องกาหนด
ระยะเวลาตามความจาเป็นของสถานการณ์
จาก (2) และ (3) จะเห็ น ได้ ว่ า ข้ อ เสนอเช่ น นี้ ได้ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง หลั ก ความ
รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารต่อรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของปวง
ชนตามระบอบประชาธิปไตย
(4) ภายหลังการสิ้นสุดลงของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งแรก และหาก
กรณี มี การขยายระยะเวลาออกไป ผู้ เขี ยนมีค วามเห็ น ว่าบรรดาการใช้อ านาจต่ าง ๆ ภายใต้ก าร
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสมควรได้รับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 24 และในกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีวินิจฉัยว่าบรรดาการใช้อานาจเหล่านั้นขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญให้การประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินนั้นสิ้นสุดลงซึ่งข้อเสนอดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวทางการใช้อานาจพิเศษของประธานาธิบดี
ตามมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศฝรั่งเศส

24

ผู้เขียนได้ยึดแนวทางจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า (พ.ศ. 2550) มาตรา 212 วรรคหนึ่ง
ที่บัญญัติไว้ว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดแย้งหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้”
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อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอที่ (4) นั้น ผู้เขียนจึงเห็นสมควรให้มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตอานาจของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจดังกล่าวของฝ่ายบริหารได้
ดังนั้ น จะเห็ น ได้ว่าข้อ เสนอข้างต้น จะเป็ นการสร้างระบบการควบคุ มและการ
ตรวจสอบการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน โดยการกระจายอานาจดังกล่ าวไปยังองค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของปวงชนและมีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลใน
เชิงนโยบาย ทั้งนี้ รูปแบบที่ผู้เขียนนาเสนอนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการที่สาคัญ 2 ประการ คือ
(1) การควบคุมและการรับผิดชอบในทางการเมืองโดยรัฐสภา และ (2) การควบคุมและรับผิดชอบ
ในทางกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญ
6.2.5 ปัญหาด้านการจากัดสิทธิเสรีภาพ
ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพถือได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญของหลักนิติรัฐและระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยที่รัฐจะต้องให้การคุ้มครองในระดับรัฐธรรมนูญ เมื่อพิจารณาในบริบทของ
ประเทศเยอรมั น กล่ าวได้ ว่าสิ ท ธิเสรีภ าพขั้น พื้ น ฐานนั้ น มีค วามหมาย 2 มิ ติ ด้ ว ยกั น คือ มิติ แ รก
สิทธิเสรีภาพที่มีลักษณะเป็นสิทธิหรืออานาจที่ปัจเจกบุคคลทั่วไปสามารถใช้ยันต่อรัฐได้เพื่อปกป้อง
ตนเองจากการล่วงละเมิดของรัฐ และมิติถัดมา สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานย่อมมีฐานะเป็นกฎหมายที่มี
ผลผูกพันต่อองค์กรผู้ใช้อานาจโดยตรง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสิทธิเสรีภาพเป็นเงื่อนไขสาคัญของบรรดา
การใช้อานาจรัฐตลอดจนกระบวนการตรากฎหมายเพื่อบังคับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรากฎหมายที่
มีลั ก ษณะจ ากั ดสิ ท ธิเสรี ภ าพจะขั ด แย้ งหรือกระทบกระเทื อ นต่อ สารัต ถะส าคั ญ (Essence) ของ
สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลนั้นไม่ได้
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในบริบทของสนธิสัญญาระหว่างประเทศพบว่าการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งถูกบัญญัติไว้เป็นพันธกรณีเพื่อให้ประเทศภาคีสมาชิกเป็นแนวทางใน
การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เสรี ภ าพ ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากค าประกาศสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและพลเมื อ ง ค.ศ. 1789
มาตรา 4 ที่บัญญัติไว้ว่า “เสรีภาพก็คือความสามารถที่จะกระทาการใดก็ได้ที่ไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น
ดังนั้นการใช้สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนจะมีก็เพียงข้อจากัดเฉพาะที่ต้องยอมให้สมาชิกอื่น
ของสังคม สามารถใช้สิทธิเหล่านี้เช่นเดียวกัน ข้อจากัดเช่นว่านี้ จะกาหนดขึ้นได้ก็แต่ โดยบทกฎหมาย
เท่านั้น” ประกอบกับมาตรา 5 ที่บัญญัติไว้ว่า “กฎหมายมีสิทธิที่จะห้ามเฉพาะการกระทาที่รบกวน
สังคมเท่านั้น สิ่งใดที่ไม่มีกฎหมายห้าม ใครจะมาห้ามไม่ให้ทาย่อมไม่ได้และในทานองกลับกันบุคคล
ย่อมไม่ถูกบังคับให้กระทาในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้สั่งให้กระทา” ทั้งนี้ ในสิทธิสัญญาระหว่างประเทศอีก
3 ฉบับคือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสัญญาแห่งยุโรปว่า
ด้วยการคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษ ยชนและเสรีภ าพขั้น พื้น ฐาน และอนุสั ญ ญาว่าด้วยสิ ทธิมนุษ ยชนแห่ ง
อเมริกาได้มีการบัญญัติถึงประเด็นว่าด้วยสิทธิที่รัฐไม่อาจระงับได้ (non-derogation)
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ด้วยเหตุนี้ การตราบรรดากฎหมายต่าง ๆ จาเป็นต้องค านึงอยู่บนรากฐานของการ
คุ้มครองและสงวนไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเป็นสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายพิเศษที่
ให้อานาจรัฐในการจากัดสิทธิเสรี ภาพได้มากกว่าในสถานการณ์ปรกติ จะต้องมีมาตรการที่ได้สัดส่วน
พอเหมาะพอควรเพื่ อให้ อานาจรัฐ กระทบกระเทือนต่อปัจเจกบุคคลและสังคมส่ว นร่วมน้อยที่สุ ด
อย่างไรก็ดี สาหรับประเด็นของการตรากฎหมายอันมีลักษณะที่จากัดสิทธิเสรีภาพนั้น เห็นจะต้องอยู่
บนพื้นฐานที่สาคัญ 4 ประการ25 คือ (1) หลักความพอสมควรแก่เหตุ (2) หลักการคุ้มครองสารัตถะ
แห่งสิทธิเสรีภาพ (3) หลักการมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปของกฎหมายและหลักการห้ามตรากฎหมาย
ใช้บังคับเฉพาะกรณีและเฉพาะบุคคล และ (4) หลักการอ้างอิงบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจ
ในการตรากฎหมาย
สาหรับประเด็นของการจากัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 ผู้ เขี ย นจะอธิ บ ายออกเป็ น 3 ประเด็ น คื อ (1) ปั ญ หาในระดั บ
รัฐธรรมนู ญ (2) ปั ญหาที่ขัดแย้งต่อความได้สัดส่วน และ (3) ปัญ หาที่ขัดแย้งต่อพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ดังนี้
6.2.5.1 ปัญหาในระดับรัฐธรรมนูญ
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ถือ
ว่าเป็นกฎหมายที่ถูกตราโดยฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 มาตรา 218 ซึ่งกาหนดให้
ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนฝ่ายบริหารสามารถตราพระราชกาหนดเพื่อบังคับใช้ได้ประกอบกับ มาตรา 29
ที่กาหนดกรอบเรื่องการจากัดสิทธิเสรีภาพไว้โดยให้สามารถกระทาได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
และจะกระทบกระเทือนต่อสาระสาคัญแห่งสิทธิเสรีภาพไม่ได้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญ
ฉบั บ ปี พ.ศ. 2550 ซึ่ ง เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ในขณะที่ มี ส ถานการณ์ ท างการเมื อ งใน ระหว่ า ง
ปี พ.ศ. 2552 - 2553 พบว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ของปั จ เจกบุ ค คลจะถู ก บั ญ ญั ติ แ ละให้ ก ารคุ้ ม ครองไว้ ในระดั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ในขณะเดี ย วกั น
รัฐธรรมนูญได้เปิดโอกาสให้รัฐสามารถจากัดสิทธิเสรีภาพดังกล่าวนั้นลงได้ตลอดเวลา
แต่ อย่างไรก็ ตาม อันเนื่ องด้วยข้อจากัดของโครงสร้างรัฐธรรมนูญ ประกอบกั บ
พื้น ฐานความจ าเป็ น ของรั ฐ ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน ซึ่งมี ความจาเป็ น ต้องจากัดสิ ทธิเสรีภ าพในบาง
ช่วงเวลาเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ดังกล่าวให้กลับคืนสู่ความปรกติสุข ประเด็นที่มีความสาคัญยิ่ง
และต้องพิจารณาต่อไปคือบทบัญญัติแห่งกฎหมายในการจากัดสิทธิเสรีภาพและการบังคับใช้มีความ
25

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “เงื่อนไขการตรากฎหมายจากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน:
มาตรการในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย,” วำรสำรนิตศิ ำสตร์ ปีที่
30 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2543): 185 - 194.
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ได้สัดส่ วนมากน้ อยแค่ไหนทั้งในเชิงเนื้อหาและการประยุกต์ใช้กับ สถานการณ์ ทางการเมือง ทั้งนี้
เพื่อให้บรรดากฎหมายและการบั งคับใช้กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลน้อยที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้
6.2.5.2 ปัญหาที่ขัดแย้งต่อความได้สัดส่วน
หลั กความได้สัดส่ วน (Principle of Proportionality) ถือเป็นหลักการ
สาคัญหลักการหนึ่ งของหลักนิติรัฐซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการควบคุมให้บรรดาการใช้อานาจรัฐ
ทั้งหลายเป็นไปอย่างพอเหมาะพอควร ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในประเด็นของการจากัดสิทธิเสรีภาพ หลัก
ความได้สัดส่วนเรียกร้องให้มาตรการต่าง ๆ ต้องมีความสมดุลกับเป้าหมายแห่งการนั้น ๆ ไม่สร้าง
ภาระให้กับปัจเจกบุคคลและสังคมส่วนร่วมเกินกว่าความจาเป็น ในประเด็นดังกล่าวนี้ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ให้ความเห็นว่าการจากัดสิทธิเสรีภาพและรวมถึงมาตรการต่าง ๆ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นจะต้องสะท้อนให้เห็นอย่างชัดแจ้งถึงหลักความได้สัดส่วน26
ส าหรั บ การจ ากั ด สิ ท ธิ เสรี ภ าพของพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สามารถแบ่งตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ได้ 2 ประเภท คือ
สถานการณ์ฉุกเฉินธรรมดาและสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงสาหรับสถานการณ์ฉุกเฉินธรรมดา
มีอานาจออกข้อกาหนดได้ 6 ประการ ดังนี้
(1) ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กาหนด เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น
(2) ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทาการใดอันเป็น
การยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
(3) ห้ามการเสนอข่าว การจาหน่าย หรือทาให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์
หรื อสื่ ออื่ น ใดที่ มี ข้อ ความอั น อาจท าให้ ป ระชาชนเกิด ความหวาดกลั ว หรือ เจตนาบิ ดเบื อนข้อ มู ล
ข่าวสารทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบ
เรี ย บร้ อยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ของประชาชน ทั้ งในเขตพื้ น ที่ ที่ ป ระกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น หรือ ทั่ ว
ราชอาณาจักร
(4) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ ยานพาหนะ หรือกาหนดเงื่อนไข
การใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ
(5) ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ
26
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(6) ให้ อ พยพประชาชนออกจากพื้ น ที่ ที่ ก าหนดเพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
ประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กาหนด
ทั้งนี้ เมื่ อ รัฐ เห็ นสมควรยกระดับ เป็ นการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินที่ มีความ
ร้ายแรง รัฐสามารถออกข้อกาหนดเพิ่มเติมได้อีก 10 ประการ ดังนี้
(1) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัย
ว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทาการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนั บสนุนการกระทา
เช่ น ว่ า นั้ น หรื อ ปกปิ ด ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การกระท าให้ เ กิ ด สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ทั้ ง นี้ เท่ า ที่ มี
เหตุจาเป็นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลนั้นกระทาการหรือร่วมมือกระทาการใด ๆ อันจะทาให้เกิดเหตุการณ์
ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรง
(2) ประกาศให้ พ นั กงานเจ้ าหน้ าที่ มีอ านาจออกค าสั่ งเรียกให้ บุ ค คลใดมา
รายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือมาให้ถ้อยคาหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
(3) ประกาศให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ มี อ านาจออกค าสั่ งยึ ด หรือ อายั ด อาวุ ธ
สินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ได้ใช้หรือจะใช้
สิ่งนั้น เพื่อการกระทาการหรือสนับสนุนการกระทาให้เกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน
(4) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งตรวจค้น รื้อ ถอน หรือ
ท าลายซึ่ งอาคาร สิ่ งปลู ก สร้ าง หรื อ สิ่ งกี ด ขวาง ตามความจ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เพื่ อ ระงับ
เหตุการณ์ร้ายแรงให้ยุติโดยเร็วและหากปล่อยเนิ่นช้าจะทาให้ไม่อาจระงับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที
(5) ประกาศให้ พ นั ก งานเจ้าหน้าที่ มี อานาจออกคาสั่ งตรวจสอบจดหมาย
หนังสือ สิ่งพิมพ์ โทรเลข โทรศัพท์ หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้ง
การติดต่อหรือการสื่อสารใด เพื่อป้องกันหรือระงับเหตุการณ์ร้ายแรง โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม
(6) ประกาศห้ามมิให้กระทาการใด ๆ หรือสั่งให้กระทาการใด ๆ เท่าที่จาเป็น
แก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน
(7) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งห้ามมิให้ผู้ใดออกไปนอก
ราชอาณาจักร เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการออกไปนอกราชอาณาจักรจะเป็นการกระทบกระเทือน
ต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ
(8) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งการให้คนต่างด้าวออกไปนอก
ราชอาณาจักร ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทาให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทั้งนี้ โดยให้นากฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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(9) ประกาศให้ ก ารซื้ อ ขาย ใช้ หรื อ มี ไว้ ในครอบครองซึ่ ง อาวุ ธ สิ น ค้ า
เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัสดุอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจใช้ในการก่อความ
ไม่สงบหรือก่อการร้ายต้องรายงานหรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
นายกรัฐมนตรีกาหนด
(10) ออกคาสั่งให้ใช้กาลังทหารเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ระงับเหตุการณ์ร้ายแรง หรือควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่
ของทหารให้มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้
โดยการใช้อานาจหน้าที่ของฝ่ายทหารจะทาได้ในกรณีใดได้เพียงใดให้ เป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อน
เวลาที่นายกรัฐมนตรีกาหนด แต่ต้องไม่เกินกว่ากรณีที่มีการใช้กฎอัยการศึก
จากข้อก าหนดในการจากัด สิ ท ธิเสรีภ าพภายใต้ การประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ทั้ง 2 ระดับ พบว่าสถานการณ์ ฉุกเฉินธรรมดาจะเป็นข้อกาหนดที่ มีลั กษณะเป็นการจากัด
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้น ฐานทั้งสิ้น เช่น สิทธิเสรีภาพในเคหสถาน การเดินทาง การแสดงความคิด เห็ น
การชุมนุม เป็นต้น และเมื่อพิจารณาในเชิงหลักการ จะเห็นว่าข้อกาหนดดังกล่าวขัดต่อหลักความได้
สั ดส่ วนอย่ างชัดแจ้ งอัน เนื่ องด้ว ยเป็น ข้อกาหนดที่อนุ ญ าตให้ อานาจรัฐ ก้าวล่ วงไปในดิน แดนแห่ ง
สิ ท ธิ เสรี ภ าพเกิ น กว่า ความจ าเป็ น แต่ ทั้ ง นี้ ตามที่ ได้ อ ธิ บ ายไปในข้ างต้ น ประเด็ น ข้ อ จ ากั ด ของ
โครงสร้างรัฐธรรมนูญประกอบกับพื้นฐานความจาเป็นของรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินที่กาหนดให้มีการ
จากัดสิทธิเสรีภาพได้ในบางสถานการณ์ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าข้อกาหนดในการจากัดสิทธิเสรีภาพ
ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินธรรมดาจึงเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นที่จะต้องให้รัฐสามารถกระทา
ได้เพื่ออรรถประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นของสังคมส่วนรวม แต่ทั้งนี้ ผู้เขียนมีข้อเสนอว่าภาครัฐจะต้องบังคับ
ใช้เท่าที่มีความจาเป็น และสอดคล้ องกับความเป็นจริงของสถานการณ์ ทางการเมือง กล่าวคือการ
จากัดสิทธิเสรีภาพตามข้อกาหนดจะต้องไม่สร้างภาระให้กับปัจเจกบุคคลเกินกว่าความจาเป็นเมื่อ
เปรียบเทียบกับภารกิจที่ต้องการบรรลุ
เมื่อพิจารณาข้อกาหนดในการจากัดสิทธิเสรีภาพในระดับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
ความร้ายแรงพบว่ามีลักษณะที่เป็นการยกระดับมาตรการให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก
การให้อานาจในการประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่ ามารถจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยโดย
ไม่ต้องผ่านกระบวนการยุ ติธรรมปรกติ การเรียกให้บุคคลมารายงานตัว การห้ามให้บุคคลออกนอก
ราชอาณาจักร การสั่ งยึ ดสิ่งของต่าง ๆ ตลอดจนการประกาศห้ามมิให้ กระทาการใด ๆ หรือสั่ งให้
กระทาการใด ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังเปิด
โอกาสให้มีการใช้กองกาลังทหารร่วมกับฝ่ายพลเรือนในการเข้าคลี่คลายสถานการณ์ดังจะเห็นได้จาก
สถานการณ์ทางการเมืองในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 ดังนั้น จากข้อกาหนดข้างต้นจะเห็นได้ว่ารัฐ
มีอานาจอัน ล้ น พ้น และไร้ ขอบเขตในการจากัดสิ ท ธิเสรีภ าพ ผู้ เขียนจึงมี ความเห็ น ว่า ในห้ ว งเวลา
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ดังกล่าวสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้ถูกทาลายลงอย่างสิ้นเชิงเปรียบประหนึ่งได้ว่า
ปัจเจกบุ คคลภายใต้สภาวะดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องจักรซึ่งรัฐสามารถควบคุม สั่งการใด ๆ ได้ตาม
ความประสงค์
ทั้งนี้ ผู้ เขีย นพึงตั้งข้อสั งเกตไว้เป็ นส าคัญ ด้วยว่า การออกแบบโครงสร้างการใช้
อานาจและการจากัดสิทธิเสรีภาพของพระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนั้นเปรียบเสมือนการประกาศบังคับใช้กฎอัยการศึกในอีกรูปแบบ
หนึ่งเพียงแต่อยู่ในคราบของการใช้อานาจผ่านรัฐบาลพลเรือน กล่าวคือ ภายใต้การประกาศกฎอัยการ
ศึกอานาจอัน เบ็ ดเสร็ จ เด็ดขาดได้ ตกเป็ นอานาจของฝ่ ายทหาร แต่ในขณะเดียวกัน การประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉิน อานาจเช่น ว่านั้ นได้ถ่ายโอนมาอยู่กับรัฐ บาลพลเรือนหรือนายกรัฐมนตรีอย่าง
สมบู รณ์ และต้องกล่ าวไว้เป็ น ส าคัญ ด้ว ยว่า การกลไกในแก้ไขปัญ หาต่าง ๆ ตามพระราชกาหนดฯ
สามารถถูกขับเคลื่อนโดยกองกาลังทหารหากนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ
อย่างไรก็ดี ภายใต้หลักความได้สัดส่วนซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้การตรากฎหมายและ
การบังคับใช้เป็นไปอย่างพอเหมาะพอควร กล่าวคือมาตรการของรัฐทั้งเนื้อหาสาระของกฎหมายและ
การนาไปปฏิบัติจะต้องมีความสอดคล้องและต้องสามารถนาพาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของภารกิจ
นั้น ๆ โดยจะต้องกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลน้อยที่สุด
ทั้งนี้ เมื่อพิ จารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างการจากัดสิ ทธิเสรีภ าพภายใต้การ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงประกอบกับปัญ หาด้านการนิยามความหมายสถานการณ์
ฉุกเฉิน ข้างต้นตามที่ผู้เขียนได้อธิบายไปแล้วนั้น พบว่าทั้ง 2 ประเด็นเป็นความพร่ามัวที่สอดคล้องกัน
กล่าวคือ ดุลยพินิจที่กว้างขวางในการตีความสถานการณ์ ใดสถานการณ์หนึ่งได้อย่างไร้ขอบเขตและ
ย่อมส่งผลให้ รัฐสามารถบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ที่กาหนดให้ อานาจไว้ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อกาหนดที่ให้ อานาจรัฐสามารถสั่งห้ ามไม่ให้ กระท าการใด ๆ หรือสั่ งให้ กระทาการใด ๆ ซึ่งเป็ น
ข้อกาหนดที่เป็นการวางกรอบการใช้อานาจของรัฐไว้อย่างกว้างขวางและรับรองความชอบธรรมทั้ง
ปวงของการกระท าของรั ฐ ดั งนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การจ ากั ด สิ ท ธิ เสรี ภ าพดั งกล่ า วไม่ อ าจสามารถมี
หลักประกันได้ว่าบรรดาการใช้อานาจจะสอดคล้องกับความเป็นจริงของสถานการณ์ทางการเมือง
และอาจกล่ าวได้ว่า มาตรการของรัฐ ในการแก้ไข คลี่ คลายสถานการณ์ นั้น ๆ เป็นการสร้างความ
เดือดร้อนให้กับปัจเจกบุคคลเกินกว่ าความจาเป็นและไม่อาจนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของภารกิจ
ที่ตั้งไว้ กระนั้น ก็ดี ในทางกลับกัน มาตรการของรัฐอาจจะประสบความสาเร็จและบรรลุต่อภารกิจ
นั้น ๆ แต่ไม่อาจมีความได้สัดส่วนกับความเสียหายของปัจเจกบุคคลที่ตามมา
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ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ เ ขี ย นจึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า ประเด็ น เรื่ อ งดุ ล ยพิ นิ จ ในการตี ค วาม
สถานการณ์ผนวกกับมาตรการในการจากัดสิทธิเสรีภาพภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
ความร้ายแรงจะเป็นเงื่อนไขที่ถูกประกอบสร้างให้มีความทับซ้อนขึ้นมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของ
การใช้ อานาจรั ฐ เพื่ อบรรลุ ป ระสงค์ในทางการเมื องบางประการที่ ไกลเกิ นกว่าความเป็ น จริงของ
สถานการณ์
จากบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชก าหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ ฉุก เฉิ น
พ.ศ. 2548 และการทบทวนประวัติการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เฉพาะใน
ส่วนกลางเป็นต้นมาพบว่าจะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและมีมูลเหตุมาจาก
การชุ มนุ ม ประท้ ว งทางการเมืองทุ กครั้ง ทั้ งนี้ ต้อ งกล่ าวไว้เป็ น ส าคั ญ ด้ว ยว่าภายใต้การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินทั้ง 2 ระดับ การชุมนุมถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ในประเด็นดังกล่าวนี้
สะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าที่ผ่านมารัฐได้บังคับใช้กฎหมายที่ผิดต่อเจตนารมณ์และมาตรการต่าง ๆ ที่
ถูกบังคับใช้นั้นเกินกว่าความจาเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นจริงของสถานการณ์ทางการเมืองที่
ดารงอยู่
ส าหรับ ประเด็น ที่ พ ระราชก าหนดฯ อนุ ญ าตให้ ส ามารถใช้ กองก าลั งทหารเข้ า
ร่ ว มกั บ ฝ่ ายพลเรื อ นและต ารวจในการแก้ ไขสถานการณ์ จ ะเห็ น ผลพวงที่ เป็ น ปั ญ หาตามมาจาก
ข้อกาหนดดังกล่าวได้จ ากการเข้าควบคุมสถานการณ์ และสลายการชุมนุมของกลุ่ มคนเสื้ อแดงใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 ซึ่งกองกาลังทหารที่เข้าร่วมปฏิบัติการได้ติดอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มอัตรา
ศึ กและสุ ด ท้ ายได้ น าไปสู่ โศกนาฏกรรมครั้งส าคั ญ ท่ ามกลางเมื อ งหลวง ดั งนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ าจาก
ข้ อ ก าห นดตามพ ระราชก าห นดฯ ป ระกอบกั บ สถานการณ์ ท างการเมื อ งในระห ว่ า งปี
พ.ศ. 2552 - 2553 นั้นเป็นการกระทาที่เกินกว่าเหตุและขัดแย้งต่อความได้สัดส่วน กล่าวคือ ภารกิจที่
รัฐต้องการบรรลุคือการยุติการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงโดยการบังคับใช้มาตรการทางการเมืองและ
กฎหมายที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายอย่ า งมากมายมหาศาลทั้ งชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ตามมา แต่ ใน
ขณะเดียวกัน รัฐสามารถบังคับใช้มาตรการอื่น ๆ ในการยุติการชุมนุมซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้
นั่ น คื อ การยุ บ สภาคื น อ านาจให้ กั บ ประชาชนและจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ งใหม่ เป็ น การทั่ ว ไปตามข้ อ
เรียกร้องของกลุ่มคนเสื้อแดง ดังนั้น จะเห็นว่าสถานการณ์การชุมนุมในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553
รัฐสามารถบังคับใช้มาตรการทางเลือกอื่น ๆ ซึ่งไม่ก่อให้ความเสียหายดังที่ปรากฏได้แต่รัฐกลับบังคับ
ใช้มาตรการที่รุนแรงที่สุดตามพระราชกาหนดฯ เพื่อเป็นการยกระดับความรุนแรงของสถานการณ์
ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า การให้อานาจในการจากัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชกาหนดฯ และ
การบังคับใช้ของรัฐในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 จึงเป็นสิ่งที่เกินกว่าเหตุและไม่ได้สัดส่วน
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จากการสัมภาษณ์นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
มีความเห็น ว่า มาตรการต่าง ๆ ตามพระราชกาหนดฯ ถือเป็นกลไกเชิงป้องกันและบริห ารจัดการ
สถานการณ์ตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อไม้ให้บานปลาย แต่กระนั้นก็มีปัญหาเรื่องของการจากัดสิทธิเสรีภาพอยู่
พอสมควร27 ด้าน นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ ผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมื่อปี พ.ศ. 2553
มองว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องด้วยกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นการ
จ ากัด สิ ท ธิเสรี ภ าพในการแสดงออกทางการเมื องของกลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ มและเกิ น กว่าความจาเป็ นของ
สถานการณ์28 ในขณะเดียวกัน นายสมบัติ บุญงามอนงค์ นักกิจกรรม ให้ความเห็นว่า การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นมาตรการที่ไม่สามารถยับยั้งการชุมนุมได้ หากการชุมนุมนั้น ๆ มีความชอบ
ธรรมทางการเมื อ ง แต่ ในทางตรงกั น ข้ า ม กฎหมายจะกลายเป็ น เครื่อ งมื อ ของรัฐ บาลเพื่ อ สร้า ง
ความชอบธรรมในการใช้กองกาลังทหารและอาวุธเข้าสลายการชุมนุม29
ดังนั้น เมื่อพิจารณาการจากัดสิทธิเสรีภาพของพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยเฉพาะในส่วนของสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงประกอบ
กับสถานการณ์ทางการเมืองในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 จะเห็นได้ว่าปฏิบัติการของรัฐภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อานาจไว้เป็นมาตรการที่เกินกว่าเหตุเมื่ อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของ
ภารกิจที่รัฐต้องการบรรลุ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในประเด็นปัญหาเรื่องดุลยพินิจในการตี ความ
สถานการณ์จะพบว่าอานาจรัฐภายหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงจะมีลักษณะ
ที่ไร้ขอบเขตและไม่อาจสามารถมีห ลักประกันใด ๆ ได้ว่าการใช้อานาจของรัฐจะสอดคล้องและได้
สัดส่วนกับความเป็นจริงของสถานการณ์ทางการเมือง
ทั้งนี้ สืบเนื่องด้วย (1) การตีความสถานการณ์ฉุกเฉินหรือความมั่นคงโดยมีมูลเหตุ
จูงใจมาจากการชุมนุมทางการเมือง (2) การจากัดสิทธิเสรีภาพภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีความร้ายแรง เช่น ข้อกาหนดที่ห้ามมิให้กระทาการใด ๆ หรือสั่งให้กระทาการใด ๆ และการเปิด
โอกาสให้ มี ก ารใช้ ก องก าลั ง ทหารร่ ว มกั บ ฝ่ า ยพลเรื อ นในการเข้ า คลี่ ค ลายสถานการณ์ และ
(3) ความสู ญ เสีย ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 เหตุผลทั้ง 3 ประการนี้จึงส่ งผลให้ การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินและการบังคับใช้มาตรการในการจากัดสิทธิเสรีภาพมีความขัดแย้งต่อกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้ ว ยสิ ท ธิพ ลเมื อ งและสิ ท ธิท างการเมื อ งอย่ างสิ้ น เชิ งอย่ างน้ อ ยที่ สุ ด เหตุ ผ ลของรั ฐ ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงทางการเมืองที่ดารงอยู่
27

ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม, สัมภาษณ์โดย สราวุธ ทับทอง, เขตหลักสี่, 14 ตุลาคม 2556.
28 พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ, สัมภาษณ์โดย สราวุธ ทับทอง, อาเภอบางบัวทอง, 7 มีนาคม 2557.
29
สมบัติ บุญงามอนงค์, สัมภาษณ์โดย สราวุธ ทับทอง, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 1 มกราคม
2557.
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ด้ ว ยสภาพปั ญ หาข้ า งต้ น ผู้ เขี ย นจึ ง เห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ข้อกาหนดในการจากัดสิทธิเสรีภาพของพระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 เพื่ อ ให้ มี ค วามได้ สั ด ส่ ว น และสอดคล้ อ งกั บ สนธิ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศรวมทั้ ง
ประสิทธิภาพสูงสุดในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้
ประการแรก ให้ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงพร้อมทั้งข้อกาหนดใน
การจากัดสิ ทธิเสรีภ าพในส่ ว นดังกล่ าวอันเนื่องด้วยเป็นข้อกาหนดที่มีลั กษณะเป็นการคุกคามต่อ
สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลอย่างร้ายแรงและเป็นการก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมแบบปรกติซึ่งขัด
ต่อหลั กความได้สัดส่วนรวมทั้งไม่ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ทางการเมืองที่ดารงอยู่จริง ทั้งนี้ หาก
ปรากฏกรณีที่สถานการณ์ทางการเมืองมีความรุนแรงและรัฐมีความจาเป็นต้องจากัดสิทธิเสรีภาพตาม
ข้อกาหนดในส่วนดังกล่าวก็สามารถประกาศกฎอัยการศึกได้ซึ่งมีลักษณะข้อกาหนดที่คล้ายคลึงกัน
ประการถัดมา ให้ คงรูปแบบข้อกาหนดตามสถานการณ์ ฉุกเฉินแบบธรรมดาไว้
แม้ข้อกาหนดดังกล่าวจะมีลักษณะที่ลิ ดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคล แต่ผู้เขียนเห็น
ว่ า มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมอบอ านาจให้ ภ าครั ฐ ได้ บ้ า งในระดั บ หนึ่ ง ส าหรั บ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เพื่ อ
อรรถประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นของสังคมส่ วนรวม ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของความจาเป็นที่ว่านั้น ผู้เขียนมี
ข้อเสนอทางเลือกสาหรับประเด็นของการจากัดสิทธิเสรีภาพ ดังนี้
ทางเลือกที่หนึ่ง ให้คงรูปแบบมาตรการในการจากัดสิทธิเสรีภาพไว้อย่างเดิม
ทางเลือกที่สอง เมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านไปในครั้ งแรกหรือ
30 วัน ตามแต่กรณีและรัฐมีความจาเป็นต้องประกาศขยายระยะออกไปโดยความเห็นชอบของรัฐสภา
ตามที่ได้เสนอไปข้างต้น ในคราวเดียวกัน นั้น ผู้เขียนเสนอว่าให้ คณะรัฐ มนตรีและรัฐ สภาร่วมกัน
ปรึกษาหารือและพิจารณาข้อกาหนดหรือมาตรการต่าง ๆ ในการจากัดสิทธิเสรีภ าพในการขยาย
ระยะเวลาในครั้งที่ 2 ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างออกไปจากข้อกาหนดในครั้งแรก ทั้งนี้ เพื่อความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลานั้น ๆ
แต่ อย่ างไรก็ ต าม หั วใจส าคัญ ของการบังคับใช้ข้อกาหนดหรือมาตรการต่าง ๆ
ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐจะต้องบังคับใช้เท่าที่จาเป็น สอดคล้องกับความเป็นจริงของสถานการณ์
ทางการเมืองและจะต้องกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลน้อยที่สุด
6.2.6 ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม
ตามข้อกาหนดที่ปรากฏในพระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลซึ่งต้องสงสัยว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทั้งปวงอันจะส่งผลร้ายโดยได้วางขั้นตอนไว้คือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้อง
ขอต่อศาลที่มีเขตอานาจหรือศาลอาญาเพื่อขออนุญาตและเมื่อศาลพิจารณาอนุญาตแล้วให้เจ้าหน้าที่
สามารถมีอานาจจับกุมและควบคุมตัวได้ไม่เกิน 7 วันและหากมีความจาเป็นต้องควบคุมต่อเพื่อเป็น
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ประโยชน์ สามารถร้องขอต่อศาลได้อีกคราวละ 7 วัน แต่รวมระยะเวลาทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่า
30 วัน โดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาผู้นั้น และให้ควบคุมตัวไว้ในสถานที่ที่กาหนดไว้ซึ่งไม่ใช่สถานีตารวจ
ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจา จากการศึกษาพบว่ากระบวนการยุติธรรมภายใต้พระราชกาหนดฯ
ฉบับดังกล่าวมีความขัดแย้งต่อหลักนิติรัฐในแง่ของการประกันสิทธิของปัจเจกบุคคลในกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างสิ้นเชิง
ตามที่ได้ทบทวนหลั กนิติรัฐไปในบทที่ 2 พบว่าการประกันสิ ทธิ ของปัจเจกบุคคลใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรมเป็ น หลั ก ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ งของหลั ก นิ ติ รัฐ ซึ่ งมี จุ ด ประสงค์ ส าหรับ เป็ น
หลักประกัน และคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของผู้ต้องหาและเพื่ออานวยความเป็นธรรมให้กับผู้ต้องหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากหลักการทั่วไปของหลักนิติรัฐนั้นพบว่าได้มีการปรับใช้และอธิบายถึง
หลั กการประกั น สิ ท ธิข องปั จ เจกบุ คคลในกฎหมายฉบั บ อื่น ๆ เช่น สนธิ สั ญ ญาระหว่างประเทศ
รัฐธรรมนูญ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น ซึ่งอธิบายประเด็นต่าง ๆ ที่สาคัญ
ได้ดังนี้
6.2.6.1 บรรดาการใช้อานาจที่ต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า (พ.ศ. 2550) ได้มีการวาง
กรอบใหญ่สาหรับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยกาหนดให้บรรดาการใช้อานาจรัฐ
ทั้งหลายจะต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 30 ในขณะเดียวกันนั้น ปัจเจกบุคคลย่อมสามารถอ้าง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิเสรีภาพของตนเท่าที่จะไม่รบกวนหรือละเมิด ต่อบุคคลอื่น และไม่
เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังกล่าวสามารถใช้เป็นเงื่อนไขที่สาคัญใน
กระบวนการศาล 31 ดั งนั้ น จะเห็ น ได้ ว่าประเด็ น ของศั ก ดิ์ ศ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ได้ ถู ก จั ด วางไว้เป็ น
หลั กการส าคั ญ ในระดับ รัฐ ธรรมนู ญ เพื่ อคุ้ มครองปัจ เจกบุ ค คล ทั้ งยังวางเงื่อนไขให้ ปั จเจกบุ คคล
สามารถใช้ข้ออ้างดังกล่าวในกระบวนการศาลอีกด้วย
6.2.6.2 สิทธิของการได้รับประกันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
หลั กการว่าสิ ทธิของการได้รับประกันว่าเป็ นผู้ บ ริสุ ท ธิ์นั้ นปรากฏอยู่ใน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 11 (1) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่าทาผิ ด
อาญามีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายใน
การพิ จ ารณาอย่ า งเปิ ด เผยซึ่ ง บุ ค คลนั้ น จะได้ รั บ หลั ก ประกั น ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การต่ อ สู้ ค ดี ”
ในขณะเดียวกันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติหลักการดังกล่าวไว้ ให้ในคดีอาญาผู้ต้องหา

30

ดู รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550, มาตรา 26.
31 ดู รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550, มาตรา 28.
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จะต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่มีความผิด 32 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึง
หลักการดังกล่าวตามที่ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพบว่าได้มีการกาหนดให้
ศาลใช้ดุลยพินิจชั่งน้าหนักพยานหลักฐานทั้งปวงจนกว่าจะแน่ใจได้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่กระทาความผิดจริง
และหากมีความสงสัยให้ยกประโยชน์นั้นให้จาเลย33
6.2.6.3 สิทธิที่จะต้องไม่ถูกลงโทษด้วยวิธีการที่โหดร้ายและไร้ซึ่งมนุษยธรรม
ในล าดั บ ต่ อ มารั ฐ ธรรมนู ญ ได้ มี ก ารวางกรอบให้ ปั จ เจกบุ ค คลมี สิ ท ธิ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกายของตน การทรมาน การทารุณกรรมหรือการลงโทษใด ๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่
โหดร้ายหรือไร้ซึ่งมนุษยธรรมจะกระทาไม่ได้ 34 ซึ่งหลักการดังกล่าวได้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 5 ที่บัญญัติไว้ว่า “บุคคลใด ๆ จะถูกทรมานหรือได้รับผลปฏิบัติ หรือการ
ลงโทษที่ โหดร้ ายผิ ดมนุ ษ ยธรรมหรือต่าช้าไม่ได้ ” ประกอบกับกติการะหว่างประเทศว่าด้ว ยสิ ท ธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 7 ที่บัญญัติไว้ว่า “บุคคลจะถูกทรมานหรือได้รับผลการปฏิบัติ
หรือการลงโทษที่ โหดร้ายไร้มนุ ษยธรรมหรือต่าช้ามิได้...” ดังนั้น จะเห็ นว่าทั้งในระดับสากลและ
รัฐธรรมนูญได้ให้วางหลักการเกี่ยวการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและปกป้องคุ้มครองผู้ต้องหาจาก
วิธีการลงโทษทั้งปวงที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรม
6.2.6.4 สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
สาหรับสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมรัฐธรรมนูญได้วางหลักการ
ที่สาคัญไว้ทั้งสิ้น 8 ประการ35 ดังนี้
ประการแรก สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว
และทั่วถึง
ประการที่ ส อง สิ ท ธิ พื้ น ฐานในกระบวนพิ จ ารณา ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี
หลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจ
เอกสารอย่ างเพี ย งพอ การเสนอข้อ เท็จจริง ข้อ โต้แย้ง และพยานหลั กฐานของตน การคัดค้ านผู้
พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่ งพิจารณาคดีครบองค์
คณะ และการได้รับทราบเหตุผลประกอบคาวินิจฉัย คาพิพากษา หรือคาสั่ง
ประการที่สาม บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
32

ดู รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550, มาตรา 39.
33 ดู ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 227.
34 ดู รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550, มาตรา 32.
35 ดู รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550, มาตรา 40.
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ประการที่สี่ ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จาเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ
พยานในคดีมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิ
ในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยคาเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
ประการที่ ห้ า ผู้ เสี ยหาย ผู้ ต้องหา จาเลย และพยานในคดีอาญา มีสิ ท ธิ
ได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จาเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายที่จาเป็น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ประการที่หก เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อม
มีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่า งเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
ประการที่เจ็ด ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจาเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบ
หรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และ
การได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ประการสุดท้าย ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
อย่างเหมาะสมจากรัฐ
อย่างไรก็ตาม จากหลักการใหญ่ทั้ง 4 ประการข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการ
ปกป้องคุ้มครองผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาที่ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พบว่ามี
หลักการย่อยอื่น ๆ ที่สาคัญ เช่น สิทธิที่จะไม่ถูกจับโดยพลการ 36 สิทธิที่จะไม่โดนคุมขังโดยมิชอบและ
การคุมขังนั้น ๆ ต้องได้สัดส่วนกับพฤติการณ์แห่งคดี 37 สิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อกล่าวหา 38 สิทธิที่จะพบ
ญาติและปรึกษาทนายเป็นการเฉพาะตัว 39 สิทธิที่จะร้องขอให้ปล่อยตัวในกรณีที่คุมขังโดยมิชอบ 40
เป็นต้น
จากหลั ก การสากลทั่ ว ไปข้ า งต้ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ ต้ อ งหาใน
กระบวนการยุติธรรม เมื่อพิจ ารณาตามพระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 พบว่าขั้นตอนต่าง ๆ ตามกระบวนการยุติธรรมปรกติได้ถูกระงับลง กล่าวคือ เจ้าหน้าที่รัฐ
สามารถจับ กุมและควบคุมตัวได้โดยง่ายเพียงแค่การสั นนิษฐานว่าบุคคลนั้น ๆ ต้องสงสัยว่ามีส่วน
36

