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บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ ศึกษาถึงการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองสงสัยตาม
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต อันไดแก จังหวัดปตตานี จังหวัด
ยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อําเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา 
และอําเภอสะบายอย ซ่ึงกฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงท่ีใชบังคับใน
ภาวะท่ีไมปกติ โดยมีการบังคับใชกฎหมายท่ีเด็ดขาด รวดเร็ว โดยยึดความมั่นคงของประเทศเปน
หลัก และไดลดข้ันตอนและการบังคับบัญชาใหส้ันท่ีสุด มีการตรวจสอบนอยท่ีสุด การควบคุมตัว
ผูตองสงสัยภายใตกฎหมายพิเศษในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตกลายเปนพื้นท่ีพิเศษของการ
บังคับใชกฎหมายท่ีแตกตางจากจังหวัดอ่ืนๆ ของประเทศไทย บุคคลท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัว
ตามกฎหมายพิเศษ เปนเพียงผูตองสงสัยไมใชผูกระทําความผิดหรือผูตองหาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา แตปรากฏวาสิทธิของบุคคลเหลานั้น ยังถูกจํากัดในหลายเร่ือง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหาการจับกุม โดยไมมีหมายจับ การควบคุมตัวโดยไมมีการแจงขอหา การคุมขังโดยไร
หลักเกณฑ ถูกกดดันจากการซักถามท่ีไมเหมาะสม โดยวิธีการทรมานเพื่อใหรับสารภาพหรือให
ไดมาซ่ึงขอมูล การย่ํายีศักดิ์ศรี หรือการปฏิบัติอยางไรมนุษยธรรมตอผูถูกควบคุมตัว  
 ผูตองสงสัยท่ีถูกควบคุมตัวจะตองเขาสูกระบวนการซักถามขอมูลโดยเจาหนาท่ี           
ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงกระบวนการซักถามดังกลาวเปนการแสวงหาขอมูลจากผูตองสงสัยวามีสวนเกี่ยวของ 
กับกลุมขบวนการกอความไมสงบ เพื่อเปนแนวทางในการหาตัวบุคคลท่ีอยูเบ้ืองหลัง และเปน
แกนนําในการปลุกระดม หรือยุยงสงเสริมใหเกิดเหตุการณความไมสงบ แมจะเปนความจําเปน
เพ่ือใหการสอบสวนและการดําเนินคดีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตการควบคุมตัวและการ
กักขังนั้น สงผลกระทบตอเสรีภาพเกี่ยวกับเนื้อตัวรางกายของผูถูกควบคุมโดยตรง ทําใหเกิดการ

ฆ 

DPU



 ง 

รองเรียนเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชน การใหอํานาจดังกลาวจึงจําตองเปนไปอยางเหมาะสมและ
มีความสมดุลระหวางประโยชนของรัฐ และประโยชนของผูตองสงสัยในกระบวนการสอบสวนท่ี
ดําเนินการกับบุคคลดังกลาววามีการกระทําความผิดและยังไมอาจกลาวไดวาเปนผูกระทําความผิด 
สงผลใหมีการละเมิดหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและไมคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย จึงเสนอแนะใหมีมาตรการท่ีเปนหลักประกันวาจะไมมีการใชอํานาจในการ
ละเมิดกฎหมายตามหลักนิติธรรม เพื่อใหเกิดความเปนธรรม รวมท้ังสอดคลองกับพันธกรณี
ระหวางประเทศ 
 ในหลายประเทศไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของการ
ควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายในสถานการณฉุกเฉินและการใหความสําคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน 
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในระดับท่ีแตกตางกนัออกไป วิทยานิพนธฉบับนี้จึงได
ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมตัวบุคคลในสถานการณฉุกเฉินและการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีถูกควบคุมตัวในสถานการณฉุกเฉินของประเทศไทย โดยมุงเนนในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใตและตางประเทศ เพ่ือนํามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชอํานาจในการ
ควบคุมตัวบุคคลในสถานการณฉุกเฉินและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูกควบคุมตัว          
ในสถานการณฉุกเฉินของตางประเทศท่ีเหมาะสมมาพัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลองกับการ
ควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทย โดยเสนอใหมีการตรากฎหมายเปนการเฉพาะ       
โดยกําหนดใหมีมาตรการและมาตรฐานสอดคลองตามอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ และขอตกลง
ระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการทบทวนกฎหมายพิเศษดานความม่ันคงและการบังคับใช 
เนื่องจากกฎหมายเหลานี้เปดโอกาสใหเจาหนาท่ีรัฐใชอํานาจเกินกวาเหตุ 
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ABSTRACT 
 

 This thesis studied on the protection of rights and liberties of the suspects according to 
the Martial Law Act BE.2457 and the Emergency Decree on Government Administration in 
Emergency situations BE.2548 in the three Southern Border Provinces areas of Thailand: Pattani, 
Yala and Narathiwat and four districts of Jana, Na Thawi, Thepa, and Saba Yoi in Songkhla 
province. These laws were the special laws related to security in which was enforced during 
unusual conditions. They would be strictly and quickly enforced by the mainly concern on the 
national security and reduced the processes of command to the shortest with the least check.      
For the arrest of the suspects under these special laws, the Southern Border Provinces areas had 
become the special areas of the law enforcement that different from other provinces in Thailand. 
The people under arrest were only the suspect, not the offender or the criminal according to the 
code of criminal procedure but it appeared that the rights of those people were still limited           
in several ways; especially, the problem of arrest without the warrant, arrest without police 
charge, jailed without principle, pressure from improper questions, torture or force for confession 
to obtain the information and degrading inhuman treatment on the arrested person.  
 The arrested person had to enter into the interview process by the related officers       
in order to seek for the  information from the suspects on whether they had taken part in the group 
of insurgents or not to be a guideline to seek for the people behind the issue and the leaders who 
aroused or incited for the non-peaceful events. Though, it was necessary for the efficiency of 
investigation and cases processing, but the arresting and jailed could have directly impacts on the 
body of the arrested person. So, there were the claims on the human rights breached. The assign 
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of that power must be proper and balance between the governmental and the suspects’ benefits. 
The investigation must be processed in a way that there was the guilty processed by the person 
but still could not be stated as their guilty. This resulted on the breach of the protection of rights 
and liberties of people without the consideration on the human dignity. Therefore, it was 
suggested to have the measure to guarantee that there would be no power used to breach the law 
of fairness and conformance to the international commitment.  
 Many countries had given importance on the rights and liberties of the suspect 
arresting according to Emergency Laws and the human rights principle as well as the protection 
of rights and liberties of people at different levels. This thesis then studied on the measures of law 
related to the person arrested in the emergency situations and the protection of their rights of the 
arrested suspects. Cases aimed at the Southern Border Provinces areas of Thailand and foreign 
countries. This was to bring the proper legal measures related to the assigning of power to arrest 
the people in emergency cases and the protection of rights and liberties of the arrested people in 
the foreign emergency cases to develop and improve in conformity with the people arresting 
according to Thai laws. By the way, it was suggested to have the specific laws providing with the 
measures and standards that conform to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment (CAT). In addition, the related international agreements 
as well as the review on special laws on security and the enforcement. must be concerned to open  
chances for the government official to exercise the excessive power.        
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ก็ดวยความกรุณาและความอนุเคราะห    
เปนอยางยิ่งจากบรรดาทานอาจารยผูทรงคุณวุฒิและจากบุคคลหลายฝาย โดยอันดับแรกในท่ีนี้
ผูเขียนตองขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล เปนอยางสูงท่ีไดกรุณา     
สละเวลาอันมีคาของทานรับเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ       
ในคร้ังนี้ โดยทานไดกรุณาใหท้ังความรู คําปรึกษา คําแนะนํา ท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตลอดการทํา
วิทยานิพนธฉบับนี้แลวเสร็จ 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.วีระ โลจายะ ท่ีกรุณาเปนประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ และไดใหขอวิจารณ ขอเสนอแนะ รวมท้ังตรวจสอบความถูกตอง      
ของเนื้อหาอันเปนคุณอยางยิ่งตอผูเขียน พรอมท้ังขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.ภูมิ โชคเหมาะ 
และรองศาสตราจารยประเสริฐ  ตัณศิริ ท่ีกรุณารับเปนกรรมการในการสอบวิทยานิพนธเปนอยาง
สูงท่ีไดกรุณาสละเวลาอันมีคาและใหความรูคําแนะนําตางๆ อันเปนประโยชนตอผู เขียน                 
และ อ. จิรวุฒิ  ลิปพันธ ท่ีไดใหคําปรึกษาและใหคําช้ีแนะ คําอธิบายและขอสังเกตท่ีเปนประโยชน
อยางยิ่งในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณและระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา และญาติพี่นอง        
อันเปนท่ีเคารพรักของผูเขียนท่ีใหโอกาสในการศึกษาและเปนกําลังใจใหผูเขียนเสมอมา รวมทั้ง   
ครูบาอาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาแกผูเขียน และผูแตงตํารากฎหมายทุกเลม ท่ีได
ทุมเทเพื่อประโยชนทางวิชาการตอผูอ่ืนและขอขอบคุณ คุณวายุภักษ ทาบุญมา ท่ีใหความชวยเหลือ
ในการทําวิทยานิพนธในทุกๆ ดาน สุดทายขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ของขาพเจาทุกๆ คนที่ชวยเหลือ
และใหกําลังใจแกผูเขียนตลอดมา 
 ทายท่ีสุดนี้ หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีสวนดีและมีคุณคาเปนท่ีประจักษแกผูอานอยูบาง
ผูเขียนขอมอบไวเพื่อบูชาแดพระคุณของบิดา มารดา ครูบาอาจารย ผูมีอุปการคุณทุกๆ ทาน 
ตลอดจนผูแตงหนังสือหรือตําราตางๆ ท่ีผูเขียนไดใชอางอิงในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ สวน 
ความผิดพลาดหรือขอบกพรองใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนตองกราบขอ
อภัยและขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
         จากสถานการณความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ในเขตพื้นท่ีจังหวัด
ปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อําเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ อําเภอจะนะ อําเภอ 
นาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย ซ่ึงภายหลังการประกาศใหเปนพื้นท่ีสถานการณฉุกเฉิน
แลว จังหวัดชายแดนภาคใตกลายเปนพื้นท่ีพิเศษของการบังคับใชกฎหมายท่ีแตกตางจากจังหวัด
อ่ืนๆ ของประเทศไทย คือ อยูภายใตการบังคับใชของกฎหมายพิเศษ ไดแก พระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 กฎหมายท้ัง 3 ฉบับ
มีความมุ งหมายในการบังคับใช ท่ีแตกต างกัน  กล าว คือ  พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 
พระพุทธศักราช 2457 ใหอํานาจเจาหนาท่ีฝายทหารบังคับใชมีอํานาจอยูเหนือฝายพลเรือน  
ใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารมีอํานาจตามดุลยพินิจในการปดลอม ตรวจคน จับกุม และควบคุมตัว
บุคคลได 7 วัน โดยไมตองมีหมายคน หมายจับ และหมายควบคุมตัวจากศาล พระราชบัญญัติการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ใหอํานาจเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือตํารวจ 
เจาหนาท่ีฝายพลเรือนหรือเจาหนาท่ีฝายทหารรวมกันปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง ฟนฟู 
หรือชวยเหลือประชาชน สําหรับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 
2551 ใหอํานาจใหกองอํานายการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เปนผูรับผิดชอบในการ
ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณท่ีกระทบตอความม่ันคงภายใน
พื้นที่ สงผลใหมีอํานาจในการควบคุมตัวผูตองสงสัย โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายพิเศษท้ัง 3 ฉบับ
ดังกลาว บุคคลท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ เปนเพียงผูตองสงสัยไมใชผูกระทํา
ความผิดหรือผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตปรากฏวาสิทธิของบุคคล
เหลานั้นยังถูกจํากัด กลาวคือ การจับกุม โดยไมมีหมายจับ การควบคุมตัวโดยไมมีการแจงขอหา 
การคุมขัง โดยไรหลักเกณฑ ไมสามารถพบญาติหรือทนายความได ถูกจํากัดเวลาในการเยี่ยม มีการ
ยายสถานท่ีเพื่อไมใหญาติทราบถึงสถานท่ีควบคุมตัว ถูกกดดันจากการซักถามโดยวิธีการทรมาน
เพื่อใหรับสารภาพหรือใหไดมาซ่ึงขอมูล โดยการดําเนินการซักถามท่ีไมเหมาะสมและสถานท่ี
ควบคุมตัวที่ไมเหมาะสม  
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 บุคคลท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ จะตองเขาสูกระบวนการในการ
ซักถามขอมูลโดยเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงกระบวนการซักถามดังกลาวเปนการแสวงหาขอมูล       
จากผูตองสงสัยวามีสวนเกี่ยวของกับกลุมขบวนการกอความไมสงบ เพื่อเปนแนวทางในการหา 
ตัวบุคคลท่ีอยูเ บ้ืองหลังและเปนแกนนําในการปลุกระดม หรือยุยงสงเสริมใหกอเหตุการณ           
ความไมสงบ ดังนั้น ผูท่ีถูกจับกุมและควบคุมตัวดังกลาวจึงเปรียบเสมือนแหลงขาวของเจาหนาท่ี      
ฝายความม่ันคงในการท่ีจะวิเคราะหขอมูล ในการท่ีจะพิสูจนขอมูลท่ีไดมา อันเปนเคร่ืองมือ      
อยางหนึ่งของการสืบสวนแสวงหาพยานหลักฐาน และปองกันเหตุการณความไมสงบท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต ผลการซักถามของผูท่ีใหขอมูล รวมทั้งตัวบุคคลท่ีใหขอมูลซ่ึงเปนแหลงขาว จึงเปน
ความลับไมควรเปดเผยไปใหแกบุคคลภายนอกทราบ กระบวนการซักถามจึงไมใชการสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเทานั้น เพราะบุคคลท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัว        
ตามกฎหมายพิเศษภายหลังท่ีถูกปลอยตัวไปแลวไมสามารถที่จะดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติสุข
เยี่ยงคนท่ัวไป 
   แมจะเปนความจําเปนเพ่ือใหการสอบสวนและการดําเนินคดีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดก็ตามแตการควบคุมตัวและการกักขังนั้น สงผลกระทบตอเสรีภาพเกี่ยวกับเนื้อ
ตัวรางกายของผูถูกควบคุมโดยตรง ทําใหเกิดการรองเรียนเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน การ
ไมเปดเผยสถานที่ควบคุมตัวแกญาติ หรือครอบครัว การไมอนุญาตใหญาติ หรือทนายความเขา
เยี่ยมไดทันทีภายหลังถูกควบคุมตัว ดวยเหตุดังกลาวพบขอมูลการรองเรียนเร่ืองการสูญหายของ
บุคคล การทรมาน การย่ํายีศักดิ์ศรี หรือการปฏิบัติอยางไรมนุษยธรรมตอผูถูกควบคุมตัว โดย
รองเรียนผานองคกรอิสระ เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
ไมสามารถเขาตรวจสอบ หรือเยี่ยมผูถูกควบคุมตัวไดทันทีเม่ือไดรับการรองเรียน ดังนั้น การให
อํานาจดังกลาว จึงจําตองเปนไปอยางเหมาะสม และมีความสมดุลระหวางประโยชนของรัฐและ
ประโยชนของผูตองสงสัย ในกระบวนการสอบสวนมีการดําเนินการกับบุคคลซ่ึงตองสงสัยวามีการ
กระทําความผิดและยังไมอาจกลาวไดวาเปนผูกระทําความผิดอยูดวย การปฏิบัติเหลานี้สงผลใหมี
การละเมิดหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หากพิจารณาถึงการใชอํานาจรัฐ ถือวา
เปนความเส่ียงที่ใกลชิดอันอาจกอใหเกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีไดรับการ
คุมครอง ตามกฎหมายในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยหลักนิติรัฐ นอกจากรัฐตองใช
อํานาจ อยางระมัดระวังแลว ควรมีมาตรการที่ใหหลักประกันวาจะไมมีการใชอํานาจในการละเมิด
กฎหมายตามหลักนิติธรรม หรือใชอํานาจนอกขอบเขตรัฐธรรมนูญ เพื่อกอใหเกิดความเปนธรรม 
ท้ังตอบุคคลและตอประโยชนสวนรวมในสังคม เพื่อใหเกิดดุลยภาพท่ีเปนธรรม รัฐจะตองยึดถือวา
มนุษยทุกคนมีความเสมอภาคในสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานซ่ึงรัฐจะตองรับรองและคุมครองท้ัง
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สถานการณท่ีรัฐตกอยูในภาวะปกติหรือไมปกติ การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอาศัย
อํานาจตามกฎหมายพิเศษนั้น จะตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและหลักการเคารพตอสิทธิ
มนุษยชนเปนสําคัญ 
 การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีจําเปนตองมีกฎหมายรองรับอํานาจหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงาน หากแตการบังคับใชกฎหมายพิเศษท่ีไมสอดคลองตอหลักสาระสําคัญพื้นฐานของหลัก              
สิทธิมนุษยชน เม่ือเกิดเหตุการณภายใตสถานการณสงครามหรือสถานการณฉุกเฉินข้ึนความจําเปน
ในการรักษาความม่ันคง ความสงบเรียบรอยและการรักษาเอกราชของชาติ จึงเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด 
และในระบบกฎหมายของทุกประเทศยอมรับการใชอํานาจของฝายบริหารไดตามความจําเปน ให
เหมาะสมกับสถานการณ และยอมรับการมีอํานาจเพ่ิมข้ึนของฝายบริหาร แตตองพิจารณาการใช
อํานาจตามลักษณะของสถานการณ หากเปนสถานการณสงคราม ฝายบริหารจําเปนตองมีอํานาจ
พิเศษบางประการท่ีในสถานการณปกติไมสามารถกระทําได และหากกระทําจะเปนการกระทําท่ีไม
ชอบดวยกฎหมาย แตในสถานการณอ่ืนท่ีไมใชสถานการณสงคราม เชน ในสถานการณฉุกเฉิน 
ก็เปนท่ียอมรับเชนเดียวกันวาฝายบริหารมีความจําเปนตองมีอํานาจมากข้ึน เพื่อแกไขปญหา 
และคุมครองประโยชนสาธารณะ อยางไรก็ตาม หลักการใหอํานาจแกฝายบริหารเพิ่มข้ึนภายใต
สถานการณฉุกเฉินนั้น หาไดทําใหเกิดการยกเวนหรือไมใหมีการตรวจสอบใดๆ ในการกระทํา 
ของฝายบริหารไม เพราะในระบบกฎหมายนานาอารยประเทศ การใชอํานาจของฝายบริหารใน
สถานการณฉุกเฉินนั้น ตองอยูภายใตระบบการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหารโดยองคกร
ตุลาการ เพื่อเปนหลักประกันการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใตหลักนิติธรรม ตาม
หลักการพื้นฐานอันเปนเง่ือนไขของการใชอํานาจพิเศษ ในสถานการณฉุกเฉินอันเปนหลักการท่ี
ตองไดรับการยึดถือโดยเครงครัด และเพื่อเปนการรับรอง คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ท่ีจะถูกลวงละเมิดจากการใชอํานาจพิเศษดังกลาว หากพิจารณาถึงหลักการพื้นฐานในการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนของประชาชนจากการใชอํานาจพิเศษของฝายบริหาร ไดสงผลกระทบที่สําคัญหลาย
ประการในระบบการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทําใหหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชน
ภายใตหลักการนิติธรรมสูญสลายไปเพราะการกระทําของฝายบริหารและเจาหนาท่ีในการใชอํานาจ  
 หากพิจารณาถึงความม่ันคงของประเทศเปนความจําเปนท่ีรัฐจะตองมีเคร่ืองมือในการ
รักษาความเรียบรอยของประเทศ  รัฐตองตรากฎหมายพิเศษเกี่ยวกบัการใหเจาหนาท่ีของรัฐมีอํานาจ
ในการควบคุมตัวบุคคลท่ีตองสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดหรือรวมกระทําความผิด แตโดยท่ี
กฎหมายพิเศษดังกลาวเปนกฎหมายท่ีมุงจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนอยางมาก ดังนั้น 
จึงควรมุงหมายหามาตรการในทางกฎหมายเพื่อการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีตอง
สงสัยซ่ึงถูกควบคุมตัว  ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 
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พระพุทธศักราช 2457 และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548     
ซ่ึงเปนกฎหมายพิเศษ เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงกฎหมายใหมีประสิทธิภาพและชัดเจน
ยิ่งข้ึน และสอดคลองกับหลักนิติรัฐ หลักสิทธิมนุษยชน รวมท้ังกฎหมายและกติการะหวางประเทศ 
 จากสภาพปญหาของประเทศไทยที่ยังมีการใชกฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคงรวมกัน             
ในบางพื้นท่ี ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของฝายความมั่นคงกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน     
ท้ังท่ี โดยไมตั้งใจและรูเทาไมถึงการณ ดังนั้น การใชกฎหมายความมั่นคงท่ีกระทบสิทธิของ
ประชาชน จึงควรใชเฉพาะสถานการณเทาท่ีจําเปนเทานั้น นอกจากน้ียังควรกําหนดไวอยางชัดเจน
วาในสถานการณท่ีมีความรุนแรงในระดับใดท่ีใชมาตรการใดไดบาง ตองเลือกใชใหเหมาะสมกับ
พื้นท่ีและสถานการณท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตควรตระหนักถึงประเด็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนเปนสําคัญ กฎหมายดังกลาว เปนกฎหมายท่ีใชบังคับใน
สถานการณฉุกเฉิน แตเนื่องจากกฎหมายดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
การใชบังคับจึงตองพิจารณาควบคูกับหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพและหลักสิทธิมนุษยชน
สถานการณยกเวนอยางยิ่ง กลาวคือ เหตุการณนั้น ตองมีความจําเปนจริงๆ ท่ีตองประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน และเม่ือเจาหนาท่ีรัฐไดใชอํานาจในการดําเนินการใดไปแลว ประโยชนท่ีจะ
ไดรับตองมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยใชเฉพาะในหวงเวลาท่ีมีสถานการณยกเวนอยางยิ่งยังคง
ดํารงอยู หากสถานการณความรุนแรงไดคล่ีคลายไปแลว ฝายปกครองหรือฝายบริหารตองประกาศ
ยกเลิกกฎหมายพิเศษและดําเนินการตามหลักกฎหมายท่ีใชบังคับท่ัวไป ซ่ึงการพิจารณาจะตอง
พิจารณาตามหลักความไดสัดสวน โดยคํานึงความสัมฤทธ์ิผล ความจําเปน และความสมดุลระหวาง
ความเสียหาย ท่ีจะเกิดข้ึนตอปจเจกชนกับประโยชนท่ีสวนรวมที่จะไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีทาง
ปกครองอยางหนึ่งอยางใด 
  
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาความเปนมา แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิผูตองสงสัยในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตการบังคับใชกฎหมายพิเศษ 
 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิผูตองสงสัย ภายใตการบังคับใช
กฎหมายพิเศษของตางประเทศและของประเทศไทย 
 3. เพื่อ ศึกษาวิ เคราะหปญหาเกี่ ยวกับการคุมครองสิทธิผูตองสงสัยในพื้น ท่ีจังหวัด 
ชายแดนภาคใต ภายใตการบังคับใชกฎหมายพิเศษ วามีปญหาขัดหรือแยงเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
ทางกฎหมายอยางไร 
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 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมอันนํามาใชเปนแนวทางในการแกไขกฎหมายเก่ียวกับ
การคุมครองสิทธิผูตองสงสัย ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตการบังคับใชกฎหมายพิเศษ 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 ในพื้น ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  มีการบังคับใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 
พระพุทธศักราช 2457 ทับซอนกับพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน        
พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ในพ้ืนท่ี
เดียวกัน  เนื่องจากกฎหมายดังกลาวมีสภาพบังคับท่ีคอนขางรุนแรงสงผลกระทบตอสิทธิ             
และเสรีภาพของประชาชนมากกวากฎหมายความมั่นคงฉบับอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครอง
สิทธิของผูตองสงสัย เม่ือถูกควบคุมตัวดวยความไมเหมาะสม การทรมานเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูล
หรือการรับสารภาพ เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติกฎหมายเพื่อปองกันมิใหเจาหนาท่ี  
ของรัฐจากการกระทําการดังกลาวไวใหเปนความผิดรายแรง ดังนั้น จึงจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายดังกลาวท้ังสองฉบับ เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมตามท่ี
ไดรับการรับรองและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญ และกติการะหวางประเทศ รวมท้ังอนุสัญญา
ระหวางประเทศ 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา  
 ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี ความเปนมา หลักการการคุมครองสิทธิของผูตองสงสัย และ
สภาพปญหาการบังคับใชกฎหมายพิเศษ ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย จังหวัด
ปตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อําเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา         
และอําเภอสะบายอย เพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยวิธีการคนควาและวิเคราะห
ขอมูลจากการใชบังคับพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 รวมกับพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความ
ม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ตลอดจนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองอนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรมหรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี และบทบัญญัติอ่ืนท่ีเกี่ยวของ โดยศึกษาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับกฎหมาตางประเทศ ตลอดจนศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือเปนแนวทางใน
การแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุมครองตัวผูตองสงสัยตอไป  
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1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการคนควาและวิเคราะหขอมูลจาก
หนังสือ บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย และเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังขอมูล               
ทางอิเล็กทรอนิกส ท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายในสถานการณ
ฉุกเฉิน 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1. ทําใหทราบถึงความเปนมา แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิผูตองสงสัย          
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตการบังคับใชกฎหมายพิเศษ 
 2. ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิผูตองสงสัย ภายใตการบังคับใช
กฎหมายพิเศษของตางประเทศและของประเทศไทย 
 3. ทําใหทราบผลการวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิผูตองสงสัยในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต ภายใตการบังคับใชกฎหมายพิเศษ วามีปญหาขัดหรือแยงเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี               
ทางกฎหมายอยางไร 
 4. ทําใหทราบขอเสนอแนะเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุมครองสิทธิผูตองสงสัย ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตการบังคับใชกฎหมายพิเศษ 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองสงสัย 

 
 มนุษยเกิดมาพรอมกับความมีคุณคาแหงการดําเนินชีวิตเปนของตนเอง และสามารถ
ดํารงชีวิตของตนอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ซ่ึงเปนสิทธิ
ธรรมชาติ (Natural Rights) เปนบอเกิดหรือท่ีมาสําคัญประการหนึ่งของสิทธิมนุษยชน มนุษย
ท้ังหลายเกิดมามีความเทาเทียมกัน มีสิทธิบางประการที่ติดตัวมาต้ังแตกําเนิด จนกระท่ังถึงแก 
ความตายและผูใดจะลวงละเมิดไมได หากมีการลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดอันตราย  หรือ
กระทบกระเทือนเส่ือมเสียตอสภาพความเปนมนุษยได ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนคุณคาความเปน
มนุษยท่ีมีอยูในตัวของบุคคลท่ีกฎหมายใหคุมครองและรับรอง โดยรัฐจะตองปฏิบัติตอบุคคล โดย
ถือวาบุคคลหรือประชาชนเปนมนุษยคนหนึ่ง จะปฏิบัติตอบุคคลหรือประชาชนมิใชมนุษยมิได การ
ใชอํานาจรัฐโดยองคกรรัฐจะตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และบุคคลทุกคนยอมมีศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย หรือใชสิทธิเสรีภาพไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษ
ตอรัฐธรรมนูญและไมขัดตอศีลธรรมอันดีงาม หลักความรับผิดชอบของรัฐ นอกจากรัฐจะตระหนัก
ถึงการจํากัดสิทธิเสรีภาพเพื่อคุมครองสังคม และคุมครองเสรีภาพของผูอ่ืนแลว รัฐยังตองตระหนัก
ถึงเร่ืองการคุมครองเสรีภาพจากการละเมิดของรัฐดวย ซ่ึงความสัมพันธระหวางรัฐหรือผูมีอํานาจ
ปกครองรัฐกับผูอยูใตอํานาจปกครองของรัฐหรือประชาชนมีความสัมพันธกัน รัฐผูปกครอง
ปกปองปจเจกชนหรือกลุมบุคคลจากการกระทําท่ีตองหามของสมาชิกอ่ืนหรือรัฐโดยกฎหมาย
ระหวางประเทศหรือจารีตประเพณีระหวางประเทศ รัฐท่ีใชอํานาจปกครองโดยกฎหมายและตองมี
กฎหมายหรือกฎเกณฑท่ีออกโดยอาศัยอํานาจกฎหมายรับรองสิทธิเสรีภาพข้ันมูลฐานของ
ประชาชนและหากมีความจําเปนท่ีจะตองลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จะตองมีกฎหมาย
กําหนดข้ึนและใชบังคับเพื่อประโยชนแกสาธารณชน และหากมีการกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิ
ของประชาชนโดยรัฐ ประชาชนสามารถใชนิติวิธีท่ีกฎหมายรับรองไวเขาเยียวยาได หลักนิติรัฐ   
เปนหลักการพื้นฐานสําคัญในการปกครองประเทศ ภายใตหลักการท่ีวา การกระทําอันใดเปนการ
ลุกลํ้าสิทธิของประชาชนจะกระทําไดตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น โดยรัฐและหนวยงาน
ของรัฐกระทําไปเพื่อประโยชนสาธารณะและอยูในฐานะท่ีเหนือกวาเอกชนมีอํานาจกอใหเกิดการ
เคล่ือนไหวในสิทธิหนาท่ีแกเอกชนฝายเดียวโดยเอกชนไมสมัครใจได แตในขณะเดียวกันกฎหมาย