ดู ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 78.
37 ดู ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 87.
38 ดู ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 83.
39 ดู ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 7/1.
40 ดู ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 90.
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เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งข้อกล่าวหาของเหตุแห่งการกระทาและสามารถ
ควบคุมตัวได้ไม่เกินกว่า 30 วัน
อย่ างไรก็ตาม จากข้อกาหนดตามพระราชกาหนการบริห ารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พบว่าได้นามาสู่ปัญหาในทางปฏิบัติสาหรับการคุ้มครองสิทธิผู้ ต้องสงสัยอยู่หลาย
ประการ ดังจะเห็นได้จากงานศึกษาของเมลิสา ดุลยมาส41 ซึ่งทาการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาของ
กระบวนการยุติธรรมจากการประกาศบังคับใช้พระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่ าวในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ซึ่งพบว่าประเด็น ปัญ หาพื้น ฐานที่ เป็ นเงื่อนไขส าคัญ ประกอบด้วย 2 ประการ คือ
ประการแรก อันเนื่องด้วยความบกพร่องของโครงสร้างการใช้อานาจตามพระราชกาหนดฯ ที่ขาดการ
สร้างระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ ประการต่อมา คาว่า “ผู้ต้องสงสัย” ตามนัย
ของพระราชกาหนดฯ ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ต้องสงสัยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นมิใช่
เป็น “ผู้ต้องหา” ตามนิยามความหมายของกระบวนการยุติธรรมปรกติหรือตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ด้วยเหตุนี้ ผู้ต้องสงสัยจึงเป็นบุคคลที่อาจเรียกได้ว่าเป็นช่องว่างระหว่างบุคคล
ธรรมดาที่ ไ ม่ มี เ หตุ ต้ อ งสงสั ย และผู้ ต้ อ งหาและส่ ง ผลให้ สิ ท ธิ ต่ า ง ๆ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาไม่ ได้ รับ การประกั น ไปโดยปริ ย าย จากปั ญ หาในเชิ ง
โครงสร้างกฎหมายทั้ง 2 ประการข้างต้นประกอบกับระเบียบต่าง ๆ ของกองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 ที่เกี่ยวข้องได้นาไปสู่ปัญหาการบังคับใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้
ละเมิดสิ ทธิของผู้ต้องสงสั ย อย่ างร้ายแรงหลายประการ กล่ าวคือ การปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่มีการทรมานผู้ต้องสงสัยจนนาไปการเสียชีวิตและถูกบังคับให้หายตัวไปในระหว่าง
การควบคุมตัวสาหรับสิทธิต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งผู้ต้องสงสั ยพึงมีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์
ของตนพบว่าถูกจากัดลงโดยสิ้นเชิง เช่น กระบวนการในการออกคาสั่งศาลซึ่งไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ
ระยะเวลาในการควบคุ ม ตั ว ซึ่ งผู้ ต้ อ งสงสั ย แทบไม่ ได้ รั บ การปล่ อ ยตั ว สิ ท ธิ ในการปรึก ษาทนาย
กระบวนการรั บ ฟั งพยานหลั ก ฐานไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและไม่ มี น้ าหนั ก ที่ เพี ย งพอ อย่ า งไรก็ ต าม
การละเมิ ดสิ ท ธิของผู้ ต้ องสงสั ย ซึ่งน าไปสู่ ค วามรุน แรงของเจ้าหน้ าที่ นั้ น เป็ น สภาวะที่ ไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและในทางปฏิบัติแม้จะปรากฏหลักฐานว่ามีการกระทาทรมานหรือ
การเสี ย ชี วิต เกิ ด ขึ้น ของผู้ ต้ อ งสงสั ย ในระหว่างการควบคุ ม ตั ว พบว่ามี ก ารด าเนิ น การทางวินั ย ต่ อ
เจ้าหน้าที่ในสถานเบาเท่านั้น คือ การสั่งย้ายออกจากพื้นที่และไม่ปรากฏว่าได้มีการดาเนินฟ้องร้อง
เจ้ าหน้ าที่ ท หารผู้ ซึ่ งเกี่ ย วข้ อ งในกระบวนการศาลทหาร ดั งนั้ น งานศึ ก ษาของมาลิ ส า ดุ ล ยมาส
41

มาลิ ส า ดุ ล ยมาส, “สิ ท ธิ ข องผู้ ต้ อ งสงสั ย ตามพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ ฉุ กเฉิน พ.ศ. 2548: ศึก ษากรณี ส ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,” (วิท ยานิพ นธ์ ปริญ ญา
มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555)
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ได้สะท้อนให้เห็นว่าจากโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมตามพระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าวได้นาไปสู่
ปั ญ หาการท าลายล้ า งและละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู้ ต้ อ งสงสั ย อย่ า งร้ า ยแรง นอกจากนี้ ยั ง ขั ด ต่ อ หลั ก
มนุษยธรรมที่เจ้าหน้าที่รัฐพึงมี
ทั้งนี้ ประกอบกั บ จดหมายเปิ ดผนึกของศูนย์ทนายความมุส ลิ ม (Muslim attorney
center) ที่มีไปยังนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554 เพื่อขอให้พิจารณาการประกาศให้
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ฉุกเฉินประเภทร้ายแรงในครั้งที่ 26 โดยได้
สะท้ อ นให้ เห็ น สภาพปั ญ หาของกระบวนการยุ ติ ธ รรมภายใต้ พ ระราชก าหนดการบริ ห ารราช
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กล่าวคือ กระบวนการจับคุมและควบคุมตัวบุคคลนั้นอาศัยเพียงคา
รับสารภาพที่ได้ในชั้นซักถามเท่านั้น และจากสถิติคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบหรือคดี
ความมั่นคงมากกว่า 8,000 คดี เป็นคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วจานวน 262 คดี พิพากษายกฟ้อง
119 คดี คิดเป็นร้อยละ 45.42 ของคดีที่พิพากษาทั้งหมดซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีบุคคลถูกจับกุม ควบคุม
ตัวและดาเนินคดีอาญาเป็นจานวนมาก แต่ปรากฏว่าศาลพิพากษายกฟ้องในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับ
อัตราส่วนการลงโทษผู้กระทาผิดอันเนื่องด้วยไม่มีพยานหลักฐานที่เพียงพอซึ่งสะท้อนให้เห็นขั้นตอน
การบังคับใช้กฎหมายที่อาจไร้ประสิทธิภาพและขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้ควบคุมตัวบุคคล
เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติอย่างชัดเจนอันเป็นการใช้อานาจที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิเสรีภาพที่ได้รับ
การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง42
เมื่ อ พิ จ ารณาการจั บ กุ ม และควบคุ ม ตั ว ในสถานการณ์ ท างการเมื อ งระหว่า งเดื อ น
มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ตามที่ได้ทบทวนไปในบทที่ 5 พบว่าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติถูก
จับกุมตัวจานวน 1,857 รายและในจานวนนี้ถูกดาเนินคดี 1,763 ราย และจากงานศึกษากระบวนการ
ยุติธรรมในช่วงเวลาดังกล่าวของศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี
เม.ย.-พ.ค. 53 หรือ ศปช. มีความเห็นว่าภาพรวมการจับกุมดาเนินคดีที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์การ
ชุมนุมทางการเมืองระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2553 บ่งชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดหลาย
ประการในกระบวนการยุติธรรมภายใต้พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 และภายใต้ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ คนจานวนมาก หลายคนถูกคุม
ขังในเรือนจาจนถึงวันวันพิพากษายกฟ้อง บางรายถูกคุมขังนานถึง 1 ปี 3 เดือน หลายคนถูกคุมขัง
42

ศูนย์ทนายความมุสลิม, จดหมายเปิดผนึก (สาเนา) เรื่อง ขอให้พิจารณาการประกาศใช้
พื้น ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ ฉุกเฉินประเภทร้ายแรงในครั้งที่ 26 เรียน
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สาเนาถึง 1.ประธานสภาผู้แทนราษฎร 2. ประธานวุฒิสภา 3. เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554.
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เกินกว่าโทษ และมีจานวนมากที่ถูกปรับและรอลงอาญา แม้จะไม่สูญเสียอิสรภาพแต่ก็ถูกการาบและ
ควบคุมไปอีกหลายปี ทั้งนี้ ศปช. ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าคนที่ถูกจับกุมและยังไม่ถูกดาเนินคดีก็ยัง
ไม่สามารถวางใจได้ว่าตนเองจะไม่ฟ้องร้องต่อศาลเพราะตารวจและพนักงานอัยการสามารถหยิบยก
มาฟ้องได้เมื่อไรก็ตามที่ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐกับประชาชนปะทุขึ้นอีกและยังอยู่ในอายุ
ความ43
จากข้ อ วิ จ ารณ์ กระบวนการยุ ติ ธ รรมภายใต้ พ ระราชกาหนดการบริห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้างต้นนั้น ศปช. ได้มีการอธิบายกรณีศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินคดีรวม
9 คดี ที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ น าไปสู่ ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู้ ต้ อ งหาและการบิ ด พลิ้ ว ของ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งผู้เขียนสามารถสรุปปัญหาที่สาคัญ ๆ ได้ดังนี้44
ประการแรก ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน เจ้าหน้าที่ทหารได้ มีการข่มขู่และทาร้าย
ร่ า งกายเพื่ อ ให้ ผู้ ต้ อ งสงสั ย รั บ สารภาพโดยไม่ เปิ ด โอกาสให้ พ บหรื อ ปรึ ก ษาทนาย ประกอบกั บ
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการแจ้งสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมแก่ผู้ต้องสงสัย
ประการที่สอง ในชั้นจับกุมเจ้าหน้าที่ทหารได้จับกุมผู้ต้องสงสัยไม่ได้แจ้งญาติของผู้ต้อง
สงสั ย แต่อย่ างใดและได้น าไปสอบสวนในค่ายทหารซึ่งโดยกระบวนการปรกติจะต้องดาเนินสอบ
ณ สถานีตารวจท้องที่นั้น ๆ
ประการที่สาม พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาโดยไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ กล่าวคือ ไม่ได้
ดาเนินการสอบสวนโดยการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานอย่างจริงจังแต่อาศัยเพียงคาบอกเล่าจาก
เจ้าหน้าที่ทหารและพยานแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งไม่สะท้อนให้เห็นถึงมูลเหตุความผิดเชิงประจักษ์
ประการที่สี่ ในชั้นศาลพบว่ามีกระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยอาศัยเพียง
คารับสารภาพในชั้นสอบสวนประกอบกับศาลได้ใช้ดุลยพินิจที่จะไม่สืบพยานเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง
ตามกระบวนการที่ระบุในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประการที่ห้า สาหรับกระบวนการศาลในชั้นอุทธรณ์ได้ดาเนินการไปอย่างล่าช้าและเมื่อ
มีการพิพากษายกฟ้องทาให้ผู้ต้องสงสัยต้องติดคุกอยู่อย่างยาวนาน
ประการสุ ด ท้ า ย จากการจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งสงสั ย พบว่ า กรณี มี ก ารแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหาด้ า น
การก่อการร้ายซึ่งจากการศึกษาความเห็นสาธารณะและทัศนะของนักวิชาการในประเด็น ดังกล่าว
ดังนี้ (1) นายคณิต ณ นคร เห็นว่าการมีความขัดแย้งในเชิงหลักการและข้อเท็จจริงเป็นอย่างมาก
43

ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี เม.ย. - พ.ค. 53,
ควำมจริงเพื่อควำมยุติธรรม เหตุกำรณ์และผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชุมนุมกรณี เม.ย. - พ.ค. 53
(กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจากัดภาพพิมพ์, 2555), 462.
44 เรื่องเดียวกัน, 463 - 546.
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ระหว่างความผิดฐานการก่อการร้ายและสถานการณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2553 อันเนื่องด้วยในแง่
หนึ่งสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญประกอบกับ
จากรายงานการศึ กษาของคณะกรรมการอิส ระตรวจสอบและค้นหาความจริ งเพื่ อการปรองดอง
แห่งชาติ หรือ คอป. มีความเห็นว่าความผิดฐานก่อการร้ายหลายคดีที่ขึ้นสู่กระบวนการศาลนั้นเป็น
การดาเนินคดีในลักษณะที่เหวี่ยงแหเพราะเกิดจากความไม่เข้าใจเนื้อหาที่แท้จริงของความผิ ดฐานก่อ
การร้าย (2) Martin Scheinin ผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการต่อต้าน
การก่อการร้าย (Special Rapporteur on human rights and counter-terrorism) มีความเห็นว่า
ลักษณะของการก่อการร้ายไม่ใช่สภาวะของสงครามและไม่ใช่ความขัดแย้งที่ใช้กาลั งแต่เป็นเพียง
อาชญากรรมชนิดหนึ่งที่ร้ายแรงและจากบทเรียนทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าการก่อการร้ายไม่ใช่คดีที่ต้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้ Scheinin เห็นว่านิยามความหมายการก่อการร้ายน่าจะมีความหมายที่
แคบที่มีผลเกี่ยวพันธ์กับการสูญเสียชีวิตเป็นจานวนมาก รวมถึงสภาวะการสร้างความน่าสะพรึงกลัว
หรือการบังคับให้รัฐบาลกระทาบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น แต่คานิยามความหมายของรัฐไทยมีลักษณะที่
เกินขอบเขตไปมากส่งผลให้ข้อหาดังกล่าวถูกใช้อย่างเลือกปฏิบัติหรือถูกใช้เพื่อสร้างความผิดต่อฝ่าย
ตรงข้างรัฐบาลโดยมีมูลเหตุจูงใจในทางการเมือง
ดังตั วอย่ างของกระบวนการยุติธ รรมภายใต้ พ ระราชกาหนดการบริห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และส่วนกลางในปี พ.ศ. 2553
จะเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมมีลักษณะร่วมอยู่หลายประการที่บิดพลิ้ วไปจากกระบวนการปรกติซึ่ง
นาไปสู่ปัญหาต่าง ๆ นานัปการ เช่น การข่มขู่ การทาร้ายร่างกายด้วยวิธีการที่โหดร้ายผิดมนุษยธรรม
การรวบรัดกระบวนการจับกุม สวบสวนและกระบวนการในชั้นศาล เป็นต้น ซึง่ ประเด็นเหล่านี่ย่อมขัด
ต่อหลักนิติรัฐในแง่ของการใช้อานาจรัฐที่ต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการประกันและ
คุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลในกระบวนการยุติธรรมซึ่งหลักการสาคัญที่รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า
(พ.ศ. 2550) บั ญ ญั ติ ไว้ ทั้ ง นี้ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง กรอบปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองพบว่ากระบวนการยุติธรรมภายใต้
พระราชกาหนดฯ ฉบั บ นี้ ไม่ส อดคล้องและขัดแย้งต่อหลั กสากลดังกล่ าวอย่างร้ายแรงตามเหตุผ ล
ข้างต้น อย่างน้อยที่สุด การใช้อานาจในกระบวนยุติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบั้นปลายคือการพิพากษา
ตัดสินไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการคานึงถึงสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในทางตรงกันข้าม
กระบวนการต่าง ๆ กลับนามาสู่การทาลายล้างสิทธิเสรีภาพและไม่สามารถเป็นหลักประกันผู้ต้อง
สงสัยในกระบวนการยุติธรรมได้แม้แต่น้อย
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์นายอานนท์ นาภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน ได้ให้
ข้อมูลและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในปี พ.ศ. 2553 ไว้อย่างน่าสนใจว่าผู้ต้องสงสัยใน
ต่ า งจั งหวั ด ปฏิ เสธความช่ ว ยเหลื อ จากสภาทนายความเพราะไม่ มี ค วามไว้ ว างใจอั น เนื่ อ งจากมี
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ความรู้สึกว่าสภาทนายความเป็นขั้วตรงข้ามทางการเมืองกับกลุ่มของตนหรือมีบุคลิกที่เอนเอียงไปทาง
กลุ่ มคนเสื้ อ เหลื อง ทั้ งนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งกรณี ของศาลพบว่าได้ด าเนิ น กระบวนการยุ ติธ รรมโดย
ขับ เคลื่ อ นไปบนฐานของสถานการณ์ ท างการเมื องเป็ น หลั ก กล่ าวคื อ ผู้ ต้ อ งสงสั ย ที่ โดนคดี ต าม
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในช่วงระหว่างวันที่ 17 - 19
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เกือบทุกกรณีศาลจะพิพากษาโดยไม่รอลงอาญาซึ่งนัยยะดังกล่าวนี้คือการป้อง
ปรามไม่ให้ คนออกมาชุมนุ ม แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มคลี่คลายศาลได้
พิ พ ากษาโดยให้ ก ารลงอาญา มี ก ารยกฟ้ อ ง เป็ น ต้ น ส าหรั บ อี ก กรณี ห นึ่ ง ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ได้ เป็ น
ทนายความฟ้องร้องให้มีการเปิด เว็บไซต์ประชาไท (www.prachatai.com) มีการยื่นฟ้องร้องในช่วง
บ่าย และศาลได้มีคาพิพากษายกคาร้องในช่วงเย็น จะเห็นได้ว่าศาลได้รวบรัดกระบวนการลงเพราะใน
กระบวนการปรกติศาลจะต้องเรียกให้ฝ่ายรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งปิดเว็ปไซต์มายื่นคาให้การ
ต่อมาได้มีการยื่นอุทธรณ์หลังจากอีก 2 ปีศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษากลับให้รับฟ้อง 45 ดังนั้น จาก
การสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าการทาหน้าที่ขององค์กรตุลาการได้ผันแปรไปตามสถานการณ์ทางการเมื อง
เป็ น ส าคัญ และย่อมส่ งผลเสี ย ต่อสิ ทธิของผู้ ต้องสงสั ย ในกระบวนการยุติธรรมภายใต้การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
จากบทเรียนของกระบวนการยุติธรรมภายใต้พระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ของสถานการณ์การทางเมืองทั้ง 2 กรณีข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถานการณ์ ท างการเมื อ งในปี พ.ศ. 2553 ประกอบกั บ สถิ ติ ข องมู ล เหตุ จู ง ใจในการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้ทบทวนไปก่อนหน้าซึ่งผู้เขียนให้ความเห็น ว่ารัฐมีแนวโน้มที่จะประกาศบังคับ
ใช้ ก ฎหมายด้ า นความมั่ น คงฉบั บ ต่ า ง ๆ กั บ กรณี ก ารชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งมากยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยเหตุ นี้
เฉพาะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่ากระบวนยุติธรรมต่าง ๆ ที่จะตามมาจะ
ถูกขับเคลื่อนบนเงื่อนไขทางการเมืองเป็นประการสาคัญ กล่าวคือ กระบวนยุติธรรมจะเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการประหัตประหารฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนายอานนท์ นาภา
ทนายความด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษยช น และ Martin Scheinin ผู้ แ ท นพิ เศษ ของสห ป ระชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการก่อการร้าย (Special Rapporteur on human rights and
counter-terrorism) ข้างต้น
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อานนท์ นาภา, สัมภาษณ์โดย สราวุธ ทับทอง, เขตจตุจักร, 4 ตุลาคม 2556.
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จากงานศึกษาของมาลิสา ดุลยมาส 46 ซึ่งศึกษาสภาพปัญหาของกระบวนการยุติธรรม
ภายใต้ พ ระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุก เฉิน พ.ศ. 2548 ในพื้ น ที่ 3 จังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบคาสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิของผู้ต้องสงสัยเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนยุติธรรม ดังนี้
ประการแรก ควรมีการบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการกระทาทรมาน การเสียชีวิตและการ
บั งคั บ ให้ สู ญ หายโดยเจ้ าหน้ าที่ รั ฐไว้ในประมวลกฎหมายอาญาในฐานะที่เป็น ความผิ ดหลั ก ทั้งนี้
ศาลควรเพิ่มบทบาทในการค้นหาความจริงในกระบวนการพิสูจน์ความผิดเกี่ยวกับการทรมานและการ
บังคับให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติไว้แล้ว
ประการถัดมา อันเนื่องปัญหาความซ้าซ้อนและขาดความเป็นเอกภาพของคาสั่งและ
ระเบีย บต่าง ๆ ภายใต้พระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมี
หลายหน่ ว ยงานที่ เข้ ามาเกี่ย วข้ องกับ กระบวนการดั งกล่ าว จึงมี ข้อ เสนอที่ ส าคั ญ 2 ขั้ น ตอน คื อ
(1) ขั้นตอนก่อนการออกคาสั่งและระเบียบต่าง ๆ ควรกาหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นเพียงองค์กรเดียวที่มี
อานาจโดยทาในรู ป แบบของคาสั่ งนายกรัฐ มนตรีโดยได้รับความเห็ นชอบจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
เพื่อให้หน่วยงานภายในที่ขึ้นตรงต่อสานักนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่จะได้ทาการตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาสั่งหรือระเบียบเหล่านั้นว่าขัดต่อกฎหมายหรือไม่ และ (2) ขั้นตอนการตรวจสอบภายหลังการ
ออกระเบียบ โดยเสนอให้มีการยกเลิกมาตรา 16 ของพระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าวซึ่งได้มีการตัด
อานาจศาลปกครองในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐออกไป สาหรับประเด็นเรื่องอานาจศาลปกครอง
นี้ ผู้เขียนจะอธิบายในลาดับถัดไป
ด้ว ยสภาพปั ญ หาเกี่ย วกับ กระบวนการยุ ติธ รรมภายใต้ พ ระราชกาหนดการบริห าร
ราชการในสถานการณ์ ฉุก เฉิน พ.ศ. 2548 ประกอบกับ ข้ อเสนอจากงานศึ กษาข้างต้ น ผู้ เขียนจึ ง
เห็ น สมควรปรับ ปรุงแก้ไขประเด็น ดังกล่ าวเพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ หลั กนิติรัฐและพั นธกรณี ระหว่าง
ประเทศเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องสงสัย ดังนี้
ประการแรก ในการจับกุมและคุมขังภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งแรก
ให้มีระยะเวลาไม่เกินกว่า 7 วันและจาเป็นต้องแจ้งเหตุผลของการคุมขังให้ผู้ต้องสงสัยทราบภายใน
ระยะเวลาดั งกล่ าวโดยผู้ ต้ อ งสงสั ย และผู้ ต้ อ งหามี สิ ท ธิ ที่ จ ะติ ด ต่ อ ทนายความเพื่ อ ขอค าปรึก ษา
ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวสอดคล้องกับระเบียบปารีสฯ
ประการที่ส อง หากเจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องควบคุมขังต่อไปเพื่ อเป็น ประโยชน์
สามารถร้องขอต่อศาลได้อีกเพียงคราวเดียวเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า 7 วัน และจะต้องมีการพิจารณา
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คดีภายในระยะเวลาดังกล่าวโดยเร็ว สาหรับเหตุผลที่ผู้เขียนเสนอให้คุมขังผู้ต้องสงสัยได้คราวละ 7 วัน
และขยายระยะเวลารวมกัน ไม่เกินกว่า 14 วันนั้นอันเนื่องด้วยเห็นว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์ของ
ผู้ต้องสงสัยและผู้ต้องหา ทั้งนี้ เพื่อประกันไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดของการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน
ประการสุดท้าย สาหรับกระบวนการต่าง ๆ ในการสอบสวนและการพิจารณาคดีใน
ชั้นศาล ผู้เขียนเห็นว่าให้ยึดหลักการตามกระบวนการยุติธรรมแบบปรกติและจะต้องคานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพตามหลักการสากลที่เพิ่งปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยและผู้ต้องหา
6.2.7 ปัญหาด้านขอบเขตอานาจศาลปกครอง
องค์กรตุลาการหรือศาลนอกจากจะมีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ระหว่างเอกชนกับเอกชนแล้วยังถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในการตรวจสอบและถ่วงดุลบรรดาการ
ใช้อานาจมหาชนของรัฐทั้งหลาย ดังจะเห็นได้จากกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ Civil Law
ซึ่งมีระบบศาลคู่ เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน และรวมถึงประเทศไทย แต่ทั้งนี้จะมีความ
แตกต่างสาหรับ ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ Common Law เช่น ประเทศอังกฤษซึ่งมีระบบ
ศาลเดี่ยว กล่าวคือ อรรถคดีทั้งหลายที่ สืบเนื่องจากการใช้อานาจรัฐซึ่งส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล
หรือสังคมส่วนรวมจะอยู่ในขอบเขตของศาลธรรมดาที่จะพิจารณาพิพากษาคดีเหมือ นเช่นคดีอื่น ๆ
ทั่วไป อย่างไรก็ตาม สาหรับประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ Common Law ศาลปกครองถือว่าเป็น
องค์กรตุลาการที่มีความสาคัญยิ่งในการตรวจสอบบรรดาการใช้อานาจรัฐทั้งหลายเพื่อเป็นกลไกหนึ่ง
ส าหรั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เสรี ภ าพของปั จ เจกบุ ค คลและท้ า ยที่ สุ ด เพื่ อ คื น ความเป็ น ธรรมด้ ว ย
กระบวนการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นในบั้นปลาย
นอกจากนี้ ประเด็นที่มีความสาคัญยิ่งในเชิงหลักการคือการใช้อานาจภายใต้การ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
นั้นเป็นการใช้อานาจทางปกครองและเป็นการกระทาทางปกครองประเภทหนึ่งของรัฐเพื่อประโยชน์
สาธารณะ (Public interest) ซึ่งย่อมอาจจะส่งผลกระทบด้านใดด้านหนึ่งต่อปัจเจกบุคคลและสังคม
ส่วนรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ บรรดาการใช้อานาจใด ๆ ของรัฐโดยเฉพาะอานาจที่ส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างจึงสมควรตกอยู่ในขอบเขตของศาลปกครองสาหรับการควบคุมและการตรวจสอบ
อย่างไม่มีข้อยกเว้น
อย่างไรก็ตาม สาหรับในกรณีของประเทศไทยพบว่าศาลปกครองได้ถูกจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง พ.ศ. 2542 โดยมีขอบเขตอานาจ
หน้าที่ดังนี้47
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ประการแรก คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาการโดยไม่ช อบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คาสั่งหรือการกระทาอื่นใดเนื่องจาก
กระทาโดยไม่มีอานาจหรือนอกเหนืออานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้สาหรับการกระทานั้น หรือโดยไม่สุจริต
หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จาเป็นหรือ
สร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
ประการที่สอง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ประการที่สาม คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คาสั่ง
ทางปกครอง หรือคาสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ประการที่สี่ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ประการที่ห้า คดีที่มีกฎหมายกาหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทาหรือละเว้นกระทาอย่างหนึ่งอย่างใด
ทั้ ง นี้ ก าหนดให้ ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ วิ นั ย ทหาร การด าเนิ น การของ
คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุล าการ และคดีที่อยู่ในอานาจของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษี อากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลชานัญพิเศษอื่น ไม่อยู่ในขอบเขตของอานาจศาลปกครอง
จากหลักการและขอบเขตอานาจของศาลปกครองข้างต้น เมื่อพิจารณาภายใต้
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พบว่าตามมาตรา 16 ได้บัญญัติ
ให้ ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ งหรือการกระทาอื่น ๆ ตามพระราชกาหนดฯ ฉบับ ดังกล่ าวไม่อยู่ใน
ขอบเขตของศาลปกครองประกอบกับมาตรา 17 ซึ่งบัญญัติให้เจ้าพนักงานหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชกาหนดฯ ไม่ต้องรับความผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย หากเป็นการปฏิบัติหน้าที่
หากในกรณี ที่พ นั กงานเจ้ าหน้ าที่ ป ฏิบั ติงานไปโดยสุ จริต แต่กระนั้น ก็ดี ผู้ เสี ยหายสามารถมี สิ ท ธิ
เรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการในกรณีที่พิ สูจน์ได้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุ
กล่าวโดยสรุปคือ ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน บรรดาคาสั่งต่าง ๆ และการใช้อานาจของรัฐ
ย่อมไม่ถูกตรวจสอบตรวจสอบโดยศาลปกครอง แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ เสียหายที่จะสามารถฟ้องร้องเพื่อ
เยียวยาตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากระบวนการตรวจสอบการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณี
ของประเทศฝรั่งเศสพบว่าการใช้อานาจตามรัฐบัญญัติ Nº 55-385 du 3 avril 1955 ได้กาหนดให้
ศาลปกครองสามารถควบคุมการใช้อานาจของรัฐได้ด้วยการพิจารณาเพิกถอนกฎ คาสั่งต่าง ๆ ได้รวม
ไปถึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน สาหรับ
ประเทศอังกฤษการใช้อานาจตาม The Civil Contingencies Act 2004 กาหนดให้คณะกรรมการ
พิจารณาข้อพิพาททางปกครองและศาลยุติธรรมมีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาข้อพิพาททั้ งในส่วน
ความชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะสมของการกระทาของรัฐ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการใช้อานาจ
ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน ในต่างประเทศข้างต้น จะถูกตรวจสอบและควบคุม โดยองค์กรตุล าการอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นระบบศาลคู่และมีศาลปกครองเหมือนกรณี
ของประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม การบัญญัติให้ตัดอานาจศาลปกครองในการตรวจสอบบรรดาคาสั่ง
ประกาศต่าง ๆ และการใช้อานาจรัฐภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จากการอภิปรายของ
สภาผู้แทนราษฎรในคราวที่รัฐบาลพันตารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ขออนุมัติสภาฯเพื่อพิจารณาเป็น
พระราชบั ญ ญั ติพบว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างมาก
ดังจะเห็นได้การอภิปรายของนายถาวร เสนเนียม ที่ให้ความเห็นว่า การตัดอานาจศาลปกครองในการ
ตรวจสอบตามมาตรา 16 นั้ น จะเป็ นการท าลายกลไกที่ส าคัญ ของผู้ ที่ ได้รับ ผลกระทบจากการใช้
อานาจรัฐในกระบวนการศาล ประกอบกับมาตรา 17 ซึ่งบัญญัติให้เจ้าพนักงานหน้าที่ไม่ต้องรับโทษ
ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัยนั้นเปรียบเสมือนการนิรโทษกรรมบรรดาความผิดจากการกระทา
ของรัฐภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เอาไว้ล่วงหน้า48 ซึ่งในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับความเห็นของ
ศาสตราจารย์ พิ เศษ ดร.อั ก ขราท ร จุ ฬ ารั ต น ป ระธาน ศาลป กครองสู ง สุ ด ใน ขณ ะนั้ น
(พ.ศ. 2543 - 2553) ที่เห็นว่าปัญหาที่สาคัญของพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 คือการตัดอานาจศาลปกครองในการตรวจสอบรัฐผู้ ซึ่งใช้อานาจตามพระราช
กาหนดฯ กล่าวคือ ศาลปกครองมีหน้าที่ในการตรวจสอบบรรดาการใช้อานาจรัฐทั้งหลายที่ไปละเมิด
ต่ อ สิ ท ธิ เสรี ภ าพของปั จ เจกบุ ค คล การบั ญ ญั ติ ให้ ตั ด อ านาจศาลปกครองจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ขั ด แย้ งกั บ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2540) ที่กาหนดให้มีการจัดตั้งระบบศาลคู่ขึ้นในประเทศไทยและ
ให้ คดี ป กครองอยู่ ในขอบเขตอานาจของศาลปกครอง ประกอบกั บ การยกเว้น โทษของพนั กงาน
เจ้าหน้ าที่บนพื้น ฐานที่ว่าได้กระทาการใด ๆ ไปโดยความสุ จริต ประเด็นที่สาคัญคือองค์กรใดจะมี
หน้ าที่ ในการตรวจสอบ ซึ่งในขณะเดี ยวกัน เมื่ อการกระท าใด ๆ ของพนั กงานเจ้าหน้ าที่ ได้ส่ งผล
48

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 22 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2548, 67 - 68.
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กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลถือได้ว่าเป็นการละเมิดทางปกครองซึ่งผู้เสียหายมี
สิ ท ธิ ที่ จ ะฟ้ อ งร้ อ งต่ อ ศาลปกครองได้ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ พิ เศษ ดร.อั ก ขราทร จุ ฬ ารั ต น
ยังสะท้อนให้เห็นหลักการที่ว่าโครงสร้างการใช้อานาจของพระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าวจะต้องสร้าง
ความสมดุลระหว่างประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพซึง่ ได้รับการคุ้มครองไว้ในระดับรัฐธรรมนูญและประเด็น
เรื่องของความมั่นคง49
จากสภาพปัญหาและความเห็นต่อกรณีดังกล่าวของฝ่ายการเมืองและฝ่ายตุลาการ
ข้ างต้ น เมื่ อ พิ จ ารณาในแง่วิ ช าการพบว่ า มี ข้ อ เสนอให้ แ ก้ ไขหรือ ยกเลิ ก ความในมาตรา 16 ของ
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อให้ศาลปกครองยังคงเป็น
องค์กรตุลาการที่มีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อานาจตาม
พระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าวอันเนื่องด้วยเหตุผลที่สาคัญ 3 ประการสรุปได้ ดังนี้50
ประการแรก กระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองที่ใช้ระบบไต่สวนย่อมจะ
เป็ นการเอื้อประโยชน์ ต่อปั จเจกบุ คคลผู้ซึ่งได้รับความเสียหายจากกฎ คาสั่งทางปกครองหรือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในขณะเดียวกันหากให้ศาลยุติธรรมมีอานาจในการพิจารณาวินิจฉัย
คดีซึ่งใช้กระบวนการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่ง
กฎหมายทั้งสองได้ใช้กระบวนการหาความจริงที่เน้นหนักไปทางระบบกล่าวหาซึ่งผลักภาระการพิสูจน์
ให้ตกอยู่แก่คู่ความ และในความเป็นจริงแล้วฝ่ายรัฐมักจะเป็นผู้ครอบครองพยานหลักฐานต่าง ๆ ด้วย
เหตุนี้ จะเห็นได้ว่าจะเป็ นการสร้างกระบวนการที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนในกระบวนการยุติธรรม
ให้กับผู้เสียหายเป็นอย่างมาก
ประการที่ ส อง ตุ ล าการศาลปกครองย่ อมจะมี ค วามเชี่ ย วชาญอรรคคดีต่ าง ๆ
ในทางปกครอง ทั้งยั งเป็ น ผู้ ที่ มีความรู้ความเข้าใจในปรัช ญาของกฎหมายมหาชนอันจะท าให้ ค า
พิพากษาของศาลปกครองกลายเป็นบรรทัดฐานของการกระทาทางปกครองต่อไป ในขณะเดียวกัน
ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมได้รับการอบรมให้มีความรู้ ความชานาญด้านกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง
ซึ่งอาจจะไม่ถนัดในกฎหมายมหาชนซึ่งถือเป็นกฎหมายที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับเอกชน ด้วยเหตุที่ว่าจึงอาจทาให้ส่งผลต่อการพิจารณาวินิจฉัยคดีที่จะตามมา กล่าวคือ อาจจะ
คานึงถึงแต่ความจาเป็นของรัฐจนสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของสาธารณชนไม่ได้รับความคุ้มครอง
49

คดีที่ละเมิดฟ้องศาลปกครอง อักขราทรชี้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินขัดรัฐธรรมนูญ; คมชัดลึก
8 ธันวาคม 2548, 2, ระบบนิติรัฐทุกคนต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมาย: กรุงเทพธุรกิจ 8 สิงหาคม 2548,
17, 20.
50 ภูมิ มูลศิลป์, “ปัญหาเขตอานาจศาลในการพิจารณาคดีปกครองที่เป็นการใช้อานาจรัฐ
ตามกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน,” ดุลพำห เล่มที่ 1 ปีที่ 57 (มกราคม – เมษายน 2553): 13 - 15.
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อย่างเพียงพอ หรือในทางกลับกัน อาจจะคานึงถึงแต่สิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของปัจเจกบุคคลจน
กลายเป็นอุปสรรคต่อการอันใดสาหรับสังคมส่วนรวมก็เป็นได้
ประการสุ ด ท้ า ย จากการศึ ก ษาแนวทางของประเทศต่ า ง ๆ โดยเฉพาะ
ประเทศฝรั่งเศสซึ่ งเป็ นใช้ระบบศาลคู่เช่นเดียวกับประเทศไทยได้ว างหลักว่าในบางสถานการณ์รัฐ
จ าเป็ น ต้ อ งมี ม าตรการพิ เศษเพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ไขปั ญ หาซึ่ ง อาจจะกระทบต่ อ สิ ท ธิ เสรี ภ าพของ
ปัจเจกบุคคลมากกว่าในสถานการณ์ป รกติซึ่งไม่ขัดต่อหลักความชอบด้วยกฎหมายและการคุ้มครอง
สิ ท ธิเสรี ภ าพ ดั งจะเห็ น ได้ จ ากในสถานการณ์ พิ เศษศาลปกครองมี อ านาจในการตรวจสอบสอบ
มาตรการต่าง ๆ ของรัฐถึงความเหมาะสมและความชอบด้วยกฎมาย
จากการสัมภาษณ์นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
มีความเห็ นว่า การตัดอานาจศาลปกครองออกไปด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงถือเป็นเรื่องที่มีความ
จาเป็นในระดับหนึ่งเพื่อให้อานาจรัฐสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที แต่กระนั้น
ก็ดี หากมองว่าประชาชนควรได้รับความเป็นธรรมจากการใช้อานาจเกินขอบเขตก็เห็ นสมควรให้
ศาลปกครองมีอานาจในการตรวจสอบเพราะคดีอันสืบเนื่องจากการใช้อานาจของรัฐเป็นคดีที่อยู่ ใน
ขอบเขตอานาจของศาลปกครองและเหตุผลที่สาคัญยิ่งคือคดีพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนหากให้อยู่
ในขอบเขตอานาจของศาลยุติธรรมซึ่งใช้วิธีการแสวงหาความจริงแบบระบบกล่าวหาซึ่งกระบวนการ
ในการสืบพยานหลักฐานจะกระทาด้วยความยากลาบาก อาทิเช่น ในกรณีสถานการณ์ทางการเมืองใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 จะต้องนาสืบให้ได้ว่าผู้ใดเป็นคนนาเอารถถังมากลางเมืองหลวงซึ่งจะ
เป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนจะสามารถค้นหาความจริงได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประชาชนจะไม่มีทางได้รับ
ความเป็นธรรมจากกระบวนของศาลยุติธรรม ทั้งนี้ ประกอบกับศาลปกครองมีจุดประสงค์เพื่อต้องการ
อุดช่องว่างการให้ความเป็นธรรมที่ไม่สมบูรณ์ของศาลยุติธรรม51
นอกจากนี้ จากความเห็ นของกลุ่ ม กลุ่ มบุค คลผู้ มีส่ ว นได้ เสี ย ที่ผู้ เขียนได้ท าการ
สัมภาษณ์มานั้น ต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่าองค์ กรรัฐทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อานาจภายใต้
การประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตามพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ. 2548 ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 สมควรต้องถูกตรวจสอบเพื่อค้นหาความจริงและความ
เหมาะสมของการใช้อานาจ สาหรับประเด็นดังกล่าวนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า โดยหลักการทั่วไปของ
ระบอบประชาธิปไตยองค์กรผู้ใช้อานาจอธิปไตยจาเป็นต้องถูกตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเป็นปรกติอยู่
แล้ว ในขณะเดียวกัน ภายใต้สถานการณ์พิเศษบางอย่างที่รัฐ มีอานาจมากกว่าในภาวะปรกติและการ
ใช้อานาจเหล่านั้นไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและสังคมส่วนรวมด้วยแล้วยิ่ง
51

ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม, สัมภาษณ์โดย สราวุธ ทับทอง, เขตหลักสี่, 14 ตุลาคม 2556.
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ต้องมีความจาเป็นต้องได้รับการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้น และด้วยเหตุผลที่ว่านี้ ผู้เขียนจึงเห็นสมควรให้
ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่สาหรับการตรวจสอบบรรดาการใช้อานาจรัฐทั้งปวงภายใต้การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
อย่างไรก็ดี จากปัญหาของกระบวนการยุติธรรมภายใต้พระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงประการหนึ่งว่า โดยธรรมชาติ
ของข้อพิพาทต่าง ๆ ในคดีปกครองนั้นมีลักษณะที่เป็นการต่อสู้ระหว่างอานาจที่ไม่เท่ากันระหว่างฝ่าย
ปั จ เจกบุ คคลผู้ ซึ่งได้รับ ความเสี ย หายและรัฐซึ่งเป็น ผู้ ใช้อานาจ ดังนั้ น กระบวนการยุติธ รรมตาม
พระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าวจึงเป็นการตอกย้าสถานะทางอานาจที่ไม่เท่ากันให้ระหว่าง 2 ฝ่ายให้
เพิ่มยิ่งขึ้นและอาจกล่าวได้ว่าย่อมส่งผลให้ กระบวนการคืนความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีโอกาสที่ จะ
บังเกิดขึ้นได้แม้แต่น้อย
นอกจากนี้ ส าหรั บ มาตรา 17 ของพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติไม่ต้องรับโทษทั้งทางอาญา
ทางแพ่งและทางวินัยนั้น พบว่าภายหลังการประกาศใช้พระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าวในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม คณะกรรมการนัก
นิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists) ได้นาเสนอรายงานเกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมายกับสถานการณ์ทางการเมืองโดยเรียกร้องให้มีการยกเลิกความในมาตรา 1752
จากการศึกษาและการสัมภาษณ์ข้างต้นเกี่ยวกับกรณีการตัดอานาจศาลปกครองใน
การตรวจสอบการใช้อานาจตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
พบว่าเงื่อนไขประการหนึ่งที่สาคัญคือเหตุผลด้านความมั่นคงเพื่อต้องการให้การใช้อานาจรัฐภายใต้
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่สะดุดลงและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันถ่วงที จากประเด็น
ดังกล่าวนี้ ผู้เขียนมีความเห็นที่สาคัญ 3 ประการ คือ
ประการแรก ปัจจัยด้านความมั่นคงถือเป็นพื้นฐานที่สาคัญต่อการดารงอยู่ของรัฐ
และองคาพยพทางการเมืองทั้งมวล แต่ในขณะเดียวกัน เหตุผลด้านความมั่นคงจะต้องไม่ถูกใช้เป็น
ข้ออ้างเพื่อทาลายล้างสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ประการถัดมา อันเนื่องด้วยภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น รัฐย่อมมี
อานาจที่จะจากัดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลได้มากกว่าในสถานการณ์ปรกติ บรรดาการใช้อานาจ
เหล่านั้นจึงควรเป็นไปอย่างพอเหมาะพอควรและได้สัดส่วนกับสถานการณ์แห่งความเป็นจริง
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ประการสุดท้าย ถือเป็นประเด็นที่สาคัญ กล่าวคือ โดยธรรมชาติของการใช้อานาจ
ตามพระราชกาหนดฯ นั้น เป็นการใช้อานาจทางปกครองและการกระทาทางปกครองประเภทหนึ่งซึ่ง
จะต้องถูกควบคุมและตรวจสอบอย่างไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะในบริบทของประเทศที่ยึดหลักนิติรัฐ
และระบบศาลคู่ซึ่งกาหนดให้ศาลปกครองมีขอบเขตอานาจในส่วนดังกล่าว
จากความสาคัญทั้ง 3 ประการข้างต้นนี้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการสร้างระบบ
การตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 โดยกระบวนการศาลศาลปกครองจึ งมี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ยวดภายใต้
หลั ก นิ ติ รั ฐ เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ได้ ว่ า การใช้ อ านาจรั ฐ จะถู ก ตรวจสอบอยู่ ต ลอดเวลาและจะ
กระทบกระเทือนต่อปัจเจกบุคคลน้อยที่สุด พร้อมทั้งนาไปสู่กระบวนการเยียวยาความเสียหายในบั้น
ปลาย ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอสาหรับประเด็นดังกล่าวต่อไปนี้
ประการแรก สมควรยกเลิกมาตรา 16 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 เพื่ อ ให้ ศ าลปกครองได้ เข้ ามามี บ ทบาทในการตรวจสอบบรรดา
ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่งหรือการกระทาอื่น ๆ ตามพระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าว ข้อเสนอนี้ได้
สอดคล้องกับแนวทางการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามรัฐบัญญัติ Nº 55-385 du 3 avril 1955
ของประเทศฝรั่งเศส
ประการที่สอง สมควรยกเลิกมาตรา 17 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และให้ใช้กระบวนยุติธรรมยุติธรรมปรกติสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ซึ่งปฏิบัติงานตามพระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าวซึ่งได้สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการนัก
นิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists)
จากการอธิบายถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ไปข้างต้น ถึงแม้ว่าอานาจพิเศษหรืออานาจ
ฉุกเฉินเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นต่อรัฐในสถานการณ์ทางการเมืองอันไม่ปรกติเพื่อให้รัฐสามารถมีอานาจ
ในการขับเคลื่อนกลไกต่าง ๆ สาหรับแก้ไข คลี่คลายสถานการณ์ทางการเมืองเหล่านั้นให้กลับคืนสู่
ความภาวะปรกติ แต่จากการศึกษาสาระต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พบว่ากฎหมายได้กาหนดโครงสร้างการใช้อานาจของรัฐภายใต้การ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยอย่าง
ร้ายแรงตั้งแต่กระบวนการในการประกาศฯ มาตรการในการจากัดสิ ทธิเสรีภาพ กระบวนการในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล ตลอดจนกระบวนการยุติธ รรมส าหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบได้ถูก
ทาลายลงอย่างสิ้นเชิง
ในขณะเดี ย วกั น เป้ า ประสงค์ ห ลั ก ในทางการเมื อ งไม่ ว่ า จะเป็ น หลั ก นิ ติ รั ฐ
หลักนิติธรรมหรือกระทั่งหลักประชาธิปไตยต่างมีความต้องการที่จะจากั ดอานาจรัฐหรือผู้ปกครองให้
ตกอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบแห่ง “ความชอบธรรม” เพื่อให้บรรดาการใช้
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อานาจเหล่านั้นมีความได้สัดส่วน ความพอเหมาะพอควร ยิ่งไปกว่านั้น คือต้องกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
ของปั จเจกบุ คคลน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าจะในสถานการณ์ ทางการเมืองอันปรกติห รือไม่
ปรกติก็ตาม แต่ในทิศทางตรงกัน ข้ามโครงสร้างอานาจของพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือแม้กระทั่งโครงสร้างการใช้อานาจพิเศษของรัฐตามกฎหมายฉบับ
อื่น ๆ มีลักษณะที่เป็นการขยายอานาจรัฐไปอย่างล้นพ้นและเป็นสภาวะที่ไร้ขอบเขต
อย่างไรก็ตาม ต้องกล่าวไว้เป็นสาคัญด้วยว่า ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
คือข้อกาหนดที่อนุญาตให้รัฐสามารถใช้กองกาลังทหารในการเข้าควบคุมสถานการณ์ ดังจะเห็นได้จาก
ช่วงที่สถานการณ์วิกฤตที่สุดคือระหว่างวันที่ 13 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ที่มีการใช้กองกาลั ง
ทหารมากกว่าครึ่งแสนนายพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มอัตราศึกในการเข้าสลายการชุมนุ มโดยมี
การใช้กระสุนจริงมากกว่าหนึ่งแสนนัดและนาไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากมายมหาศาล
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกับสถิติการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินตาม
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือแม้กระทั่ง การประกาศให้
พื้ น ที่ ใ ด ๆ เป็ น พื้ น ที่ ป รากฏเหตุ ก ารณ์ อั น กระทบต่ อ ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. 2551 จะพบมู ล เหตุ จู งใจและ
ปฏิบัติการของรัฐไทยได้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องสถานการณ์แห่งการยกเว้นเทียม (fictitious state
of exception) ของ Giorgio Agamben ซึ่งอธิบายไว้ว่ารัฐจะสร้างสถานการณ์ ใด ๆ ขึ้นมาซึ่งเป็น
สถานการณ์แห่งการยกเว้นเทียมให้เสมือนว่าสถานการณ์นั้น ๆ มีความรุนแรงดารงอยู่และผันแปรเป็น
สถานการณ์เทียมที่เป็นจริงในท้ายที่สุด และสาระสาคัญคือภายใต้สถานการณ์เหล่านั้น บรรดาการใช้
อานาจของรัฐจะมีลักษณะที่สาคัญ 2 ประการคือ (1) การอนุญาตให้กองกาลังทหารมีอานาจรุกราน
เข้าไปในพื้นที่ของสาธารณะ และ (2) กลไกสาหรับการป้องกันสิทธิเสรีภาพในระดับรัฐธรรมนูญได้ถูก
ระงั บ ลงชั่ ว คราว ทั้ ง นี้ พึ ง ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตไว้ ด้ ว ยว่ า สถานการณ์ ทางการเมื อ งในระหว่ า งปี
พ.ศ. 2552 - 2553 พบว่ามีกระบวนการสร้างผังล้มเจ้าและข้อหาการก่อการร้ายให้แก่กลุ่มคนเสื้อแดง
ลักษณะดังกล่าวนี้ ได้เป็นไปตามคาอธิบายของ Agamben ที่ว่าภายใต้สถานการณ์แห่งการยกเว้น
เทียมนั้นเต็มไปด้วยความพร่ามัวระหว่างสถานการณ์ความเป็นจริงกับข้อเท็จจริงและมีการใช้ความ
รุนแรงโดยปราศจากเรื่องของเหตุผล กล่าวโดยสรุปคือ ภายใต้การประกาศสถานการณ์ยกเว้นใด ๆ
อานาจรัฐจะสามารถเข้าทาลายดินแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลอย่างสิ้นเชิง กระบวนการ
ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพก็จะถูกระงับลงชั่วคราว ประหนึ่งว่าระบอบการปกครองได้แปร
สภาพไปเป็นระบอบเผด็จการชั่วขณะหนึ่ง
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ด้วยสภาพปัญหาข้างต้นทั้งในเชิงกฎหมายและบริบทของสถานการณ์ทางการเมือง
ผู้เขียนมีความเห็น ว่า การใช้อานาจรัฐภายใต้การประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินตามพระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นสิ่งที่มีความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและหลุด
พ้นไปจากหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตย อย่างน้อยที่สุดชีวิตที่โดนคร่าท่ามกลาง
เมืองหลวงคือหลักฐานเชิงประจักษ์แห่งความล้มเหลวทั้งปวง
6.2.8 ปัญหาการขัดแย้งต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ตามที่ผู้เขียนได้อธิบายไปในข้างต้นถึงสภาพปัญหาของการประกาศสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น ตามพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ 2548 ทั้ งในแง่ ข อง
บทบัญญัติ การบังคับใช้ และพฤตินัยทางการเมืองหรือเงื่อนไขของรัฐในการประกาศฯ ที่ผ่านมานั้นไม่
มีความได้สัดส่วนกับสถานการณ์ความจริงทางการเมืองที่ดารงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้กองกาลัง
ทหารในการเข้าสลายการชุมนุม นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมก็ยัง บิดพลิ้วจนนาไปสู่การทาลาย
สิทธิทั้งหมดตามหลักสากล อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาภาพรวมของกระบวนการภายใต้พระราช
กาหนดฯ ฉบับดังกล่าวพบว่าเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อพันธะกรณีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
อย่างไรก็ดี จากที่ได้เกริ่นถึงความขัดแย้งต่อพันธะกรณีระหว่างประเทศไปบ้างแล้ว
ในหัวข้อก่อนหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น ในที่นี้ผู้เขียนจะสรุปประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
6.2.8.1 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ภายหลั งรั ฐ บาลพั น ต ารวจโท ดร. ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร มี ก ารประกาศใช้
พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ .ศ. 2548 อย่ า งเป็ น ทางการเมื่ อ
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เพื่อแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่ อ มาเมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคมปี เดี ย วกั น นั้ น คณะกรรมการนั ก นิ ติ ศ าสตร์ ส ากลได้ อ อกรายงานชื่ อ
More power, less accountability: Thailand’s new Emergency Decree ซึ่งได้มีการวิเคราะห์
ถึงเนื้อหาสาระของพระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลได้ตระหนักดี
ถึงสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลไทยได้เผชิญอยู่ แต่กระนั้นก็ดี
ได้มีการแสดงความกังวลว่า พระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าวจะเป็นการบั่นทอนหลั กนิติธรรมและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ ต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลได้
ออกรายงาน Implementation of Thailand’s Emergency Decree ซึ่งได้แสดงความกังวลต่อการ
บั งคั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โ ดยเห็ น ว่ า
พระราชกาหนดฯ ฉบั บ ดังกล่ าวมีข้อบกพร่องอย่างร้ายแรงและไม่อาจถือว่ามีความจาเป็นและได้
สัดส่วนที่เหมาะสมกับสภาพปั ญหาความมั่นคงในพื้นที่ประกอบกับอานาจของนายกรัฐมนตรีและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีมากเกินกว่าการแก้ปัญหาภัยคุกคามต่ อความ
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อยู่ ร อดของชาติ ที่ ค วรมี ข้ อ จ ากั ด และต้ อ งได้ สั ด ส่ ว นอย่ า งเหมาะสมตามมาตรา 4 ของ
กติ ก าระห ว่ า งป ระเท ศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง จากความเห็ น ของ
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น
ผู้เขียนมีความเห็นมีนัยยะที่สาคัญ 2 ประการ คือ (1) การบังคับใช้พระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าวใน
พื้นที่เป็นสิ่งที่ไม่ได้สัดส่วนกับ สถานการณ์ทางการเมืองที่ดารงอยู่จริงและขัดแย้งต่อมาตรา 4 ของ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งได้ให้ นิยามสถานการณ์ฉุกเฉิน
สาธารณะไว้ว่าต้องเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติ และ (2) เกี่ยวเนื่องจาก
ประเด็นข้างต้น กล่าวคือ การมอบอานาจให้นายกรัฐมนตรีและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องนั้นมี
ลักษณะมากเกินความพอดีและไม่ได้สัดส่วนสาหรับการแก้ไขสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งรัฐบาล
ไทยกาลังเผชิญ
จากความกังวลของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลที่มีต่อปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณ าถึ ง บริ บ ททางการเมื อ งใน
ระหว่ า งปี พ.ศ. 2552 - 2553 ประกอบกั บ สถิ ติ ก ารประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตามพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามที่ผู้เขียนได้รวบรวมและอธิบายไป
ก่อนหน้ าแล้วนั้นพบว่ารัฐไทยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนกลางโดยมีมูลเหตุจู งใจทาง
การเมืองจากการชุมนุมทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าทั้งตัวบทบัญญัติและการประกาศฯ
ของรัฐบาลที่ผ่านมาขัดแย้งและไม่ได้สั ดส่วนตามมาตรา 4 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่กาหนดให้สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะนั้น
หมายถึงภัยคุกคามต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติ แต่ในขณะเดียวกัน การชุมนุมทางการเมืองนั้น
เป็นเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของปัจเจกบุคคลที่ พึงมีตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยหา
ใช่เป็นการสั่นคลอนความอยู่รอดของประเทศชาติไม่
6.2.8.2 การจากัดสิทธิเสรีภาพ
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้
มีกาหนดมาตรการในการจากัดสิทธิเสรีภาพตามระดับของสถานการณ์ออกเป็น 2 ระดับด้วยกันคือ
สถานการณ์ฉุกเฉินแบบธรรมดาและสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและตามที่ผู้เขียนไปเสนอให้มี
การยกเลิกระดับสถานการณ์ ที่มีความร้ายแรงพร้อมทั้งมาตรการสาหรับการจากัดสิทธิเสรีภ าพใน
ระดับดังกล่าวแล้วนั้น ประกอบกับการประกาศบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินกับสถานการณ์ทางการ
เมืองระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 ที่ได้นาไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจานวนมากกลาง
เมืองหลวง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าวได้
ทาลายล้างสิทธิที่สาคัญประการหนึ่งคือ “สิทธิในการมีชีวิต” (Right to Life) ซึ่งถือว่าสิทธิพื้นฐานที่มี
ความสาคัญที่สุดในทางสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศที่รัฐจะต้องเคารพและปกป้องดังจะเห็นได้
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จากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา
จากสิทธิสัญญาระหว่างประเทศทั้ง 3 ฉบับข้างต้น เมื่อพิจารณาในประเด็นสิทธิที่
รั ฐ ไม่ อ าจระงั บ ได้ (non derogation) ในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตามที่ ผู้ เ ขี ย นได้ ท บทวนไปใน
บทที่ 3 พบว่ า มี สิ ท ธิ ที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ต รงกั น 4 ประการคื อ (1) สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการด ารงชี วิ ต
(2) สิ ท ธิ เ สรี ภ าพจากการถู ก ทรมาน หรื อ ได้ รั บ การปฏิ บั ติ ห รื อ ลงโทษที่ ไ ร้ ซึ่ ง มนุ ษ ยธรรม
(3) สิทธิเสรีภาพจากการไม่ตกเป็นทาส และ (4) สิทธิเสรีภาพจากการได้รับโทษอาญาย้อนหลัง ทั้งนี้
เมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ งพ บว่ า
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งสหประชาชาติ ได้ ให้ ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 4 เกี่ ย วกั บ
มาตรการในการจากัดสิทธิเสรีภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินว่ามาตรการต่าง ๆ นั้นจะต้องถูกบังคับใช้
เท่าที่จาเป็นและได้สัดส่วนแห่งสถานการณ์ที่ดารงอยู่จริง53
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการใช้อานาจของรัฐภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม
พ ระราช ก าห น ด ก ารบ ริ ห ารราช ก ารใน ส ถ าน ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น พ .ศ . 2548 ใน ระห ว่ า งปี
พ.ศ. 2552 - 2553 โดยอย่ า งยิ่ งในช่ ว งปี ห ลั ง เป็ น มาตรการที่ เกิ น กว่ า เหตุ แ ละความจ าเป็ น ของ
สถานการณ์ และย่อมขัดแย้งกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศและหลักปฏิบัติสากลที่นานาชาติถือเป็น
แบบอย่ างลงอย่างสิ้น เชิง อย่ างน้ อยที่สุด สิทธิในการมีชีวิต (Right to Life) ของกลุ่มผู้ชุมนุมที่รัฐ
จะต้องเคารพและให้การปกป้องคุ้มครอง
6.2.8.3 กระบวนการยุติธรรม
ตามหลักการทั่วไปของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่ได้อธิบายไปในก่อน
หน้ า แล้ ว นั้ น ประกอบเมื่ อ พิ จ ารณาถึ งกรอบปฏิ บั ติ ที่ ป รากฏในสิ ท ธิ สั ญ ญาระหว่ างประเทศโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนยุติธรรมที่
นอกเหนื อไปจากตามที่ ระบุ ในมาตรา 4 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ว ยสิ ทธิพลเมืองและสิ ท ธิ
ทางการเมืองไว้ ดังนี้54