DPU



 8 

นั้นเองก็จํากัดอํานาจรัฐหรือหนวยงานของรัฐไมใหใชอํานาจ นอกกรอบของกฎหมาย หรือเรียกวา
การกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย 
 สิทธิมนุษยชนกลายเปนหลักการสําคัญในการตอสูเพื่ออิสรภาพหรือเพื่อความมีศักดิ์ศรี
อันเทาเทียมกันของมนุษยท่ียืนยันความมีสิทธิเสรีภาพของมนุษยในดานตางๆ แนวความคิดพื้นฐาน
ของรัฐธรรมนูญที่มีการรับรองสิทธิมนุษยชน มักจะมีการรับรองในเร่ืองสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐาน
ตาง ๆ จึงกลาวไดวา แนวความคิดสิทธิมนุษยชน เปนแนวความคิดทางกฎหมายท่ีไมสามารถ
ปฏิเสธได และเปนปจจัยสําคัญท่ีกําหนดถึงความชอบดวยรัฐธรรมนูญอีกดวยสิทธิมนุษยชนนั้น
ไดรับการรับรองท้ังกฎหมายภายในของรัฐและกฎหมายระหวางประเทศ ซ่ึงผูกมัดประชาคมใน
ประเทศและประชาคมระหวางประเทศดวยเชนกัน ไมวาเปนผูปกครองผูท่ีอยูภายใตการปกครองรัฐ
ตาง ๆ ก็ตองใหความเคารพตอหลักดังปรากฏในรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ ท้ังยังปรากฏใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนซ่ึงไดกลายเปนปฏิญญาท่ีสําคัญท่ีสุดเปนแหลงพื้นฐานในอันท่ี
จะสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลตอ
สนธิสัญญาท้ังภาคีและพหุภาคี สิทธิมนุษยชนนั้นไดรับการรับรองท้ังกฎหมายภายในของรัฐและ
ในกฎหมายระหวางประเทศ ซ่ึงผูกมัดประชาคมในประเทศและประชาคมระหวางประเทศ ไมวา
เปนผูปกครอง ผูท่ีอยูภายใตการปกครองรัฐตางๆ ก็ตองใหความเคารพตอหลักดังปรากฏใน
รัฐธรรมนูญของแตละประเทศและในความตกลงระหวางประเทศ 
 
2.1 หลักท่ัวไปเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ 
 มนุษยเกิดมาพรอมกับความมีคุณคาแหงการดําเนินชีวิตเปนของตนเอง และสามารถ
ดํารงชีวิตของตนอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ซ่ึงเปนสิทธิ
ธรรมชาติ (Natural Rights) เปนบอเกิดหรือท่ีมาสําคัญประการหนึ่งของสิทธิมนุษยชน สิทธิ
ธรรมชาติ คือ ส่ิงท่ีอยูในธรรมชาติ เปนความชอบธรรมท่ีมนุษยจะพึงมีและมีความสัมพันธอยาง
ใกลชิดกับแนวคิดเร่ืองกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) โดยมีสาระสําคัญวา มนุษยท้ังหลายเกิดมา
มีความเทาเทียมกัน มีสิทธิบางประการท่ีติดตัวมาตั้งแตกําเนิด จนกระท่ังถึงแกความตาย ไดแก สิทธิ
ในชีวิต รางกายและความเสมอ ซ่ึงไมสามารถโอนใหแกกันได และผูใดจะลวงละเมิดไมได หากมี
การลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดอันตราย หรือกระทบกระเทือนเส่ือมเสียตอสภาพความเปนมนุษยได 
ขณะเดียวกันก็มีการตอสูดิ้นรนเพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิเชนวานั้นระหวางผูใตอํานาจปกครองและผูมี
อํานาจปกครอง ดวยเหตุนี้ จึงปรากฏความขัดแยงระหวางกันอยูเสมอ เนื่องจากในขณะท่ีผูอยูใต
อํานาจปกครองพยายามดิ้นรนเพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิเสรีภาพใหมากท่ีสุด แตผูมีอํานาจปกครองก็มี
แนวโนมท่ีจะใชอํานาจอยางเต็มท่ีเชนกัน แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิธรรมชาติ จึงเกิดข้ึนโดยมีความ 

DPU



 9 

มุงหมายเพ่ือจํากัดอํานาจของรัฐหรือผูใชอํานาจปกครอง นอกจากจะเปนการจํากัดอํานาจรัฐไมให
ลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแลว สิทธิและเสรีภาพของแตละบุคคลจะตองไมถูก
ละเมิดจากการใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนดวย รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงได
บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพดานตางๆ ท่ีมนุษยแตละคนจําตองมี คือ สิทธิข้ันพื้นฐาน การ
บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพดานตางๆ นั้น มีความหมายแตเพียงวา รัฐจะเพิกถอนสิทธิดังกลาว
ไมไดเทานั้น มิไดหมายความวารัฐจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นไมไดเลย รัฐยอมมีอํานาจท่ีจะจํากัด
การใชสิทธิและเสรีภาพได ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในอันท่ีจะคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืนหรือ
ในอันท่ีจะธรงรักษาไวซ่ึงประโยชนสวนรวมหรือประโยชนมหาชน 
 สิทธิและเสรีภาพของประชาชน คือ ความสัมพันธระหวางรัฐหรือผูมีอํานาจปกครองรัฐ
กับผูอยูใตอํานาจปกครองของรัฐหรือประชาชนและความสัมพันธระหวางประชาชนดวยกัน 
อยางไรก็ตามหากกลาวถึงเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแลว จะมุงเนนถึงความสัมพันธ
ระหวางรัฐหรือผูมีอํานาจปกครองกับประชาชน ความสัมพันธดังกลาวนี้จะเปล่ียนแปลงไป
ตลอดเวลา แตในความเปล่ียนแปลงมีความขัดแยงท่ีคาคงอยูตลอดเวลา คือ มีการขัดแยงกันระหวาง
ผูอยูใตอํานาจปกครองของรัฐซ่ึงไดแกประชาชนพลเมืองท้ังหลายของรัฐกับผูมีอํานาจปกครองของ
รัฐในลักษณะท่ีผูมีอํานาจปกครองมีแนวโนมท่ีจะใชอํานาจอยางเต็มท่ี แตในขณะเดียวกันผูอยูใต
อํานาจปกครองก็พยามยามดิ้นรนท่ีจะมีสิทธิเสรีภาพใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมีได1 
 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 
 สิทธิและเสรีภาพ ประกอบดวยคําสองคํา คือ “สิทธิ” (Right) และ “เสรีภาพ” (Liberty) 
โดยมีผูใหความหมาย ดังนี้ 
 “สิทธิ” (Right) 
 ศาสตราจารย ดร. อุดม  รัฐอมฤต และคณะ มีความเห็นวา “สิทธิ” หมายถึง อํานาจท่ี
กฎหมายรับรองใหแกบุคคลในอันท่ีจะกระทําการเกี่ยวกับทรัพยสินและบุคคลอ่ืน หรือเรียกรองให
บุคคลอ่ืนหรือหลายคน กระทําการหรืองดเวนกระทําการบางอยางเพื่อใหเกิดประโยชนแกตน2 
 ศาสตราจารย ดร.หยุด  แสงอุทัย ใหความหมายคําวา “สิทธิ” ในหลักกฎหมายท่ัวไป    
ซ่ึงสามารถปรับใชไดท้ังกับกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนไววามีสองความหมาย ไดแก     
การมองจากอํานาจของผูทรงสิทธิ คือ อํานาจท่ีกฎหมายใหแกบุคคลในอันท่ีจะมีเจตจํานง และการ
มองจากวัตถุประสงคของสิทธิ คือ ประโยชนท่ีกฎหมายคุมครองได โดยอธิบายวา สิทธิเปนการ

                                                 
1  จาก กฎหมายสิทธิมนุษยชน  (น.1), โดย  วีระ  โลจายะ, 2532, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
2  จาก การอางศักด์ิศรีในความเปนมนุษย หรือใชสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28  (น. 86), โดย 

อุดม  รัฐอมฤต และคณะ, 2544, กรุงเทพฯ: สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. 
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กอใหเกิดหนาท่ีแกบุคคลอื่นในอันท่ีจะตองปฏิบัติการใหเปนไปตามประโยชนท่ีกฎหมายรับรอง
และคุมครอง ใหรวมถึงมีหนาท่ีท่ีจะไมรบกวนตอสิทธิหรือหนาท่ีท่ีจะทําการหรืองดเวนกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดใหเปนไปตามสิทธิ โดยแลวแตประเภทของสิทธินั้นๆ ดวย3 
 ศาสตราจารย ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ไดอธิบายความหมายคําวา “สิทธิ” โดยแยกเปน 
สิทธิตามความหมายท่ัวไป และสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงสิทธิตามความหมายท่ัวไป หมายถึงอํานาจ
ท่ีกฎหมายรับรองคุมครองใหแกบุคคลในอันท่ีจะเรียกรองใหแกบุคคลอ่ืนกระทําการอยางใด 
อยางหนึ่ง สิทธิจึงกอใหเกิดหนาท่ีแกบุคคลอ่ืนดวย4 สวนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ถือวาเปนสิทธิตาม
กฎหมายมหาชน หมายถึง อํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดไดบัญญัติใหการรับรอง
คุมครองแกปจเจกบุคคลในอันท่ีจะกระทําการใด การใหอํานาจแกปจเจกบุคคลดังกลาวได
กอใหเกิดสิทธิเรียกรองท่ีจะไมใหบุคคลใดแทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เรียกรองตอองคกรของรัฐมิใหแทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน บางกรณีการรับรองดังกลาว        
ไดกอใหเกิดสิทธิเรียกรองใหรัฐดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง และยังหมายความรวมถึงการได
หลักประกันในทางหลักการ ซ่ึงหมายถึงการคุมครองตอสถาบันในทางกฎหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
เชน มุงคุมครองกรรมสิทธ์ิ หรือเสรีภาพทางวิชาการ เปนตน ดังนั้น สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเปน
ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับรัฐ และผูกพันองคกรผูใชอํานาจรัฐท้ังหลายท่ีจะตองให 
ความเคารพ ปกปอง และคุมครองเพ่ือใหมีผลในทางปฏิบัติ5 
 “เสรีภาพ” (Liberty) 
 ศาสตราจารย ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ อธิบายคําวา “เสรีภาพ” เปนสภาพการณท่ีบุคคลมี
อิสระในการท่ีจะกระทําการอยางหน่ึงตามความประสงคของตน เสรีภาพจึงหมายถึง อํานาจในการ
กําหนดตนเอง โดยอิสระของบุคคลท่ีจะกระทําการใดหรือไมกระทําการใด อันเปนอํานาจท่ีมีเหนือ
ตนเอง6 
 ศาสตราจารยดร.อุดม รัฐอมฤต และคณะ มีความเห็นวา “เสรีภาพ” หมายถึงสภาวการณ
ของมนุษยท่ีไมอยูภายใตการครอบงําของบุคคลอ่ืน หรือปราศจากการหนวงเหน่ียวขัดขวาง บุคคล

                                                 
3   จาก ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป  (น. 224), โดย  หยุด  แสงอุทัย ก, 2535, กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
4   จาก หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ (น. 21), โดย  

บรรเจิด  สิงคะเนติ ก, 2547, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
5   แหลงเดิม  (น.58). 
6   แหลงเดิม  (น.61). 
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ใดบุคคลหน่ึงยอมมีเสรีภาพอยูเทาท่ีบุคคลนั้นไมถูกบังคับใหตองกระทําในส่ิงท่ีไมประสงค 
จะกระทํา หรือไมถูกหนวงเหนี่ยวขัดขวางไมใหกระทําในส่ิงท่ีบุคคลนั้นประสงคท่ีจะกระทํา7 

รัฐเปนสถาบันท่ีเกิดจากการรวมตัวของกลุมคนท่ีมีความตองการท่ีจะอยูรวมกัน โดยมี
ความผูกพันท้ังทางวัตถุและจิตใจ การดํารงอยูและการดําเนินกิจการของรัฐ จึงมีเปาหมายเพื่อให
สมาชิกของรัฐสามารถรวมกันไดอยางสงบสุข รัฐจึงตองดํารงอยูเพื่อมนุษย ไมใชมนุษยอยูเพื่อรัฐ
ดังนั้น ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงเปนส่ิงท่ีรัฐตองใหความสําคัญ โดยยึดถือหลักนิติธรรม จึงมีความ
เกี่ยวพันกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลและสิทธิในความเสมอภาคเพราะสิทธิท้ังสองถือวาเปนพื้นฐาน
ของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รัฐตองใหความเปนเอกภาพในสิทธิและเสรีภาพในการดํารงชีวิต       
คิด และกระทําการตางๆ ท่ีตองการอยางเต็มท่ี รัฐจึงตองจํากัดอํานาจ กําหนดรูปแบบ และเง่ือนไข
ของการใชอํานาจของตน โดยการสรางกฎหมายข้ึนมา หลักกฎหมายท่ีสําคัญท่ีสุดคือ “รัฐธรรมนูญ”  
เพราะเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐ กฎหมาย กฎ ระเบียบใดขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญจะบังคับใช
มิได ดังนั้น การกระทําขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ไมวารัฐบาล รัฐสภา ศาล จะกระทําการใด ท่ีขัด
หรือแยงกับรัฐธรรมนูญมิได แนวความคิด พื้นฐานของรัฐธรรมนูญท่ีมีการรับรองสิทธิมนุษยชน 
มักจะมีการรับรองในเร่ืองสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานตางๆ จึงกลาวไดวา แนวความคิดสิทธิมนุษยชน 
เปนแนวความคิดทางกฎหมายท่ีไมสามารถไดรับการปฏิเสธได และเปนปจจัยสําคัญท่ีกําหนดถึง
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญอีกดวย สิทธิมนุษยชนนั้นไดรับการรับรองท้ังกฎหมายภายในของรัฐ 
และในกฎหมายระหวางประเทศดวย ซ่ึงผูกมัดประชาคมในประเทศและประชาคมระหวางประเทศ
ดวยเชนกันทุกๆ คน ไมวาเปนผูปกครอง ผูท่ีอยูภายใตการปกครองรัฐตางๆ ก็ตองใหความเคารพ 
ตอหลัก ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญของแตละประเทศและในความตกลงระหวางประเทศ 
 
2.2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลกับการใชอํานาจของรัฐ 

สิทธิเสรีภาพของประชาชน คือ ความสัมพันธระหวางรัฐหรือผูมีอํานาจปกครองรัฐ    
กับผูอยูใตอํานาจปกครองของรัฐหรือประชาชนและความสัมพันธระหวางประชาชนดวยกัน
อยางไรก็ตาม เม่ือกลาวถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนแลว มุงเนนถึงความสัมพันธระหวางรัฐหรือ   
ผูมีอํานาจปกครองรัฐกับประชาชน 
 ความสัมพันธดังกลาวนี้จะเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา แตในความเปล่ียนแปลงดังกลาว
มีความขัดแยงท่ีคงอยูตลอดมา กลาวคือ “มีความขัดแยงกันในระหวางผูอยูใตอํานาจปกครอง      
ของรัฐซ่ึงไดแกประชาชนพลเมืองท้ังหลายของรัฐกับผูมีอํานาจปกครองรัฐในลักษณะท่ีผูมีอํานาจ 
 
                                                 

7 การอางศักด์ิศรีในความเปนมนุษย หรือใชสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28  (น.87). เลมเดิม 
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ปกครองของรัฐซ่ึงไดแกประชาชนพลเมืองท้ังหลายของรัฐกับผูมีอํานาจปกครองรัฐในลักษณะท่ี    
ผูมีอํานาจปกครองมีแนวโนมท่ีจะใชอํานาจอยางเต็มท่ี แตในขณะเดียวกันผูอยูใตอํานาจปกครอง     
ก็พยายามดิ้นรนท่ีจะมีสิทธิเสรีภาพใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมีได”8 
 ทุกคร้ังท่ีสังคมมนุษยโนมเอียงหนักไปทางดานใดดานหน่ึง ไมวาจะเปนการท่ี             
ผูมีอํานาจปกครองใชอํานาจเกินขอบเขตหรือเปนหนาท่ีของประชาชนท่ีผูอยูใตอํานาจปกครอง      
มีและใชสิทธิเสรีภาพอยางไมมีขอบเขต ก็จะเกิดกระแสตอตานใหกลับไปสูจุดท่ีควรจะเปน        
ดุลยภาพ ซ่ึงจะกินเวลาชาหรือเร็ว สันติหรือรุนแรงก็ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ท้ังภายนอกและภายใน
ของสังคมหน่ึงๆ 
 การท่ีจะทราบวาจุดใดควรจะเปนจุดท่ีเปนดุลยภาพ หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งจุดท่ีสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนหรือผูอยูใตอํานาจปกครองและอํานาจปกครองของรัฐหรือผูปกครอง             
ท่ีมีลักษณะสมดุลกัน กลาวคือ ประชาชนหรือผูใตอํานาจปกครองมีและใชสิทธิเสรีภาพท่ีจําเปน   
แกการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีโดยท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายแกสังคมสวนรวมและบุคคลอ่ืน   
และในขณะเดียวกันรัฐหรือผูมีอํานาจปกครองก็มีและใชอํานาจปกครองเพ่ือความสุขสันติ          
ของสังคมสวนรวมน้ัน จําเปนตองทราบถึงประวัติ ในปจจุบันเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา       
ความสมดุลระหวางสิทธิเสรีภาพของประชาชนกับอํานาจปกครองของรัฐหรือผูมีอํานาจปกครอง
จะเกิดข้ึนไดในลักษณะท่ียั่งยืนถาวรตอเม่ือรัฐยอมรับกันโดยท่ัวไปวาความสมดุลระหวางสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนกับอํานาจการปกครองของรัฐหรือผูมีอํานาจปกครองจะเกิดข้ึนไดในลักษณะ
ท่ียั่งยืนถาวรตอเม่ือรัฐยอมจํากัดอํานาจของรัฐโดยกฎหมายไมวาจะเปนกฎหมายท่ีรัฐรวมมือกับ    
รัฐอ่ืนสรางกฎหมายข้ึนมาเรียกกันวา “กฎหมายระหวางประเทศ” และกฎหมายท่ีรัฐรวมกับ
ประชาชนพลเมืองของรัฐสรางข้ึนมาจํากัดอํานาจรัฐโดยการที่รัฐใหการรับรองคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนไวในกฎหมายดังกลาว กฎหมายของรัฐท่ีมีบทบาทสําคัญในการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนไดแก กฎหมายท่ีเรียกกันวา “รัฐธรรมนูญ” กฎหมายอื่นของรัฐท่ีมีลําดับ
ศักดิ์รองจากรัฐธรรมนูญก็มีบทบาทในการคุมครองใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เชนเดียวกัน แตมีความสําคัญนอยกวารัฐธรรมนูญ 
 
2.3 แนวความคิดในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 เดิมนั้น ผูอยูใตอํานาจปกครองอาง “สิทธิธรรมชาติ” “(Natural Rights)” เปนพื้นฐาน
ขออางของการมีสิทธิเสรีภาพของผูอยูใตปกครอง9 
                                                 

8 จาก กฎหมายสิทธิมนุษยชน  (น.1), โดย  วีระ  โลจายะ, 2532, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.   
9  การ พัฒนาการสิทธิมนุษยชน  (น.12), โดย กุลพล  พลวัน, 2538, กรุงเทพฯ: วิญูชน.   
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 “สิทธิธรรมชาติ” คือแนวความคิดท่ีนักปราชญกรีกโบราณในสมัย 500 ป กอน
คริสตกาลเสนอไวตอสังคมในสมัยนั้น สาระสําคัญของแนวความคิดในเร่ือง “สิทธิธรรมชาติ” 
ไดแก มนุษยท้ังหลายเกิดมาเทาเทียมกัน มนุษยมีสิทธิบางประการท่ีติดตัวมนุษยมาตั้งแตกําเนิด
จนถึงแกความตาย สิทธิดังกลาวไดแก สิทธิในชีวิต สิทธิเสรีภาพในรางกายและความเสมอภาค    
ซ่ึงเปนสิทธิท่ีไมตองโอนใหแกกันไดและใครจะลวงละเมิดมิได หากมีการลวงละเมิดก็คงจะ
กอใหเกิดจินตภาพหรือกระทบกระเทือนเส่ือมเสียตอสภาพของความเปนมนุษยได10 
 ตอมาเม่ือผูคนในสังคมเกิดความเช่ือในแนวคิดท่ีวาดวย “สิทธิธรรมชาติ” ผูมีอํานาจ
ปกครองก็จําเปนตองเช่ือหรือจําเปนตองงดเวนการปฏิบัติท่ีเปนการลบหลูความเช่ือดังกลาว       
ของประชาชน เพราะมิฉะนั้นคงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับความชอบธรรมในอํานาจปกครอง       
ของผูปกครองข้ึนได11 ผูมีอํานาจปกครองมีหนาท่ีเคารพในแนวความคิดท่ีวาดวย “สิทธิธรรมชาติ” 
 แนวความคิดท่ีวาดวย “สิทธิธรรมชาติ” จึงกลายเปนเครื่องมือท่ีจํากัดอํานาจของผูมี
อํานาจปกครอง และเปนแนวความคิดท่ีแสดงใหเห็นวาประชาชนมีสิทธิจํากัดอํานาจของผูมีอํานาจ
ปกครอง อาศัยแนวความคิดท่ีวาดวย “สิทธิตามธรรมชาติ” ซ่ึงมีสาระสําคัญวามนุษยเราเกิดมาตาง 
ก็มีสิทธิติดตัวบางประการท่ี “รัฐ” หรือ “ผูมีอํานาจปกครองรัฐ” กับ “ผูอยูใตอํานาจปกครองรัฐ”      
ซ่ึงไดแกประชาชนท่ีหามมิให “ผูใชอํานาจปกครองรัฐ” ลวงละเมิดเขาไปใชอํานาจรัฐได เม่ือ “ผูใช
อํานาจปกครองรัฐ” มีพันธะกรณีท่ีจะตองงดเวนไมใชอํานาจรัฐ จึงเทากับประชาชนพลเมืองของรัฐ
มีสิทธิในการจํากัดอํานาจนั่นเอง12 
 กลาวโดยสรุป แนวความคิดจากอารยธรรมตะวันตกในเรืองสิทธิธรรมชาติเปน
แนวความคิดท่ีแสดงใหเห็นวารัฐท่ีมีอํานาจปกครองประชาชนน้ันเปนรัฐท่ีมีอํานาจจํากัด เนื่องจาก
ประชาชนมีสิทธิธรรมชาติ อันไดแก สิทธิในชีวิต สิทธิในรางกาย สิทธิเสรีภาพ ในทรัพยสินและ
ความเสมอภาค ซ่ึงตอมาการขยายความหมายครอบคุลมไปถึงสิทธิเสรีภาพบริวารตางๆ อาทิ สิทธิท่ี
จะไดรับการคุมครองปองกันไมใหถูกจับกุมคุมขังโดยอําเภอใจ สิทธิท่ีจะไมถูกลวงละเมิดในเคหะ
สถาน สิทธิเสรีภาพในการเคล่ือนยายถ่ินท่ีอยู สิทธิเสรีภาพในการส่ือสารสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
 
 

                                                 
10 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  (น.1).  เลมเดิม 
11 จาก สังคมการเมืองสําหรับนักกฎหมาย  (น.43-44), โดย ธิดา  ชาลีจันทร, 2531, กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง.   
12 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  (น.2).  เลมเดิม 
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2.4  แนวคิดเก่ียวกับรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน   
 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดท่ีใชในการปกครองประเทศ รัฐธรรมนูญเปนรากฐาน
ท่ีมาของกฎหมายอ่ืน รัฐธรรมนูญจึงเปนกฎหมายท่ีสําคัญยิ่ง ประเทศไทยเพิ่งเร่ิมมีการปฏิรูป
การเมืองในป พ.ศ. 2540 โดยมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนประกาศใชบังคับ ซ่ึงนับวาเปน
รัฐธรรมนูญท่ีประชาชนมีสวนรวมในการรางมาต้ังแตตน 
 ศาสตราจารย ดร. วิษณุ  เครืองาม ไดสรุปความหมายและลักษณะของรัฐธรรมนูญไว
ดังนี้13 
 สถานะ เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ แตอาจใชช่ือเรียกตางๆ กันออกไปได เชน    
ใน ภาษาไทยเรียกวา รัฐธรรมนูญ ธรรมนูญการปกครอง ในภาษาอังกฤษก็มีเรียกตางกันออกไป 
เชน Constitution, Basic Law, Fundamental Law 
 ลักษณะ เปนกฎหมายลายลักษณอักษรมีช่ือหรือศัพทท่ีใชเรียกใหเห็นวาแตกตางจาก
กฎหมายธรรมดาอ่ืนๆ 
 สาระ วาดวยกฎเกณฑการปกครองประเทศ 
 2.4.1 ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สงผลสําคัญ 2 ประการ คือ 
 ประการแรก กฎหมายอ่ืนใดในระบบกฎหมายจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมิได 
 ประการท่ีสอง การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทําไดยาก และโดยวิธีการพิเศษยิ่งกวาการ
แกกฎหมายอ่ืน 
 2.4.2 เหตุท่ีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด มีหลายทฤษฎีท่ีอธิบายเหตุผลไวดังตอไปนี้ 
  2.4.2.1 คําอธิบายเชิงอุดมการณทางการเมืองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ
เปนกฎหมายสูงสุด เพราะรัฐธรรมนูญเปนสัญญาประชาคม (Social Contract) ท่ีสมาชิกในสังคม 
ทุกคนรวมตกลงกันสรางข้ึนเปนกฎเกณฑในการปกครองสังคมน้ันๆ รัฐธรรมนูญจึงตองอยูเหนือ
ทุกสวนของสังคม ทุกฝายตองเคารพรัฐธรรมนูญ 
  2.4.2.2 คําอธิบายเชิงกระบวนการในการตรารัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
สูงสุดเพราะกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญตางไปจากกฎหมายท่ัวไปที่ตราโดยรัฐสภา การจัดทํา
รัฐธรรมนูญจะมีกระบวนการพิเศษ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมโดยออม เชน ประชาชนมี
สวนรวมในการเลือกต้ังสภารางรัฐธรรมนูญข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ีรางรัฐธรรมนูญ โดยในการราง
รัฐธรรมนูญสภารางรัฐธรรมนูญตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการรางรัฐธรรมนูญ เม่ือ
กระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญมีกระบวนการพิเศษท่ีเปดใหประชาชนมีสวนรวมตางจาก
กฎหมายท่ัวไป รัฐธรรมนูญจึงเปนกฎหมายสูงสุด 
                                                 

13 จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 46-47), โดย วิษณุ  เครืองาม, 2530, กรุงเทพฯ:  นิติบรรณาการ. 
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  2.4.2.3 คําอธิบายเชิงท่ีมาของอํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดเพราะ
อํานาจในการกอต้ังองคกรทางการเมือง (Pouvior Constituent) ท่ีจัดใหมีรัฐธรรมนูญนั้นสูงสุด กอน
มีรัฐธรรมนูญไมมีกฎเกณฑทางกฎหมายใดๆ อยูเหนือและผูกมัดอํานาจในการกอตั้งระบบกฎหมาย
และระบบองคกรอยูเลย อํานาจในการกอต้ังองคกรทางการเมืองและใหกําเนิดรัฐธรรมนูญจึงเปน
ท่ีมาโดยตรงของรัฐธรรมนูญเปน “ผูสราง” รัฐธรรมนูญ เม่ือรัฐธรรมนูญเกิดข้ึน รัฐธรรมนูญก็สราง
องคกรทางการเมือง โดยมอบใหใชอํานาจตางๆ รัฐธรรมนูญจึงเปนกฎหมายสูงสุด 
  2.4.2.4 คําอธิบายเชิงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด เพราะ
รัฐธรรมนูญจัดต้ังองคกรทางการเมืองข้ึน และจัดแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย อีกท้ังยังรับรอง
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล กําหนดขอบเขตในการจํากัดเสรีภาพของบุคคล ดังมีคํากลาว
วา “สังคมใดไมมีการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน และไมมีการแบงแยกการใชอํานาจ
อธิปไตย สังคมนั้นไมมีรัฐธรรมนูญ”14 
 2.4.3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดข้ึนจากกระบวนการปฏิรูปการเมือง เพื่อแกไขวิกฤตการณดาน
ตางๆ รวมท้ังเปนความหวังวาจะเปนกลไกท่ีจะปรับเปล่ียนระบบการเมืองการปกครองจากระบบ
การเมืองการปกครอง จากระบบผูแทนและระบบราชการที่ยังขาดความโปรงใสไปสูสภาพท่ีเปน
ประชาธิปไตยท่ีแทจริง ซ่ึงประชาชนสวนรวมในทางการเมืองการปกครองนอกจากน้ันรัฐธรรมนูญ
ยังมีบทบัญญัติอยางชัดแจงในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพของบุคคลไวอยาง
ชัดเจน และกําหนดใหองคกรของรัฐทุกองคกรใชอํานาจโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ
สิทธิเสรีภาพนั้นจะตองไมเปนการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไม
ขัดตอศีลธรรมอันดีงามของประชาชน อีกท้ังรัฐธรรมนูญไดใหหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทยกลุมตางๆ ท้ังในระดับปจเจกชน และสิทธิของกลุมและชุมชนไดกวางขวางและ
ครอบคลุม นอกจากนั้นยังใหสิทธิแกประชาชนในการเขารวมโดยตรงในกระบวนการนิติบัญญัติ 
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รวมตลอดถึงการปกปองคุมครองเด็กและเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 
หรือทุพพลภาพ ผูยากไรและดอยโอกาส 
  2.4.3.1 สิทธิและเสรีภาพ 
 ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทยไวในหมวด 3 ตั้งแตมาตรา 26-69 

                                                 
 14 จาก กฎหมายมหาชนเลม 3 ที่มาและนิติวิธี และกฎหมายมหาชนวิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของ
กฎหมายมหาชนตาง ๆ  (น. 18-22), โดย บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ, 2538, กรุงเทพฯ: วิญูชน.   
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 สิทธิ (Right) คือประโยชนท่ีกฎหมายรับรองคุมครองใหแกบุคคลในอันท่ีจะกระทําการ
เกี่ยวของกับทรัพยหรือบุคคลอ่ืน เชน สิทธิในทรัพยสิน สิทธิในชีวิต และรางกาย ฯลฯ 
 เสรีภาพ (Liberty) คือ ภาวะของมนุษยท่ีไมอยูภายใตการครอบงําของผูอ่ืน มีอิสระท่ี
กระทําการหรืองดเวนกระทําการ เชน เสรีภาพในการติดตอส่ือสาร เสรีภาพในการเดินทาง ฯลฯ15 
 1)  เสรีภาพในเคหะสถาน รัฐธรรมนูญไดรับรองเสรีภาพในเคหสถานของบุคคลในการ
ท่ีจะไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถาน โดยปกติสุข การเขาไปใน
เคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถานจะกระทําไมได
เวนแตกฎหมายใหอํานาจ กฎหมายท่ีใหอํานาจในการเขาไปในเคหสถานได16 เชนประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา การคนเคหสถานจะทําไดตองมีการขอหมายคนจากศาล17 เปนตน 
 2) เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถ่ินท่ีอยู รัฐธรรมนูญไดรับรองเสรีภาพของบุคคล
ในการเดินทาง และเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูภายในราชอาณาจักร ซ่ึงหมายความวาบุคคลจะ
สมัครใจเลือกอยูในท่ีใดๆ ในราชอาณาจักรก็ได และรัฐไมพึงจะออกกฎหมายบังคับใหบุคคลจําตอง
อยูในท่ีใดท่ีหนึ่ง เวนแต เฉพาะเพ่ือความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน การผังเมืองหรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว นอกจากนี้รัฐจะเนรเทศบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย
ออกไปนอกราชอาณาจักรไมได18 
 3) เสรีภาพในการส่ือสาร รัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันในทางท่ี
ชอบดวยกฎหมายของบุคคล การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยส่ิงส่ือสารท่ีบุคคลมีติดตอถึงกัน 
รวมท้ัง การกระทําดวยประการอ่ืนใดเพ่ือใหลวงรูถึงขอความในส่ิงส่ือสารท้ังหลายท่ีบุคคลมีติดตอ
ถึงกัน จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะ เพื่อรักษาความ
ม่ันคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน19 

 กฎหมายท่ีจํากัดเสรีภาพของประชาชนในการส่ือสารดังนี้คือ ประมวลวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 105 พระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ. 2477 มาตรา 25 และพระราชกําหนดบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 11 (5) 
 4) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รัฐธรรมนูญไดรับรองเสรีภาพของบุคคลในการ
แสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการส่ือความหมาย โดยวิธีอ่ืน แต

                                                 
15 จาก สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  (น.22), โดย  วรพจน  วิศรุตพิชญ, 2538, กรุงเทพฯ: วิญูชน.   
16 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา  33. 
17 ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา, มาตรา  69, มาตรา  70. 
18 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 34. 
19 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 36. 
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อยางไรก็ตามเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอาจถูกจํากัดไดโดยกฎหมาย แตกฎหมายท่ีจะจํากัด
เสรีภาพดังกลาวไดนั้น ตองเปนกฎหมายออกมาเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ คุมครองสิทธิเสรีภาพ 
เกียรติยศช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลน้ัน เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน ปองกันมิใหพิมพโฆษณา เร่ืองลามกอนาจารหรือ
เพื่อปองกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชน เชน หามพิมพเร่ือง
อานเลนท่ีจะจูงใจใหเด็กเสียคน เปนตน 
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังหามไมใหมีการสั่งปดโรงพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือ
สถานีวิทยุโทรทัศน อันเปนการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แตหากจะส่ังปดเพราะมี
เหตุผลอ่ืนท่ีกฎหมายใหอํานาจก็ยอมทําได เชน โรงพิมพสรางข้ึนมาโดยผิดพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 เจาหนาท่ีรัฐมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะปดโรงพิมพแลวใหร้ือถอนโรงพิมพได 
 อนึ่ง เพื่อมิใหรัฐเขาแทรกแซงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รัฐธรรมนูญยังไดหาม
มิใหรัฐใหเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนอุดหนุนหนังสือพิมพ หรือส่ือมวลชนอ่ืนของเอกชน ท้ังนี้
เพราะถารัฐใหเงินอุดหนุนแลวจะทําใหส่ือตางๆ ไมมีเสรีภาพเต็มท่ี โดยรัฐอาจขูวาถาไมลงเร่ืองท่ี
เปนประโยชนแกรัฐบาลจะถอนการสนับสนุนเสีย นอกจากนั้นการใหเงินอุดหนุนโดยรัฐทําใหส่ือ
เอกชนท่ีสนับสนุนรัฐบาลไดเปรียบ เพราะรัฐจะอุดหนุนส่ือดังกลาวเทานั้น แตจะไมอุดหนุนส่ือ
ของฝายคาน ท้ังนี้ยอมไมเปนธรรม ในเม่ือเงินท่ีรัฐอุดหนุนนั้นรัฐเอามาจากภาษีอากรซ่ึงเก็บจาก
บุคคลทุกคนในประเทศ ซ่ึงอาจเปนสมาชิกหรือผูฝกใฝพรรคการเมือง ฝายสนับสนุนรัฐบาล และ
ฝายคาน 20 
 5) เสรีภาพในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ รัฐธรรมนูญไดรับรองเสรีภาพในการ
ชุมนุมไวใน 2 ลักษณะ21 คือ 
 ลักษณะแรก เปนการจัดชุมนุมกันเปนการภายใน โดยสงบและปราศจากอาวุธ 
 ลักษณะท่ีสอง เปนการชุมนุมสาธารณะ กรณีรัฐธรรมนูญใหอํานาจรัฐท่ีจะจํากัด
เสรีภาพได โดยกฎหมายท่ีจะมาจํากัดเสรีภาพนี้จะตองเปนไปเพื่อคุมครองความสะดวกของ
ประชาชนท่ีจะใชท่ีสาธารณะ เชน ออกกฎหมายหามเดินขบวนจนการจราจรติดขัดหรือเปน
กฎหมายท่ีออกมาเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางท่ีประเทศอยูในภาวะสงครามหรือใน

                                                 
20 จาก ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (น. 35-36), โดย  มานิตย  จุมปา, 2540, กรุงเทพฯ: 

นิติธรรม.   
21 แหลงเดิม.  (น. 36-37). 
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ระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใชกฎอัยการศึก เชน มีกฎหมายหามการ
ชุมนุมสาธารณะเวลาประกาศกฎอัยการศึกได22 
 ดังนั้น การใชเสรีภาพในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ จะตองอยูภายใตกรอบของ
กฎหมายและท่ีสําคัญจะตองไมใชเสรีภาพนั้นไปกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนดวย 
 6) สิทธิในการฟองหนวยราชการ รัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะฟองหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐ ท่ีเปนนิติบุคคล 
ในกรณีท่ีไดกระทําหรือละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้นอัน
เปนการละเมิดสิทธิของบุคคล ท้ังนี้ตามกฎหมายบัญญัติ23 
 7) สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และรางกาย กลาวคือ บุคคลมีเสรีภาพในการเคล่ือนไหว และงดเวนการเคล่ือนไหว รัฐมีหนาท่ีตอง
ใหความคุมครองไมใหสิทธิและเสรีภาพนี้ถูกรบกวนจากเจาหนาท่ีของรัฐเองหรือบุคคลอื่น อนึ่ง 
การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
รางกาย จะกระทํามิได เวนแต โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย24 ซ่ึงกฎหมายท่ีให
อํานาจจับ คุมขัง ตรวจคน ตัวบุคคลท่ีสําคัญ คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 สิทธิและเสรีภาพในรางกายโดยหามการทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษดวยวิธีการ
โหดรายไรมนุษยธรรม หามการจับโดยไมมีศาลและตองนําตัวไปศาลภายใน 48 ช่ัวโมง และหาม
การจับหรือควบคุมตัวโดยผิดกฎหมาย บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การ
ทรมาน ทารุณกรรมหรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได แตการลงโทษ
ตามคําพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายไร
มนุษยธรรมตามความในวรรคน้ี การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมาย
ของศาลหรือมีเหตุอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การคนตัวบุคคลหรือการกระทําอันกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพจะกระทํามิไดเวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติไว ในกรณีท่ีมีการกระทําซ่ึง
กระทบตอสิทธิและเสรีภาพผูเสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย
มีสิทธิเรียกรองตอศาลเพื่อใหส่ังระงับหรือเพิกถอนการกระทําเชนวานั้นได รวมท้ังจะกําหนด
วิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนดวยก็ได 
 
 

                                                 
22 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 63. 
23  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 60. 
24 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 32. 
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  2.4.3.2 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
 แมรัฐธรรมนูญจะรับรองสิทธิเสรีภาพไว แตสิทธิเสรีภาพท่ีรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
บางประการรับรองไวโดยเด็ดขาดไมมีขอจํากัด บางประการรับรองไวโดยอาจมีการจํากัดสิทธิสิทธิ
เสรีภาพนั้นได ซ่ึงแยกเปน 2 ประเภท คือ 
 1) สิทธิเสรีภาพบริบูรณ หมายถึง สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไววาเปนสิทธิ
เด็ดขาด (Absolute right) ไมอาจมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพประเภทนี้ได เชน เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา ซ่ึงเปนนามธรรมไมอาจมีการจํากัดได 
 2) สิทธิเสรีภาพสัมพันธ หมายถึง สิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว แตขณะ 
เดียวกันก็เปดโอกาสใหมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพนั้นได โดยกําหนดเง่ือนไขไว ตัวอยางเชน เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดรับรองไวใน
มาตรา 45 ขณะเดียวกันก็กําหนดเปดชองใหมีการจํากัดเสรีภาพไวในวรรคสอง 
 ระดับในการจํากัดสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญเปดชองทางไว อาจมีระดับความเขมงวด
แตกตางกันตามความสําคัญของสิทธิและเสรีภาพแตละประเภท ซ่ึงจําแนกได 2 ระดับ คือ  
 ระดับแรก รัฐธรรมนูญเปดชองใหจํากัดสิทธิและเสรีภาพได โดยกําหนดเงื่อนไขของ
กฎหมายท่ีจะตราออกมาจํากัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธของบุคคลไว 
แตเปดชองใหมีการตรากฎหมายมาจํากัดเสรีภาพดังกลาวได โดยกําหนดเงื่อนไขของกฎหมาย
ดังกลาวไววา กฎหมายท่ีจํากัดเสรีภาพในการชุมนุม จะมีไดเฉพาะการชุมนุมสาธารณะ และ
กฎหมายนั้นตองมีเพ่ือคุมครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ีสาธารณะ หรือเพื่อรักษาความ
สงบเรียบรอยในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือในระหวางเวลาท่ีมีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใชกฎอัยการศึก ดังนั้นกฎหมายใดออกมาจํากัดเสรีภาพ ในการ
ชุมนุมของบุคคลโดยมิไดมีวัตถุประสงคตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดกฎหมายนั้นยอมขัดตอ
รัฐธรรมนูญและใชบังคับมิได  
 ระดับสอง รัฐธรรมนูญเปดชองใหจํากัดสิทธิเสรีภาพไดโดยไมมีกําหนดเงื่อนไขของ
กฎหมายท่ีจะตราออกมาจํากัดสิทธิเสรีภาพไวดวย เชน รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของบุคคลซ่ึงพิการ
หรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลือจากรัฐ 
ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ดังน้ัน กฎหมายจะบัญญัติใหสิทธิเพียงใดก็ได 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ตองยึดถือหลักท่ีเครงครัดไวในมาตรา 29 “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
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เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาท่ีจําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหง
สิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 
 กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป และไมมุงหมายใหใชบังคับ 
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม” 
 หลักการที่บัญญัติไวในมาตรา 29 นี้ เปนการวางหลักคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล กรณีท่ีรัฐจะจํากัดสิทธิเสรีภาพเปนเพียงขอยกเวนท่ีจํากัดยิ่ง โดยจะตองเปนกรณีท่ี
รัฐธรรมนูญกําหนดไวและทําไดเพียงเทาท่ีจําเปน ซ่ึงมีลักษณะในการวางขอบเขตการใชอํานาจรัฐ
ยิ่งกวาการใหอํานาจรัฐในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และการท่ีรัฐใชขอยกเวน            
ตามมาตราน้ีเกินความจําเปนก็จะเปนการขัดรัฐธรรมนูญ 
  2.4.3.3 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity) 
 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คือ คุณคาความเปนมนุษยท่ีมีอยูในตัวของบุคคลทุกคน 
รัฐธรรมนูญไดใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยคนหน่ึง รัฐจะปฏิบัติตอประชาชน เสมือน
หนึ่งประชาชนไมใชมนุษยไมได จะปฏิบัติตอคนอ่ืนเสมือนหนึ่งคนเปนสัตวหรือส่ิงของไมได เชน 
เม่ือรัฐจะใหอาหารแกประชาชน จะโยนลงพื้นแลวใหประชาชนใชล้ินเลียเอาจากพื้นมิได เพราะการ
ปฏิบัติเชนนี้เสมือนหนึ่งบุคคลเปนสุนัข นอกจากนั้นรัฐจะตรากฎหมายเอาคนมาเปนทาสมิได 
เพราะการปฏิบัติเชนนี้เสมือนหนึ่งบุคคลเปนส่ิงของท่ีซ้ือขายกันได เหลานี้ตางเปนการไมเคารพ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
 หลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  
 มาตรา 4 “ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ 
เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณี
ระหวางประเทศท่ีประเทศไทยมีอยูแลว ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้” 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา  4 มาตรา 26 มาตรา 28  
 มาตรา 4 “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอม
ไดรับความคุมครอง” 
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 มาตรา 26 “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยสิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” 
 มาตรา 28 “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนได
เทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน…” 
 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คือ คุณคาความเปนมนุษยท่ีมีอยูในตัวของบุคคลท่ีกฎหมายให
คุมครองและรับรอง โดยรัฐจะตองปฏิบัติตอบุคคล โดยถือวาบุคคลหรือประชาชนเปนมนุษยคน
หนึ่ง จะปฏิบัติตอบุคคลหรือประชาชนมิใชมนุษยมิได การใชอํานาจรัฐโดยองคกรรัฐจะตอง
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และบุคคลทุกคนยอมมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิ
เสรีภาพไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญและไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีงาม 
  2.4.3.4 ความเสมอภาค (Equality) 
 ความเสมอภาคภายใตรัฐธรรมนูญ หมายถึง ความเสมอภาคกันในกฎหมาย และ 
เสมอภาคในการเขามีสวนรวมในการจัดการบานเมือง หาไดหมายถึงความเสมอภาคในฐานะ  
ความเปนอยูของบุคคลไม  
 ความเสมอภาคภายใตรัฐธรรมนูญนั้น อาจจําแนกได 4 ประการ  
 1) ความเสมอภาคในกฎหมาย กลาวคือ บุคคลใดจะมีฐานันดรศักดิ์โดยกําเนิดก็ดี โดย
แตงต้ังก็ดี หรือโดยประการอ่ืนก็ดี ไมทําใหบุคคลนั้นเกิดเอกสิทธิอยางใดเลย เชน เปนตํารวจทําผิด
กฎหมายก็ตองรับโทษเชนเดียวกับคนธรรมดาท่ัวไปที่ทําผิดกฎหมาย 
 2) ความเสมอภาคในการยุติธรรม กลาวคือ ศาลยุติธรรมมีอํานาจท่ีจะพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีของประชาชนไดท่ัวถึงกัน ผูใดจะรองขอใหตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาโดยเฉพาะแตคดีของ
ตนไมไดเชน จะจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน เพื่อพิจารณากรณีท่ีนักการเมืองทุจริต
โดยเฉพาะไมได 
 3) ความเสมอภาคในการเขารับราชการ กลาวคือ บุคคลทุกคนท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน หรือพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตุลาการ
กําหนดไวมีความเสมอภาคท่ีจะสมัครเขารับราชการได 
 4) ความเสมอภาคในการรับแบงภาระของประเทศ ซ่ึงมีอยู 2 ประการ คือ  
  4.1) ความเสมอภาคในการเสียภาษี พลเมืองทุกคนมีความเสมอภาคในการ
ชวยเหลือการใชจายของประเทศตามมาตรฐานะของบุคคลตามจํานวนรายไดท่ีแตกตางกันไป 
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  4.2) ความเสมอภาคในการเขารับราชการเปนทหารชายฉกรรจท่ีอายุตั้งแต 21 ปข้ึน
ไปจะตองเขารับราชการทหารโดยท่ัวหนามีกําหนดกี่ปแลวแตฝายทหารจะไดกําหนดเปนคร้ังคราว
เวนแต บุคคลทุพพลภาพ พิการ หรือพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่มีสมณศักดิ์เชนนั้นท่ีไมตองเขา
รับราชการ 
 โดยผลของหลักความเสมอภาค ทําใหตองรับรองหลักการเลือกปฏิบัติ โดยไมเปน
ธรรม (Unjust discrimination) ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 30  
 มาตรา  30 “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา
เทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ิน
กําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัด
ตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 
 มาตรการที่รัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม” 
 ความเสมอภาค (Equality) หมายถึง การเสมอภาคในทางกฎหมายและความเสมอภาค
ในการเขามามีสวนรวมในการจัดการบานเมือง ซ่ึงความเสมอภาคมีท้ังความเสมอภาคในกฎหมาย
ในการยุติธรรมในการเขารับงาน และในการรับแบงภาระของประเทศ ตามท่ีกลาวขางตน โดย 
ทุกคนไมวาชายหรือหญิงตางมีสิทธิเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล 
 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญถือเปนสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายมหาชนหรือ
เปนสิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญใหการรับรองและคุมครองแกปจเจกชนในอันท่ีจะทําการ
ใดหรือไมกระทําการใดได โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐหรือองคกรผูใชอํานาจรัฐ ดังนั้น  
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจึงมิใชเพียงทําหนาท่ีในการปกปอง คุมครองปจเจกชนจากรัฐ
เทานั้น หากแตยังสามารถสรางอํานาจในการเรียกรองตอรัฐใหกระทําการใดไดอีกดวย ดังนั้น     
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจึงกอใหเกิดความสัมพันธหรือความผูกพันระหวางปจเจกชน     
กับรัฐข้ึน สงผลใหรัฐหรือองคกรผูใชอํานาจรัฐตองใหความเคารพ ปกปองและคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ ของปจเจกชนใหมีผลในทางปฏิบัติ ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจึงมีภาระ     
ในการกอความผูกพันตอฝายตางๆ ท่ีอยูภายใตบทบังคับของรัฐธรรมนูญเดียวกัน ดังนี้ 25 

                                                 
25 หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ (น. 55). เลมเดิม. 
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 1) สิทธิและเสรีภาพในฐานะท่ีทําหนาท่ีในการปกปองปจเจกชนใหปลอดจาก         
การแทรกแซงของอํานาจมหาชน เพื่อคงความม่ันคงหรือสรางหลักประกันใหแกปจเจกชนในอัน   
ท่ีจะไมถูกบังคับหรือแทรกแซงจากรัฐหรือองคกรผูใชอํานาจรัฐท้ังปวง 
 2)  สิทธิและเสรีภาพในฐานะท่ีทําหนาท่ีคุมครองปจเจกชนมิใหถูกเลือกปฏิบัติ        
โดยพ้ืนฐานของสิทธิและเสรีภาพแลวนั้น ผูทรงสิทธิและเสรีภาพจะตองไมถูกเลือกปฏิบัติหรือตอง
ไดรับความเสมอภาคโดยเทาเทียมกันตอการใชอํานาจของฝายมหาชน สิทธิและเสรีภาพในประการ
ดังกลาวนี้ เชน สิทธิและเสรีภาพในการเรียกรองตอรัฐใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหเหมือนกัน
ในส่ิงท่ีมีสาระสําคัญอยางเดียวกันและแตกตางกันในส่ิงท่ีมีสาระสําคัญแตกตางกัน โดยรัฐตองให
เหตุผลดวยวาการปฏิบัติเชนนั้นเปนไปเพื่อวัตถุประสงคโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม และมี
กฎหมายรับรองคุมครองใหกระทําเชนนั้นหรือไม เปนตน 
 3)  สิทธิและเสรีภาพในฐานะท่ีทําหนาท่ีเรียกรองใหรัฐกระทําการ สิทธิและเสรีภาพ      
ท่ีเกี่ยวกับการเรียกรองใหรัฐกระทําการนี้มักจํากัดอยูกับสิทธิและเสรีภาพที่เรียกวาสิทธิและเสรีภาพ
ข้ันพ้ืนฐานทางสังคม อันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีคุมครองผลประโยชนของปจเจกชนในเร่ือง             
ท่ีเกี่ยวกับความจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย 
 4) สิทธิและเสรีภาพในฐานะท่ีทําหนาท่ีคุมครองบุคคลใหพนจากการแทรกแซง       
ของบุคคลท่ีสาม แมวาตามหลักท่ัวไปแลว สิทธิและเสรีภาพจะมีสิทธิและเสรีภาพบางอยางท่ีมีผล
ผูกพันตอบุคคลที่สามโดยทางออม ซ่ึงในกรณีนี้ยอมเปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพในประการดังกลาวแกบุคคลดวย มาตรการคุมครองของรัฐอาจกระทําไดท้ังรูปของการ  
ออกกฎหมายเพ่ือรับรองคุมครองสถานะของบุคคลเปนการเฉพาะ หรืออยูในรูปแบบของขอหาม    
มิใหสาธารณะกระทําการอันเปนการรบกวนปจเจกชนท่ีเรียกวาการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  
ความเปนอยูสวนบุคคล 
 5)  สิทธิและเสรีภาพในฐานะท่ีเปนหลักประกันในเชิงสถาบัน หมายถึงหลักประกัน      
ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปกปองคุมครองหลักกฎหมายท่ัวไปในทางหลักการตอการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนจากฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงจะมีลักษณะท่ีแตกตางจากสิทธิและเสรีภาพ            
ท่ีใหความคุมครองแกปจเจกบุคคล และยังมีลักษณะท่ีมุงหมายในการคุมครองตอส่ิงท่ีเปน
หลักเกณฑหรือหลักการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีไมเกี่ยวกับปจเจกบุคคลใดคนหนึ่งเปนการเฉพาะดวย 
ซ่ึงสิทธิและเสรีภาพในฐานะท่ีเปนหลักประกันเชิงสถาบัน ไดแก สิทธิและเสรีภาพในการเปน
ครอบครัวของการสมรส เสรีภาพในการแสดงออกโดยส่ือทางวิทยุ โทรทัศน หรือส่ือสารมวลชน
อ่ืนๆ เปนตน 
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 6) สิทธิและเสรีภาพในฐานะท่ีกอใหเกิดหนาท่ีแกฝายนิติบัญญัติซ่ึงสิทธิและเสรีภาพ
ประเภทนี้มักกอใหเกดิเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดภาระผูกพันใหแกฝายนติิบัญญัติเปนการเฉพาะ 
เชน การกําหนดใหผูสูงวัยไดรับการชวยเหลือจากรัฐ ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ เปนตน เง่ือนไข
ของรัฐธรรมนูญจะผูกพันมิใหฝายนิติบัญญัติออกกฎหมายนอกเหนือจากหลักการดังกลาวนั้น    
หากฝายนิติ บัญญัติละเมิดหรือฝาฝนเ ง่ือนไขดังกลาว  ปจเจกชนหรือมหาชนยอมยกสิทธิ              
และเสรีภาพในกรณีเชนนี้ข้ึนตอสูและเรียกรองจากรัฐได 
 7) สิทธิและเสรีภาพในฐานะท่ีเปนหลักประกันในทางศาลถือเปนเร่ืองท่ีมีสาระสําคัญ
สําหรับการใชสิทธิและเสรีภาพของผูทรงสิทธิ เพราะหากมีเพียงการรับรองคุมครองวาปจเจกบุคคล
หรือสาธารณชนมีสิทธิและเสรีภาพกวางขวางมากนอยเพียงใด แตถาไมมีหลักประกันใน
กระบวนการทางศาลที่จะทําใหสิทธิและเสรีภาพนั้นเปนไปไดในทางปฏิบัติแลว สิทธิและเสรีภาพ
ท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญก็จะไมมีความหมายหรือประโยชนอันใดท้ังส้ิน หลักประกันทางศาล
นั้นถือวาเปนศูนยกลางของสิทธิและเสรีภาพ การรับรองใหสิทธิและเสรีภาพ เปนหลักประกัน
ในทางศาลเทานั้นจึงจะเทากับเปนการยอมรับวาสิทธิและเสรีภาพมีฐานะเปนสิทธิเรียกรองและเปน
สิทธิเรียกรองของมหาชนอันเปนผลมาจากรัฐธรรมนูญโดยตรง 
 อยางไรก็ตาม สิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นเดิมเปนแนวความคิดในทางการเมือง    
ซ่ึงมีสาระสําคัญวาสิทธิและเสรีภาพสวนหนึ่งของบุคคลจะตองไดรับการเคารพจากรัฐ และรัฐ       
มีพันธะ ท่ีจะตองงดเวนไมสอดแทรกเขาไปเกี่ยวของในสิทธิท่ีถือกันวาเปนสิทธิและเสรีภาพ     
สวนบุคคลท่ีเรียกวาสิทธิทางแพงและทางการเมือง ตอมาแนวความคิดท่ีวาดวยสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนมีการขยายความออกไปถึงการท่ีประชาชนมีสิทธิเรียกรองใหรัฐจัดใหมีหลักประกัน
แกประชาชนเพื่อท่ีประชาชนจะไดมีส่ิงจําเปนในการดํารงชีวิตตามมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีเรียกวา       
สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ดังนั้น ในปจจุบันจึงแยกสิทธิและเสรีภาพของประชาชนออกเปนสองประเภท 
ท่ีสําคัญ26 คือ ประเภทแรก สิทธิทางแพงและทางการเมืองซ่ึงเปนสิทธิท่ีมีความมุงหมายเพื่อปองกัน

                                                 
26  เอฟซี นิวแมน (F.C.Newman) ไดเสนอรายงานสิทธิที่กําหนดไวมาตรา 5 แหง อนุสัญญาระหวาง

ประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทางเช้ือชาติทุกรูปแบบ มาตรา 5 แหงอนุสัญญาดังกลาวกําหนดไว ดังน้ี 
 1. สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติอันทัดเทียมกันจากศาลยุติธรรม หรือองคกรอื่นใดที่มีอํานาจหนาที่ใน

การอํานวยความยุติธรรม 
 2. สิทธิที่จะมีความม่ันคงปลอดภัยในรางกายโดยไดรับการคุมครองปองกันของรัฐไมวาจากการ

ปฏิบัติของพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ ของบุคคล กลุมบุคคลหรือของสถาบันอื่นใด 
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เสรีภาพความม่ันคงปลอดภัยของรางกายและจิตใจของมนุษย ไดแกความเสมอภาค สิทธิในชีวิต 
สิทธิท่ีจะไมตองถูกทรมาน ถูกลงโทษท่ีทารุณโหดรายไรมนุษยธรรม สิทธิเสรีภาพในรางกาย                  
และความม่ันคงปลอดภัยในรางกาย สิทธิท่ีจะไมถูกแทรกแซงในชีวิตสวนตัว สิทธิเสรีภาพในการ
เดินทาง เปนตน ซ่ึงแนวความคิดดังกลาวไดกําหนดไวใหอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ   
ขจัดการเลือกปฏิบัติในทางเช้ือชาติทุกรูปแบบซ่ึงสิทธิและเสรีภาพที่ สําคัญประการหนึ่ง              
ของประชาชน คือ สิทธิของความม่ันคงปลอดภัยในรางกาย ซ่ึงประกอบดวยสิทธิที่จะมีความม่ันคง
ปลอดภัยในรางกาย สิทธิท่ีจะไมถูกรบกวนในความเปนอยูสวนตัวและสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง 
เปนตน ซ่ึงแนวคิดดังกลาวไดกําหนดไวในอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติในทางเช้ือชาติทุกรูปแบบ ซ่ึงสิทธิและเสรีภาพท่ีสําคัญประการหนึ่งของประชาชน คือ สิทธิ
ของความม่ันคงปลอดภัยในรางกาย สิทธิท่ีจะไมถูกรบกวนในความเปนอยูสวนตัวและสิทธิ
เสรีภาพในการเดินทาง ซ่ึงสิทธิท่ีจะมีความม่ันคงปลอดภัยในรางกาย หมายถึง สิทธิท่ีประชาชน     
มีหลักประกันวาจะไมถูกจับกุม คุมขัง ตรวจคนรางกายและถูกลงโทษทางอาญาอยางไมเปนธรรม  
เง่ือนไขสําคัญซ่ึงเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปในการประกันสิทธิความม่ันคงปลอดภัยในรางกาย          
คือการจับกุม คุมขัง ตรวจคนรางกาย โดยจะตองมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจเจาพนักงานของรัฐ    
ไวอยางชัดแจง และการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานจะตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย    
กําหนดไว 
 สิทธิและเสรีภาพประการท่ีสอง คือ สิทธิทางเศรษฐกิจและทางสังคมซ่ึงในปจจุบัน
นอกจากสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ประชาชนยังมีสิทธิทางเศรษฐกิจและทางสังคมอีกดวย        
อันเปนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสิทธิทางเศรษฐกิจและทางสังคมอาจถือเอาตามท่ีกําหนดไวใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติเปนแบบอยาง กลาวคือ ประการแรก
สิทธิความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ ประกอบดวยสิทธิท่ีจะทํางานซ่ึงไดรับผลประโยชนตอบแทน
ความสามารถ แตอยางนอยเพียงพอแกการดํารงชีพดวยความผาสุก และสิทธิท่ีจะทํางานซ่ึงมี
หลักประกันสําหรับชีวิตในอนาคต ประการท่ีสอง สิทธิในทางเศรษฐกิจและในทางสังคม
ครอบคลุมไปถึงสภาพของงานและเง่ือนไขในการทํางาน กลาวคือ รัฐจะตองบัญญัติกฎหมาย 
กําหนดเงื่อนไขในการทํางาน โดยคํานึงถึงสุขภาพของคนงาน ซ่ึงไดแกระยะเวลาในการทํางาน   
การพักผอน และประการสุดทาย สิทธิทางเศรษฐกิจและทางสังคมครอบคลุมถึงการท่ีรัฐจะตอง    

                                                                                                                                            
 3. สิทธิทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิที่จะมีสวนรวมในการเลือกต้ังอยางทั่วถึงและเสมอภาค 

สิทธิที่จะมีสวนรวมในการบริหารประเทศและกิจการสาธารณะ ตลอดจนถึงสิทธิที่จะไดไดรับความเสมอภาคใน
การเขาทํางานในหนวยงานของรัฐ 

 4. สิทธิทางแพงอื่นๆ 
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จัดใหมีหลักประกันตางๆ ท่ีจําเปนท่ีจะยังใหสิทธิในประการท่ีหนึ่งและประการท่ีสองเปนสิทธิ     
ท่ีเกิดผลจริงจังในทางปฏิบัติ 
 2.4.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจํากัดอํานาจรัฐ 
 1. หลักนิติรัฐ (Legal State) 
 แนวความคิดเร่ืองการปกครองโดยกฎหมายมีมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณ เพลโต (Plato) 
ปราชญชาวกรีกในยุคนั้นมีความคิดวา อยากใหผูปกครองรัฐเปนกษัตริยนักปราชญ แตกษัตริยนั้น
หายากยิ่ง จึงควรเลือกนักกฎหมาย ซ่ึงวางหลักกลางๆ มิใชเฉพาะกรณีใดโดยตรง เพื่อมิใหเกิดความ
ลําเอียงในประโยชนของตน เพลโตจึงกําหนดใหกฎหมายเปนส่ิงสูงสุดและการปกครองจะตอง
ดําเนินตามกฎหมาย ตอมาอริสโตเต้ิล (Aristotle) ปราชญชาวกรีกไดนําแนวคิดดังกลาวมา 
ขยายความตอสรุปไดวา การปกครองโดยกฎหมายเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนากวาการปกครองโดยมนุษย
ไมวาจะเปนผูใดก็ตาม และในยุคกลางถือวากษัตริยเปนผูปกครองและอาจออกกฎหมายเชนใดก็ได 
นักวิชาการในยุคนั้นเช่ือวาผูปกครองหรือองคอธิปตยเปนบุคคลอยูนอกสังคม ซ่ึงตอมาไดพัฒนา
เปนระบอบประชาธิปไตย อํานาจรัฐกลายเปนของประชาชนและกลายเปนประชารัฐ หรือรัฐของ
ประชาชนในรูปแบบตางๆ27 
 หลักนิติรัฐในประเทศไทยและตางประเทศมีผูใหคําอธิบายหลายทาน ดังนี้ 
 ศาสตราจารย ดร.หยุด  แสงอุทัย ไดอธิบายคําวา นิติรัฐ วา นิติรัฐเปนรัฐท่ียอมตนอยูใต
บังคับแหงกฎหมาย ซ่ึงรัฐเปนผูตราข้ึนเองหรือยอมใชบังคับ28 และในประการที่สําคัญในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของรัฐท่ีเปนนิติรัฐจะตองมีบทบัญญัติในประการท่ีสําคัญถึงเสรีภาพของราษฎร เชน 
เสรีภาพในรางกาย ในทรัพยสิน ในการทําสัญญา และในการประกอบอาชีพ การท่ีรัฐจะจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของราษฎรไดก็ตองดวยความยินยอมของราษฎรใหจํากัดสิทธิและเสรีภาพเอง          
ตามกลไกแหงนิติบัญญัติของประเทศนั้น 
 รองศาสตราจารย สมยศ  เช้ือไทย ไดใหความหมายของหลักนิติรัฐไววา รัฐซ่ึงยอมรับ
และใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของราษฎรไวในรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ เพ่ือท่ีราษฎร
จะไดใชสิทธิและเสรีภาพเชนวานั้นพัฒนาบุคลิกภาพของตนไดตามแตละคนจะเห็นสมควร ดังนั้น 
รัฐประเภทนี้จึงเปนรัฐท่ีมีอํานาจจํากัดโดยยอมอยูภายใตกฎหมายของตนเองอยางเครงครัด29 

                                                 
27 จาก “นิติรัฐ,” โดย  กิตติวัฒน  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  (2548, กันยายน), วารสารขาวกฎหมายใหม, 3, 1, 

น. 53-56. 
28 จาก หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป  (น. 123),โดย หยุด แสงอุทัย, 2538, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
29 จาก หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป  (น. 123), โดย  สมยศ  เช้ือไทย, 2538, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร. 
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 รองศาสตราจารย ดร.โภคิน พลกุล ไดใหความหมายของหลักนิติรัฐไววา รัฐท่ีในทาง
ความสัมพันธกับประชาชนและเพ่ือการใหหลักประกันแกสถานะของบุคคลแลวอยูภายใตระบอบ
แหงกฎหมาย ระบอบแหงกฎหมายน้ีจะผูกการกระทําของรัฐไวดวยกฎเกณฑตางๆ กลาวอีก         
นัยหนึ่งในความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน รัฐไมอยูภายใตขอจํากัดอ่ืนใดนอกเหนือไปจาก
ขอจํากัดตามกฎเกณฑแหงกฎหมายท่ีรัฐนั้นไดสรางข้ึน30 
 Maunz นักกฎหมายชาวเยอรมันไดใหคําอธิบายไววา31 นิติรัฐตองประกอบไปดวย
องคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 (1)  การแบงแยกอํานาจ 
 (2)  การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (3)  ความชอบดวยกฎหมายของฝายปกครองและฝายตุลาการ 
 (4)  ความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา 
 (5)  ความเปนอิสระของผูพิพากษา 
 (6)  หลักไมมีความผิดและไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย 
 Carré De Malberg นักกฎหมายมหาชนชาวฝร่ังเศส32 ไดใหคําอธิบายถึงนิติรัฐไววา    
นิติรัฐเปนรัฐท่ีในทางความสัมพันธกับประชาชนและเพ่ือการใหหลักประกันแกสถานะของบุคคล
แลวอยูภายใตระบอบแหงกฎหมายซ่ึงจะผูกการกระทําของรัฐไวดวยกฎเกณฑตาง ๆ ซ่ึงกฎเกณฑ
เหลานี้สวนหนึ่งจะกําหนดสิทธิของประชาชน แตอีกสวนหนึ่งจะกําหนดไวลวงหนาถึงหนทาง   
และวิธีการที่จะถูกนํามาใชเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินการปกครองของรัฐ กฎเกณฑ     
สองชนิดนี้มีจุดมุงหมายรวมกันเพื่อจํากัดอํานาจของรัฐ โดยทําใหรัฐอยูภายใตระเบียบแหงกฎหมาย              
ท่ีกฎเกณฑท้ังสองชนิดดังกลาวสรางข้ึน ดวยเหตุนี้ลักษณะของนิติรัฐท่ีชัดเจนอีกประการหนึ่ง คือ 
ในการปฏิบัติตอผูใตปกครอง ฝายปกครองจะสามารถใชวิธีการตางๆ ไดก็แตเฉพาะที่ระเบียบ              
แหงกฎหมายท่ีบังคับใชอยูในขณะนั้นใหอํานาจไว 
 ดังนั้น สรุปไดวา หลักนิติรัฐ หมายถึง รัฐท่ีใชอํานาจปกครองโดยกฎหมายและตองมี
กฎหมายหรือกฎเกณฑท่ีออกโดยอาศัยอํานาจกฎหมายรับรองสิทธิเสรีภาพข้ันมูลฐานของ
ประชาชนและหากมีความจําเปนท่ีจะตองลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จะตองมีกฎหมาย
กําหนดข้ึนและใชบังคับเพื่อประโยชนแกสาธารณชน และหากมีการกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิ
ของประชาชนโดยรัฐ ประชาชนสามารถใชนิติวิธีท่ีกฎหมายรับรองไวเขาเยียวยาได 

                                                 
30 จาก หลักกฎหมายปกครองของไทย  (น. 78), โดย โภคิน  พลกุล, 2541, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
31 หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ  (น.23). เลมเดิม. 
32 จาก กฎหมายปกครอง (น. 41-42), โดย  ชาญชัย  แสวงศักด์ิ ก, 2538, กรุงเทพฯ: วิญูชน.    
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 นิติรัฐ คือ รัฐท่ีปกครองตามหลักแหงเหตุผล เพื่อใหการอาศัยอยูรวมกันของมนุษย
เปนไปดวยความสงบสุข33 
 หลักนิติรัฐเปนหลักการพ้ืนฐานสําคัญในการปกครองประเทศ ภายใตหลักการที่วา   
การกระทําอันใดเปนการลุกลํ้าสิทธิของประชาชนจะกระทําไดตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไวเทานัน้ 
โดยรัฐและหนวยงานของรัฐกระทําไปเพ่ือประโยชนสาธารณะและอยูในฐานะท่ีเหนือกวาเอกชน    
มีอํานาจกอใหเกิดการเคล่ือนไหวในสิทธิหนาท่ีแกเอกชนฝายเดียวโดยเอกชนไมสมัครใจได           
แตในขณะเดียวกันกฎหมายน้ันเองก็จํากัดอํานาจรัฐหรือหนวยงานของรัฐไมใหใชอํานาจ           
นอกกรอบของกฎหมาย หรือท่ีเรียกวาการกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย 
 2. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
 หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีความหมายหลากหลายตามแนวคิดของแตละคนแตได
กอรูปรางชัดเจนข้ึนเปนหลักวาเปนหลักการปกครองโดยกฎหมาย เพื่อกอใหเกิดความเปนธรรม     
ท้ังตอบุคคลในฐานะเปนปจเจกบุคคล (Individual Interest) และเปนธรรมตอประโยชนสวนรวม 
(Public Interest) รัฐมีหนาท่ีดําเนินการเพื่อคุมครองทั้งประโยชนสวนบุคคลของสมาชิก และ
ประโยชนสวนรวมในกรณีท่ีประโยชนขัดกันตองจัดการให เกิดดุลยภาพที่ เปนธรรมแก 
ท้ังสองฝาย34 
 แนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับหลักนิติธรรม (Rule of Law)  
 เกิดจากแนวคิดของนักปราชญในอดีตหลายทาน อาทิ นักปราชญ ช่ือ Plato ไดกลาวถึง
แนวคิดเร่ืองการปกครองโดยกฎหมายไวในหนังสือ “The Law” วาผูปกครองท่ีดีท่ีสุด คือ “กษัตริย
นักปราชญ” ส่ิงท่ีดีเปนอันดับสองคือ “กฎหมาย” โดยใหกฎหมายเปนส่ิงสูงสุดและการปกครอง
จะตองดําเนินการตามใหเปนไปตามกฎหมาย35 
 Aristotle กลาววา การปกครองดวยมนุษยเปนส่ิงไมดีเพราะมนุษยมักมีอารมณ แตการ
ปกครองโดยกฎหมายจะเปนไปโดยไมมีอารมณ แตรัฐตองมีกฎหมายท่ีดี และถือกฎหมายเปน       
ส่ิงสูงสุด 
 Jame Harrington ไดเขียนหนังสือช่ือ “The Commonwealth of Oceana” ในป 1656      
โดยเสนอหลักการวา “รัฐตองปกครองโดยกฎหมายท่ีทุกคนในสังคมรวมกันจัดทําข้ึน และไมมีใคร
ถูกปกครองโดยผูอ่ืน เวนแตโดยกฎหมายเพื่อประโยชนรวมกัน” 

                                                 
33 หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ  (น.23).  เลมเดิม. 
34 จาก กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  (น. 25), โดย ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต, 2540,  กรุงเทพฯ: 

จิรัชการพิมพ.  
35 แหลงเดิม.  (น. 11). 
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 John Lock ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองโดยกฎหมายไวในหนังสือ “Second 
Treatise of Civil Government” ในป ค.ศ. 1690 วา “รัฐอิสระท่ีปกครองโดยกฎหมายน้ัน กฎหมาย
ตองเกิดจากความยินยอมรวมกันของสมาชิกในสังคมเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการตัดสินขอพิพาท
และเปนหลักการกระทําในส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอประชาชน” 
 จากแนวคิดดังกลาวขางตน ทําใหรัฐตางๆ ในอดีตท่ีปกครองโดยคนธรรมดาแบบ     
เผด็จการ โดยผูปกครองอยูเหนือกฎหมายมาเปนการปกครองโดยกฎหมาย โดยใหกฎหมาย          
เปนส่ิงท่ีสูงสุด36 
 หลักนิติธรรมตองประกอบดวยหลักพื้นฐานอะไรบาง เปนท่ีถกเถียงของนักวิชาการ     
มายาวนาน ในท่ีนี้จึงขอสรุปถึงองคประกอบของหลักนิติธรรม (Rule of Law) ดังนี้  
 1) หลักหนาท่ีของรัฐและการคุมครองสิทธิเสรีภาพ 
 2) หลักการแบงแยกการใชอํานาจ (Separation of Power) 
 3) หลักแหงการมีกฎหมายท่ีดี (Good Law) 
 4) หลักแหงความชอบดวยกฎหมายของฝายปกครองและฝายตุลาการ (Administrative 
Legality and Judiciary legality) 
 5) หลักแหงความรับผิดชอบของรัฐ (State Responsibility) 
 6) หลักหนาท่ีของรัฐและการคุมครองสิทธิเสรีภาพ 
 รัฐเปนสถาบันท่ีเกิดจากการรวมตัวของกลุมคนท่ีมีความตองการท่ีจะอยูรวมกัน โดยมี
ความผูกพันท้ังทางวัตถุและจิตใจ การดํารงอยูและการดําเนินกิจการของรัฐ จึงมีเปาหมายเพื่อให
สมาชิกของรัฐสามารถรวมกันไดอยางสงบสุข รัฐจึงตองดํารงอยูเพื่อมนุษย ไมใชมนุษยอยูเพื่อรัฐ 
 ดังนั้น ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงเปนส่ิงท่ีรัฐตองใหความสําคัญ โดยยึดถือหลัก         
นิติธรรม จึงมีความเกี่ยวพันกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลและสิทธิในความเสมอภาคเพราะสิทธิ        
ท้ังสองถือวาเปนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รัฐตองใหความเปนเอกภาพในสิทธิ            
และเสรีภาพในการดํารงชีวิต ความคิด และกระทําการตางๆ ท่ีตองการอยางเต็มท่ี 
 กรอบของการท่ีใชสิทธิท่ีเปนท่ียอมรับในสังคมประชาธิปไตย คือ “สิทธิ” (Rights)       
จะจํากัดลงไดก็แตโดยกฎหมายเทานั้น กฎหมายท่ีรัฐออกมาเพื่อจํากัดขอบเขตการใชสิทธิ และ
เสรีภาพของบุคคล ตองเปนกฎหมายที่ผานความเห็นชอบจากตัวแทนประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย (รัฐสภา) เทานั้น 
 
 
                                                 

36 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  (น. 11-14). เลมเดิม. 
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 1) หลักหนาท่ีของรัฐและการคุมครองสิทธิเสรีภาพ  
  (1) การกําหนดใหมีการระบุถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไวในรัฐธรรมนูญ    
แหงรัฐ เพื่อทําใหรัฐไมสามารถกระทําการใด ๆ ท่ีขัดตอเสรีภาพท่ีมีอยูตามรัฐธรรมนูญได        
เพราะรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายท่ีมีฐานะสูงสุด 
  (2) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองทําเปนการท่ัวไป ไมมุงเนนท่ีจะใช
บังคับกับคนใดหรือกรณีใดเปนการเฉพาะ 
  (3) กฎหมายตองใหหลักประกันการใชสิทธิทางศาลเพ่ือใหสิทธิแกบุคคลในการ
โตแยงการกระทําของรัฐท่ีเห็นวาไมถูกตอง ทําใหไดรับความเสียหายหรือไมเปนธรรมโดยผาน
องคกรศาลที่ถือวาเปนองคกรท่ีมีความเปนกลาง 
  (4) การออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองกระทําเทาท่ีจําเปน
และตองกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพนอยที่สุด 
  (5) กฎหมายอาจตองกําหนดใหผูใชอํานาจรัฐมีอํานาจใชมาตรการทางปกครอง
จํากัดสิทธิได 
  (6) กฎหมายท่ีออกมาใชจําเปนตองเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีรัฐสามารถใชดุลพินิจได 
แตตองมีมาตรการในการจํากัดขอบเขตการใชดุลพินิจและมีระบบการตรวจสอบที่ดี เพื่อใหการใช
ดุลพินิจเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสมและชอบธรรม 
 แนวคิดในเร่ืองนิติรัฐท่ีแสดงถึงการจํากัดอํานาจของผูปกครองของรัฐและเปนหลักการ
ท่ีสําคัญของหลักรัฐธรรมนูญนิยมท่ีประชาชนมีสิทธิบริบูรณภายใตกรอบของกฎหมาย ท่ีจะหยิบยก
หลักนิติรัฐมาอธิบาย ดังนี้ 

2) หลักการแบงแยกการใชอํานาจ (Separation of Power) 
หากกลาวถึงหลักการแบงแยกอํานาจกองกลาวถึงนักปราชญชาวฝร่ังเศส คือ มองเตส 

กิเออ (Montesquieu ค.ศ. 1689-1755) ซ่ึงเปนผูเขียนหนังสือเร่ือง The spirit of Law หรือเจตนารมณ
แหงกฎหมาย เพราะมองเตสกิเออไดอธิบายไวในหนังสือดังกลาว ในบทท่ี 6 หมวดท่ี 11 ความตอน
หนึ่งวาในรัฐทุกรัฐจะมีอํานาจสูงสุดท่ีเรียกวา อํานาจอธิปไตยอยู 3 ประการ คือ 
 ก. อํานาจนิติบัญญัติ คือ อํานาจเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบการจัดการกําหนด
ขอบังคับท่ัวไปทั้งภายในและภายนอกรัฐ 
 ข. อํานาจบริหาร เปนการใชอํานาจท่ีข้ึนอยูกับหลักกฎหมายมหาชนเปนการบังคับใช
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ค. อํานาจตุลาการ คือ การวินิจฉัยอรรถคดีตางๆ 
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 การแบงแยกอํานาจอธิปไตยท้ัง 3 ประการ ตามทฤษฎีของมองเตสกิเออนั้น หมายความ
วาเปนการแบงแยกองคกรท่ีใชอํานาจอธิปไตยออกเปน 3 องคกรหลัก คือ องคกรท่ีใชอํานาจ 
นิติบัญญัติ (puissance législative) องคกรคือองคกรท่ีใชอํานาจตางๆ ซ่ึงข้ึนอยูกับกฎหมายมหาชน 
(Puissance exécutrice des choscs qui dependent du droit des gens) และองคกรตุลาการที่ใชอํานาจ
ปฏิบัติการตางๆ ซ่ึงข้ึนอยูกับกฎหมายเอกชน (Puissance exécutrice des choscs qui dependent du 
droit civil) หากพิจารณาจากขอความขางตนจะเห็นวามองเตสกิเออไมตองการใหอํานาจอยูท่ีบุคคล
เพียงคนเดียว เพราะตามธรรมดาบุคคลใดก็ตามซ่ึงมีอํานาจอยูในมือมักจะใชอํานาจเกินเลยอยูเสมอ 
ดังนั้น เพื่อมิใหมีการใชอํานาจเกินขอบเขต จึงจําตองจัดใหอํานาจหนึ่งหยุดยั้งอีกอํานาจหนึ่งตาม
วิถีทางแหงกําลังหรือท่ีมักไดยินคํากลาวอยูเสมอวาอํานาจยอมหยุดยั้งไดโดยอํานาจ (Le pouvoir 
arête le pouvoir) บุคคลจึงจะมีเสรีภาพได แตถาหากอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารนั้นรวมอยู
ท่ีบุคคลเพียงคนเดียว บุคคลจะไมมีเสรีภาพ 
 “เจตนารมณแหงกฎหมาย” ของมองเตสกิเออ ไดกลาวถึงอํานาจอธิปไตย ในมุมมอง
ของการแบงแยกองคกรผูใชอํานาจโดยอธิบายวา เสรีภาพของประชาชนจะมีข้ึนไดก็ตองทําให
อํานาจออนตัวลง เสรีภาพในทัศนของมองเตสกิเออ หมายถึง สามารถทําในส่ิงท่ีตนประสงคและไม
จําตองถูกบังคับใหทําในส่ิงท่ีตนไมตองการ และตองพึงทําความเขาใจใหดีวาอิสรภาพคืออะไร 
เสรีภาพคืออะไร เสรีภาพคือสิทธิท่ีจะทําอะไรก็ไดท่ีกฎหมายไมหาม และถาหากประชาชนสามารถ
ทําอะไรก็ไดในส่ิงท่ีกฎหมายหาม เสรีภาพของประชาชนก็ไมมี เพราะเหตุวา ทุกคนก็สามารถ
กระทําในส่ิงเหลานั้นไดเหมือนกัน การจะมีเสรีภาพมากนอยเพียงใดไมไดข้ึนอยูกับลักษณะของ
อํานาจ แตข้ึนอยูกับสภาพแหงการใชอํานาจ เพราะการใชอํานาจท่ีผานมาของผูใชอํานาจมักจะใช
อํานาจเกินสมควร ดังนั้น ตองจํากัดการใชอํานาจคือหลักการที่ทําใหอํานาจออนตัวลง เพื่อประสงค
ใหเสรีภาพมีข้ึนในทายท่ีสุด 
 อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ รัฐแมจะมีฐานะเปนบุคคล   
แตก็เปนบุคคลในแงนามธรรม หรือนิติบุคคลเทานั้น หาไดมีตัวตนและชีวิตจิตใจดังเชนบุคคล
ธรรมดาไม ดังนั้น รัฐจึงยอมไมสามารถใชอํานาจอธิปไตยกระทําการตางๆ ท้ังสามอํานาจไดดวย
ตนเอง รัฐจําตองมีบุคคลธรรมดาคนหน่ึงหรือคณะหนึ่งเปนอยางนอย เปนผูใชอํานาจอธิปไตย
กระทําการตางๆ ท้ังสามอํานาจแทนตน บุคคลธรรมดาท่ีใชอํานาจอธิปไตยของรัฐแทนรัฐ และใน
นามของรัฐนี้ เรียกวา องคกรรัฐ (Organ of State) 
 เม่ือใดก็ตามที่การใชอํานาจอธิปไตยของรัฐรวมศูนยอยูท่ีคนๆ เดียวหรือคณะเดียว        
ไมวาคนๆ นั้น หรือคณะนั้น จะไดอํานาจมาโดยการแบงแยกอํานาจ การแตงตั้ง หรือการเลือกต้ัง
จากราษฎรหรือพลเมืองก็ตาม ราษฎรหรือพลเมืองจะไมมีสิทธิและเสรีภาพในอันท่ีจะกระทําการ
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ตางๆ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนในทางกายภาพและทางจิตใจไดเลย ดังนั้น ถาหากอํานาจ         
นิติบัญญัติกับอํานาจบริหารมารวมกันอยูในบุคคลเดียวกันหรือองคกรเดียวกัน เสรีภาพจะไมมีเลย 
เพราะเปนท่ีหวั่นเกรงวา บุคคลหรือองคกรผูใชอํานาจท้ังสองทางน้ันจะตรากฎหมายท่ีมีลักษณะ    
กดข่ีมาใช และจะใชกฎหมายน้ันบังคับกดข่ี ถาอํานาจพิพากษาคดีไปรวมอยูกับอํานาจนิติบัญญัติ
แลว ชีวิตและเสรีภาพของประชาชนก็จะมีความเปนอยูตามความพอใจของผูใชอํานาจท้ังสอง 
เพราะผูพิพากษาเปนผูตรากฎหมายดวย ถาอํานาจพิพากษาไปรวมกับอํานาจบริหารแลว ผูพิพากษา
ก็จะมีอํานาจท่ีจะบีบค้ันไดเต็มท่ีและก็ไมมีอะไรเหลืออยูเลย จะสูญส้ินไปท้ังหมดถาบุคคลคนเดียว
หรือองคกรเดียวกันเปนผูใชอํานาจท้ังสาม หากกฎหมายไมแนนอน การบังคับใชกฎหมาย              
ก็จะผันแปรไปตามความประสงคของผูใชอํานาจ  
 ดังนั้น เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของราษฎรหรือพลเมืองจากการใชอํานาจตาม
อําเภอใจของผูปกครอง รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงไดบัญญัติถึงการจัดระเบียบการใช
อํานาจอธิปไตยโดยวางอยูบนพื้นฐานของการแบงแยกอํานาจ กลาวคือ มีการกระจาย (Distribution) 
การใชอํานาจกระทําการทางนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ใหองคกรของรัฐตางองคกรเปนผูใช      
แยกตางหากจากกันอยางเปนอิสระ ไมตองฟงคําส่ังหรือคําบัญชาจากองคกรอ่ืน และก็เปนท่ียอมรับ
กันโดยท่ัวไปในปจจบัุนวา “สังคมใดไมมีการประกันเสรีภาพของปจเจกชน อีกท้ังไมมีการแบงแยก
อํานาจในสังคมนั้นไมมีรัฐธรรมนูญ”37 
 ทฤษฎีการแบงแยกอํานาจการใชอํานาจอธิปไตยไดถูกนําเสนอโดยนักปราชญ 
หลายทาน เชน James Harrington, John Lock, Montesquier สรุปไดดังนี้38 
 รัฐทุกรัฐจะมีอํานาจอยู 3 ดาน 
 (1) อํานาจนิติบัญญัติ เปนอํานาจในการออกกฎหมายมาบังคับใช แกไข และยกเลิก 
กฎหมายท่ีมีอยูแลวของรัฐสภา 
 (2) อํานาจบริหาร เปนอํานาจของฝายบริหารในการรักษาความสงบสุข อํานวย 
ความสะดวก ทําสงคราม สงเอกอัครราชทูตไปประจําตางประเทศ 
 (3) อํานาจตุลาการ เปนอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
 เม่ือใดก็ตาม ถาอํานาจนิติบัญญัติ และบริหารรวมมาอยูท่ีบุคคลคนเดียวหรือองคกรของ
เจาหนาท่ีเดียวกันหรือสภาพเดียวกัน อิสรภาพอาจไมเหลืออยูก็ได แตทุกส่ิงทุกอยางอาจสูญส้ินไป
หมด หากบุคคลเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูใชอํานาจทั้งสามอยาง 

                                                 
37 จาก กฎหมายมหาชนเลม 3 ที่มาและนิติวิธี และ กฎหมายมหาชนวิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะ

ของกฎหมายมหาชนตางๆ  (น. 142-143), บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ, 2538, กรุงเทพฯ:  นิติธรรม.    
38 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  (น. 25). เลมเดิม. 
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 ดังนั้น เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหพนจากการใชอํานาจตาม
อําเภอใจของผูปกครองรัฐ รัฐจึงตองจัดระเบียบการใชอํานาจอธิปไตย โดยคํานึงถึงหลักการ
แบงแยกอํานาจ (Separation of Power) เพ่ือใหเกิดการคานดุลแหงอํานาจ ถาอํานาจท้ังสามอํานาจ
รวมอยูในตัวบุคคลเดียวหรือองคกรเดียว โอกาสที่ประชาชนจะถูกรอนสิทธิเสรีภาพยอมเกิดข้ึนได
โดยงาย 
 3) หลักแหงการมีกฎหมายท่ีดี (Good Law)39 
 การมีกฎหมายท่ีดี หมายถึง การมีหลักเกณฑในการจัดทํากฎหมายท่ีชัดเจน ตั้งอยูบน
หลักแหงความสมเหตุสมผลและมีสาระของกฎหมายท่ีตั้งอยูบนหลักการที่ทําใหบุคคลมีความเสมอ
ภาคกันในทางกฎหมาย 
 หลักเกณฑในการจัดทํากฎหมายท่ีดีไดแก  
 (1) ตองมีการกําหนดไวอยางชัดแจงวา รัฐสามารถออกกฎหมายใดมาใชบังคับเม่ือใด
ไดบาง  
 (2) ตองมีการศึกษาถึงเหตุผล ความจําเปน ประโยชน และความเปนไปไดในการบังคับ
ใชกฎหมาย 
 (3) กระบวนการในการเสนอ การพิจารณา และการออกกฎหมาย ควรถือหลัก 
“ประโยชนสูงสุดของคนจํานวนมาก” 
 (4) การพิจารณาออกกฎหมายมาใชบังคับตองมีเปาหมาย (ends) ท่ีชัดเจนกอน หลังจาก
นั้นจึงจัดทํารางกฎหมายโดยมุงไปท่ีเปาหมายนั้น โดยตองอาศัยความรวมมือระหวางรัฐ ประชาชน 
และกลุมผลประโยชนตางๆ ท่ีอาจไดรับผลกระทบกฎหมายน้ัน 
 4) หลักแหงความชอบดวยกฎหมายของฝายปกครองและฝายตุลาการ (Administrative 
Legality and Judiciary Legality) 
 รัฐท่ีปกครองโดยหลักนิติธรรม การใชกฎหมายของฝายปกครองหรือฝายตุลาการ        
ก็ตองมีความผูกพันตอกฎหมายท่ีออกโดยองคกรนิติบัญญัติท่ีมีพื้นฐานมาจากตัวแทนประชาชน
โดยเฉพาะกฎหมายท่ีสงผลกระทบตอสิทธิหรือจํากัดสิทธิของประชาชน จะกระทําไดภายใต
เง่ือนไขในรัฐธรรมนูญท่ีผานความเห็นชอบจากตัวแทนประชาชน 
 รัฐจึงตองจํากัดอํานาจ กําหนดรูปแบบ และเง่ือนไขของการใชอํานาจของตน โดยการ
สรางกฎหมายข้ึนมา หลักกฎหมายท่ีสําคัญท่ีสุดคือ “รัฐธรรมนูญ” เพราะเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐ 

                                                 
39 กฎหมายมหาชนเลม 3 ที่มาและนิติวิธี และ กฎหมายมหาชนวิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของ

กฎหมายมหาชนตางๆ  (น. 31-33). เลมเดิม. 
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กฎหมาย กฎ ระเบียบใดขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญจะบังคับใชมิได ดังนั้น การกระทําขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญ ไมวารัฐบาล รัฐสภา ศาล จะกระทําการใดๆ ท่ีขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญมิได 
 ความผูกพันตอกฎหมายท่ีฝายปกครองตองยึดถือเปนแนวปฏิบัติคือ  “ทุกคนเสมอภาค
กันในทางกฎหมาย” ดังนั้น ผูใดกระทําการไมถูกตองชอบธรรมตามกฎหมาย จึงตองถูกดําเนินการ
ตามกฎหมาย สวนผูท่ีไดรับความเสียหายตองไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเสมอภาคกัน 
เพื่อความเปนธรรมและชอบธรรมในสังคม 
 ฝายตุลาการตองมีความผูกพันในการใชกฎหมายใหเปนไปตามหลักแหงความ       
เสมอภาคในการใชกฎหมายและมีความเปนอิสระ 
 หลักความเปนอิสระของผูพิพากษาหรือคณะตุลาการ ตองสามารถทําหนาท่ีไดโดย
ปราศจากการแทรกแซงใดๆ จากฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ ไมวาจะเปนความอิสระของการ   
ทําหนาท่ีในทางตุลาการ ความเปนอิสระในองคกร และความเปนอิสระในการแตงต้ังโยกยาย 
 5) หลักแหงความรับผิดชอบของรัฐ (State Responsibility) 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยและแนวคิดในเร่ืองรัฐกับกฎหมาย สามารถสรุปได
วารัฐเปนสถาบันของอํานาจการเมืองสูงสุด รัฐกับอํานาจอธิปไตยเปนเร่ืองท่ีแยกจากกันไมได 
กลาวคือ ถาไมมีรัฐก็ไมมีอํานาจอธิปไตย หรือถาไมมีอํานาจอธิปไตยก็จะไมมีรัฐ นอกจากนี้รัฐและ
อํานาจอธิปไตย เปนท่ีมาของกฎหมายท้ังหลายท่ีใชในรัฐนั้น อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจของรัฐ      
แตละรัฐท่ีสูงสุด ถาวร และปราศจากขอบเขต การใชอํานาจรัฐในระบอบประชาธิปไตย เปนการใช
อํานาจรัฐโดยผานระบบราชการ มีขาราชการประจําทําหนาท่ีปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ดังนั้นรัฐ
ตองมีกฎหมายมารองรับเพื่อสรางความชอบธรรมใหแกขาราชการ นอกจากนี้ การใชอํานาจ
อธิปไตยรัฐควรตองคํานึงถึงผลประโยชนของชาติ และผลประโยชนของประชาชนเปนท่ีตั้ง        
และตองปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายในรัฐ โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหมากยิ่งข้ึน เนื่องจากประชาชนไดมอบอํานาจใหแกรัฐใชอํานาจปกครองแทน ดังนั้น 
รัฐตองยอมรับเคารพ รับรอง และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิใหถูกลวงละเมิดได40 
 การใชสิทธิเสรีภาพอยางไมมีขอบเขตจํากัด จะกอใหเกิดสภาวะอนาธิปไตยเกิดข้ึนมา
ในรัฐได และนําไปสูการไมมีเสรีภาพเหลือเลย ดังนั้นรัฐจึงจําเปนตองตรากฎหมายท่ีจํากัดหรือให
อํานาจรัฐในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อเขามาจัดระบบคุมครองประชาชนจัดระเบียบ
การใชสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อมิใหการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนหน่ึงไปกระทบ
หรือละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนอ่ืนๆ ในสังคมหรือตอประโยชนสาธารณะดังนั้นการ
                                                 

40 กฎหมายมหาชนเลม 3 ที่มาและนิติวิธี และ กฎหมายมหาชนวิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของ
กฎหมายมหาชนตางๆ  (น. 142-143). เลมเดิม. 
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ใชสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยแตละคน จะมีก็แตเพียงขอจํากัดเฉพาะท่ีมอบใหสมาชิกอ่ืนของ
สังคมสามารถใชสิทธิเหลานี้ไดเชนเดียวกัน ขอจํากัดเชนวานี้ จะกําหนดข้ึนไดก็แตบทกฎหมายให
อํานาจเทานั้น 
 (1) การจํากัดสิทธิเสรีภาพตองเปนไปเพื่อคุมครองสังคมและคุมครองเสรีภาพของผูอ่ืน 
 (2) การคุมครองเสรีภาพจากการละเมิดของรัฐ 
 (3) การคุมครองเสรีภาพจากการละเมิดของบุคคลอ่ืน 
 (4) การกําหนดหนาท่ีแกรัฐท่ีเกี่ยวกับเสรีภาพใหมๆ  
 หลักความรับผิดชอบของรัฐ นอกจากรัฐจะตระหนักถึงการจํากัดสิทธิเสรีภาพ เพื่อ
คุมครองสังคม และคุมครองเสรีภาพของผูอ่ืนแลว รัฐยังตองตระหนักถึงเร่ืองการคุมครองเสรีภาพ
จากการละเมิดของรัฐดวย 
 เม่ือรัฐออกกฎหมายมาจํากัดการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดแลวรัฐเองก็ตอง     
ไมกระทําการละเมิดตอสิทธิเสรีภาพที่กฎหมายรับรองและคุมครองประชาชนดวยการกระทํา         
ท่ีไมชอบดวยกฎหมายโดยองคกรรัฐ หนวยงานรัฐ หรือเจาหนาท่ีรัฐ อันเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน เม่ือกอเกิดความเสียหาย รัฐมีหนาท่ีตองเยี่ยวยารับผิดชอบชดใชความเสียหายดวย 
 เม่ือประชาชนตองเสียสละทรัพยสินและแรงงานใหรัฐเม่ือจําเปน เชน เสียภาษีถูก
เวนคืนทรัพย ถูกเกณฑแรงงาน การกระทําของรัฐตองต้ังอยูบนฐานความเทาเทียมกัน แหง
ความสามารถในการเสียสละ การกระทําท่ีเจาหนาท่ีของรัฐหรือองคกรของรัฐ กอใหเกิดความ
เสียหาย รัฐตองรับผิดชอบชดใชความเสียหายดวย41 

6) หลักความไดสัดสวน (Principle of Proportionality) 
 หลักแหงความไดสัดสวน ซ่ึงเปนหลักการขั้นพื้นฐานของความสัมพันธระหวางผูใช
อํานาจกับผูท่ีตกอยูภายในอํานาจนี้ บังคับใหผูใชอํานาจจํากัดสิทธิและเสรีภาพของผูท่ีอยูภายใต
อํานาจของตนอยางพอเหมาะพอประมาณ (Moderatior) ถึงแมวารัฐธรรมนูญของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยสวนใหญไมไดบัญญัติ กําหนดหลักกฎหมายน้ีไวเปนลายลักษณอักษร แตถือกันวา
เปนหลักรัฐธรรมนูญท่ัวไปและมีคาบังคับเสมอกันกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญทุกประการ    
หลักกฎหมายดังกลาวมีสาระสําคัญประกอบหลักการยอย 3 หลักการ ดังนี้ 
 (1) หลักแหงความเหมาะสม (Principle of Suitability) กลาวคือ บรรดามาตรการ        
ทางกฎหมายท่ีฝายบริหารออกมาใหบังคับแกประชาชน ฝายบริหารตองใชวิจารณญาณเลือก 
 
                                                 
 41  จาก กฎหมายและนโยบายสาธารณะ, โดย  ศิริพงษ  ลดาวัลย ณ อยุธยา, 2547, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม. 
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มาตรการที่สามารถดําเนินการใหเจตนารมณหรือความมุงหมายของกฎหมายสําเร็จลุลวงไปได   
โดยใหมีความสัมพันธเชิงเหตุ (Cause) และผล (Effect) ระหวางมาตรการท่ีฝายบริหารออกมาใช
บังคับกับส่ิงท่ีกฎหมายฉบับท่ีใหอํานาจประสงคจะใหเกิดข้ึน42 
 (2) หลักแหงความจําเปน หมายความวา ในบรรดามาตรการหลายๆ มาตรการซ่ึงลวน
แลวแตสามารถทําใหเจตนารมณหรือความมุงหมายของกฎหมายท่ีใหอํานาจสําเร็จลุลวงไปได      
แตทวามาตรการมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของราษฎรมากนอยแตกตางกัน        
ฝายบริหารตองตัดสินใจเลือกออกมาตรการท่ีมีความรุนแรงนอยท่ีสุด43 
 (3) หลักแหงความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ เปนหลักการท่ีเรียกรองใหเกิด
ภาวะสมดุลระหวางความเสียหายอันจะเกิดข้ึนแกเอกชนและหรือแกสังคมโดยสวนรวมกับ
ประโยชนอันมหาชนจะพึงไดรับจากการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการใดมาตรการหน่ึงท่ีฝาย
บริหารออกมาใชบังคับ44 
 
2.5  แนวคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลซ่ึงรัฐผูปกครอง
ปกปองปจเจกชนหรือกลุมบุคคลจากการกระทําท่ีตองหามของสมาชิกอ่ืนหรือรัฐ โดยกฎหมาย
ระหวางประเทศหรือจารีตประเพณีระหวางประเทศ 
 สิทธิมนุษยชนกลายเปนหลักการสําคัญในการตอสูในการตอสูเพื่ออิสรภาพหรือเพื่อ
ความมีศักดิ์ศรีอันเทาเทียมกันของมนุษย และไดกลายมาเปนอุดมการณในทางโลกรูปแบบใหมท่ี
ยืนยันความมีสิทธิเสรีภาพของมนุษยในดานตางๆ ตอมา ไมวาจะเปนสิทธิในความเปนมนุษยหรือ
สิทธิในทางการเมืองตางๆ แทนท่ีจะปลอยใหผลประโยชนอันเนื่องมาจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ข้ึนอยู
กับการหยิบยื่นใหจากผูปกครองตามหลักศีลธรรม หรือเปนไปตามคุณธรรมของผูปกครองซ่ึงหา
ความแนนอนไมได 45 
 แนวคิดสิทธิมนุษยชนไดรับการบรรจุอยูในหลักการของรัฐท่ีปกครองโดยกฎหมาย    
ในการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีรัฐธรรมนูญท่ีมีจุดมุงหมายกําหนดขอบเขตของการใช 
อํานาจและกําหนดกลไกในความควบคุมท่ีเรียกวา “ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ” อันเปนการให

                                                 
42 เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  (น. 53). เลมเดิม. 
43 แหลงเดิม  (น. 76-77). 
44 แหลงเดิม (น. 78-79). 
45 จาก โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรี

ความเปนมนุษย  (น. 9-10), โดย ไพโรจน  พลเพชร, 2547, กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา. 
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หลักประกันและคุมครองกฎหมาย ดังปรากฏในมาตรา 6 ของคําประกาศสิทธิมนุษยชนและ
พลเมือง ป 1789 วา “สังคมใดไมมีการใหหลักประกันในการคุมครองสิทธิเสรีภาพเหนือไมมีการ
แบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย จะถือวามีรัฐธรรมนูญไมได” 
 แนวความคิด พื้นฐานของรัฐธรรมนูญท่ีมีการรับรองสิทธิมนุษยชน มักจะมีการรับรอง
ในเร่ืองสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานตางๆ จึงกลาวไดวา แนวความคิดสิทธิมนุษยชน เปนแนวความคิด
ทางกฎหมายท่ีไมสามารถไดรับการปฏิเสธได และเปนปจจัยสําคัญท่ีกําหนดถึงความชอบดวย
รัฐธรรมนูญอีกดวย สิทธิมนุษยชนนั้นไดรับการรับรองท้ังกฎหมายภายในของรัฐ และในกฎหมาย
ระหวางประเทศดวย ซ่ึงผูกมัดประชาคมในประเทศและประชาคมระหวางประเทศดวยเชนกัน    
ทุกๆ คน ไมวาเปนผูปกครอง ผูท่ีอยูภายใตการปกครองรัฐตางๆ ก็ตองใหความเคารพตอหลัก 
ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญของแตละประเทศและในความตกลงระหวางประเทศ 
 สรุปสิทธิ (Right) คือ ประโยชนท่ีกฎหมายรับรองคุมครองใหแกบุคคลในอันท่ีจะทํา
การเกี่ยวของกับทรัพยหรือบุคคลอื่น สวนเสรีภาพ (Liberty) คือสถานะของมนุษยท่ีไมอยูภายใต
การครอบงําของผูอ่ืน มีอิสระท่ีจะกระทําการหรืองดเวนการกระทําใดก็ได 
 สิทธิมนุษยชนกับนิติรัฐ 
 การปกครองในรูปแบบนิติรัฐบังคับวา ผูปกครองและผูท่ีอยูในการปกครองตองเคารพ
ตอกฎเกณฑท่ีกําหนดโดยรัฐธรรมนูญตามกระบวนการที่กําหนดไวซ่ึงวางกรอบตอการกระทําการ
ทางกฎหมายท้ังในเง่ือนไข รูปแบบและเนื้อหาของผูปกครองท่ีไปเกี่ยวโยงกับสิทธิมนุษยชน         
ซ่ึงตองอยูภายใตการตรวจสอบขององคกรท่ีมีสถานะพิเศษทางกฎหมาย องคกรเหลานี้มีหนาท่ีคอย
สอดสองดูแลใหฝายปกครองนั้นไมละเมิดตอรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะควบคุมความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
 แนวความคิดสรางรูปแบบของการใชหลักการดังกลาวข้ึน  กลาวคือ นําเอารัฐธรรมนูญ
ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐเปนหลักกฎหมายใหมและท่ีสําคัญท่ีสุดของรัฐ ตอจากนั้นก็ไดมีการ
สรางรูปแบบของการควบคุมและการใหความเคารพตอรัฐธรรมนูญโดยองคกรตางๆ ท่ีใชอํานาจ
ของรัฐข้ึน นิติรัฐจึงเปนการปกครองโดยกฎหมาย และเปนบทแยงระหวางอํานาจรัฐกับสิทธิ
เสรีภาพของปจเจกชนแนวความคิดในเร่ืองนิติรัฐนั้น มีเร่ืองอํานาจรัฐดานหน่ึง และอีกดานหน่ึง
เปนเร่ืองสิทธิเสรีภาพ ดังนั้น ในดานของผูใชอํานาจรัฐจะใชอํานาจรัฐไปในกรอบของกฎหมายให
อํานาจไวโดยกฎหมายจะเปนตัวกําหนดท้ังวัตถุประสงคและวิธีการใชอํานาจขององคกรของรัฐ   
ทุกองคกร นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของนิติรัฐ ไดรับการประดิษฐข้ึนโดยใช
กฎหมายเปนหลัก  
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 สวนในเร่ืองของสิทธิเสรีภาพนั้น ปจเจกชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพภายใตกรอบที่
กฎหมายกําหนดการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชนก็ตองกระทําโดยมีกฎหมายใหอํานาจไว
เชนกัน หลักนิติรัฐจึงมุงถึงการรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของปจเจกชน แตในขณะเดียวกัน  
ก็ยังตองคํานึงถึงประโยชนมหาชนดวย เชนกัน โดยมองวาประโยชนหรือสิทธิของแตละคน        
เม่ือนํามารวมกันก็จะกลายเปนประโยชนสาธารณะหรือประโยชนมหาชนมากข้ึน การตระหนัก    
ถึงสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนนั้นถือไดวาเปนท่ีมาของแนวความคิดนิติรัฐ 
 2.5.1 แนวคิดระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
 ภายหลังการปฏิวัติใหญของประชาชนฝร่ังเศสเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789 ไดมี
การจัดต้ังสมัชชาแหงชาติข้ึนเพื่อทําหนาท่ีเปนสภานิติบัญญัติและสภารางรัฐธรรมนูญ ตอมาเม่ือ
วันท่ี 26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 สมัชชาแหงชาติไดประกาศ “ปฏิญญาวาดวยสิทธิของมนุษยและของ
พลเมือง” (La Declaration des droits l’homme et du citoyen) ปฏิญญาฯ ดังกลาว มีคําอารัมภบทวา 
“บรรดาผูแทนของประชาชนฝร่ังเศสซ่ึงประกอบเปนสมัชชาแหงชาติไดพิจารณาเห็นวาความ
รูเทาไมถึงการณ ความหลงลืม ความไมนําพาดานสิทธิของมนุษยเปนตนเหตุนํามาซ่ึงภัยพิบัติแก
ประชาชนและความเหลวแหลกของรัฐบาล จึงไมทันใหประกาศเปนปฏิญญาโดยชัดแจง แสดงถึง
สิทธิตามธรรมชาติของมนุษยอันศักดิ์สิทธ์ิและไมอาจโอนใหแกกันได เพื่อใหปฏิญญาฉบับนี้       
ซ่ึงปรากฏอยูตอหนาบรรดาสมาชิกของสังคมเสมอนั้นจะไดเตือนใหทุกคนคํานึงถึงสิทธิและหนาท่ี
ของตนอยูทุกเม่ือ เพื่อใหการกระทําของอํานาจไดบัญญัติ อํานาจบริหารอันเปนไปตามความ          
มุงหมายของการจัดการปกครองบานเมือง ซ่ึงแตนี้สืบไปจะมีมูลฐานอยูบนหลักธรรมดาและ         
ไมอาจจะคัดคานไดนั้น มุงไปในทางท่ีผดุงรักษาไวซ่ึงรัฐธรรมนูญและความเจริญของประชาชน 
ฉะนั้น สมัชชาจึงรับรูและขอประกาศสิทธิตอไปน้ีของมนุษยและของพลเมืองตอหนาและภายใต
ความคุมกันและของศักดิ์สิทธ์ิในสากลโลก …” 
 ปฏิญญาวาดวยสิทธิของมนุษยและของพลเมือง ค.ศ. 1789 มีเนื้อหาอยูท้ังหมด 17 ขอ 
ซ่ึงแบงไดเปน 4 เร่ืองสําคัญ คือ เร่ืองเสรีภาพ เร่ืองสังคมการเมือง เร่ืองกฎหมายและเร่ืองความเสมอ
ภาค46 เนื้อหาในเร่ืองเสรีภาพนั้น ปฏิญญาฯ ไดกลาวเนนย้ําวามนุษยเกิดมามีอิสรเสรี47 สิทธิใน
เสรีภาพเปนสิทธิธรรมชาติของมนุษย48 และเปนสิทธิท่ีมนุษยมีอยูดั้งเดิมกอนรัฐหรืออํานาจในการ
ปกครองบังคับบัญชาจะมีกําเนอข้ึนในโลก ดังนั้น รัฐหรืออํานาจในการปกครองบังคับบัญชาจึง

                                                 
46  กฎหมายสิทธิมนุษยชน  (น. 37). เลมเดิม. 
47 ขอ 1 แหงปฏิญญาวาดวยสิทธิของมนุษยและของพลเมือง ค.ศ. 1789. 
48 ขอ 2 แหงปฏิญญาวาดวยสิทธิของมนุษยและของพลเมือง ค.ศ. 1789. 
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ตองเคารพสิทธิท่ีจะมีสิทธิเสรีภาพของมนุษย49 เนื้อหาในเร่ืองการเมืองปฏิญญาฯ ไดกลาวถึง
วัตถุประสงคของสังคมการเมืองวา วัตถุประสงคของสังคมการเมืองท้ังปวงคือการธํารงรักษาไวซ่ึง
สิทธิของมนุษยอันมีอยูโยธรรมชาติและท่ีไมอาจโอนได50 ซ่ึงเทากับเปนการอธิบายวา สังคม
การเมืองเกิดมาเพื่อรับใชมนุษย มนุษยไมมีทางท่ีจะอยูใตอํานาจสังคมการเมืองอยางส้ินเชิง51 
เนื้อหาในเร่ืองกฎหมาย ปฏิญญาฯ กําหนดวา มีกฎหมายเพียงส่ิงเดียวเทานั้นท่ีมีอํานาจในการหาม 
ในการส่ังใหปฏิบัติในการปราบปรามและในการลงโทษ52 กฎหมายในหลักประกันของความ     
เสมอภาค53 กฎหมายในเร่ืองกําหนดความจําเปนในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
เนื้อหาในเร่ืองความเสมอภาค ปฏิญญาฯ ไดยืนยันความเสมอภาคในตําแหนงหนาท่ีการงาน         
ของรัฐ54 และความเสมอภาคในการเสียภาษี55 ปฏิญญาวาดวยสิทธิของมนุษยและของพลเมือง          
ค.ศ. 1789 นี้ถือไดวาเปนเอกสารรับรองสิทธิของประชาชนที่มีช่ือเสียงมากท่ีสุด และไดมีการ 
กลาวอางถึงหลักการแหงปฏิญญาฯ ดังกลาวนี้อยูเสมอ จนอาจถือเปนแมบทสําหรับการคุมครอง          
สิทธิมนุษยในปจจุบัน 
 ในสมัยแรกๆ ท่ีมนุษยกอตัวสังคมท่ีมีระเบียบในทางการเมืองข้ึนมานั้นสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไมวาชีวิต รางกาย ความคิด ทรัพยสิน ฯลฯ ไมไดรับการรับรองหรือมีการคุมครอง
แตอยางใด อํานาจปกครองท้ังหลายอยูท่ีเจาผูครองนครหรือกษัตริยเปนสําคัญ ไมมีการจํากัดอํานาจ
รัฐหรือความสัมพันธระหวางผูปกครองกับผูอยูใตอํานาจปกครองโดยกฎหมายบานเมือง (positive 
law) เม่ือแนวความคิดในเร่ืองสิทธิธรรมชาติแพรหลาย มีการนําไปปฏิบัติจนทําใหเกิดเปนรูปธรรม
ข้ึนในบางประเทศไมวาจะเปนอังกฤษ สหรัฐอเมริกาหรือฝร่ังเศส ประเทศอ่ืนก็ยึดถือกันเปน      
แนวปฏิบัติตาม ในศตวรรษท่ี 19-20 ประเทศตางๆ ไดเปล่ียนแปลงการปกครองมาเปนการปกครอง
แบบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญเปนหลักการปกครองประเทศก็ไดบัญญัติรับรองสิทธิ
เสรีภาพข้ันมูลฐานของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญของตน นอกจากนี้แลว ในศตวรรษท่ี 17 
แนวความคิดในเร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชนซ่ึงแตเดิมถือวาเปนเร่ืองภายในของรัฐใดรัฐหนึ่ง 
โดยในโอกาสนั้นไดเร่ิมเปล่ียนแปลงมาเปนความรวมมือระหวางประเทศ ความรวมมือเชนวานี้เห็น

                                                 
49 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  (น. 38). เลมเดิม. 
50 ขอ 3 แหงปฏิญญาวาดวยสิทธิของมนุษยและของพลเมือง ค.ศ. 1789. 
51 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  (น. 39). เลมเดิม.  
52 ขอ 5, 7,8 และ 9 แหงปฏิญญาวาดวยสิทธิของมนุษยและของพลเมือง ค.ศ. 1789. 
53 ขอ 10  และ 11 แหงปฏิญญาวาดวยสิทธิของมนุษยและของพลเมือง ค.ศ. 1789. 
54 ขอ 6 แหงปฏิญญาวาดวยสิทธิของมนุษยและของพลเมือง ค.ศ. 1789. 
55 ขอ 13 แหงปฏิญญาวาดวยสิทธิของมนุษยและของพลเมือง ค.ศ. 1789. 
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ไดจากการที่ประเทศตางๆ ไดเคล่ือนไหวเพื่อยุติการคาทาสอันเปนการเคล่ือนไหวท่ีสืบเนื่องมาจาก
แนวความคิดในเร่ืองสิทธิของมนุษยโดยชัดแจง โดยในป ค.ศ. 1890 ไดมีการทําขอตกลงบรัสเซลล 
(Brussele Agreement) ซ่ึงประเทศ 11 ประเทศท่ีเปนภาคีตางตกลงท่ีจะยุติการคาทาสอยางส้ินเชิง56 
และในการประชุมท่ีกรุงเฮก เม่ือ ค.ศ. 1899 และ 1907 ไดมีการจัดทําอนุสัญญาข้ึนหลายฉบับ      
เพื่อกําหนดหลักการทําสงครามท้ังพื้นดินและในทะเล และการปฏิบัติตอเฉลยศึก เปนตน 
 หลังสงครามโลกคร้ังท่ีหนึ่ง ไดมีการจัดทํากติกาสันนิบาตชาติข้ึน ถึงแมวาไมมีการ
กลาวถึงสิทธิมนุษยชนไวโดยตรงในกติกาดังกลาว แตกติกาสันนิบาตชาติก็ถือไดวามีความ
เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนไวหลายประการดวยกัน เชน การคุมครองชนกลุมนอย      
และมีการจัดต้ังคณะกรรมการเกี่ยวกับทาสขึ้นเพ่ือพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการมีทาสในประเทศ 
ตางๆ และใน ค.ศ. 1922 มีการทําอนุสัญญาตอตานการมีทาส ยกเลิกการมีทาสในเขตแดนของรัฐ
ภาคีโดยส้ินเชิง ตอมาเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ประสบการณจากสงครามคร้ังนี้ทําใหมีความเช่ือ
วาการคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางมีประสิทธิภาพเปนเง่ือนไขสําคัญประการหนึ่งท่ีจะกอใหเกิด
สันติภาพและความเจริญกาวหนาข้ึนในสังคมระหวางประเทศ57 ดวยเหตุนี้ในการประชุมท่ี 
Dumbarton Ouks ค .ศ . 1944 จึงได มีการเสนอใหองคการระหวางประเทศ  ซ่ึงจะใช ช่ือว า
สหประชาชาตินั้น มีภาระท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การสงเสริมความเคารพในสิทธิมนุษยชน  
และอิสรภาพข้ันมูลฐาน ซ่ึงตอมาเม่ือมีการจัดทํากฎบัตรสหประชาชาติข้ึนมา ขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนปรากฏในกฎบัตรซ่ึงสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
 องคการสหประชาชาติตั้งเจตจํานงท่ีจะยืนยันความเช่ือม่ันในสิทธิมนุษยชนข้ันมูลฐาน
ในเกียรติภูมิและคุณคาของบุคคลในสิทธิอันเทาเทียมของชายและหญิงของนานาประเทศท้ังใหญ
และนอย58 องคการสหประชาชาติมีความมุงหมายเพื่อทําความรวมมือระหวางประเทศในอันท่ีจะ
แกปญหาระหวางประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและมนุษยธรรม สงเสริมและ
สนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพข้ันมูลฐานของทุกๆ คนโดยไมเลือกปฏิบัติใดๆ ใน
เร่ืองเช้ือชาติ เพศ ภาษาหรือศาสนา59 