53

Human Rights Committee, General Comment 29, States of Emergency
(article 4), U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001). Para. 4.
54 Human Rights Committee, General Comment 29, States of Emergency
(article 4), U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001). Para. 13 (a)-(e).
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(1) ผู้ ต้อ งขั งทุ ก คนควรได้ รับ การปฏิ บั ติ อย่ างมีม นุ ษ ยธรรมและเคารพต่ อ
ศักดิ์ศรีอันเป็นธรรมของมนุษย์ทุกคน
(2) การห้ามการจับเป็นตัวประกัน การลักพาตัว หรือการจับกุมโดยไม่มีการ
แจ้งแหตุผลหรือข้อมูลประกอบ
(3) การต้องให้ความคุ้มครองกับสิทธิของชนกลุ่มน้อย
(4) การเนรเทศหรือบังคับให้มีการอพยพ โดยปราศจากเหตุผลของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
(5) การห้ ามต่ อการโฆษณาชวนเชื่อเพื่ อให้ ท าสงคราม การรณรงค์ให้ เกิ ด
ความเกลียดชังต่อประเทศ เชื้อชาติ หรือศาสนา อันถือเป็นการยุยงให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ความเป็น
ปฏิปักษ์หรือความรุนแรง
นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณ าตามระเบี ย บปารี ส ฯ ประกอบกั บ ข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการยุติธรรมระหว่างประเทศและสมาคมนิติศาสตร์สากลที่ได้นาเสนอเกี่ยวกับสิทธิขั้นต่า
ของหลั ก ศุ ภ นิ มิ ต กระบวน (The Minimum Right of Due Process) ส าหรั บ การคุ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชนในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ผู้เขียนได้อธิบายไปในบทที่ 3 แล้วนั้น จาก
การศึกษากระบวนการยุติธรรมทั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานการณ์ทางการเมืองใน
ส่ วนกลางระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 จะเห็ น ได้ว่า รัฐ ได้ปฏิ บั ติ ต่อผู้ ต้องสงสั ยและผู้ ต้ องหาโดย
ปราศจากการตระหนั กถึง หลั กมนุ ษยธรรม เช่น การท าลายสิ ท ธิตามกระบวนการยุติธรรมสากล
การข่มขู่ การใช้ความรุนแรง รวมถึงการทรมานด้วยวิธีการที่โหดร้าย เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น สาหรับ
สถานการณ์ ท างการเมื องในส่ ว นกลางระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 ยังพบว่าองค์กรตุ ล าการได้
ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไปตามปัจจัยของสถานการณ์ทางการเมืองเป็นสาคัญ โดยนัยนี้อาจ
กล่าวได้ว่าองค์กรตุลาการได้กลายเป็นเครื่องมือสาคัญของรัฐในการการาบกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง
ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามพระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้ งในพื้นที่ส ามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แ ละสถานการณ์ ท างการเมื อ งในส่ ว นกลางระหว่ า งปี พ.ศ. 2552 - 2553
กระบวนยุติธรรมของรัฐไทยได้ขัดแย้งต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง
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6.3 ข้อพิจารณาสาหรับการประกาศบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน
จากการศึกษาพระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ประกอบกับการบังคับใช้กับสถานการณ์ทางการเมืองพบว่าพระราชกาหนดฯ ดังกล่าวเป็นกฎหมายที่
เปิดโอกาสให้รัฐสามารถมีดุลยพินิจในการใช้อานาจอย่างไร้ขอบเขตและไร้ซึ่งการตรวจสอบถ่วงดุล
ดั งจะเห็ น ได้ จ ากความเสี ย หายจากการบั ง คั บ ใช้ กั บ สถานการณ์ ท างการเมื อ งในส่ ว นกลางช่ ว ง
ระหว่ างปี พ.ศ. 2552 - 2553 และในพื้ น ที่ ส ามจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ จากสภาพปั ญ หาที่ ว่ า นี้
มี ป ระเด็ น ข้ อ พิ จ ารณาส าหรั บ การประกาศบั งคั บ ใช้ ส ถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตย ดังนี้
6.3.1 ข้ อ พิ จ ารณาส าหรั บ การคงอยู่ ข องพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ตามที่ผู้เขียนได้ทบทวนไปก่อนหน้าแล้วว่าพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็ นกฎหมายที่ได้ผ่านกระบวนการออกกฎหมาย (enactment of
law) ที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2540) แต่กระนั้นก็ดี จากการศึกษาพบว่าพระราชกาหนดฯ ฉบับ
ดังกล่าวมีปัญหาหลายประการในเชิงเนื้อหาที่ขัดแย้งต่อหลักนิติรัฐ
จากการสัมภาษณ์ กลุ่ มบุคคลของหน่วยงานรัฐต่างมีความเห็ นว่ากฎหมายฉบับ
ดังกล่าวนี้สมควรมีบังคับใช้ในระบบกฎหมายไทยเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่คาดฝันได้
ทันท่วงที อาทิ พลตารวจเอกวันชัย ศรีนวดนัด กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สะท้อนจากมุมมอง
ด้ า นงานความมั่ น คงเห็ น ว่ า กฎหมายฉบั บ นี้ ส มควรมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ 55 ด้ า นรองศาสตราจารย์
ดร.ปณิธาน วัฒ นายากร อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจา
สานักนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นว่าพระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าวมีความสอดคล้องกับหลักนิติรัฐ
แต่กระบวนการบังคับใช้มีความชอบธรรมและเหมาะสมหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป56
ในขณะเดีย วกัน นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง มีความเห็ นว่า
พระราชกาหนดฯ ฉบั บ ดังกล่าวได้ถูกตราเพื่อ บังคับใช้โดยกระบวนการที่ช อบธรรม แต่ก็มีเนื้อหา
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วันชัย ศรีนวลนัด, สัมภาษณ์โดย สราวุธ ทับทอง, เขตหลักสี่, 28 ตุลาคม 2556.
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หลายประการที่ ขัด แย้ งในทางทฤษฎี ป ระกอบกับ มี ข้อสั งเกตจากหลายฝ่ ายว่าเมื่ อมีก ารประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วการใช้อานาจมีลักษณะเป็นเผด็จการมากเกินไป57
ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่ากระบวนการตราพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีความชอบธรรมตามกระบวนการออกกฎหมายและเป็น
กฎหมายที่มีความจาเป็นในสถานการณ์อันไม่ปรกติ แต่กระนั้นก็ดี พบว่ามีปัญหาในประเด็น เนื้อหาที่
ขัดแย้งกับหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลบรรดาการใช้อานาจภายใต้พระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าว
6.3.2 ข้อพิจารณาสาหรับการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินกับสถานการณ์ทางการ
เมือง
เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาความแปรปรวนภายในประเทศหรือปัญหาด้านความ
มั่นคงถือเป็นปัญหาที่ทุกประเทศต่างต้องประสบพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยสภาพปัญหาเช่นว่า
นี้ กฎหมายจึ งเป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ งที่ ส าคั ญ ซึ่ งทุ ก ประเทศจ าเป็ น ต้ อ งบั งคั บ ใช้ เพื่ อ แก้ ไข คลี่ ค ลาย
สถานการณ์ นั้ น ๆ ให้ กลั บ คืน คู่ความเป็นปรกติสุ ขของสังคม ดังจะเห็ นได้จากกฎหมายที่ เรียกว่า
กฎหมายความมั่นคงภายใน กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือชื่อเรียกอื่น ๆ ในลักษณะดังกล่าวนี้
แต่อย่างไรก็ตาม จากบทเรียนที่ผ่านมาพบว่ารัฐได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนกลางอัน
เนื่องด้วยสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองทุกครั้ง ด้วยเหตุที่ว่านี้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่ารัฐจะต้อง
ไม่ ตี ค วามให้ ส ถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งเป็ น เงื่ อ นไขที่ ก ระทบต่ อ ความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักรและจะต้องไม่รวมถึงนิยามความหมายของสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทั้งนี้ การนิ ย ามความหมายของสถานการณ์ ฉุกเฉินหรือความมั่น คงควรอยู่ บ น
พื้นฐานที่สาคัญ 3 ประการตามที่ผู้เขียนได้ทบทวนไปแล้ว คือ (1) สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทาง
การเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันได้แ ก่ ภาวะสงคราม การก่อการร้าย การจลาจล ฯลฯ
(2) ภั ย พิ บั ติ ส าธารณะ อั น ได้ แ ก่ ภั ย น้ าท่ ว ม พายุ แผ่ น ดิ น ไหว ฯลฯ และ (3) สถานการณ์ ที่
นอกเหนือไปจากข้างต้นอันเนื่องด้วยอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน เช่น อัคคีภัย การรั่วไหลของสารเคมีจาก
โรงงาน เป็นต้น และจะเห็นได้ว่าการนิยามข้ างต้นได้ครอบคลุมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของปัจเจกบุคคล ความมั่นคงของชาติ และความเป็นปรกติสุขของสังคม
ส่วนรวมแทบทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม พึงตั้งข้อสังเกตไว้เป็นสาคัญด้วยว่าจากบทเรียนที่ผ่านมาของการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
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พบว่ารัฐจะใช้ดุลยพินิจในการตีความสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองให้มีสถานะเป็นภัยต่อความ
มั่น คงมาโดยตลอด แต่ ในขณะเดี ยวกัน ผู้ เขีย นมีค วามเห็ น ว่าการชุ มนุ ม หรือการเคลื่ อนไหวทาง
การเมืองในรูป แบบอื่น ๆ ย่อมหลีกเลี่ ยงไม่ได้ที่จะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐบาลหาใช่เป็นการ
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐไม่ การใช้ดุลยพินิจในลักษณะดังกล่าวนี้ ย่อมสะท้อนให้เห็นว่ารัฐมีความ
พร่ามัวในประเด็นของสิทธิเสรีภาพอย่างร้ายแรงและกฎหมายย่อมตกเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการ
ท าลายล้ า งขั้ ว การเมื อ งที่ ต รงข้ า มกั บ ฝ่ า ยตน ในท้ า ยที่ สุ ด ย่ อ มส่ ง ผลร้ า ยต่ อ สิ ท ธิ เสรี ภ าพของ
ปัจเจกบุคคลอย่างมากมายมหาศาลดังจะเห็นได้อย่างประจักษ์แจ้งจากสถานการณ์ทางการเมืองใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553
6.3.3 ข้อพิจารณาสาหรับความสมดุลระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินและสิทธิเสรีภาพ
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยภาวะปั จ จุ บั น นั้ น ได้ ก าหนดและ
เรียกร้องให้บรรดาการใช้อานาจรัฐทั้งหลาย เช่น การกาหนดนโยบาย การออกคาสั่งทางปกครอง การ
ตราและบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความได้สัดส่วนมีความพอเหมาะ
พอควรกับ สถานการณ์ ทางการเมืองเพื่อให้ อานาจเหล่ านั้นกระทบกระเทือนต่อสิ ทธิเสรีภ าพของ
ปัจเจกบุคคลและสังคมส่วนรวมน้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้ จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านสถานการณ์ทางการเมือง
จึงเป็นเงื่อนไขพื้นฐานสาคัญ ที่รัฐจะต้องตระหนักรู้เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางการใช้อานาจใน
ลักษณะต่าง ๆ
จากข้อพิจารณาสาหรับการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินกับสถานการณ์ทางการ
เมืองข้างต้นประกอบกับสถิติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ ฉุ กเฉิน พ.ศ. 2548 และการประกาศให้ พื้ น ที่ ใด ๆ เป็ น พื้ น ที่ ปรากฏเหตุการณ์ อั น
กระทบต่ อ ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมาของรัฐไทยพบว่าเหตุผ ลด้านความมั่นคงคือข้ออ้างที่ถูกนามา
แสดงให้ เห็ นถึงความจาเป็น ที่จะน าไปสู่การบังคับใช้กฎหมาย ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมีความเห็ น ว่า
มาตรการต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายเพื่อภารกิจด้านความมั่นคงนั้นจะต้องได้สัดส่วนหรือมีความสมดุลกับ
สถานการณ์ทางการเมือง กล่าวคือ ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อัน
กระทบต่ อ ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รและการก าหนดมาตรการต่ าง ๆ ของรั ฐ นั้ น ต้ อ งมี
ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการและผลที่จะเกิดขึ้น (means and ends) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็น
จริงของสถานการณ์ทางการเมือง พร้อมกันนั้นมาตรการต่าง ๆ ที่ถูกบังคับใช้นั้นจะต้องเป็นมาตรการ
ที่สามารถนาพาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ได้และสร้างความเสียหายน้อยที่สุด (the principle of
mildest means)
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6.3.4 ข้อพิจารณาสาหรับการใช้กองกาลังทหารและตารวจ
จ า ก ข้ อ เท็ จ จ ริ ง ข อ งส ถ า น ก า ร ณ์ ท า ง ก า ร เมื อ ง ใน ช่ ว งร ะ ห ว่ า ง ปี
พ.ศ. 2552 - 2553 โดยเฉพาะในช่วงปีห ลัง รัฐมีการใช้กองกาลั งทหารพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์เต็ม
อัตราศึกในการเข้าสลายการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงและนาไปสู่ความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน ด้วยเหตุที่ว่านี้ จึงเห็นสมควรว่าภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หากรัฐมีความจาเป็นต้องใช้กองกาลัง
เข้าระงับเหตุหรือสลายสถานการณ์ทางการเมืองใด ๆ ผู้เขียนมีความเห็นว่ารัฐมีความจาเป็นต้องยึด
หลักปฏิบัติโดยการเทียบเคียงจากหลักการสลายการชุมนุมตามหลักสากลเป็นแบบปฏิบัติ ดังอธิบาย
ได้ต่อไปนี้
ส าหรั บ การหลั ก ปฏิ บั ติ ทั่ ว ไปในการเข้ า สลายการชุ ม นุ ม ดั ง เห็ น ได้ จ าก Code of
Conduct for Law Enforcement Officials ของสหประชาชาติที่ได้กาหนดกรอบใหญ่ไว้ กล่าวโดย
สรุปคือ เรียกร้องให้การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมุ่ง
ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ถึงแม้ว่าอาจมีความจาเป็นจะต้ องใช้มาตรการร้ายแรงหรือผิดอาญา
แต่กระนั้นจะต้องเป็นไปเท่าที่จาเป็นและต้องได้สัดส่วน58
อย่ า งไรก็ ดี อั น เนื่ อ งด้ ว ย Code of Conduct for Law Enforcement Officials ได้
กาหนดกรอบไว้โดยกว้างและนาไปสู่ปัญหาการบังคับใช้ ส่งผลให้ในเวลาต่อมาได้มีการบัญญัติ Basic
Principle of the Use of Force and Firearm by Law Enforce ซึ่งได้เพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ
ในประเด็นดังกล่าวให้มีความเป็ นรูปธรรมมากขึ้นดังจะเห็นจากมาตรา 12 – 14 โดยสาระสาคัญคือ
ได้กาหนดให้ภาครัฐต้องตระหนักในการใช้กาลังและอาวุธโดยวางอยู่บนหลักการใหญ่ 2 ประการ
ประการแรก ถ้าเป็ น การชุ มนุ มที่ ไม่ช อบด้ วยกฎหมาย แต่ไม่ ก่อให้ เกิดความรุน แรง
(Unlawful but non - violent) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้กาลัง (use of force) หรือ
หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้กาลังได้ ให้ใช้กาลังเพียงเท่าที่จาเป็น
ประการถั ด มา ถ้ า เป็ น การชุ ม นุ ม ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความรุ น แรง (Violent assemblies)
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจใช้อาวุธได้ (Use firearms) หากไม่สามารถใช้มาตรการอื่นที่อันตรายน้อยกว่านี้
ได้
นอกจากนี้ ในมาตรา 9 ของ Basic Principle of the Use of Force and Firearm
by Law Enforce ได้วางหลักการเพิ่มเติมการใช้อาวุธเพิ่มเติม กล่าวคือ จะต้องไม่ใช้กับบุคคลเว้นแต่
เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

58

Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Article 1-3.
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ประการแรก เพื่ อป้ องกั นตนเองหรือ บุค คลอื่ นให้ พ้ นจากภั ยอั นตรายร้ายแรงทั้ งต่ อ
ร่างกายและชีวิต
ประการที่สอง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทาผิดอาญาร้ายแรงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิต
ประการสุดท้าย เพื่อจับกุมผู้ที่กระทาอันเป็นอันตรายหรือต่อสู้เจ้าหน้าที่พนักงานเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้กระทาผิดหลบหนี
อย่างไรก็ตาม การใช้กาลังและอาวุธข้างต้นนั้นจะต้องเป็นไปในกรณีที่ไม่ปรากฏว่ามี
มาตราอื่นใดแล้วซึ่งเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน โดยในมาตรา 10 ของ Basic Principle of the
Use of Force and Firearm by Law Enforce ได้วางหลักดังกล่าวไว้ให้เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องแสดง
ตนก่อนการใช้อาวุธและต้องแจ้งเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมให้ทราบล่วงหน้าว่าจะมีอาวุธเสมอ เว้นแต่เสียว่า
การดาเนินการตามหลักดังกล่าวอาจทาให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายแก่ชีวิต
ร่างกาย หรือสามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าไม่มีความเหมาะสมหรือจาเป็นที่จะต้องดาเนินการเช่น
ว่าในสถานการณ์ดังกล่าว
จากหลักสากลข้างต้นที่ได้วางกรอบการใช้กาลังและอาวุธในสาหรับเข้าจัดการกับการ
ชุมนมสาธารณะที่ไม่ช อบด้ว ยกฎหมายทั้ง Code of Conduct for Law Enforcement Officials
และ Basic Principle of the Use of Force and Firearm by Law Enforce นั้ น มี ข้ อ พึ งสั งเกต
3 ประการ59 ดังนี้คือ
ประการที่หนึ่ง “หลักสากล” ในการยุติการชุมนุมสาธารณะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
“การใช้กาลัง” (Use of force) กับ “การใช้อาวุธ” (Use of firearms) สาหรับการชุมนุมสาธารณะที่
ไม่ช อบด้วยกฎหมายแต่ไม่สร้างความรุนแรงนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจใช้กาลั งเข้ายุติการชุมนุมได้
แต่จะใช้อาวุธมิได้ ส่วนในกรณีการชุมนุมสาธารณะที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจใช้
อาวุธได้ แต่ต้องเป็ น ไปเพื่ อป้ องกัน ตนเองหรือบุ คคลอื่น ให้ พ้ นจากภยัน ตรายร้ายแรงต่อชีวิตหรือ
ร่างกาย เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทาความผิดอาญาร้ายแรงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือ
เพื่อจับ กุมผู้ที่กระทาการอันเป็ นอันตรายหรือต่อสู้เจ้าพนักงานหรือเพื่อป้องกันมิให้ บุคคลดังกล่าว
หลบหนี และการใช้ อาวุธ ร้ายแรงโดยเจตนาให้ ก ระท าได้เฉพาะเพื่ อป้ องกัน ชีวิตในกรณี ที่ ไม่ อาจ

59

ปกรณ์ นิลประพันธ์ ,“หลักสากลในการใช้กาลังและอาวุธของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการยุติ
การชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย”
http://www.lawreform.go.th/lawreform/images/th/content/th/498/c498_1.pdf (สืบค้น
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556).

231
หลีกเลี่ยงได้เท่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นการใช้กาลังหรือการใช้อาวุธต้องเป็นกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีมาตรการ
อื่นที่จะใช้ในการยุติการชุมนุมนั้นได้แล้วเท่านั้น
ประการที่ ส อง Code of Conduct for Law Enforcement Officials และ Basic
Principles of the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials ก ล่ า ว ถึ ง
เฉพาะ “หลั ก การ” ในการใช้ ก าลั งและการใช้ อ าวุ ธ เท่ า นั้ น มิ ได้ ก ล่ า วถึ ง “กระบวนการ” หรื อ
“วิธีการ” ในการใช้กาลังและการใช้อาวุธ ดังนั้น สมาชิกสหประชาชาติแต่ละประเทศจึงมีดุลพินิจที่จะ
กาหนดกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการในการยุติการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือที่
ก่อให้เกิดความรุนแรงได้ตามความเหมาะสมภายใต้ “หลักการ” ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ดังจะเห็นได้
จากการที่สมาชิกสหประชาชาติแต่ละประเทศมีกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการในการยุติ การชุมนุม
สาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือที่ก่อให้เกิดความรุนแรงแตกต่างกัน
ประการที่ส าม เงื่อนไขในการใช้กาลั งและการใช้อาวุธ ตาม Code of Conduct for
Law Enforcement Officials และ Basic Principles of the Use of Force and Firearms by
Law Enforcement Officials นั้น อยู่ที่ว่าการชุมนุมสาธารณะนั้นก่อให้เกิดความรุนแรง (violent)
ขึ้ น หรื อ ไม่ แต่ ทั้ ง Code of Conduct และ Basic Principles ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มิ ไ ด้ นิ ย ามว่ า การ
ชุมนุมสาธารณะที่ก่อให้เกิดความรุนแรงนั้นมีลักษณะอย่างไร เนื่องจากสมาชิกสหประชาชาติแต่ละ
ประเทศมีทัศนคติในเรื่องนี้แตกต่างกัน แต่ละประเทศจึงมีดุลพินิจที่จะพิจารณาว่ากรณีใดเป็นการ
ชุมนุมสาธารณะที่ก่อให้เกิดความรุนแรง
ทั้งนี้ สามารถประยุกต์เป็นหลักปฏิบัติตามหลักสากลข้างต้นจากมาตรการอย่างเบาไป
จนถึงมาตรการอย่างหนักทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ (1) เจ้าหน้าที่รัฐจัดรูปขบวนเพื่อแสดงกาลังโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อทาให้ผู้ชุมนุมเปลี่ยนความคิด (2) มาตรการการใช้โล่ดันและผลัก หากกลุ่มผู้ชุมนุมมี
แนวโน้มจะบุกรุกเข้ามา (3) มาตรการการใช้น้า (4) มาตรการการใช้เครื่องกระจายเสียงระดับสูง เพื่อ
มีจุดประสงค์รบกวนประสาทหู (5) มาตรการการใช้แก๊สน้าตา (6) มาตรการการใช้กระบอง และ
(7) มาตรการการใช้กระสุนยาง
จ าก ก า รท บ ท ว น Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Basic
Principles of the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติทั่วไปของการเข้าสลายการชุมนุมพร้อมทั้งข้อสังเกตบางประการข้างต้นนั้น จะพบว่าแนวคิด
เกี่ย วกับ การเข้าสลายการชุมนุ มได้ตั้งอยู่บนพื้ นฐานของการคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์เป็ น
ประการสาคัญและพบว่ามีลักษณะที่สาคัญ 3 ประการคือ (1) มีความพยายามที่จะหลี กเลี่ยงการใช้
อาวุธจริงในการเข้าสลายการชุมนุ ม (2) การใช้กองกาลั งและการใช้อาวุธจริงในการเข้าสลายการ
ชุ ม นุ ม นั้ น จะต้ อ งมี ค วาม ได้ สั ด ส่ วน กั บ สถาน ก ารณ์ ท างการเมื องที่ ด ารงอยู่ จริ ง แล ะ
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(3) รัฐหรือเจ้าหน้ าที่ผู้ซึ่งเกี่ย วข้องจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้ดุลยพินิจทั้งปวงสาหรับการ
บังคับใช้หรือกาหนดมาตรการใด ๆ ในการเข้าสลายการชุมนุม
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 ที่
มี ก ารใช้ ก องก าลั งทหารและอาวุ ธ จริ งในการเข้ า สลายการชุ ม นุ ม ของกลุ่ ม คนเสื้ อ แดง จากการ
สัมภาษณ์ พลตารวจเอกวัน ชัย ศรีนวลนัด กรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ให้ ความเห็ นต่อกรณี
ดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า โดยธรรมชาติของทหารได้รับการฝึกฝนให้สู้รบกับอริราชศัตรู การใช้กอง
ก าลั งทหารในการเข้ า ควบคุ ม และสลายการชุ ม นุ ม จึ งผิ ด วิสั ย ธรรมเนี ย มของทหาร ส าหรั บ การ
ปฏิ บั ติ ก ารทางการทหารนั้ น พบว่ า อั น เนื่ อ งจากรั ฐ มี โ ครงสร้ า งอ านาจทั้ ง ก าลั ง พลและอาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่ากลุ่มผู้ชุมนุม มาตรการเพื่อความเหมาะสมสาหรับการเข้าควบคุมและสลาย
การชุมนุมในความหมายเชิงรูปธรรมนี้ คือ การใช้มาตรการอื่น ๆ ที่รุนแรงน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับ ความรุ น แรงที่มาจากกลุ่มผู้ ชุมนุ มแต่ในปริมาณที่มากกว่า จะใช้มาตรการตาต่อตา ฟั นต่อฟั น
(an eye for an eye, a tooth for a tooth) ดังที่ปรากฏในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 นั้น
ไม่ได้60
อย่ า งไรก็ ดี ผู้ เ ขี ย นเห็ น ด้ ว ยกั บ ข้ อ เสนอเชิ ง รู ป ธรรมของพลต ารวจเอกวั น ชั ย
ศรีน วลนั ด ข้างต้น อัน เนื่องด้ว ยข้ อเสนอดังกล่ าวได้สอดคล้ องกับหลั ก ความได้สัดส่ วนและมีความ
พอเหมาะพอควรกับ สถานการณ์ และเหตุผ ลที่ ส าคัญ ในความเห็ น ของผู้ เขี ยนคือ ในการประเมิ น
สถานการณ์ การก าหนดและการบั งคั บ ใช้ ม าตรการใด ๆ ของรัฐ ในการเข้ าสลายการชุ ม นุ ม นั้ น
รัฐจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนมีโครงสร้างแห่งความได้เปรียบในทุกประการเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้
ชุมนุม เช่น ปัจจัยด้านกาลัง ด้านอาวุธ ด้านพื้นที่ เป็นต้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะ
ตามมากับกลุ่มผู้ชุมนุมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
สาหรับ ในประเด็นข้างต้นนี้ จะเห็นข้อเปรียบเทียบประการหนึ่งที่มีความชัดเจนเป็น
อย่ า งมากจากการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายของรั ฐ บาลใน 2 ช่ ว งเวลา ระหว่ า งรั ฐ บาลนายอภิ สิ ท ธิ์
เวชชาชีวะ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 และรัฐบาลนางสางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. 2556 - 2557 กล่าวคือ สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้บังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย
ทั้งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและ
การประกาศพื้ น ที่ ป รากฏ เหตุ ก ารณ์ อั น กระทบต่ อ ความมั่ น คงภายในราชอาณ าจั ก รตาม
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เพื่อควบคุมกลุ่มคนเสื้อแดงที่
ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาจนนาไปสู่การใช้กองกาลังทหารเข้าสลายการชุมนุมและการคร่า
ชีวิตคนไปเป็นจานวนมาก ในขณะเดียวกัน สมัยของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ด้วยบริบ ททาง
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วันชัย ศรีนวลนัด, สัมภาษณ์โดย สราวุธ ทับทอง, เขตหลักสี่, 28 ตุลาคม 2556.
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การเมื อ งในท านองเดี ย วกั น ได้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ม าตรการทางกฎหมายฉบั บ เดี ย วกั น เพื่ อ ควบคุ ม
สถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือ กปปส. แต่ผลลัพธ์ในทางการเมือง
กลับมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงดังจะเห็นได้จากไม่ได้มีการใช้กองกาลังทหารเข้าประหัตประหาร
กลุ่มผู้ชุมนุมเหมือนสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า รัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้สะท้ อนหลักความได้สัดส่วนในการบังคับใช้กฎหมายกับสถานการณ์
ทางการเมืองได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ สาหรับในกรณีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุมในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชี ว ะนั้ น ผู้ เ ขี ย นมี ข้ อ สั ง เกตว่ า ข้ อ เรี ย กร้ อ งของกลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม ในขณะนั้ น คื อ ต้ อ งการให้ รั ฐ บาล
ยุบสภาคืนอานาจให้กับประชาชนและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เป็นการทั่วไปเพราะมองว่ารัฐบาลหมด
ความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่สามารถกระทาได้ตามครรลอง
ของระบอบประชาธิปไตยและรัฐบาลก็ควรสนองตอบด้วยมาตรการทางการเมืองหาใช่มาตรการทาง
กฎหมายซึ่งนาไปสู่ความรุนแรงและความเสียหายดังที่ปรากฏ
ด้วยสภาพการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับสถานการณ์ทางการเมืองในระหว่างปี
พ.ศ. 2552 - 2553 ตามที่ได้อธิบ ายไปแล้วในข้างต้นนั้น พบว่ารัฐได้ใช้มาตรการทางกฎหมายเป็น
เครื่องมือในการทาลายล้างขั้วตรงข้ามทางการเมือง กล่าวคือ รัฐเริ่มต้นด้วยการประเมินและตีความ
สถานการณ์ก ารชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงว่ าสุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการ
ประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ซึ่ งจะเห็ น ได้ ว่ าเป็ น การตี ค วามสถานการณ์ ที่ ขั ด ต่ อ เจตนารมณ์ ของ
กฎหมาย (the spirit of the law) และย่อมนาไปการบังคับใช้กฎหมายที่ขัดแย้งต่อหลักนิติรัฐและ
หลั ก นิ ติ ธ รรม (the rule of law) ตามมา สุ ด ท้ ายการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายก็ จ ะมี ลั ก ษณะที่ เรียกว่ า
the rule by law61 ทั้งนี้ ต้องกล่าวไว้เป็นสาคัญด้วยว่า สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว
รัฐบาลได้มีการใส่ร้ายกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยข้อหาการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือการล้มเจ้าและ
ข้อหาการก่อการร้าย
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ผู้ เขี ย นได้ ยึ ด แนวทางการวิ เคราะห์ จ าก ลิ ขิ ต ธี ร เวคิ น , ควำมถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำย
ควำมชอบธรรมทำงกำรเมืองและธรรมแห่งอำนำจ, (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2556).
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ในท้ า ยที่ สุ ด นี้ นอกเหนื อ ไปจากข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และข้อพิจารณาสาหรับ การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินกับสถานการณ์ทางการเมืองแล้ว ผู้เขียนมีความเห็นว่าบรรดาการใช้อานาจรัฐทั้ง
อานาจในสถานการณ์ อัน ปรกติและอานาจพิเศษหรืออานาจฉุกเฉินในสถานการณ์ อันไม่ปรกติรัฐ
จะต้องตระหนักถึงดุลยภาพระหว่างสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและอานาจรัฐเพื่อไม่ให้อาณาเขต
ของอานาจใดอานาจหนึ่งรุกล้าเข้าไปในเขตแดนของอีกอานาจหนึ่ง การรักษาดุลยภาพเพื่อไม่ให้เกิด
ความเหลื่ อมล้าเช่น ว่านี้ เพื่ อให้ รัฐสามารถธารงไว้ซึ่งระเบียบทางการเมืองและสามารถขับเคลื่ อน
องคาพยพให้ดาเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บรรดาการใช้อานาจรัฐเหล่านั้นจะต้อง
เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนภายในรัฐและในระดับนานาชาติด้วย ในแง่นี้กระบวนการใช้อานาจของ
รัฐอาจต้องพิจารณาถึง องค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญอันได้แก่ ความถูกต้องตามกฎหมาย (Legality)
ความชอบธรรมทางการเมือง (Legitimacy) และธรรมแห่งอานาจ (Moral Authority)62 อย่างไรก็
ตาม สิ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ไปมากกว่ านั้ น คื อ ทุ ก ภาคส่ ว นทางสั งคมจะต้ อ งมี จิ ต ส านึ ก ค่ านิ ย มและ
วัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตยและคานึงถึงผลประโยชน์ข องประเทศชาติเป็นที่ตั้งเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาระบบการเมืองและสังคมต่อไป

62

ดู เรื่องเดียวกัน.
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บทที่ 7
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ระบบกฎหมายในสถานการณ์อันไม่ปรกติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มอานาจรัฐให้มากกว่า
สภาวะปรกติเพื่อยับยั้ง แก้ไข คลี่คลายและฟื้นฟู สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อความมั่งคง
ของรั ฐ และความเป็ น ปรกติ สุ ข ของสั ง คมส่ ว นร่ ว ม ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก ในนานาประเทศต่ า งมี
ระบบกฎหมายดังกล่าวเพื่อบังคับใช้ นอกจากนี้ ในระดับสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ ก็ได้
มีการบัญญัติถึง “สถานการณ์ฉุกเฉิน ” ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้บรรดาประเทศภาคีสมาชิกยึดถือ เป็น
แนวทางปฏิบัติ ดังนั้น จะพบว่ามาตรการทางกฎหมายจึงเป็นเครื่องมือและกลไกชนิดหนึ่ง ของรัฐเพื่อ
บริหารจัดการสถานการณ์อันไม่ปรกติดังกล่าว
สาหรับกรณีของประเทศไทยพบว่าพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งของระบบกฎหมายในสถานการณ์อันไม่ปรกติที่มอบอานาจ
ให้รัฐในการบริหารจัดการสถานการณ์ซึ่งถูกประเมินว่ามีความสุ่มเสี่ยงอันเนื่องด้วยปัจจัยต่าง ๆ และ
อาจกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงความเป็นปรกติสุขของสังคมส่วนรวม ดังจะ
เห็นได้จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภายใต้ติดต่อมาอย่างยาวนาน
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ส่วนกลางระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 เพื่อควบคุมสถานการณ์การ
ชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งได้นาไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายมหาศาล
อย่างไรก็ดี สาหรับวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้เขียนได้ทาการศึกษาสภาพปัญหาต่าง ๆ ในการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
กับสถานการณ์ทางการเมืองในส่วนกลางระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 และจากการศึกษาวิเคราะห์
ในบทที่ผ่านมานั้น ผู้เขียนมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้
7.1 ข้อสรุป
จากการศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก ารประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตามพระราชก าหนด
การบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุก เฉิน พ.ศ. 2548 กั บ สถานการณ์ ท างการเมื อ งในระหว่างปี
พ.ศ. 2552 - 2553 พบว่ามีปัญหาที่สาคัญ 2 ประการ ดังนี้
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7.1.1 ปั ญ หาของพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ. 2548
จากการศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างของพระราชกาหนดการบริห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พบว่าลักษณะที่สาคัญคือเป็นกฎหมายที่ บูรณาการอานาจทางการ
เมืองจากทุกภาคส่วนให้ไปรวมศูนย์อยู่ ที่ฝ่ายบริหารโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
และภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังเป็นสภาวะที่ปราศจากระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล
การใช้อานาจอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
พระราชกาหนดฯ พบว่ามีปัญหาที่สาคัญ 5 ประการ ดังนี้
ประการแรก ปัญหาด้านการนิยามสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามคานิ ย ามสถานการณ์ ฉุก เฉินที่ ป รากฏในพระราชกาหนดการบริห ารราชการใน
สถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พบว่าเป็นบทบัญ ญั ติที่ขาดความชัดเจนและสร้างความคลุ มเครือ
กล่ าวคื อ ระบุ ถึ งสถานการณ์ ฉุ ก เฉิน ไว้ว่ า “สถานการณ์ อั น กระทบ” หรือ “สถานการณ์ อั น อาจ
กระทบ” ซึ่งลักษณะการนิยามความหมายดังกล่าวนั้นจะเป็นการวางกรอบอานาจไว้อย่างกว้างขวาง
ให้แก่รัฐเพื่อใช้ดุลยพินิจในการตีความสถานการณ์ใด ๆ ว่าเพียงแค่ “อาจจะกระทบ” เท่านั้น
ประการที่สอง ปัญหาด้านองค์กรผู้มีอานาจที่เกี่ยวข้องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามโครงสร้ างการใช้อานาจของพระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กาหนดให้อานาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และการออกมาตรการต่าง ๆ
สาหรับการแก้ไขสถานการณ์เป็นอานาจของคณะรัฐมนตรี แต่กระนั้นก็ดี ในกรณีที่มีความจาเป็นและ
นายกรัฐมนตรีไม่อาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้ทันท่วงทีให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจในการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ไปพลางก่อน ดังนั้น อาจกล่าวโดยเคร่งครัดได้ว่า อานาจในการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นอานาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว
นอกจากนี้ ต้องกล่าวไว้เป็นสาคัญด้วยว่าภายหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไป
แล้ว พระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าวไม่ได้มีการบัญญัติให้องค์กรอื่น ๆ เช่น รัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ
ฯลฯ ทาหน้าที่ในการตรวจสอบความชอบของการใช้อานาจแต่อย่างใด
ประการที่สาม ปัญหาด้านการกาจัดสิทธิเสรีภาพ
ตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้แบ่งระดับ
ของสถานการณ์ออกเป็น 2 ประเภทคือ สถานการณ์ฉุกเฉินธรรมดาและสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรง
กล่าวคือ สาหรับการจากัดสิทธิเสรีภาพภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินธรรมดา เช่น ห้ามมิให้
มี ก ารชุ ม นุ ม ห้ า มการใช้ เส้ น ทางคมนาคม เป็ น ต้ น จะพบว่ าถึ งแม้ จ ะมี ลั ก ษณะที่ เป็ น การจ ากั ด
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นในระดับหนึ่งที่รัฐสามารถจะ
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กระท าได้ เพื่ อ อรรถประโยชน์ ข องส่ ว นรวม แต่ ในขณะเดี ย วกั น การจ ากั ด สิ ท ธิ เสรี ภ าพภายใต้
สถานการณ์ที่มีความร้ายแรงเป็น ข้อกาหนดที่เป็นการยกระดับมาตรการให้มีความเข้มข้น ขึ้น เช่น
การให้ อานาจพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ส ามารถจับกุม และควบคุม ตัว บุค คลที่ ต้องสงสั ยโดยไม่ต้ องผ่ าน
กระบวนการยุติธรรมแบบปรกติ ห้ามมิให้กระทาการใด ๆ หรือสั่งให้กระทาการใด ๆ และกาหนดให้มี
การใช้กองกาลังทหารร่วมกับฝ่ายพลเรือนในการเข้าคลี่คลายสถานการณ์ เป็นต้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า
การจากัดสิทธิเสรีภาพภายใต้ส ถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงจึงเป็นข้อกาหนดที่ให้อานาจรัฐ
ก้ า วล่ ว งดิ น แดนแห่ ง สิ ท ธิ เสรี ภ าพของปั จ เจกบุ ค คลอย่ า งไร้ ข อบเขตและเกิ น กว่ า ความจ าเป็ น
ด้วยเหตุนี้ จึงมีความเห็นว่าภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเปรียบประหนึ่งว่า
ระบบการเมืองได้ผั น แปรไปสู่ ระบอบเผด็จการอย่างสมบูรณ์ ชั่วขณะหนึ่ง ทั้งนี้ สิ ทธิเสรีภ าพและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในห้วงเวลาดังกล่าวได้ถูกทาลายลงอย่างสิ้นเชิง
ประการที่สี่ ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม
ตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กาหนดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจับกุมและควบคุมตั วบุคคลซึ่ง “ต้องสงสัย” โดยสามารถควบคุมตัวได้ไม่
เกิน 7 วันและหากมีความจาเป็นต้องควบคุมตัวต่อเพื่อเป็นประโยชน์สามารถขยายเวลาได้คราวละไม่
เกิน 7 วัน แต่รวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินกว่า 30 วัน จากข้อกาหนดดังกล่าวได้นาไปสู่
ปัญหาในกระบวนยุติธรรมที่สาคัญ 2 ประการ คือ
(1) “ผู้ต้องสงสัย” ตามนัยของพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 หมายถึ งบุ ค คลที่ ต้ อ งสงสั ย ว่ า จะมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น นั้ น มิ ใช่ เป็ น
“ผู้ ต้ อ งห า” ตามนิ ย ามความหมายของกระบวน การยุ ติ ธ รรมป รกติ ห รื อ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ด้วยเหตุที่ว่านี้ ผู้ต้องสงสัยจึงเป็นบุคคลที่อาจเรียกได้ว่าเป็นช่องว่าง
ระหว่างบุคคลธรรมดาที่ไม่มีเหตุต้องสงสัยและผู้ต้องหาซึ่งส่งผลให้สิทธิต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้รับการประกันไปโดยปริยาย
(2) จากการศึกษาพบว่ากระบวนการยุติธรรมภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตั้งแต่กระบวนการจับกุม ชั้นสอบสวน และกระบวนการศาลได้ถูก บิดพลิ้วจนทาลายสิทธิเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง เช่น การข่มขู่ การทรมาน การแจ้งข้อกล่าวหา
โดยไม่มีพยานหลักฐานที่เพียงพอ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น พบว่าการทาหน้าที่ขององค์กรตุลาการภายใต้
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในปี พ.ศ. 2553 ได้ผันแปรไปตามสถานการณ์ทางการเมืองเป็นสาคัญ
โดยไม่ได้คานึงถึงสิทธิต่าง ๆ ของผู้ต้องหา
ประการสุดท้าย ปัญหาด้านขอบเขตอานาจศาลปกครองและพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้อง
รั บ ผิ ด ตามพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 ได้ บั ญ ญั ติ ให้
ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่งหรือการกระทาอื่น ๆ ตามพระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขต
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อานาจของศาลปกครองในการตรวจสอบประกอบกับ การบัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติ
หน้ าที่ ไม่ต้ องรั บ ผิ ดทั้ งทางแพ่ ง ทางอาญา หรือ ทางวินั ย หากเป็ น การปฏิ บัติ งานไปโดยสุ จริต แต่
กระนั้นก็ดี ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องร้องเพื่อเยียวยาตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
จากการศึกษาปั ญ หาทั้ง 2 ประการข้างต้น พบว่าการตัดอานาจศาลปกครองในการ
ตรวจสอบบรรดาการใช้อานาจรัฐนั้นเป็นการทาลายกระบวนการและกลไกที่สาคัญของผู้ที่ได้รับ ความ
เสียหายจากการใช้อานาจของรัฐในกระบวนการศาลอย่างร้ายแรง กล่าวคือ กระบวนวิธีพิจารณาคดี
ของศาลปกครองซึ่งใช้ระบบไต่สวนจะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้เสียหาย แต่ในขณะเดียวกัน หากให้
ศาลยุติธรรมมีอานาจในการพิจารณาวินิจฉัยซึ่งใช้กระบวนการค้นหาความจริงตามระบบกล่าวหาจะ
เป็นการสร้างกระบวนการที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนให้กับผู้เสียหายและในทางปฏิบัติเป็นการยากที่
ผู้เสียหายจะได้รับความเป็นธรรม
7.1.2 ปั ญ หาของการประกาศบั ง คั บ ใช้ พ ระราชก าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กับสถานการณ์ทางการเมือง
ตามเจตนารมณ์ ของพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 เพื่อเพิ่มอานาจรัฐให้ มากขึ้นกว่าในสภาวะปรกติสาหรับการป้องกัน แกไข ปราบปราม
ระงั บ ยั บ ยั้ ง และฟื้ น ฟู ส ถานการณ์ ใด ๆ ที่ รั ฐ ประเมิ น ว่ า อาจจะกระทบต่ อ ความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักรและรวมถึงความเป็นปรกติสุขของสังคมส่วนรวม
จากการศึ ก ษาและรวบรวมสถิ ติ ข องการประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตามพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และรวมถึงการประกาศให้พื้นที่ใด ๆ
เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์ อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ในส่วนกลางที่ผ่านมาทุกครั้งจะมีมูลเหตุจูงใจมา
จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี ตามความเป็นจริงทางการเมืองอาจกล่าวได้
ว่าการชุมนุมและการเคลื่อนไหวทางการเมืองรูปแบบอื่น ๆ ย่อมส่งผลกระทบและสร้างความสั่นคลอน
ต่อความมั่นคงของ “รัฐบาล”อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกัน ที่ผ่านมานั้น รัฐไทยได้มีดุลย
พินิจตีความสถานการณ์การชุมนุ มทางการเมืองให้มีสถานะเป็นภัยต่อความมั่นคงของ “รัฐ” มาโดย
ตลอด ทั้งนี้ ต้องเน้นย้าไว้เป็นสาคัญด้วยว่า การชุมนุมและการเคลื่อนไหวทางการเมืองรูปแบบอื่น ๆ
ภายใต้กรอบของกฎหมายถือเป็นเสรีภาพประการหนึ่งตามครรลองประชาธิปไตยและถือเป็นเครื่องมือ
สุดท้ายสาหรับโต้แย้งอานาจรัฐอย่างชอบธรรม ดังนั้น รัฐจึงควรส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองเสรีภาพ
ในการชุมนุมหาใช่เป็นการทาลายล้างดังเช่นที่ผ่านมา
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จากบทเรียนของสถานการณ์ทางการเมืองในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 ได้สะท้อน
ให้เห็นว่ารัฐได้บังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกาหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นเครื่องมือในการกาจัดขั้วตรงข้ามทางการเมือง
ของตน ทั้งนี้ ประกอบสถานการณ์ ทางการเมืองตั้งแต่หลังปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาซึ่งมีขบวนการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มก้อนทางการเมืองสลับสับเปลี่ยนเรื่อยมาจนถึงในปัจจุ บัน ด้วยเหตุที่ว่านี้ จึงความ
กังวลว่ารัฐจะมีแนวโน้มที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎหมายความมั่นคงฉบับอื่นกับกรณีการ
ชุมนุมทางการเมืองเพิ่มยิ่งขึ้นในอนาคต
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่นาไปสู่การสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็น
ผลพวงมาจากเงื่อนไขที่สาคัญ 2 ประการ คือ ความบกพร่องของพระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าวและ
ดุลยพินิจของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีจิตสานึกตระหนักรู้ถึงวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย
7.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิเคราะห์ประกอบกับข้อสรุปข้างต้น ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะสาหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และข้อเสนอแนะ
ในทางการเมืองสาหรับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้
7.2.1 ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังนี้
(1) ข้อเสนอแนะสาหรับการนิยามสถานการณ์ฉุกเฉิน
ควรมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขการนิยามสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีความกระชับและ
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยจาเป็นต้องให้มีเงื่อนไขในเชิงภาวะวิสัย (objectivity) ให้มากขึ้นและตัด
เงื่อนไขในเชิงอัตวิสัย (subjectivity) ให้น้อยลง กระนั้นก็ดี เงื่อนไขทั้งสองจะต้องมีความสมดุลเพื่อ
เปิดโอกาสให้รัฐสามารถใช้ดุลยพินิจในการประเมินสถานการณ์ได้บ้างในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ การสร้าง
นิยามความหมายของสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นควรครอบคลุมสถานการณ์ที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางการเมืองทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เช่น ภาวะสงคราม การก่อการร้าย การจลาจล เป็นต้น
ประการที่สอง ภัยพิบัติสาธารณะ เช่น ภัยน้าท่วม พายุ แผ่นดินไหว เป็นต้น
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ประการสุดท้าย สถานการณ์ที่นอกเหนือไปจากข้างต้นอันเนื่องด้วยอุบัติเหตุที่ไม่
คาดฝัน เช่น โรคระบาด ตึกถล่ม อัคคีภัย การรั่วไหลของสารเคมีจากโรงงาน เป็นต้น
(2) ข้อเสนอแนะสาหรับองค์กรผู้มีอานาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ควรมีการปรับเปลี่ยนแก้ไของค์กรผู้มีอานาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่สาคัญ 2 ประการ คือ
ประการแรก ควรบัญญัติองค์กรผู้มีอานาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ใน
ระดับรัฐธรรมนูญและแสดงให้เห็นถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการประกาศฯ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้
สาหรับรายละเอียดในส่วนอื่น ๆ ให้คงไว้ในรูปแบบของกฎหมายลาดับรอง
ประการที่สอง ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นควรบัญญัติให้คณะรัฐมนตรี
ทาการปรึกษาหารือร่วมกับประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาในฐานะที่เป็นตัวแทนปวง
ชนเพื่ อให้ หั ว หน้ าองค์กรทั้งสองให้ ความเห็ น ประกอบการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริห ารอย่างรอบด้าน
ลักษณะเช่นว่านี้ถือเป็นการควบคุมทางการเมืองแบบป้องกันประเภทหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าข้อเสนอข้างต้นได้สอดคล้องกับแนวทางการใช้อานาจ
ของประธานาธิบดีในสถานการณ์วิกฤตของชาติตามมาตรา 16 แห่งรัฐธรรมนูญ
(3) ข้อเสนอแนะสาหรับ องค์กรในการควบคุมและกรอบระยะเวลาของการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
จากการศึกษากรอบระยะเวลาของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณี
ต่างประเทศประกอบกับ หลักการควบคุมฝ่ายปกครอง ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะสาหรับ องค์กรในการ
ควบคุมและกรอบระยะเวลาของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้
ประการแรก การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งแรกนั้นให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะรัฐมนตรีเพราะผู้เขียนเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องให้ฝ่ายบริหารมีกลไกและเครื่องมือสาหรับ
การบริหารจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที สาหรับกรอบระยะเวลาในการประกาศฯ ครั้งแรก
นั้นไม่เกินกว่า 30 วัน
ประการที่สอง ภายหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินล่วงเลยไปแล้ว 15 วัน ให้
มีการอภิปรายของรัฐสภาในประเด็นต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง มาตรการต่าง ๆ ภายใต้
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและเพื่อให้คณะรัฐมนตรี
รายงานถึงความจาเป็นต่าง ๆ ต่อรัฐสภา ทั้งนี้ การอภิปรายของรัฐสภานั้นไม่ผูกมัดในทางกฎหมายแต่
อย่างใด
ประการที่ ส าม เมื่อสิ้ นสุ ดการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นในครั้งแรกและหาก
คณะรัฐมนตรีมีความจาเป็นต้องขยายระยะเวลาจาเป็นต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภารวมทั้งจะต้อง
กาหนดระยะเวลาตามความจาเป็นของสถานการณ์
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ประการสุดท้าย ภายหลังการสิ้นสุดลงของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้ง
แรก และหากกรณี มีการขยายระยะเวลาออกไป ผู้ เขียนมีความเห็ นว่ าบรรดาการใช้อานาจต่าง ๆ
ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสมควรได้รับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและใน
กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีวินิจฉัยว่าบรรดาการใช้อานาจเหล่านั้นขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญให้การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ สืบเนื่องจากประเด็นดังกล่าว ผู้เขียนจึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงกฎหมายที่เกี่ ย วข้อ งกับ ขอบเขตอานาจของศาลรัฐ ธรรมนู ญ เพื่อ ให้ ศาลรัฐ ธรรมนู ญ
สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจดังกล่าวของฝ่ายบริหารได้
ดังนั้ น จะเห็ น ได้ว่าข้อ เสนอข้างต้น จะเป็ นการสร้างระบบการควบคุ มและการ
ตรวจสอบการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินโดยการกระจายอานาจดังกล่ าวไปยังองค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของปวงชนและมีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลใน
เชิงนโยบาย ทั้งนี้ รูปแบบที่ผู้เขียนนาเสนอนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการที่สาคัญ 2 ประการ คือ
(1) การควบคุมและการรับผิดชอบในทางการเมืองโดยรัฐสภา และ (2) การควบคุมและรับผิดชอบ
ในทางกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการใช้อานาจพิเศษของประธานาธิบดี
ตามมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศฝรั่งเศส
(4) ข้อเสนอแนะสาหรับมาตรการในการจากัดสิทธิเสรีภาพ
ผู้ เขี ย นมี ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ มาตรการในการจ ากั ด สิ ท ธิ เสรี ภ าพเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนและเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคลระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้
ประการแรก ให้ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงพร้อมทั้งข้อกาหนดใน
การจากัดสิ ทธิเสรีภ าพในส่ ว นดังกล่ าวอันเนื่องด้วยเป็นข้อกาหนดที่มีลั กษณะเป็นการคุกคามต่อ
สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลอย่างร้ายแรงและเป็นการก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมปรกติ ทั้งนี้
หากปรากฏกรณีที่สถานการณ์ทางการเมืองมีความรุนแรงและรัฐมีความจาเป็นต้องจากัดสิทธิเสรีภาพ
ตามข้อกาหนดในส่วนดังกล่าวก็สามารถประกาศกฎอัยการศึกได้ซึ่งมีลักษณะข้อกาหนดที่คล้ายคลึง
กัน
ประการที่สอง ให้คงรูปแบบข้อกาหนดตามสถานการณ์ฉุกเฉินแบบธรรมดาไว้ แม้
ข้อกาหนดดังกล่าวจะมีลักษณะที่ ลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคล แต่เห็นว่ามีค วาม
จาเป็นที่จะต้องมอบอานาจให้ รัฐได้บ้างในระดับหนึ่งสาหรับปฏิบัติภารกิจเพื่ออรรถประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นของสังคมส่วนรวม โดยผู้เขียนมีข้อเสนอทางเลือกสาหรับประเด็นของการจากัดสิทธิเสรีภาพ