                                                 
56 พัฒนาการสิทธิมนุษยชน  (น. 36). เลมเดิม.  
57 กฎหมายระหวางประเทศ 2  (น. 55), โดย นพนิธิ  สุริยะ, 2532, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
58 คําปรารภของกฎบัตรสหประชาชาติ. 
59 มาตรา 1 อนุ 3 แหงกฎบัตรสหประชาชาติ. 
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 คณะมนตรีเศรษฐกิจและการสังคมอาจมีคําส่ังแนะนํา เพื่อความมุงหมายที่จะสงเสริม
การเคารพและการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพข้ันมูลฐานสําหรับทุกคน คณะมนตรีฯ   
จักจัดคณะกรรมาธิการข้ึนสําหรับการสงเสริมสิทธิมนุษยชน60 
 ตอมาองคการสหประชาชาติไดจัดทําเอกสารซ่ึงเปนพันธกรณีระหวางประเทศมากมาย
หลายฉบับท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน สําหรับในสวนท่ีเกี่ยวของกับการวินิจฉัย      
ขอหยิบยกมาเพียง 2 ฉบับ คือ 

1)  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)  
2)  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenent on Civil and Political Rights) 
 2.5.2 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)  
 เม่ือมีการจัดต้ังองคการสหประชาชาติข้ึนแลว คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของ
องคการสหประชาชาติ ไดจัดต้ังคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนข้ึน ซ่ึงตอมาคณะกรรมาธิการ
ดังกลาวไดยกราง “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” (Universal Declaration of Human Rights) 
ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติรวมท้ังประเทศไทยไดลงมติรับรองปฏิญญาดังกลาวเม่ือวันท่ี 10 
ธันวาคม ค.ศ. 1948  
 ปฏิญญาประกอบดวยคําปรารภและเน้ือความอีก 30 ขอ ซ่ึงกลาวถึงสิทธิมนุษยชน     
และสิทธิเสรีภาพข้ันมูลฐานสําหรับมนุษยทุกคนและทุกแหงในโลกโดยไมเลือกปฏิบัติ 
 ขอ 1 กลาวถึงปรัชญาซ่ึงปฏิญญาถือวา “มนุษยท้ังหลายเกิดมามีอิสรเสรีภาพ และ 
เทาเทียมกันท้ังศักดิ์ศรีและสิทธิทุกคน ไดรับการประสิทธ์ิประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควร
ปฏิบัติตอกันอยางฉันพี่นอง” 
 ขอ 2 กลาวถึงหลักการพื้นฐานแหงความเทาเทียมกันและการไมเลือกปฏิบัติ 
 ขอ 3 กลาวถึงสิทธิในการดํารงชีวิต เสรีภาพและความม่ันคงแหงตัวตน 
 ขอ 4 ถึงขอ 21 กลาวถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 เสรีภาพจากการถูกบังคับใหเปนภาระ 
 เสรีภาพจากการถูกทรมาน หรือไดรับการปฏิบัติหรือการลงทัณฑซ่ึงทารุณโหดรายผิด
มนุษยธรรมหรือตํ่าชา 
 สิทธิท่ีจะไดรับการยอมรับนับถือวาเปนบุคคลตามกฎหมายในทุกสถานท่ี 
 สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ  

                                                 
60 มาตรา 62 อนุ 2 แหงกฎบัตรสหประชาชาติ. 
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 สิทธิท่ีจะไดรับการบําบัดอยางไดผลจากศาลตอการกระทําอันละเมิดสิทธิข้ันมูลฐาน
ไดรับการรับรองจากรัฐธรรมนูญหรือบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 เสรีภาพจากการถูกจับกุม คุมขัง หรือเนรเทศโดยพลการ 
 สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาท่ีเปนธรรมและเปดเผยจากศาลที่อิสระและเทียงธรรม 
 สิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธ์ิจนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตาม
กฎหมายและถือวามีความผิดทางอาญาในการกระทําท่ีกฎหมายของประเทศ หรือกฎหมายระหวาง
ประเทศไมไดระบุวาเปนความผิดทางอาญามิได และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษท่ีใช
อยูในขณะกระทําความผิดมิได 
 สิทธิเสรีภาพจากการถูกแทรกสอดโดยพลการในความเปนอยูสวนตัวในครอบครัว    
ในเคหสถานหรือในการส่ือสาร 
 สิทธิเสรีภาพในการเคล่ือนยาย และเลือกถ่ินท่ีอยู 
 สิทธิ เสรีภาพท่ีจะแสวงหาและไดอาศัยพักในประเทศอ่ืน  เพื่ อ ล้ีภัยจากการ
ประหัตประหารทางการเมือง 
 สิทธิในการนับถือสัญชาติ 
 สิทธิท่ีจะสมรสและสรางครอบครัว 
 สิทธิท่ีจะเปนเจาของทรัพยสินโดยลําพัง 
 สิทธิเสรีภาพในความคิด มโนธรรมและศาสนา 
 สิทธิในการชุมนุมและการสมาคมโดยสันติ 
 สิทธิท่ีจะเขารวมในการปกครองแหงประเทศตนและการเขาถึงอยางเทาเทียมกัน       
ในบริการสาธารณะแหงประเทศตน 
 สําหรับขอ 22 ถึง 27 เปนกลุมสิทธิในทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมซ่ึงไดแก    
สิทธิในดานการประกันสังคม สิทธิท่ีมีงานทํา สิทธิท่ีจะไดรับคาตอบแทนเทากันสําหรับงาน 
ท่ีเทากัน สิทธิท่ีจะไดพักผอนและมีเวลาวาง สิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอสําหรับ
สุขภาพและสวัสดิภาพ สิทธิท่ีจะไดรับการศึกษาและสิทธิท่ีใชชีวิตทางดานวัฒนธรรมในประชาคม       
อยางเสรี 
 ขอ 28 ถึง 30 เปนบทสรุปซ่ึงกําหนดขอบเขตแหงการใชสิทธิเสรีภาพตามปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน จะตองไมขัดกับวัตถุประสงคและหลักการสหประชาชาติและยังได
กําหนดหนาท่ีของมนุษยตอประชาคมดวยวา “ในการใชสิทธิและเสรีภาพของตน บุคคลทุกคนตอง
อยูในบังคับของขอจํากัดเพียงเทาท่ีกําหนดไวโดยกฎหมายเทานั้น...” และขอ 30 ซ่ึงเปนขอสุดทาย
ไดกลาวปรามมิใหรัฐ กลุมชนหรือบุคคลใดอางสิทธิในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เพ่ือท่ี 
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จะใหเปนสังคมใดๆ หรือกระทําการใดๆ อันมุงตอการทําลายสิทธิและเสรีภาพทั้งหลายท่ีไดกําหนด
ไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
 อยางไรก็ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนตามท่ีกลาวมาขางตนนี้มีปญหาในทาง
กฎหมายวา ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กอใหเกิดพันธะทางกฎหมายแกบรรดารัฐตางๆ    
ท่ีเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติในอันท่ีจะตองปฏิบัติตามหรือไมเพียงใด 
 นักกฎหมายระหวางประเทศสวนใหญเห็นวา ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน       
ไมกอใหเกิดพันธกรณีระหวางประเทศ เนื่องจากวิธีการจัดทําปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
ไมไดใหเปนการจัดทําตามหลักท่ัวไปของสนธิสัญญา อารัมภบทแหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน แสดงใหเห็นวาสมัชชาแหงองคการสหประชาชาติมุงแตเพียงใหปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน เปนเพียงขอความแนะแนวทางแกบรรดาประเทศสมาชิกสําหรับกอกฎหมายภายใน
หรือกฎหมายระหวางประเทศเพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนในแตละคราวเทานั้น และในประการ
ท่ีสําคัญท่ีสุดปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน มิไดกําหนดมาตรการบังคับสําหรับกรณีประเทศ
ภาคีสมาชิกใดละเมิดหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน61 
 ผูเขียนตํารากฎหมายระหวางประเทศ Mrs. Roosevelt ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชนแหงสหประชาชาติไดกลาววา “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ไมใชสนธิสัญญาหรือ
ขอตกลงระหวางประเทศและไมกอใหเกิดพันธะทางกฎหมายมันมีลักษณะเปนเอกสารที่แสดงถึง
หลักการของสิทธิมนุษยชนอันไมอาจโอนใหกันได ซ่ึงกอตั้งมาตรฐานเพื่อบรรลุผลสําหรับ
ประชาชนและประเทศท้ังมวล”62 
 อยางไรก็ตาม Ren’e CASSIN นักกฎหมายชาวฝรั่งเศสซ่ึงเปนหนึ่งในผูกอปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและไดรับรางวัลโนเบลท้ังไดรับการขนานนามวาเปนบิดาแหงสิทธิ
มนุษยชนก็ยืนยันวาปฏิญญามีคําบังคับมากกวาเปนเอกสารชี้แนะอยูบาง แบบในมาตรา 56 ของกฎ
บัตรสหประชาชาตินั้นรัฐสมาชิกท้ังปวงใหคําม่ันวาจะใหเปนการรวมกัน...ในการรวมมือกับ
องคการเพื่อใหบรรลุผลแหงความมุงหมายท่ีกําหนดไวในมาตรา 55 ซ่ึงสาระสําคัญก็คือการสงเสริม
ใหมีการเคารพในสิทธิมนุษยชน63 
 แมปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน จะมีลักษณะเปนเอกสารชี้แนะ รัฐจํานวนมาก    
ก็รับแนวทางไปปฏิบัติบางรัฐก็มีรัฐธรรมนูญท่ีระบุถึงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน โดยตรง
บางรัฐก็รับหลักการบางประการไปกําหนดไวในรัฐธรรมนูญของตน 

                                                 
61 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  (น. 1). เลมเดิม. 
62 พัฒนาการสิทธิมนุษยชน  (น. 35). เลมเดิม 
63 แหลงเดิม. 
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 นับต้ังแตป ค.ศ. 1948 เปนตนมา ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดกลายเปน
ปฏิญญาท่ีสําคัญท่ีสุดเปนแหลงพ้ืนฐานแหงความอุตสาหะระดับชาติและระดับประเทศในอันท่ีจะ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลตอสนธิสัญญา
ท้ังภาคีและพหุภาคี ตลอดจนเปนแกนกลางของรัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ รวมท้ังกฎหมาย
ภายในดวย ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้จึงเปนท้ังประมวลแหงการประพฤติและเปนไมวัด
ระดับการเคารพและการรับรูมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล64 
 2.5.3 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenent 
on Civil and Political Rights) 
 ผลสืบเนื่องมาจากปญหากฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ยังขาดการบังคับใชใหประเทศสมาชิกสหประชาชาติตองปฏิบัติอยางเครงครัดทําใหสรุปไดวา65 
  1) การคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยสหประชาชาติเทาท่ีเปนอยู เปนการปฏิบัติไป โดย
ขาดพื้นฐานทางกฎหมายสนับสนุนอยางเดนชัด เพราเหตุผลท่ีวาสหประชาชาติปราศจาก “ขอตกลง
ระหวางประเทศ” ท่ีจะกําหนดขอผูกพันหรือพันธะทางกฎหมายตอรัฐสมาชิก อีกท้ังปราศจากการ
กําหนดวิธีการคุมครองสิทธิมนุษยชนอีกดวย 
  2) นอกจากนั้นในกฎบัตรฯ ก็ไมไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของสหประชาชาติในการ
แกไขความเดือดรอนสําหรับกรณีท่ีมีคํารองเรียนหรือกลาวหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไวอยางเดนชัด
เชนกัน 
  3) ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเองก็มีจุดบกพรองอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยสหประชาชาติและกฎบัตรฯ ดังกลาวขางตน 
 ผลท่ีตามมาก็คือ กอใหเกิดความพยายามของสหประชาชาติเพ่ือแกไขจุดบกพรองของ
อุปสรรคท้ังสามประการขางตนในรูปของการทําสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศซ่ึงระบุ
สิทธิตางๆ ดวยถอยคําในทางกฎหมายอันกอใหเกิดขอผูกพันหรือพันธะทางกฎหมายตอรัฐสมาชิก
ท่ีจะตองปฏิบัติตาม รวมท้ังกําหนดวิธีการคุมครองสิทธิไวโดยชัดแจง 
 ในป ค.ศ. 1966 สหประชาชาติจึงไดจัดทํากติกาข้ึน 2 ฉบับ คือ กติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenent on Civil and Political Rights)         
มีผลบังคับเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม ค.ศ. 1976 และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม (International Covenent on Economic Social and Cultural Rights) มีผล
บังคับเมื่อวันท่ี 3 มกราคม ค.ศ. 1976 และพิธีการเลือกรับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
                                                 

64 กฎหมายระหวางประเทศ 2  (น. 55), นพนิธิ  สุริยะ, 2532,  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
65 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  (น. 75-76). เลมเดิม. 
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และสิทธิทางการเมือง (Optional Protocol to the International Covenent on Civil and Political 
Rights) 
 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดปรารภวา รับภาคี
ท้ังมวลไดตระหนักวา ตามหลักการซ่ึงไดประกาศไวในกฎบัตรสหประชาชาติ การยอมรับศักดิ์ศรี
ประจําตัวและสิทธิซ่ึงเสมอกัน และไมอาจโอนแกกันไดของสมาชิกท้ังปวงแหงครอบครัว มนุษย
เปนรากฐานแหงเสรีภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพในพิภพ 
 โดยรับรองวาสิทธิเหลานี้มาจากศักดิ์ศรีประจําตัวของบุคคล 
 โดยรับรองวา ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน อุดมการณท่ีวาเสรีชนมีเสรีภาพ
จากความกลัวและความตองการสามารถสัมฤทธ์ิผลไดก็ตอเม่ือมีการสรางสภาพ ซ่ึงทุกคนจะมีสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังสิทธิทางแพงและการเมืองดวย 
 โดยพิจารณาถึงพันธกรณีแหงรัฐภายในกฎบัตรสหประชาชาติท่ีจะสงเสริมความเคารพ
โดยสากลและการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
 โดยสํานึกวา ปจเจกบุคคลซ่ึงมีหนาท่ีตอปจเจกบุคคลอ่ืนๆ และตอประชาคมซ่ึงเปน 
ของตน มีความรับผิดชอบท่ีจะตอสูเพื่อการสงเสริมและการปฏิบัติตามสิทธิท่ีรับรองไวในกติกา
ปจจุบัน 
 สรุปการคุมครองสิทธิในกติกาฯ ไวดังนี้ 
 1) ประชาชนท้ังปวงมีสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง และโดยอาศัยสิทธิ
ดังกลาว ประชาชนสามารถกําหนดสถานะการเมืองของตนอยางเสรี66 
 2) รัฐภาคีเคารพและใหความม่ันใจแกบุคคลทั้งปวงในสิทธิท้ังหลายท่ีไดรับการ
คุมครองตามกติกาฯ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในทางเช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมือง เผาพันธุแหงชาติหรือสังคม กําเนิดหรือสถานะอ่ืนๆ67 
 3) รับรองสิทธิเทาเทียมกันของชายและหญิง68 
 4) ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินอันมีมาเปนสาธารณะซ่ึงคุกคามความอยูรอดของ
ประเทศชาติตามท่ีไดประกาศอยางเปนทางการแลว รัฐภาคีอาจงดเวนไมปฏิบัติตามพันธกรณี        
ในกติกาฯ ไดตามความจําเปนแหงสถานการณ69 

                                                 
66 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 1. 
67 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 2. 
68 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 3. 
69 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 4 . 
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 5)  บทบัญญัติแหงกติกาฯ ไมอาจตีความไปในทางใหสิทธิแกรัฐหรือบุคคลใดในอันท่ี
จะกระทําการใดๆ ท่ีเปนการมุงประสงคตอการทําลายสิทธิหรือเสรีภาพที่กติกาฯ รับรองไวหรือเปน
การจํากัดกติกาสิทธิยิ่งไปกวาท่ีไดรับรองไวโดยกติกาฯ70 
 6) รับรองสิทธิในชีวิต71 
 7)  หามมิใหมีการทรมานหรือกระทําการลงโทษท่ีโหดรายผิดมนุษยธรรม72 
 8)  หามนําคนมาเปนทาส หามซ้ือขายทาส และหามการเกณฑแรงงานและบังคับใช
แรงงาน73 
 9)  รับรองสิทธิในเสรีภาพและความม่ันคงแหงตน บุคคลใดจะถูกจับกุมหรือคุมขัง     
โดยพลการไมได บุคคลท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในขอหาทางอาญาจะตองถูกนําตัวไปยังศาลหรือ
พนักงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายโดยพลันเพื่อพิจารณาคดีในเวลาอันสมควรหรือเพื่อการปลอยตัว
ช่ัวคราว บุคคลท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวมีสิทธิรองเรียนตอศาลเพ่ือใหศาลพิจารณาถึงความชอบ
ดวยกฎหมายและหากมีการควบคุมตัวไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย ศาลก็อาจมีคําส่ังใหปลอยตัวได 
ท้ังนี้ บุคคลท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวโดยไมชอบดวยกฎหมายมีสิทธิเรียกรองใหชดใชคาสินไหม
ทดแทน74 
 10) บุคคลท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพตองไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมและไดรับการ
เคารพในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย75 
 11) บุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการเคล่ือนยายและการเลือกถ่ินท่ีอยูภายในเขตแดนของรัฐ
มีสิทธิออกจากประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศของตน การจํากัดสิทธิดังกลาวขางตนจะกระทํามิได 
เวนแตเปนไปตามกฎหมายอันจําเปนตองมีเพื่อรักษาความม่ันคงแหงชาติ ความสงบเรียบรอย       
การสาธารณสุขหรือศีลธรรมหรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และสอดคลองกับสิทธิอ่ืนๆ ท่ีกติกา
รับรองไว76 

                                                 
70 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 5. 
71 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 6. 
72 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 7. 
73 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 8. 
74 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 9.  
75 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 10.  
76 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 12. 
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 12) บุคคลมีความเสมอภาคกันในการพิจารณาคดีของศาลในคดีอาญา มีสิทธิท่ีจะไดรับ
การพิจารณาคดีอยางเปนธรรมและเปดเผยในศาลที่มีอํานาจ และอิสระและเปนกลาง77 
 13) บุคคลผูถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญามีสิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานวาเปน           
ผูบริสุทธ์ิ78 
 14) ในการพิจารณาคดีอาญา บุคคลซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับ
หลักประกันข้ันตํ่า ดังน้ี79  
  (1) สิทธิท่ีจะไดรับแจงสภาพและขอหาแหงความผิดโดยพลัน 
  (2) สิทธิท่ีจะมีเวลาและไดรับความสะดวกเพียงพอแกการเตรียมการตอสูคดีและมี
ทนายความ 
  (3) สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาคดีโดยปราศจากการชักชาอยางไมเปนธรรม 
  (4) สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาตอหนาและสิทธิท่ีจะตอสูคดีดวยตนเองหรือผาน
ทางผูชวยเหลือทางกฎหมายตามท่ีเลือกหาเอง 
  (5) สิทธิท่ีจะตามพยานซ่ึงเปนปรปกษตอตนเองและขอใหหมายเรียกพยานฝายตน
มาซักถามภายใตเง่ือนไขเดียวกันกับพยานฝายตรงขาม 
  (6) สิทธิท่ีจะไมถูกบังคับไปใหการปรักปรําตนเองหรือรับสารภาพผิด 
 15) บุคคลท่ีถูกลงโทษในคดีอาญามีสิทธิท่ีจะอุทธรณตอศาลสูง80 

 16) บุคคลยอมไมอาจถูกพิจารณาหรือลงโทษซํ้าในการกระทําผิดกรรมเดียวกันซ่ึงมีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษหรือปลอยตัวแลว 
 17) บุคคลจะถูกแทรกสอดในความเปนอยูสวนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการ
ติดตอส่ือสารโดยพลการหรือโดยมิชอบดวยกฎหมายไมได81 
 18) บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโนธรรมและศาสนา82 
 19) บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแหงการแสดงออก ซ่ึงรวมถึงเสรีภาพท่ีจะแสวงหา รับและ
กระจายขาวสารและความติดเห็นทุกรูปแบบ ท้ังนี้ ภายใตบังคับแหงกฎหมายที่จําเปนแหงการ

                                                 
77 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 14 (1). 
78 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 14 (2). 
79 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 14 (3). 
80 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 14 (5). 
81 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 17 . 
82 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 18. 
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เคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของผูอ่ืนหรือการใหความม่ันคงของชาติ ความสงบเรียบรอย การ
สาธารณสุขหรือศีลธรรม83 
 20) สิทธิในการรวมประชุมโดยสงบ ท้ังนี้ ภายใตบังคับแหงกฎหมายท่ีจําเปนแกสังคม
ประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชนดานความม่ันคงของชาติ หรือความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบ
เรียบรอย การสาธารณสุข ศีลธรรมหรือการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน84 
 21) สิทธิในเสรีภาพแหงการสมาคม สิทธิท่ีจะกอต้ังหรือเขารวมสหภาพแรงงาน ท้ังนี้ 
ภายใตบังคับแหงกฎหมายท่ีจําเปนแกสังคมประชาธิปไตยเพ่ือผลประโยชนดานความม่ันคง         
ของชาติ หรือความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบรอย การคุมครองสาธารณสุข ศีลธรรมหรือ
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน85 
 22) สิทธิในครอบครัว86 
 23) สิทธิเด็ก87 
 24) สิทธิทางการเมืองโดยการเขามีสวนรวมในรัฐกิจโดยการออกหรือไดรับการ
เลือกตั้งและโดยการเขาถึงบริการสาธารณะอยางเสมอภาค88 
 25) ความเสมอภาคตามกฎหมายโดยมีกฎหมายคุมครองและใหหลักประกันเพื่อปลอด
จากการเลือกปฏิบัติ89 
 26) สิทธิของชนกลุมนอย90 
 27) กติกากําหนดใหมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  (Human Rights Committee)
จํานวน 18 คน ซ่ึงถือสัญชาติของรัฐภาคี กรรมการถือสัญชาติของรัฐภาคีเกินกวา 1 คน ไมได     
คณะกรรมการฯ มาจากการเลือกตั้ง มีกําหนดเวลาอยูในตําแหนง 4 ป และปฏิบัติหนาท่ีโดยไมข้ึน
ตอผูใด 
 รัฐภาคีตองสงรายงานเกี่ยวกับมาตรการตางๆ ท่ีใชในการคุมครองสิทธิท่ีไดรับการ
คุมครองตามกติกาฯ นี้ภายใน 1 ป นับต้ังแตกติกา มีผลบังคับใช หลังจากนั้นรัฐภาคีจะตองสงรายงาน

                                                 
83 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 19. 
84 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 21.  
85 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 22. 
86 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 23. 
87 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 24. 
88 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 25. 
89 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 26. 
90 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 27. 
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ตามคําเรียกร องของคณะกรรมการฯ รายงานของรั ฐภาคี ใหส งไปยั งเลขาธิการสหประชาชาติ  
ซ่ึงจะเปนผูสงตอไปยังคณะกรรมการฯ เม่ือไดรับรายงานดังกลาวแลว คณะกรรมการฯ จะศึกษา
รายงานแลวสงรายงานของตนเองพรอมกับขอคิดเห็นท่ีเหมาะสมไปยังรัฐภาคี นอกจากนี้คณะ
กรรมการฯ ยังอาจสงขอคิดเห็นของตนไปยังคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมพรอมกับสําเนารายงาน
ตางๆ ท่ีตนไดรับจากรัฐภาคี อนึ่ง รัฐภาคีอาจประกาศในเวลาหน่ึงเวลาใดยอมรับอํานาจของคณะ
กรรมการฯ หนึ่งไดรองเรียนวารัฐภาคีอ่ืนๆ ไมปฏิบัติตามพันธกรณี ในกติกาฯ เร่ืองรองเรียนนี้จะ
ถูกรับไวพิจารณาก็ตอเมื่อรัฐภาคีไดประกาศยอมรับอํานาจของคณะกรรมการฯ เปนผูอ่ืนเทานั้น 
และเร่ืองรองเรียนนี้จะไมถูกรับไวพิจารณา ถาเปนเร่ืองเกี่ยวของกับรัฐภาคีซ่ึงมิไดประกาศยอมรับ
อํานาจคณะกรรมการฯ91 ท้ังนี้ ประเทศไทยไดใหภคยานุวัติแกกติกาวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenent on Civil and Political Rights) เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 
มีผลเม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2540 
 2.5.4  หลักการสิราคูซาวาดวยการจํากัดและการเล่ียงการปฏิบัติตามพันธกรณีแหงกติกา 
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Siracusa Principles on the Limitation and 
Derogation Provisions in the International Convenant on Civil and Political Rights) 
 หลักการสิราคูซา มีท่ีมาจากการประชุมท่ีจัดข้ึนโดยความรวมมือขององคกรภาคเอกชน 
อาทิ คณะกรรมการนักนิติศาสตรสากล (International Commission of Jurists) สมาคมกฎหมาย
อาญาระหวางประเทศ (International Association of Penal Law) สถาบันการศึกษาข้ันสูงระหวาง
ประเทศดานอาชญาศาสตร (International Institute of Higher in Criminal Science) ในเร่ืองการ
จํากัดและเล่ียงการปฏิบัติตามพันธกรณีของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง จัดข้ึน ณ เมืองสิราคัวส (Siracues) ประเทศอิตาลี ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
ศาสตราจารย ผูปฏิบัติงานและผูเช่ียวชาญดานสิทธิมนุษยชนจากทุกภูมิภาคท่ัวโลก ดวยเหตุท่ี
หลักการดังกลาวมีประโยชนและมีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากเปนการศึกษาถึงการตีความ การบังคับ
ใชและขอจํากัดของกติกาฯ ไวอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น เพื่อท่ีกติกาฯ ดังกลาวจะไดมีการนําไปใชใน
สวนของการตีความและบังคับใชไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับวัตถุประสงคของกติกาฯ 
รัฐบาลเนเธอรแลนดเรียกรองใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนําหลักการสิราคูซาไปปรับใชเปน
เอกสารทางการในการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในสมัยท่ี 41 ภายใตวาระเร่ืองกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน  
 
 
                                                 

91 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง, ขอ 28-45. 
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 หลักการโดยสรุปของบทนําของหลักการสิราคูซา ผูเขารวมประชุมเห็นพองตองกันวา 
การเคารพสิทธิมนุษยชน สัมพันธอยางใกลชิดกับการรักษาสันติภาพและความม่ันคงระหวาง
ประเทศ โดยแทจริงแลว การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางเปนระบบ บ่ันทอนความม่ันคงของชาติ   
และความสงบเรียบรอยของประชาชน อีกท้ังอาจเปนภัยคุกคามตอสันติภาพของนานาอารยประเทศ 
แมวาการพัฒนาทางเศรษฐกิจของรัฐตางๆ อาจอยูในระดับท่ีแตกตางกัน แตทวา การปฏิบัติตาม
หลักสิทธิมนุษยชน ถือเปนเร่ืองท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาโดยรวม 
 ถอยคํา “ความสงบเรียบรอยของประชาชน” ท่ีใชในกติกาฯ อาจถูกนิยามวาเปนขอสรุป
ของกฎเกณฑซ่ึงใหหลักประกันตอบทบาทหนาท่ีของสังคม หรือเปนการวางหลักการพื้นฐานท่ี
กอใหเกิดสังคมข้ึนมา การเคารพสิทธิมนุษยชนเปนสวนหนึ่งของความสงบเรียบรอยของประชาชน 
องคกรหรือตัวแทนของรัฐซ่ึงรับผิดชอบการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนจักตองถูก
ควบคุมการใชอํานาจโดยผานทางรัฐสภา องคกรศาล หรือองคกรอิสระท่ีมีอํานาจอื่นๆ  
 “ความมั่นคงของชาติ” ความม่ันคงปลอดภัยของชาติอาจถูกยกข้ึนเพื่อสนับสนุน
มาตรการในการจํากัดสิทธิบางประการไดก็แตเฉพาะเพื่อการปกปองการดํารงอยูของชาติหรือ     
บูรณภาพแหงดินแดน หรืออิสรภาพทางการเมืองของรัฐจากกองกําลังหรือการคุกคามดวยกําลัง          
ความม่ันคงปลอดภัยของชาติไมอาจถูกยกข้ึนเปนขออางเพ่ือจํากัดสิทธิเสรีภาพ เพียงเพื่อปองกันภัย
คุกคามการรักษากฎหมายอันเกิดจากกลุมยอยๆ ในทองท่ี ความมั่นคงปลอดภัยของชาติไมอาจถูก
ยกข้ึนเปนขออางเพ่ือจํากัดสิทธิเสรีภาพโดยอําเภอใจได และอาจจะนํามาใชไดเฉพาะเม่ือมีกี่วาง
มาตรการปองกันท่ีเพียงพอและมีการเยียวยาอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีใชอํานาจอยางเกิน
ขอบเขต การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางเปนข้ันตอนจะคอยๆ กัดกรอนความม่ันคงของชาติอยาง
แทจริง และจะเปนอันตรายตอสันติภาพและความม่ันคงระหวางประเทศดวย  รัฐมีหนาท่ีตอง
รับผิดชอบตอการละเมิดดังกลาว จะยกเร่ืองความม่ันคงปลอดภัยของชาติมาเปนขออางเพ่ือสราง
ความชอบธรรมในการขจัดฝายคานในการทําลายความม่ันคงปลอดภัยของชาติ หรือเพื่อใช
ปราบปรามของรัฐไมได 
 การเล่ียงการปฏิบัติตามพันธกรณีในสถานการณฉุกเฉิน “สถานการณฉุกเฉินท่ีเปนภัย
ตอความอยูรอดของชาติ” รัฐภาคีอาจใชมาตรการเล่ียงพันธกรณีของตนภายใตกติกาฯ ตามท่ีบัญญัติ
ในขอ 4 เฉพาะเม่ือเผชิญกับสถานการณพิเศษและอันตรายท่ีเกิดข้ึนจริงหรือใกลตัวซ่ึงคุกคาม    
ความอยูรอดของชาติ ภัยคุกคามความอยูรอดของชาติ ไดแก ภัยซ่ึงกระทบตอประชากรโดยรวม    
และอาณาเขตท้ังหมดหรือบางสวนของรัฐ ภัยซ่ึงคุกคามความสมบูรณทางรางกายของประชากร 
ความเปนอิสระทางการเมือง หรือบูรณภาพแหงดินแดนของรัฐนั้น หรือการดํารงอยูหรือการปฏิบัติ
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หนาท่ีพื้นฐานของสถาบันซ่ึงมีความจําเปนตอการใหหลักประกันและความคุมครองสิทธิท่ีรับรอง
โดยกติกาฯ   
  “จําเปนอยางยิ่งตอความฉุกเฉินเรงดวนของสถานการณ” ความรายแรง ระยะเวลาและ
ขอบเขตของพ้ืนท่ีของการเล่ียงพันธกิจใดๆ จักตองกระทําเพียงเทาท่ีจําเปนโดยเครงครัด เพื่อจัดการ
กับภัยคุกคามความอยูรอดของชาติและดวนสัดสวนท่ีสมควรกับลักษณะและขอบเขตของภัยนั้น  
ไมมีมาตรการที่จําเปนอยางยิ่งตอความฉุกเฉินเรงดวนของสถานการณ หากมาตรการปกติซ่ึงไดรับ
อนุญาตใหใชไดภายใตบทจํากัดเฉพาะของกติกา มีความเพียงพอท่ีจะจัดการกับภัยคุกคามความ 
อยูรอดของชาติ  รัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศท่ีควบคุมสถานการณฉุกเฉินจักตองกําหนด 
ใหมีการทบทวนอยางอิสระ โดยรวดเร็วและเปนระยะๆ โดยผูบัญญัติกฎหมายถึงความจําเปนของ
มาตรการท่ีเล่ียงพันธกรณี คําวินิจฉัยของเจาหนาท่ีรัฐ ไมอาจยอมรับเปนขอสรุปไดวา มาตรการ
เล่ียงการปฏิบัติตามพันธกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งตอสถานการณฉุกเฉินเรงดวนของสถานการณ 
 “สิทธิท่ีไมอาจยกเวนหรือเล่ียงได” จักตองไมมีรัฐภาคีใดท่ีแมในเวลาของสถานการณ
ฉุกเฉินซ่ึงกําลังคุกคามความอยูรอดของชาติ เล่ียงความคุมครองของกติกาฯ เกี่ยวกับสิทธิในชีวิต 
เสรีภาพท่ีจะปราศจากการทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษอันโหดราย ไรมนุษยธรรมหรือย่ํายี
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและจากการทดลองทางการแพทยหรือวิทยาศาสตรโดยปราศจาก          
ความยินยอมโดยสมัครใจ เสรีภาพจากการตกเปนทาสหรือการจํายอมรับภาระ สิทธิท่ีจะไมตอง
จําคุกจากการเปนหนี้ตามสัญญา สิทธิท่ีจะไมตองคําพิพากษาหรือตองโทษอยางหนักเกินไป        
โดยการบัญญัติกฎหมายอาญาท่ีมีผลยอนหลัง สิทธิท่ีจะไดรับการยอมรับเปนบุคคลตามกฎหมาย 
และเสรีภาพในการคิด มีจิตสํานึกและนับถือศาสนา สิทธิเหลานี้ไมอาจเล่ียงไดไมวาภายใต   
เง่ือนไขใดๆ แมแตเง่ือนไขท่ีมีวัตถุประสงค เพื่อความอยูรอดของชาติ  
 
2.6  แนวความคิดเก่ียวกับการกอการรายและการบังคับใชกฎหมายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
 แนวคิดเกี่ยวกับการกอการราย92 การกอการราย (Terrorism) เปนคําในภาษาฝร่ังเศส 
กําเนิดข้ึนจากความรุนแรงทางการเมืองในฝร่ังเศส หลังจากการปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนระบอบสาธารณรัฐ เม่ือป 2332 เนื่องจากไดมีประชาชน 
กลุมหนึ่งพยายามกอความไมสงบขึ้นโดยใชวัตถุระเบิดเปนอาวุธ ยังผลใหมีผูไดรับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตเปนจํานวนมาก ตลอดจนทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหายประกอบกับรัฐบาล
ฝร่ังเศสเองก็ไดดําเนินการปราบปรามและลงโทษผูกระทําผิดอยางรุนแรงเชนเดียวกัน ดังนั้น      
                                                 

92 จาก สถานการณความไมสงบเรียบรอยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  (น.5-6), โดย  เธียรชัย  หิรัญ,  
2547, กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.   
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ชาวฝร่ังเศส ไดเรียกการกระทําอันรุนแรงนี้วา “Terrorism” และเรียกการปกครองของรัฐบาล
ฝร่ังเศสในชวงระหวางป 2336 – 2337 วา “ยุคแหงความหวาดกลัว (Reign of Terro)”  
 การปลูกฝงอุดมการณทางการเมืองของรัฐปตตานี ในความคิดของการแบงแยกดินแดน
ในอดีตมีความเขมขนอยู ท่ีจังหวัดปตตานี แตคนเหลานั้นลมหายตายจากไป บางก็หลบหนี            
ไปตางประเทศความคิดทางการเมืองตกมาถึงคนรุนหนุมสาวใหม ซ่ึงไดรับการเพาะบมความคิด    
มาต้ังแตยังเด็กจากโรงเรียนตาดีกา โดยเอาหนังสือแบบเรียนจากมาเลเซียมาสอน โดยมิไดปรับปรุง
ใหเขากับประวัติศาสตร ประเพณี และวัฒนธรรมไทย เด็กเล็กสมัยนั้นคิดวามาเลเซียเปนประเทศแม 
จนกระท่ังถึงยุค “ใตรมเย็น” ของพลเอกหาญ  ลีนานนท ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรในโรงเรียนตาดี
กาใหมโดยให ศอ.บต เปนเจาของเร่ือง เชิญคนสําคัญทางศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใตมาทําการ
สัมมนาเพื่อรางหลักสูตร ทําใหเด็กเหลานั้นรูวา ประเทศไทย คือแผนดินเกิดท่ีมีพระบาทสมเด็จ     
พระเจาอยูหัวทรงเปนพระประมุข (ใตรมเย็นกองทัพแหงชาติ โดยพลเอกหาญ  ลีนานนท) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการกอการราย ไดวิวัฒนาการไปมากจนทําใหความหมายของคําวา   
“กอการราย” เปล่ียนรูปแบบไปจากเดิมและมักจะนําไปใชในความหมายของการกระทําโดยบุคคล 
หรือกลุมบุคคลธรรมดา นอกจากนี้ยังแพรระบาดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปในสังคมระหวาง
ประเทศดวย ซ่ึงไดใชรูปแบบอยางหน่ึงเปนรูปแบบของการใชกําลัง ความหวาดกลัวหรือการกอ
การราย เปนเคร่ืองมือในการตอรองกับรัฐ หรือบีบบังคับใหรัฐปฏิบัติตามเง่ือนไขความตองการ  
ของกลุม ซ่ึงเปนลัทธิใหมอีกลัทธิหนึ่ง ท่ีปรากฏขึ้นในสังคมระหวางประเทศน่ันก็คือ ลัทธิการ      
กอการราย 
 ในทางวิชาการคํานิยามของการกอการราย ยังมีลักษณะกระจัดกระจายและแตกตางกัน
ไปตามจุดมุงหมายของนักวิชาการแตละสํานัก จึงกลาวไดวากําหนดนิยามของการกอการราย          
ยังไมไดเปนท่ียอมรับโดยสากล และยังเปนประเด็นขอโตแยงกันอยู ตราบทุกวันนี้ 
 นักวิชาการทางสังคมศาสตรในสาขาตางๆ ไดแสดงทัศนะในเร่ืองนี้วาไดพยายาม
พัฒนาคําจํากัดความ ของการกอการรายแตในท่ีสุดพบวานิยามแตละนิยามตางสอดคลองเหมาะสม
กับรูปแบบ  (Model) ทางการวิจัยศึกษาแตละกรณีเปนการเฉพาะไปไมวานักปรัชญาหรือ              
นักประวัติศาสตรพยายามใหความหมายกวางๆ แตบอยคร้ังท่ีคําจํากัดความของพวกเขามักจะ
แตกตางกัน เจาหนาท่ีตํารวจอาจมองการกอการรายเปนปญหาของทหาร ทหารเองก็มองวา              
เปนปญหาของกระบวนการยุติธรรม นักกฎหมายก็ใหความหมายไปในทางกฎหมายท่ัวๆ ไป 
พนักงานอัยการก็มองในแงประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น ใครศึกษาเร่ืองการกอการรายก็จะพบวา               
คําจํากัดความมีมากเทาๆ กับความเห็นของเขาขณะน้ันนั่นเอง 
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 2.6.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 2.6.1.1 การบังคับใชกฎหมายพิเศษในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต93 
 นอกจากปญหาการดําเนินกระบวนการยุติธรรมท่ีไมเปนไปตามหลักกฎหมายแลว ใน
พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตยังมีปญหาอันเกิดจากการใชกฎหมายพิเศษเพิ่มข้ึนมาอีกโดยเฉพาะ
ผลจากประกาศใชกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 และพระราชกําหนดการบริหารราชหารใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังนี้ คือ  
 1)  เปนอุปสรรคตอการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมและเปนปญหาตอวิถีชีวิต
และการประกอบอาชีพตามสภาพทองถ่ิน เชน การประกาศเคอรฟวส หรือหามออกจากเคหสถาน
ในเวลาท่ีกําหนด การต้ังดานตรวจท่ีมากเกินไป เปนตน 
 2)  สงเสริมการใชความรุนแรงในการแกปญหา เชน ตามพระราชกําหนดบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 17 บัญญัติวา “พนักงานเจาหนาท่ี และผูมีอํานาจ
หนาท่ีเชนเดียวกับพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ไมตองรับผิดท้ังทางแพง ทางอาญา หรือ
ทางวินัย เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีในการระงับหรือปองกันการกระทําผิดกฎหมาย หากเปนการ
กระทําท่ีสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกินสมควรแกเหตุ หรือไมเกินกวากรณีจําเปน แตไมตัดสิทธิ
ผูไดรับความเสียหายท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากทางราชการ ตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี “บทบัญญัติเชนนี้อาจจะเปนการใหทายหรือสงเสริมใหเจาหนาท่ีใชความ
รุนแรงในการแกปญหาได” 
 3) เจาหนาท่ีท่ีทําการจับกุม คุมขัง สืบสวน โดยอางกฎหมายพิเศษ เพื่อหลีกเล่ียง 
ไมปฏิบัติตามกฎหมายปกติ เชน อางวาอาศัยอํานาจตามกฎอัยการศึก หรือตามพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยแทท่ีจริงแลว ถาเปนการปฏิบัติหนาท่ีในการ
ปองกันปราบปรามอาชญากรรมตามปกติจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญาและ
รัฐธรรมนูญ ไมสามารถอางกฎหมายพิเศษได 
 4) เจาหนาท่ีท่ีเขียนคํารองตอศาลเพ่ือขอออกหมายจับ หมายคน จะบรรยาย คํารองเกิน
ความเปนจริงเพื่อใชเปนเร่ืองความผิดตอความม่ันคง ท้ังๆ ท่ีบางเร่ืองเปนอาชญากรรมธรรมดา  
  2.6.1.2 การขัดแยงทางความคิดในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม94 
  ปญหาการดําเนินกระบวนการยุติธรรมท่ีไมเปนไปตามกฎหมายนั้น เปนกรณีท่ีเกิดข้ึนท่ัวไป
ในประเทศไทย ไมใชเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเทานั้น หากเม่ือใดเจาหนาท่ีของรัฐใน

                                                 
93 จาก การดําเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (น. 132-134). (พิมพครั้งท่ี  2) ,โดย  

จุฑารัตน  เอื้ออํานวยและคณะ, 2548, กรุงเทพฯ: เดีอนตุลา.  
94 แหลงเดิม  (น. 114-116). 
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กระบวนการยุติธรรมปฏิบัติหนาท่ีไมสอดคลองกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือตามหลัก
ของรัฐธรรมนูญ ก็ยิ่งเปนการเติมเช้ือความรุนแรงของปญหาใหเกิดข้ึนทวีคูณ 
 กรณีปญหาของกระบวนการยุติธรรม จึงเปนเพียงการตอกย้ําความขัดแยงของแนวคิด
ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมในหมูผูปฏิบัติ และแมในหมูประชาชนท่ัวไปก็ยังมี
แนวความคิดท่ีแตกตางกันอยู โดยฝายหนึ่งไดเรียกรองใหใชความรุนแรงเด็ดขาดในการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม แตอีกฝายหน่ึงเรียกรองใหคํานึงถึงหลักการตามกฎหมาย และหลัก  
นิติธรรมหรือเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 
 โดยฝายท่ีเรียกรองใหใชความรุนแรงเด็ดขาด  ในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมมักอางวา กรณีท่ีคนรายยิงผูบริสุทธ์ิ หรือยิงเจาหนาท่ีหรือกรณีตํารวจถูกยิงตาย เหตุใด
นักตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชนจึงไมมีการเคล่ือนไหวในเร่ืองนี้บาง ฝายท่ีเรียกรองใหคํานึงถึงหลักการ
ตามกฎหมายและหลักนิติธรรม ก็ยังแยงวาเปนคนละเร่ือง เพราะคนรายท่ียิงผูบริสุทธ์ิ หรือยิงตํารวจ
นั้น เปนเร่ืองท่ีกระบวนการยุติธรรม เวนแตจะมีการตอสูขัดขวางจนถึงขนาดตองใชสิทธิปองกันตัว
พอสมควรแกเหตุ ตํารวจก็อาจยิงคนรายถึงตายได ในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา มีตํารวจยิง
ตอสูกับคนรายและตํารวจถูกยิงตายเปนจํานวนสูงกวาประเทศไทยหลายเทา แตก็ไมมีเสียงเรียกรอง
ใหใชวิธีการยิงท้ิงคนรายจากคนอเมริกา เพราะคนอเมริกาเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลตองการ
ใหเปนตามข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมท่ัวไป  
 แนวคิดท่ีขัดแยงกันดังกลาวจึงเปนเร่ืองธรรมดา แมในนานาอารยประเทศท่ีเจริญแลว
ผานการโตแยงโตเถียงกันมากอนจนในที่สุด ไดขอสรุปวาหลักการดังกลาวไมไดมีความขัดแยงกัน
แตอยางใด เพราะในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมน้ัน จะตองเปนไปตามกฎหมายหรือ 
The Rule of Law และเปนไปตามหลักนิติธรรม หรือ Due Process of Law ซ่ึงเปนการเคารพหลักสิทธิ
มนุษยชน แตกรณีของประเทศไทย ดูเหมือนจะยังหางไกลที่จะไปถึงจุดสมดุลดังกลาว 
 ฉะนั้น เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ควรจะเปนแรงผลักดันและ
บทเรียน หรือบททดสอบที่สําคัญของกระบวนการยุติธรรมไทยท่ีจะพิสูจนใหเห็นวาจะสามารถ
สรางสมดุลไดหรือไม และเปนตัวช้ีวัดท่ีสําคัญท่ีจะพิสูจนวากระบวนการยุติธรรมไทยจะพัฒนา
ไปสูมาตรฐานของอารยประเทศไดหรือไม การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามกฎหมาย
ไทย 
 2.6.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการกออาชญากรรม95 

                                                 
95 สถานการณความไมสงบเรียบรอยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  (น. 18-22). เลมเดิม 
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 แนวความคิดเกี่ยวกับกลุมทางสังคม (Social Group) ท่ีรวมตัวกัน ซ่ึงในทางการเมือง
กลุมดังกลาวอาจจะใชอิทธิพลโดยการเรียกรองผลประโยชนตางๆ ซ่ึง Gabriel Almond ไดแบงกลุม
ออกเปน 4 กลุม ตามโครงสรางและกลุมผลประโยชน คือ  
  1) กลุมผลประโยชนประเภทสมาคม (Associational Interest Groups) ไดแก กลุม
ผลประโยชนท่ีมีการรวมตัวอยางเปนทางการ  มีการจัดระเบียบท่ีเปนระบบ  มีเปาหมายมี
วัตถุประสงคเพื่อพิทักษผลประโยชนของกลุมอยางชัดเจน เชน กลุมสหภาพแรงงาน (Trade Union) 
กลุมนักธุรกิจ กลุมตามเช้ือชาติ องคกรทางศาสนา และสมาคมพลเรือน เปนตน การเรียกรองความ
ตองการจะกระทําโดยอาศัยผูนํา หรือสมาชิกขององคการ 
  2) กลุมผลประโยชนประเภทสถาบัน (Institutional Interest Groups) ไดแก กลุมท่ี
จัดต้ังเปนทางการที่ไมไดเนนผลประโยชนเฉพาะกลุมเชนกลุมแรก แตเปนกลุมท่ีทําหนาท่ีในการ
สนับสนุนและการใหขอคิดเห็นในทางสังคมการเมือง เชน กลุมขาราชการ พรรคการเมือง 
การทหาร และสถาบันทางศาสนา หรืออาจจะรวมไปถึงกลุมยอย เชน กลุมนิติบัญญัติ (Legislative 
Blocs) กลุมขาราชการ  (Officer Cliques) กลุมเพื่ออุดมการณ  ( Ideological Cliques) เปนตน          
การเรียกรองความตองการกระทําโดยอาศัยสมาชิกขององคกรเหลานี้ 
  3) กลุมผลประโยชนท่ีไมใชเปนสมาคม (Non associational Interest Groups) เปนกลุม
ท่ีมีการรวมตัวคอนขางไมเปนทางการ คอนขางจะเปล่ียนแปลงงายไมมีกฎเกณฑท่ีชัดเจน ขาดความ
ตอเนื่องในการดําเนินงาน ตัวอยางของกลุมนี้ เชน อาศัยปจเจกชน คณะบุคคล หรือผูนําของกลุม 
เชน เจาของท่ีดิน และกลุมผูนําศาสนา 
  4) กลุมผลประโยชนท่ีมีรูปแบบเบ่ียงเบน (Anomic Interest Groups) เปนกลุมท่ีเกิดข้ึน
โดยมิไดตั้งใจ กลุมท่ีเรียกรองผลประโยชนโดยมีวิธีการที่เบ่ียงเบนนอกรูปแบบ ชอบใชความ
รุนแรงเชน กลุมกอการราย พวกกอการจลาจล กลุมผูประทวงและแกงคตางๆ เปนตน 
  การเรียกรองผลประโยชนของกลุมตางๆ ดังกลาวขางตน อาจจะเปนการเรียกรองอยาง
เปดเผย หรือแฝงเรน รูปแบบของการเรียกรองผลประโยชนจะเปนตัวช้ีวัดใหเห็นจุดเช่ือมระหวาง
ระบบการเมืองกับสังคม และระหวางระบบยอยตางๆ ภายในระบบการเมืองดวย 
  นักรัฐศาสตร นักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกันสวนใหญนิยมใชเปนรูปแบบในการ
วิเคราะหสังคมอุตสาหกรรมกาวหนา โดยเฉพาะในยุโรปท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาพูด เชน 
ประเทศในเครือจักรภพ และอเมริกา ตามแนวคิดของ Pluralist เช่ือวา กลุมตางๆ ในทางสังคม 
(Social Groups) นั้นมีอิสระ (Autonomy) จากกันและกันและรัฐบาล ความสัมพันธระหวางรัฐกับ
ประชาชนน้ันเปนความสัมพันธท่ีผานองคกรทางสังคม ไมวาจะเปนองคกรทางศาสนา สมาคม 
ธุรกิจ สหภาพแรงงาน และองคกรทางการเกษตร ฯลฯ ซ่ึงองคกรเหลานี้มีอํานาจมีการแขงขัน
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ระหวางกลุม (Competition) ตอสูและใชอํานาจในการตอรองกับอํานาจรัฐ เพ่ือใหไดมาซ่ึงความ
ตองการตางๆ ซ่ึงไดประโยชนมากนอยแคไหนอยูท่ีอํานาจการตอรอง 
 ดังนั้น ความแตกตางไมวาจะเปนในเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา จึงเปนส่ิงท่ียากจะกอใหเกิด
ความรวมมือภายในสังคม ความขัดแยงดังกลาวจึงคอนขางท่ีจะเปราะบางในการรวมตัวเปนชาติ 
การใชอํานาจในทางการเมืองจึงคอนขางท่ีจะใชวิธีท่ีเปนการบังคับมากกวาเปนการประสาน
ประโยชนระหวางกลุม 
 เพราะฉะนั้นหนา ท่ี ท่ี สําคัญของกลุมหลากหลายเหลานี้  จะทําหนา ท่ีปกปอง
ผลประโยชนของสมาชิกของตนเอง ขณะเดียวกันก็อาจเรียกประโยชนหรือการสนับสนุนจาก
รัฐบาลในลักษณะตางๆ ตามลักษณะของกลุม บุคคลอาจจะเปนสมาชิกไดมากกวาหนึ่งกลุมก็ไดแตการ
ท่ีบุคคลเปนสมาชิกในหลายๆ กลุมนั้นจะเปนการลดความรูสึกแปลกแยก หรือโดดเด่ียว (Sense of 
Alienation) แตจะมีประสบการณในการใชอํานาจตอรอง (Bargaining)  การประสานผลประโยชน 
(Compromise) มีความอดทน (Tolerance) มีการเรียนรูในความเปนกลาง (Moderate) ซ่ึงประสบการณ
เหลานี้ทําใหเกิดบุคลิกภาพ และทัศนคติเปนประชาธิปไตยมากขึ้นตามแนวความคิดของนักวิชาการ
กลุมนี้  การใชอํานาจทางการเมืองจึงเปนการใชอํานาจท่ีเนนในเร่ืองการประสาน และการ
ประนีประนอมยอมความ (Consensus) มากกวาการใชอํานาจในการบังคับ 
  ในสังคมท่ีเปน Pluralistic Society รัฐบาลจะแสดงบทบาทแตกตางกัน ถาเปน Social 
Pluralism รัฐบาลจะเปนตัวแทน และเปาหมายของความตองการของกลุมตางๆ ซ่ึงรัฐบาลกลางก็จะ
ตอบสนองตอผูนํากลุมตางๆ การริเร่ิมนโยบายจะเปนการประสานขอตกลงระหวางกลุมทางสังคม
ตางๆ ซ่ึงจะกอใหเกิดความเทาเทียมระหวางกลุม นโยบายสาธารณะจึงเกิดจากการประสาน
ประโยชนของผูนํากลุมทางสังคม (Social Groups)  
  ถาเปรียบเทียบสังคม Cultural Pluralism แลวจะพบวา บรรยากาศในทางการเมือจะมีแต
ความขัดแยง การเขาเปนสมาชิกของกลุมเชิงวัฒนธรรมมีเพียงไมกี่กลุมเพราะพื้นฐานของการเปน
สมาชิกไมแตกตางกัน ฉะนั้น บุคคลจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกลุมของตน เชน กลุมชาติ
พันธุ กลุมศาสนา การใชอํานาจในทางสังคมเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 
 
2.7 ท่ีมาของระบบกฎหมายและความหมายของสถานการณฉุกเฉิน 
  โดยจะขอกลาวถึงท่ีมาของระบบกฎหมายในสถานการณฉุกเฉิน ท้ังในระบบกฎหมาย
ตางประเทศ และระบบกฎหมายไทย โดยแสดงใหเห็นถึงสภาพการณโดยท่ัวไปของสถานการณ
ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะในตางประเทศ ซ่ึงทําใหเห็นสาเหตุ ลักษณะ ความหมายของสถานการณ
ฉุกเฉินท่ีไดเกิดข้ึน 
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 2.7.1 ท่ีมาของระบบกฎหมายสถานการณฉุกเฉินในตางประเทศ 
  2.7.1.1 ท่ีมาของระบบกฎหมายสถานการณฉุกเฉินในประเทศฝร่ังเศส96 
  กฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินตามรัฐบัญญัติลงวันท่ี 3 เมษายน ค.ศ. 1955 วาดวย
สถานการฉุกเฉิน และการประกาศสถานการณฉุกเฉินในอัลจิเรีย 
 จากสรุปรายงานรัฐสภาเกี่ยวกับกฎหมายสถานการณฉุกเฉิน  ฉบับลงวันท่ี  15
พฤศจิกายน 2005 ของนาย Philippe Houillon ไดสรุปสภาพปญหาของกฎหมายวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินตามรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 3 เมษายน ค.ศ. 1955 ไววามีท่ีมาจากสงครามท่ีเกิดข้ึนในเมืองอัลจิเรีย 
โดยกอนที่มีการใชกฎหมายสถานการณฉุกเฉินในประเทศฝร่ังเศสมีการประกาศใชกฎอัยการศึก 
3 คร้ังในสถานการณเม่ือป 1819, 1914 ในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และในป 1939 ในสมัย
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีนาย Edgar Fature เปนนายกรัฐมนตรี รัฐบาลและผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
ทหารในขณะนั้น มีความเขาใจวาเหตุการณท้ัง 3 คร้ังนั้น มีลักษณะท่ีไมสามารถนํามาใชไดใน
สถานการณอัลจิเรีย เพราะกฎอัยการศึกจะนํามาใชได ในกรณีภยันตรายท่ีเกิดข้ึนจากสงครามกับ
ตางประเทศเทานั้น แตเหตุการณในเมืองอัลจิเรีย เปนเพียงสถานการณนองเลือด (Troubles 
Sanglants) ดังนั้นรัฐบาลฝร่ังเศสจึงเลือกที่จะใชสถานการณฉุกเฉินแทนกฎอัยการศึก ตอมาวันท่ี 18 
มีนาคม 1955 รัฐไดเห็นชอบรางกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน และไดเสนอตอสภา
ผูแทนราษฎรซ่ึงไดพิจาณาเม่ือวันท่ี 30 และ 31 มีนาคม 1955 โดยผานการพิจารณาเม่ือวันท่ี 3 
เมษายน 1955 รัฐบาล และผานการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดของฝร่ังเศส (Conseil d’ Etat) 
ประกาศใชในอัลจีเรีย ระยะเวลา 6 เดือน เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 1955 การประกาศใชกฎหมายดังกลาว
เปนกฎหมายท่ีตอตานกบฏ (Rebellion) โดยการเลือกใชมาตรการที่เหมาะสมคือสถานการณฉุกเฉิน
แทนประกาศอัยการศึก และหลังจากนั้นรัฐบัญญัติลงวันท่ี 3 เมษายน 1955 ไดมีการประกาศใชอีก
หลายคร้ัง คือ 
  1) เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 1958 สถานการณฉุกเฉินไดถูกประกาศในฝร่ังเศสใน
เมืองอัลเจ เปนระยะเวลา 3 เดือน โดยไดนํามาตรา 11 ของกฎหมายท่ีใหอํานาจแกฝายปกครองไม
เฉพาะอํานาจในเวลากลางวัน กลางคืน แตรวมถึงการใชมาตรการในการหามส่ือสารมวลชน 
ทุกรูปแบบ 
  2)  เหตุการณท่ีเรียกวา “กบฏนายพล” เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 1961 
  3)  รัฐบาลอางเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองใชอํานาจตามกฎหมายในสถานการณฉุกเฉิน
เม่ือ 1985 ตามรัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี 12 มกราคม 1985 ในดินแดน Nouvelle – Caledonie  
                                                 

96 จาก การควบคุมฝายปกครองในสถานการณฉุกเฉิน  (วิทยานิพนธปริญญามหาบันฑิต)  (น. 9-10), 
โดย  ทรงศักด์ิ  รักศักด์ิสกุล, 2549, กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร..   