ดังนี้
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ทางเลือกที่หนึ่ง ให้คงรูปแบบมาตรการในการจากัดสิทธิเสรีภาพไว้อย่างเดิม
ทางเลือกที่สอง เมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านไปในครั้ งแรกหรือ
30 วัน ตามแต่กรณีและรัฐมีความจาเป็นต้องประกาศขยายระยะออกไปโดยความเห็นชอบของรัฐสภา
ในคราวเดียวกันนั้น ผู้เขียนเสนอว่าให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาร่วมกันปรึกษาหารือและพิจารณา
ข้อกาหนดหรือมาตรการต่าง ๆ ในการจากัดสิทธิเสรีภาพในการขยายระยะเวลาในครั้งที่ 2 ซึ่งอาจจะ
มี ค วามแตกต่ า งออกไปจากข้ อ ก าหนดในครั้ งแรก ทั้ งนี้ เพื่ อ ความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
(5) ข้อเสนอแนะสาหรับกระบวนการยุติธรรม
จากการศึกษากระบวนการยุติธรรมภายใต้การประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน
พบว่ามีปัญหาหลายประการที่นาไปสู่การทาลายสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของผู้ต้อง
สงสัยและผู้ต้องหา ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ประการแรก ในการจับกุมและคุมขังภายใต้การประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินใน
ครั้งแรกให้มีระยะเวลาไม่เกินกว่า 7 วันและจาเป็นต้องแจ้งเหตุผลของการคุมขังให้ผู้ต้องสงสัยทราบ
ภายในระยะเวลาดังกล่าวและผู้ต้องสงสัยมีสิทธิที่ จะติดต่อทนายความเพื่อขอคาปรึกษาซึ่งข้อเสนอ
ดังกล่ าวสอดคล้ องกับ ระเบี ย บปารีส ว่าด้ว ยมาตรฐานขั้นต่าส าหรับ การคุ้มครองสิ ท ธิมนุ ษยชนใน
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น (The Paris Minimum Standard of Human Rights Norms in a State of
Emergency)
ประการที่สอง หากเจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องควบคุมขังต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์
สามารถร้องขอต่อศาลได้อีกเพียงคราวเดียวเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า 7 วัน และจะต้องมีการพิจารณา
คดีภายในระยะเวลาดังกล่าวโดยเร็ว สาหรับเหตุผลที่ผู้เขียนเสนอให้คุมขังผู้ต้องสงสัยได้คราวละ 7 วัน
และขยายระยะเวลารวมกัน ไม่เกินกว่า 14 วันนั้นอันเนื่องด้วยเห็นว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์ของ
ผู้ต้องสงสัยและประกันไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดของการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ประการสุดท้าย สาหรับกระบวนการต่าง ๆ ในการสอบสวนและการพิจารณาคดี
ในชั้น ศาล ผู้ เขีย นเห็ น ว่าให้ ยึ ด หลั กการตามกระบวนการยุติธ รรมปรกติ และจะต้องคานึงถึ งสิ ท ธิ
เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักการสากลที่เพิ่งปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยและ
ผู้ต้องหา
(6) ข้อเสนอแนะด้านขอบเขตอานาจศาลปกครอง
อั น เนื่ อ งด้ ว ยการใช้ อ านาจภายใต้ ก ารประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตาม
พระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น เป็น การใช้อานาจทาง
ปกครองและเป็ น การกระท าทางปกครองประเภทหนึ่ ง ของรั ฐ ประกอบกั บ ข้ อ ก าหนดของ
พระราชกาหนดฯ ที่ กาหนดให้ อรรถคดีทั้งหลายที่ สืบ เนื่องจากการใช้อานาจรัฐ ตกอยู่ในขอบเขต
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อานาจของศาลยุติธรรมนั้นเป็นการสร้างความยุ่งยากสลับซับซ้อนให้กับผู้ เสียหายเพราะศาลยุติธรรม
ได้ใช้กระบวนการพิจารณาคดีแบบระบบกล่าวหาซึ่งเป็นการยากที่ผู้ได้รับความเสียหายจะได้รับความ
เป็นธรรมจากกระบวนการพิจารณาดังกล่าว ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ประการแรก สมควรยกเลิกมาตรา 16 แห่ งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อให้ศาลปกครองได้เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบบรรดา
ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่งหรือการกระทาอื่น ๆ ตามพระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าว ซึ่งข้อเสนอนี้ได้
สอดคล้องกับแนวทางการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามรัฐบัญญัติ Nº 55-385 du 3 avril 1955
ของประเทศฝรั่งเศส
ประการที่สอง สมควรยกเลิกมาตรา 17 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และให้ใช้กระบวนยุติธรรมยุติธรรมปรกติสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ซึ่งปฏิบัติงานตามพระราชกาหนดฯ ฉบับดังกล่าวซึ่งได้สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
นักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists)
7.2.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการประกาศบังคับใช้พระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
อันเนื่องด้วยความจาเป็นด้านความมั่นคงและการบริหารจัดการสถานการณ์ใด ๆ
ที่อาจส่ งผลกระทบต่อความมั่น คงภายในและความเป็นปรกติสุขของสั งคมส่วนรวม รัฐจึงมีความ
จาเป็ น ต้องมีมาตรการทางกฎหมายส าหรับการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้ง และฟื้ นฟู
สถานการณ์ดังกล่าวให้คืนสู่สภาวะปรกติ ซึ่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งในหลายฉบับของระบบกฎหมายไทยที่มีเจตนารมณ์ดังกล่าว แต่
กระนั้นก็ดี จากการศึกษาสภาพปัญหาต่าง ๆ ประกอบกับการรวบรวมสถิติการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในส่วนกลางที่ผ่าน
มาพบว่ามีการบังคับใช้ที่ผิดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายและถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐในการทาลาย
ล้างขั้วตรงข้ามทางการเมืองมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม นอกจากข้อพิจารณาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังที่ได้เสนอแนะไปแล้วนั้น
ผู้เขีย นมีข้อพิจารณาสาหรับ การประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินกับสถานการณ์ ทางการเมืองที่สาคัญ
3 ประการด้วยกัน คือ
ประการแรก เป็นข้อพิจารณาที่ถือว่าเป็นหัวใจอันสาคัญยิ่งคือการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินจะต้องไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐสาหรับการประหัตประหารในทางการเมือง กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือรัฐจะต้องไม่ตีความการชุมนุมหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบอื่น ๆ ให้แปรสภาพ
เป็นเงื่อนไขที่กระทบต่อความมั่นคงภายใน ทั้งนี้คงต้องกล่าวไว้เป็นสาคัญด้วยว่ าถึงแม้โดยความเป็น
จริงทางการเมืองการชุมนุมหรือการเคลื่อนไหวเหล่านั้นย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกระทบต่อความมั่นคง
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ของ “รัฐบาล” แต่กระนั้นรัฐบาลจะต้องไม่ใช้ดุลยพินิจตีความให้กลายเป็นเรื่องกระทบต่อความมั่นคง
ของ “รัฐ” ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการตระหนักรู้ถึงเหตุและสถานการณ์ทางการเมืองที่
ดารงอยู่จริงจึงเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านบนพื้นฐานของการใช้ดุลยพินิจที่คานึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักหาใช่ผลประโยชน์หรือความมั่นคงทางการเมืองของตน อย่างไรก็ดี
ตามที่ผู้เขียนมีความเห็นไปตามข้างต้นแล้ วว่าการนิยามสถานการณ์ฉุกเฉินหรือความมั่นคงควรตั้งอยู่
บนพื้นฐานที่สาคัญ 3 ประการ คือ (1) สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางการเมืองทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เช่น ภาวะสงคราม การก่อการร้าย การจลาจล เป็นต้น (2) ภัยพิบัติสาธารณะ เช่น
ภัยน้าท่วม พายุ แผ่นดินไหว เป็ นต้น และ (3) สถานการณ์ที่นอกเหนือไปจากข้างต้นอันเนื่องด้วย
อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด ตึกถล่ม อัคคีภัย การรั่วไหลของสารเคมีจากโรงงาน เป็นต้น
ประการที่สอง ข้อกาหนดหรือมาตรการต่าง ๆ ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
นั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักความได้สัดส่วน เช่น การออกคาสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับการ
ระงับ คลี่คลาย แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการในการจากัดสิทธิเสรีภาพของ
ปั จ เจกบุ ค คลจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ท างการเมื อ งที่ ด ารงอยู่ จ ริงเพื่ อ ให้ ก ารใช้ อ านาจ
กระทบกระเทือนต่อปัจเจกบุคคลและสั งคมส่วนรวมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การกาหนดมาตรการต่าง ๆ ของรัฐนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์
ระหว่างวิธีการและผลที่จะเกิดขึ้น (mean and ends) บนพื้นฐานของสถานการณ์ทางการเมืองเป็น
สาคัญ ยิ่งไปกว่านั้นมาตรการต่ าง ๆ ที่ถูกบังคับใช้จะต้องสามารถนาพาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
ในทางการเมืองได้และสร้างความเสียหายน้อยที่สุด (the principle of mildest means)
ประการสุดท้าย การใช้กองกาลังทหารและตารวจในการเข้าระงับเหตุ แก้ไข คลี่คลาย
หรือการสลายการชุมนุมรัฐมีความจาเป็นต้องยึดหลักปฏิบัติโดยการเทียบเคียงจากหลักการสลายการ
ชุมนุมตามหลักปฏิบัติสากล เช่น Code of Conduct for Law Enforcement Officials และ Basic
Principles of the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials เป็ น ต้ น
ซึ่งระเบี ย บปฏิ บั ติ ทั้ งสองได้ต ระหนั ก ถึงศั ก ดิ์ศ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์ป ระเด็ น พื้ น ฐานซึ่ งสามารถสรุป
ลักษณะที่สาคัญได้ 3 ประการ คือ (1) มีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธจริงในการเข้าสลาย
การชุมนุม (2) การใช้กองกาลังและการใช้อาวุธจริงในการเข้าสลายการชุมนุมนั้นจะต้องมีความได้
สัดส่วนกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ ดารงอยู่จริง และ (3) รัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องจะต้องมี
ความระมัดระวังในการใช้ดุลยพินิจทั้งปวงสาหรับการบังคับใช้หรือกาหนดมาตรการใด ๆ ในการเข้า
สลายการชุมนุม
ในท้ ายที่ สุ ด นอกจากการปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะทางการเมืองส าหรับการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
แล้ ว ผู้ เขี ย นมี ค วามเห็ น ว่ า สิ่ งที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ งยวดคื อ ทุ ก ภาคส่ ว นต้ อ งมี จิ ต ส านึ ก ค่ า นิ ย มและ
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วัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตยควบคู่กั นไปด้วยเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการเมืองและสังคมให้ยั่งยืนต่อไป
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Freedoms.
International Covenant on Civil and Political Rights.
The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency.
Universal Declaration of Human Rights.
เอกสารอื่นๆ
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 22 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 24
สิงหาคม 2548, 13-35.
คาวินิจฉัยที่ 9/2553 เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 211 ว่ า พระราช
กาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 16 ขัดหรือแย้งต่อ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั กราช 2550 มาตรา 223 หรือ ไม่ , ราชกิจ จา
นุเษกษา, เล่ม 127 ตอนที่ 77ก, 36-41, 15 ธันวาคม 2553
คาสั่งกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 1/2554 เรื่อง กาหนดหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่
และจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548, (26 มีนาคม 2554).
คาสั่ งกองอ านวยการรั กษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั กร ที่ 103/2553 เรื่องการจั ดตั้ งศูน ย์
อ านวยการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย, ราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม ที่ 127 ตอนพิ เศษ 33ง
(15 มีนาคม 2553), 33-34, ภาคผนวก ก และ ข.
คาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่พิเศษ 1 / 2553 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน.
(7 เมษายน 2553). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 45ง. 3-6.
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คาสั่ งนายกรั ฐมนตรี ที่ พิ เศษ 1/2553 เรื่อง การจัด ตั้งศู น ย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉิน .
(7 เมษายน 2553). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 45ง. 3-6.
คาสั่ งนายกรั ฐมนตรี ที่ พิ เศษ 1/2553 เรื่อง การจัด ตั้งศู น ย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉิน .
(7 เมษายน 2553). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 45ง. 3-6.
คาสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 12/2553 เรื่องพิจารณาที่ ต. 6/2553 วันที่ 2 มิถุนายน 2553
คาสั่ งศาลอาญา ค าร้ อ งที่ 2/2553 เรื่อ ง สั่ งให้ ผู้ ให้ บ ริก ารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ระงับ การให้ บ ริก าร
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่คราวละไม่เกิน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ถึ งวันที่
19 พฤษภาคม 2553, วันที่ 11 พฤษภาคม 2553
บันทึกข้อความ ศอฉ. ลับ ด่วนมาก ส่วนราชการ ที่ 1407.45(สยก.)/130 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการ
ปฏิบัติในการใช้อาวุธเพื่อ รปภ. ที่ตั้งหน่วยและสถานที่สาคัญ รวมทั้งการปฏิบัติการ ณ จุด
ตรวจด่านตรวจ และสายตรวจเคลื่อนที่ ลงวันที่ 17 เมษายน 2553
ประกาศ เรื่อง ยกเลิ กประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี อาเภอเมืองสมุทรปราการ อาเภอบางพลีอาเภอพระประแดง อาเภอบางบ่อ
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อาเภอธัญบุรีอาเภอลาดหลุมแก้ว อาเภอสามโคก
อาเภอลาลูกกา อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ
อ าเภ อวั ง น้ อ ย อ าเภ อบ างปะอิ น อ าเภ อบางไทร อ าเภ อลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ประกาศ ข้อกาหนด และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง, ราชกิจจานุเบกษา เล่ มที่
126, ตอนพิเศษ, 60ง, (24 เมษายน 2552), 1-2.
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรีประกาศ
และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126, ตอนพิเศษ, 54ง,(11 เมษายน 2552),1.
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2557 เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอานาจพิจารณาคดี
ของศาลทหาร, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 92ง. 3, (25 พฤษภาคม 2557).
ประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 43/2557 เรื่อง ความผิ ดที่ อยู่ ในอานาจพิ จารณา
พิ พ ากษ าคดี ข องศาลท ห าร ,ราช กิ จ จานุ เบ กษ า เล่ ม 131 ตอน พิ เศษ 92ง. 4,
(27 พฤษภาคม 2557).
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบั บที่ 44/2557 เรื่อง ให้ เรือนจาในสั งกัดกรมราชทัณ ฑ์
กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติตามหมายศาลทหาร, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 92ง.
10, (27 พฤษภาคม 2557).
ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 50/2557 เรื่ อ ง ให้ ศ าลทหารมี อ านาจพิ จ ารณา
พิ พ ากษาคดี อ าวุ ธ ปื น เครื่ อ งกระสุ น ปื น หรื อ วั ต ถุ ร ะเบิ ด ที่ ใช้ เฉพาะแต่ ก ารสงคราม ,
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 100ง. 2 (30 พฤษภาคม 2557).
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ประกาศคณะรักษาความแห่งชาติ ฉบับที่ 38/2557 เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทาหลายอย่าง
เกี่ย วโยงกัน ให้ อยู่ในอานาจของศาลทหาร, ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 92ง.
4, (25 พฤษภาคม 2557).
ประกาศเรื่ อ งพื้ นที่ ป รากฏ เหตุ ก ารณ์ อั น กระทบต่ อ ความมั่ น คงภ ายในราชอาณ าจั ก ร ,
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127, ตอนพิเศษ 31ง. 7-8 (10 มีนาคม 2553).
ประกาศศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางการคมนาคมหรือการใช้
ยานพาหนะ, วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 และ ประกาศศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉิน เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางการคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ ฉบับที่ 2, วันที่ 14
พฤษภาคม 2553
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ 2 ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ชลบุ รี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลาปาง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่าน
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดศรีสะเกษ,
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 59ง. 29-31 (14 เมษายน 2553).
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อาเภอ
เมืองสมุทรปราการ อาเภอบางพลี อาเภอพระประแดง อาเภอสมุทรเจดีย์ อาเภอบางบ่อ
และอาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อาเภอธัญบุรี อาเภอลาดหลุมแก้ว อาเภอสาม
โคก อาเภอลาลูกกา และอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม และอาเภอวังน้ อย อาเภอบางปะอิน อาเภอบางไทร และอาเภอลาดบั วหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 45ง. 1-2 (7 เมษายน
2553).
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อาเมือง
สมุทรปราการ อาเภอบางพลี อาเภอพระประแดง อาเภอบางบ่อ อาเภอบางเสาธง จั งหวัด
สมุทรปราการ อาเภอธัญบุรี อาเภอลาดหลุม แก้ว อาเภอสามโคก อาเภอลาลูกกา อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และอาเภอวัง น้อย อาเภอ
บ างป ะอิ น อ าเภ อบ างไท ร อ าเภ อลาด ห ลุ ด แก้ ว จั ง ห วั ด พ ระน ครศ รี อ ยุ ธ ย า ,
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126, ตอนพิเศษ, 53ง. 1-2 (11 เมษายน 2552).
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126,
ตอนพิเศษ, 53ง. 1 (11 เมษายน 2552).
ประกาศส านั กนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 122 ตอนที่ 78 ก. 13, (6 กันยายน 2548).
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วิทยุ ผอ.ศอฉ. ลับ ที่ กห 0407.45/84 ลงวันที่ 13 เมษายน 2553
ศูน ย์ทนายความมุส ลิม , จดหมายเปิดผนึก (ส าเนา) เรื่อง ขอให้พิจารณาการประกาศใช้พื้นที่ส าม
จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในพื้ นที่ส ถานการณ์ ฉุ กเฉินประเภทร้ายแรงในครั้งที่ 26 เรียน
ฯพณฯ นายกรั ฐ มนตรี ส าเนาถึ ง 1.ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร 2. ประธานวุ ฒิ ส ภา
3. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554
ศูนย์อานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ กห 0407.45/1 เรื่อง การปิดกั้นเว็ปไซด์ตาม พรก.การ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน , เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, วันที่ 7 เมษายน 2553
สาเนาคาสั่งปฏิบัติการ ศอฉ. วิทยุ่ผอ.ศอฉ. ลับมาก ที่ กห. 0407.45/92 ลงวันที่ 10 เมษายน 2553
หนังสือศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ กห 0407.45/381 เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าใน
บางพื้นที่ เรียน ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง, วันที่ 13 พฤษภาคม 2553
หนั งสื อศูน ย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉิน ที่ กห 0407.45/383 เรื่อง ระงับการให้ บริการ
เส้นทางคมนาคมทางน้า เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า, วันที่ 13 พฤษภาคม 2553
หนังสือศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ กห 0407.45/384 เรื่อง งดให้บริการในบางสถานี
เรียน กรรมการและผู้อานวยการใหญ่สายปฏิบัติการ, วันที่ 13 พฤษภาคม 2553
หนังสือศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ กห 0407.45/386 เรื่อง งดให้บริการในบางสถานี
เรียน ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, วันที่ 13 พฤษภาคม 2553
หนังสือศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ กห 0407.45/385 เรื่อง งดให้บริการประปาใน
บางพื้นที่ เรียน ผู้ว่าการประปานครหลวง, วันที่ 13 พฤษภาคม 2553
Human Rights Committee, General Comment 29, States of Emergency (article 4), U.N.
Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001).
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ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม. สัมภาษณ์โดย สราวุธ ทับทอง, เขตหลักสี่, 14 ตุลาคม 2556.
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พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ. สัมภาษณ์โดย สราวุธ ทับทอง, อาเภอบางบัวทอง, 7 มีนาคม 2557.
วันชัย ศรีนวลนัด. สัมภาษณ์โดย สราวุธ ทับทอง, เขตหลักสี่, 28 ตุลาคม 2556.
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