DPU



 58 

 4) การประกาศสถานการณฉุกเฉินในประเทศฝร่ังเศส ตามรัฐบัญญัติลงวันท่ี 3 
เมษายน 1955 เกิดข้ึนคร้ังสุดทายเมื่อเกิดสถานการณจลาจล ในเมืองปารีส เม่ือเดือนพฤศจิกายน 
2005 ซ่ึงรัฐบาลเห็นวาไมสามารถแกไขสถานการณโดยการใชกฎหมายในสถานการณปกติได       
จึงไดตรารัฐกฤษฎีกา ฉบับลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2005 โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติ ประกาศ
สถานการณฉุกเฉินเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2005 เพื่อแกไขปญหาการจลาจลดังกลาว 
 จากขอเท็จจริงดังกลาวพบวา การใชอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินของ
ฝร่ังเศสนั้น ฝายบริหารจะแสดงใหเห็นวา สถานการณฉุกเฉินเปนสถานการณท่ีมีลักษณะพิเศษ 
ลักษณะเฉพาะ แตบางคร้ังฝายบริหารไดใชเปนขออางในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน             
ดวยเหตุผลตางกัน และยังมีความขัดแยง 
 2.7.1.2 ท่ีมาระบบกฎหมายสถานการณฉุกเฉินในอังกฤษ97 
 จากประวัติศาสตร “กฎอัยการศึก (Martial Law)” ถือกําเนิดจากอังกฤษ ตั้งแตสมัยของ
ราชวงศ Tudors และ Stuarts ในคริสศตวรรษท่ี 14 เพ่ือใชในการปราบปรามผูกอการกบฏ และ
ความไมสงบเรียบรอยในประเทศ มีการนํากฎอัยการศึกไปใชในในดินแดนท่ีเปนอาณานิคม เชน 
อินเดีย อเมริกา จาไมกา แอฟริกาใต ศรีลังกา ไอรแลนด และพมา เปนตน โดยมีเหตุผลบนหลักการ
ท่ีวา “รัฐมีสิทธิท่ีจะปองกันตนเอง” (Self-defense) ตอมา เม่ือประเทศท่ีเคยเปนอาณานิคมของ
อังกฤษไดรับเอกราช ไดมีการนําเอากฎหมายวาดวยกฎอัยการศึกไปใชเปนแนวทางใหอํานาจแก
รัฐบาลและทหารในการใชกําลังปราบปรามผูกอการกบฏ และความไมสงบเรียบรอยข้ึนใน
ประเทศ98 กฎอัยการศึกของอังกฤษในหลักท่ัวไปของกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) นั่นคือ 
หลัก Rule of Law เปนหลักการพอสมควรแกเหตุ แตเม่ือมีการประกาศกฎอัยการศึกแลวจะตองตรา
พระราชบัญญัติคาปฏิกรรมสงคราม ค.ศ. 1920 (Indemnity Act 1920) เพ่ือคุมครองผูออกคําส่ัง
ระหวางการรบหรือการสงครามมิใหถูกฟองรอง เชน กรณีพระราชบัญญัติคาปฏิกรรมสงคราม   
ค.ศ. 1920 (Indemnity Act 1920) 1920 ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ในปจจุบันประเทศอังกฤษยังคง
มีกฎอัยการศึกบังคับใชจนกระท่ังปจจุบันนี้ 
 ในป ค.ศ. 1918 ตอเนื่องถึงป ค.ศ. 1919 ไดมีการรางกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณ
ฉุกเฉินเปนคร้ังแรก โดย Sir Eric Geddes รางกฎหมายดังกลาวโดยไววางเง่ือนไขในชุมชนใน
สถานการณฉุกเฉินใหรัฐบาลมีอํานาจพิเศษในการกําหนดโทษ ในคดีการเดินขบวนประทวง การ
กอความไมสงบเรียบรอยของพลเมืองและการกอการรายกบฏ การประกาศสถานการณฉุกเฉินถูก

                                                 
97 การควบคุมฝายปกครองในสถานการณฉุกเฉิน (น. 10-13). เลมเดิม. 
98 The Original of Emergency Power Acts in the UK.  Available URL: Retrieved, 2008  January, 10, 

from http://www.statewatch.org/news/2003/jun/23bcivit.htm      
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ประกาศโดยพระมหากษัตริย และตองไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา การ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินอํานาจเบ็ดเสร็จเปนของฝายบริหาร ซ่ึงเปนฝายผลเรือน ในการรักษา
ความสงบเรียบรอยมีอํานาจในการท่ีจะแกไข หรือละเวนกฎหมายท้ังหมด โดยใหตราเปนพระราช 
บัญญัติการใชอํานาจกรณีฉุกเฉิน ค.ศ. 1920 (Emergency Power Act 1920) มีบทบัญญัติใหอํานาจ
ฝายบริหารดังกลาวและมีขอยกเวนในการใชอํานาจของฝายบริหารไวดวย ดังน้ี 
 1)  ระเบียบปฏิบัติในคดีอาญาจะตองไมถูกยกเลิกแกไข หมายความวา กระบวนการ
ดําเนินคดีอาญาท่ัวไปใชเหมือนกรณีปกติ 
 2) การปฏิบัติการในชวงส้ันๆ อาจยกเวนเร่ืองสิทธิเสรีภาพของพลเรือนได โดยจะ
ลงโทษบุคคลโดยไมมีการพิจารณาคดีไมได 
 3) การประกาศสถานการณฉุกเฉินตองไมเกิน 1 เดือน หากจะขยายระยะเวลา
สถานการณออกไปตองไดรับความเห็นจากรัฐสภา 
 จากประวัติศาสตรพบวา ตั้งแต ค.ศ. 1920-1973 มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินใน
อังกฤษ จํานวนส้ิน 11 คร้ัง และหลังจากนั้นไดเกิดสถานการณท่ีเกี่ยวของกับความม่ันคงภายใน 
ประเทศ หลังจากเกิดเหตุระเบิดท่ีเมือง Old Bailey ในป ค.ศ. 1973 และในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 
1974 เนื่องจากการตอสูระหวางรัฐบาล กับขบวนการ IRA (Irish Republican Army) รัฐสภาได
ผลักดันใหมีการตราบทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกันกอการรายช่ัวคราว รวมถึงการวางแผนเหตุ
ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต บทบัญญัติของการปองกันการกอการรายดังกลาวไดแบงเปน 3 
สวนประกอบดวย 
 สวนท่ีหนึ่ง เปนการประณามการกระทํากอการรายของขบวนการ IRA บัญญัติดังกลาว
ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเนรเทศ การกําหนดอัตราโทษจําคุกต้ังแต 5 ป ข้ึนไป สําหรับการ
เปนสมาชิกของขบวนการ IRA  
 สวนที่สอง อํานาจตามกฎหมายรักษาความสงบเรียบรอย (Homeland Security) ในการ
ตระเตรียมการผลักดัน และปฏิบัติการกับลัทธิกอการราย การตอใบอนุญาตใหผูพักอาศัยอยูใน
ประเทศอังกฤษ สําหรับผูเคยพักอาศัยอยูกอนหนาท่ีจะบัญญัติกฎหมาย 20 ป 
 สวนท่ีสาม อํานาจในการจับกุม กักขังของตํารวจ โดยใหสามารถควบคุมบุคคลตอง
สงสัยได 48 ช่ัวโมง เจาหนาท่ีตํารวจมีอํานาจในการตรวจคนหาพยานหลักฐานโดยไมตองออก
หมายคน 
 แตในการเพ่ิมอํานาจพิเศษดังกลาว ไมสามารถกลาวหา และดําเนินการกับผูถูกจับกุม
เพื่อนําไปสูระบวนการยุติธรรมในช้ันศาลได 
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 ในปจจุบันอังกฤษ ไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินท่ีเรียกวา “Civil 
Contingencies Act 2004”99 โดยไดวางมาตรการ (Measures) ทางกฎหมายไว เพ่ือปองกันภัยพิบัติ
ใหกับพลเรือนในสหราชอาณาจักร โดยกําหนดใหมีการออกกฎเปนกรณีพิเศษข้ึนใชบังคับช่ัวคราว 
(กฎในสถานการณฉุกเฉิน) เพื่อใหเปนเคร่ืองมือในการจัดการกรณีท่ีมีสถานการณฉุกเฉินรายแรง 
บทบัญญัติของ Civil Contingencies Act 2004 เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการตระเตรียมการของ
ทองถ่ิน สําหรับการปองกันภัยพลเรือนเปนการปรับปรุงแกไขจากพระราชบัญญัติวาดวยการใช
อํานาจในสถานการณฉุกเฉินโดยสรางกรอบแนวความคิดใหม ท่ีใชกฎเกณฑของกฎหมายเปน
เคร่ืองมือพิเศษเทาท่ีจําเปน เพื่อรับมือกับความเส่ียงของสถานการณในดานตางๆ และเพื่อจัดการกับ
ผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณฉุกเฉิน 
 2.7.1.3 ท่ีมาระบบกฎหมายสถานการณฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกา100 
   เปนท่ีไดทราบกันวา ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้นสืบทอดมาจากจารีต
ประเพณีของอังกฤษ ซ่ึงเปนระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และไดมีการพัฒนาอยาง
เปนอิสระจากระบบกฎหมายของอังกฤษ จนกระท่ังมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด และมี
กฎหมายหลักของสหพันธรัฐ (Federal Law) และกฎหมายของรัฐ (State Law) อีก 50 รัฐ ในสหรัฐ 
อเมริกาใชรวมกันอยางไมขัดแยง จากการศึกษาพบวาในระหวางสงครามกลางเมืองในสหรัฐ 
อเมริกา (ค.ศ. 1861-1865) ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก และใชกําลังทหารโดยใชอํานาจกฎ
อัยการศึกเกินขอบเขตอันสมควรไปอยางมากมาย สงครามกลางเมืองดังกลาวทําใหสหรัฐอเมริกา 
ไดมีพระราชบัญญัติใหอํานาจแกประธานาธิบดีส่ังใหใชกําลังทหารได ในกรณีเกิดความไมสงบ
ภายในประเทศ และตอมาไดมีพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการใชกําลังทหาร เพื่อควบคุมสถานการณ
ฉุกเฉินในการปราบปรามความความไมสงบภายในประเทศ และในบางคร้ังก็มีการประกาศวาเปน
การใชกฎอัยการศึกหรือมีนัยวาเปนการใชกฎอัยการศึก แตบางคร้ังก็อางอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ตางๆ ท่ีสภา Congress ออกมาใชบังคับ กรณีท่ีถือวาเปนสถานการณสงครามท่ีมีการประกาศกฎ
อัยการศึกท่ีชัดเจน คือ การประกาศกฎอัยการศึกในป ค.ศ. 1942 ไดเกิดสงครามกลางเมืองรัฐบาล
สองรัฐบาลชิงอํานาจกันในการปกครองรัฐโรดไอนแลนด สภานิติบัญญัติของรัฐประกาศใชกฎ
อัยการศึกเต็มอัตราทั่วทั้งรัฐ และรองขอความชวยเหลือไปยังประธานาธิบดี ใหสนับสนุนการ
กระทําของสภานิติบัญญัติของรัฐโรดไอนแลนดใหชวยเหลือในการปราบจลาจลใหสลายตัวไป 

                                                 
99  Introduction to the Civil Contingencies Secretariat (online).   Available URL  Retrieved  2007, 

October, 7 from http://www.ukresilience.info/ccs.aspx.   
100 การควบคุมฝายปกครองในสถานการณฉุกเฉิน (น. 13-15). เลมเดิม.  
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 การใชอํานาจในระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉินของสหรัฐอเมริกาไดถูก
บัญญัติไวรัฐธรรมนูญ และ U.S.C. ไดบัญญัติเง่ือนไขและวิธีการใชอํานาจอยางชัดเจน โดยเมื่อ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินแลวประธานาธิบดีจะเปนผูควบคุมสถานการณท่ีเกิดจากสงคราม  
ความไมสงบเรียบรอยภายในและนอกประเทศโดยรวมถึงสถานการณท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ดวย บทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับภยัพิบัติในระดับสหพันธรัฐไดบัญญัติไวใน U.S.C. Title 
42 เร่ือง การบรรเทาสาธารณะภัย (Disaster Relief-Emergency Preparedness) นอกจากนี้แลวการใช
อํานาจของประธานาธิบดีในสถานการณฉุกเฉิน สําหรับความมั่นคงและปลอดภัยภายในประเทศ 
(Internal Security Emergency) เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยใน
ประเทศหลังจากเหตุการณ เม่ือวันท่ี 11 กันยายน ค.ศ. 2001 หรือท่ีเรียกวา “รัฐบัญญัติตอตานการ 
กอการราย” เปนอํานาจฝายปกครองในการคุมขัง การเขาถึงขอมูลสวนตัว เชน การดักฟงโทรศัพท 
การดักฟงขอมูลทางคอมพิวเตอร การหมายคนสําหรับการหาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปน
อํานาจของสํานักงานสืบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation) ท่ีมีอํานาจสอบสวนองคกร
อาชญากรรมและองคกรยาเสพติด 
 2.7.2  ท่ีมาของระบบกฎหมายสถานการณฉุกเฉินในประเทศไทย101 
 ในอดีตท่ีผานมาไดมีกฎหมายท่ีใชในสถานการณท่ีไมปกติ หรือสภาวะสงคราม           
มีหลายฉบับ มีการแกไขเปล่ียนแปลงหลายคร้ัง ตั้งแตกฎหมายพระเจามังราย กฎหมายตราสามดวง 
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2440 (ร.ศ. 126)102 สุดทายคือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก       
พ.ศ. 2457 ซ่ึงไดแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวจํานวนท้ังส้ิน 5 คร้ัง103 มีเจตนารมณเพื่อใหเปน
เคร่ืองมือ หรือมาตรการทางกฎหมายในการท่ีจะรับรองอํานาจของเจาหนาท่ีในการที่จะรักษาความ
ม่ันคงของประเทศชาติ เม่ือยามคับขัน เหตุท่ีจะตองเรียกวากฎอัยการศึกนั้น เพราะเหตุวากฎหมายน้ี
ประกาศใชไดแตเฉพาะเวลามีสงคราม หรือการจลาจล หรือมีความจําเปนท่ีจะรักษาความเรียบรอย
ใหปราศจากภัย “กฎอัยการศึก” จึงถือเปนกฎหมายในยามศึกสงครามโดยเปนระบบกฎหมายพิเศษ  

                                                 
101 การควบคุมฝายปกครองในสถานการณฉุกเฉิน (น. 16-20). เลมเดิม. 
102 โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกับประวัติศาสตรที่มาของกฎอัยการศึก โดยศึกษาไดจาก 

หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ.  ประวัติศาสตรกฎหมาย.  น.57-58. 
103 พระราชกําหนดแกไขกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พุทธศักราช 2458, พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2483, พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 
พุทธศักราช 2483 พุทธศักราช 2488, พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502, คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 303 
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515. 
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ท่ีมีไวใชในยามที่ประเทศอยูในวิกฤต และท่ีมีความจําเปนตองจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน    
ลงไปบางเพื่อความม่ันของราชอาณาจักร 
 ตอมา มีการตราพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน       
พ.ศ. 2495104 โดยมีเจตนารมณท่ีจะกําหนดวิธีการบริหารราชการบางประการ ไวเม่ือมีสถานการณ
ฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแหงราชอาณาจักร ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีงามของ
ประชาชนและสวัสดิภาพของพลเมือง กฎหมายฉบับนี้ไดใหอํานาจฝายบริหารโดยนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ในอดีตไดมีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินรวมท้ังส้ิน 7 คร้ัง 
 
2.8  อํานาจรัฐในสถานการณฉุกเฉิน 
 อํานาจรัฐในสถานการณฉุกเฉินตรงกับภาษาอังกฤษวา Emergency Power หรือ State 
of emergency เปนอํานาจพิเศษท่ีฝายบริหารใชจัดการกับการคุกคามตอความสงบเรียบรอย              
ของประเทศซ่ึงในเวลาปกติไมสามารถกระทําได เปนสถานการณท่ีเกิดข้ึนอยางปจจุบันทันดวน            
มีผลกระทบตอประเทศชาติและประชาชนในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทําใหการบริหาร
ประเทศเปนไปดวยความยากลําบาก ไมสามารถใชอํานาจรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนภารกิจพื้นฐานของรัฐ (Primary 
Function)105 ในสถานการณฉุกเฉินฝายบริหารมีความจําเปนท่ีจะตองมีอํานาจพิเศษเพื่อความ
คลองตัวและเด็ดขาดเขาจัดการหรือระงับสถานการณใหกลับสูปกติ 
 การศึกษาการใชอํานาจรัฐในสถานการณฉุกเฉินในแงของกฎหมาย ซ่ึงเปนโครงสราง
และหลักเกณฑของสังคม ประเทศท่ีปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยยึดถือหลักนิติรัฐ           
การบัญญัติกฎหมายใหอํานาจฝายบริหารเปนกรณีพิเศษสามารถเขาลิดรอนตอสิทธิมนุษยชนของ
ประชาชนมากกวาปกติ โดยเฉพาะสถานการณฉุกเฉินนั้นจะตองเปนไปตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีรับรองใหอํานาจไว 
 
 
 

                                                 
104 “พระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2495.” ราชกิจจานุเบกษา เลม

ที่ 69 ตอนที่ 16 (11 มีนาคม 2495). น. 78. 
105 John Salmond. (1924). Jurisprudence. p.144. (อางถึงใน จันจิรา  เอี่ยมมยุรา. (2530). รัฐวิสาหกิจ

มหาชน (รัฐวิสาหกิจ) ในกฎหมายไทย : ศึกษาในเชิงประวัติศาสตรและเชิงวิเคราะหขอความคิด. น. 4). 
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2.9 มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใชเก่ียวกับการกระทําความผดิฐานกอการราย  
 ดังท่ีไดกลาวถึงแนวคิด ทฤษฏี ความเปนมาของการกระทําความผิดฐานกอการราย
สากลในลักษณะท่ัวไป ขางตนแลว และยังไดกลาวถึงท่ีมาความหมายของสถานการณฉุกเฉิน โดย
กอนท่ีจะกลาวถึงมาตรการทางกฎหมายในการบังคับใชเกี่ยวกับการกระทําวามผิดฐานกอการราย
นั้น จะขอกลาวถึงประวัติความเปนมา และกระบวนการกอการรายของประเทศไทย เพื่อสรางความ
เขาใจใหดียิ่งข้ึน ถึงสภาพความเปนมาวาเกิดข้ึน หรือมีการรวมตัวจนกลายเปนขบวนการกอการราย
ไดอยางไร 
 2.9.1  ประวัตคิวามเปนมาของการกอการราย 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย106 
 หลังจากการผนวกดินแดน “หัวเมืองมลายู” เขามาอยูเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักร
ไทยเม่ือป พ.ศ. 2328 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดเกิดปฏิกิริยา
จากกลุมชนช้ันนําทองถ่ินเสมอมา โดยชวงแรกสุลตาน เจาพระยาปตตานี ไมพอใจท่ีตองตกอยู
ความควบคุมดูแลของเมืองสงขลา แถมยังตองสงเคร่ืองบรรณาการ “บุหงามาศ” มาใหกรุงเทพ  
มหานครอีกดวย จนผลสุดทายเจาเมืองปตตานีไดยกทัพเขาราวีสงขลาและสามารถตีเมืองไดสําเร็จ
เม่ือป พ.ศ. 2334 ซ่ึงจากการศึกสงครามคร้ังนี้ ทําใหทัพหลวงจากกรุงเทพมหานคร ตองรวมมือกับ
ทัพนครศรีธรรมราชบุกเขายึดสงขลาคืนมาจากสุลตานตวนกู รามิกดิน นอกจากนี้ยังสงผลให
ประเทศราช “รัฐปตตานี” ตองถูกแบงแยกแตกออกเปน 7 เมืองยอย คือ ปตตานี ยะลา ยะหร่ิง 
ระแงะ รามัน สายบุรี หนองจิก โดยใหแตละเมืองมี “สุลตาน” เปนเจาครองนครอิสระ แยกออกจาก
กัน 
  คร้ังลวงมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดทรงปฏิรูป
การปกครองตามระบบรัฐชาติสมัยใหมในป พ.ศ. 2444 เรียกวา “พระราชบัญญัติลักษณะการ
ปกครองทองถ่ิน ร.ศ. 116” มีผลใหหัวเมืองมลายูท้ังเจ็ดตองเปล่ียนยายกลับมาข้ึนกับขาหลวง
มณฑลนครศรีธรรมราช ในขณะน้ันเอง พระยาวิชิตภักดี หรือ เต็งกู อับดุลกาเดร กามารุดดิน 
(Tengku Abdul Kadir Kamaruddin) สุลตานแหงรัฐปตตานี  ไดรวมกับพระยาเมืองสายบุรี          
เมืองระแงะและเมืองรามันชวยกันดําเนินการตอตานรัฐบาลของประเทศไทย จนทําใหตอมาถูก
ปราบปรามถอดยศและจับกุมคุมขังในขอหากบฏอยู 2 ป เม่ือไดรับการอภัยโทษตัวออกมา           
เปนอิสระแลว จึงหนีขามฝงไปอยูยังรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย 
  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 6 ทรงจัดแบงอาณาเขตอีกคร้ัง 
โดยปรับใหมใหเหลือแค 4 เมือง ไดแก ปตตานี ยะลา สายบุรี ระแงะ รวมเรียกวา “มณฑลปตตานี” 
                                                 

106 จาก  อัลกออิดะห ญิฮาด เจได และขบวนการกอการรายภาคใต  (น. 31-33), โดย  
อัศวิน  เนตรโพธิ์แกว, 2548, กรุงเทพฯ: โอเพนบุค  
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ในชวงระหวางป พ.ศ. 2454-2460 พระยาวิชิตภักดี พยายามยื่นเร่ืองขอรับเบ้ียหวัดยอนหลัง รวมท้ัง
ขอกรรมสิทธ์ิครอบครองมรดกท่ีดินเดิมดวย แตมิไดรับการพิจารณาจากรัฐบาลไทยเนื่องจากถือวา
เคยเปนกบฏตอแผนดิน ผลสุดทายพระยาวิชิตภักดี จึงหาวิธีตอสูกับรัฐบาลไทยอีกคร้ังต้ังแตบัดนั้น 
 ในเวลาตอมา “กูดิน” หรือ “เต็งกู มามุด มะไฮยิดดิน (Tengku Mahmud Mahyideen) 
บุตรชายเล็กของพระยาวิชิตภักดี ไดดําเนินรอยตามแนวคิดของบิดาโดยกาวหนาไปถึงข้ันรวบรวม
สมัครพรรคพวกเม่ือป พ.ศ. 2491 กอต้ังเปนสมาคมชาวมลายูแหงมหาปตตานีมีช่ือส้ันๆ วา “กัมปา” 
(GAMPAR ยอมาจาก Gabungan Melayu Patani Raya) มีสมาชิกสวนใหญเปนเช้ือพระวงศจังหวัด
ชายแดนใตและชาวกลันตัน แตความมุงม่ันมิใชเพ่ือการแยกตัวเปนเอกราชจากไทยเพียงอยางเดียว
เพราะเปาหมายสูงทาย คือ การ รวมปตตานี เขากับกลุมรัฐดานเหนือของมาเลเซียโดยไดรับแรง
สนับสนุนจากกลุมการเมืองในมาเลเซียขณะนั้น คือ พรรคชาตินิยมมลายู (Malay Nationalist Party)  
 ชวงเวลาใกลเคียงกันเร่ิมมี “กลุมผูนําทางศาสนา” กาวข้ึนมาทําหนาท่ีแกนนําฝาย
ชาวบานในการตอตานรัฐบาลไทยดวยเชนกัน โดยต้ังแตในป พ.ศ. 2488 ฮะญีมูฮํามัด สุหลง          
บินฮะญีอับดุบกาเดร ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานีไดกอต้ังองคกรข้ึนมาช่ือวา 
“กลุมเคล่ือนไหวประชาชนปตตานี” (Patani People’s Movement หรือ PPM) ,ขอเรียกรองใหแยก
ศาลอิสลามออกจากศาลจังหวัดแตทางรัฐบาลไทยไดตอบปฏิเสธในเวลาตอมา ฮะญีสุหลง จึงยื่น   
ขอคําขอ 7 ขอตอคณะรัฐบาลอีกคร้ัง โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญคือการขอปกครองตนเอง ดังขอความ
ตอไปนี้107 
 1) ขอใหรัฐบาลรับรองวา 4 จังหวัด คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล เปนแควน
มลายู และขอใหแตงต้ังขาราชการผูใหญข้ึนผูหนึ่ง ซ่ึงคนในแควนนี้เปนผูเลือกจากผูท่ีเกิดในแควน
นั้น และขอใหมีอํานาจในการปกครองทุกๆ ประการใน 4 จังหวัดนี้ซ่ึงถือเปนแควนๆ หนึ่ง 
 2)  บรรดาขาราชการใน 4 จังหวัดนี้ ตองเปนผูถือศาสนาอิสลาม 80 เปอรเซ็นต 
 3)  ภาษาท่ีใชในแควนนี้ใหใชภาษาไทยและมลายู 
 4)  ในโรงเรียนประถมใหใชภาษามลายู 
 5)  ใชรัฐบาลรับรองกฎหมายศาสนาและขอใหแยกศาสนาเสียจากศาลบานเมือง      
ตุลาการของศาลนั้นใหใชคนอิสลามท่ีรอบรู 
 6)  บรรดาภาษีอากรตางๆ ท่ีเก็บไดใน 4 จังหวัดนั้น ใหใชเพื่อประโยชนของจังหวัดนั้น 
 7)  ใหตั้งองคการศาสนาอิสลามใหมีอํานาจเต็มในเร่ืองอันเกี่ยวแกศาสนาอิสลาม        
ใน 4 จังหวัดนี้อยูในความควบคุมและกุศโลบายของขาราชผูใหญนั้น 

                                                 
107  อัลกออิดะห ญิฮาด เจได และขบวนการกอการรายภาคใต  (น. 34). เลมเดิม. 
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 จากบทบาทการเปนผูนําความเคล่ือนไหวดังกลาว กลายเปนท่ีมาของการหายตัวไป
อยางลึกลับของฮะญีสุหลงในป พ.ศ. 2497 ซ่ึงถือเปนจุดเร่ิมตนอยางแทจริงของ “ขบวนการแยก
ดินแดน” บริเวณจังหวัดภาคใตตอนลางหลายกลุม ตั้งแตนั้นมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน 
 2.9.2 ขบวนการกอการรายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย108   
 ความเปนมาของขบวนการโจรกอการราย หรือ จกร. เดิมท่ีเรียกวา ขบวนการแบงแยก
ดินแดน หรือ ขบด. ตอมารัฐบาลไดพิจารณาวา ช่ือนี้ไมเหมาะสม เพราะอาจทําใหชาวมุสลิม ท่ีไม
เกี่ยวของกับขบวนการโจรกอการราย เกิดความไมพอใจ เพื่อผลทางการเมืองและจิตวิทยา จึงได
เปล่ียนจากคําวา “ขบด.” เปน “ขจก.” “หรือขบวนการโจรกอการราย” ท้ังนี้เพื่อตองการลดระดับ
ความสําคัญของผูกอการรายในพื้นท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนการกอการรายในระดับ
ทองถ่ินเทานั้น โดยโจรกอการรายกอต้ังข้ึนมาในรูปแบบขององคกรใตดิน โดยตนกู อับดุลกอเดร 
รัชทายาทเมืองปตตานี ท่ีสูญเสียอํานาจเมืองปตตานีในรัชกาลท่ี 5 โดยการยกเลิกพระยาเมืองตางๆ 
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตรวมกับบุคคลที่เสียผลประโยชนทางดานการเมือง โดยใชจุดออน
ของชาวมุสลิม ในดานความเปนเช้ือชาติ  ศาสนา เปนจุดเร่ิมตนของการโฆษณาปลุกระดม บอน
ทําลาย ใหเกิดความแตกแยกความสามัคคี ของคนในชาติ เพื่อแบงแยกดินแดนในพื้นท่ีบางสวนของ
จังหวัดชายแดนภาคใต ออกจากการปกครองของประเทศไทย ประกอบกับมาเลเซียหลังจากการได
เอกราชเม่ือ พ.ศ. 2500 ไดแบงเปนรัฐปกครองกันเองและใหอภิสิทธ์ิแกชาวมลายูมาก ทําใหชาว
มุสลิมในภาคใตเกิดความคิดวา ถาอยูกับประเทศไทยจะมีสิทธิพิเศษนอยกวาอยูกับมาเลเซีย จึงเปน
จุดหนึ่งท่ีโจรกอการรายใชปลุกระดมมาโดยตลอด อีกท้ังมีพรรคการเมือง ฝายคานของมาเลเซีย 
ตองการเสียงสนับสนุนของชาวไทยมุสลิมท่ีหนีไปอยูท่ีมาเลเซีย จึงยุยงใหแบงแยกดินแดน 4 
จังหวัด ชายแดนภาคใตของประเทศไทยไปรวมกับมาเลเซีย การเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลไทยได
กลายมาเปนการเคล่ือนไหวปลดแอกอยางเปนรูปแบบ โดยมีการกอต้ังเปนขบวนการตางๆ กัน  
 โดยทั่วไป ขบวนการแบงแยกดินแดนบริเวณภาคใตตอนลางของไทย อาจจัดจําแนก
แยกไดเปน 3 กลุมหลัก ดังตอไปนี้ (1) กลุมอํานาจเกา เจาเมืองเดิม (2) กลุมผูนําศาสนา (3) กลุม
สามัญชนติดอาวุธ ซ่ึงทุกลุมลวนแลวแตมีเปาหมายรวมกันประการหนึ่งคือ ตองการประกาศ 
เอกราชจากรัฐบาลไทย แมกระน้ัน อุดมการณของแตละกลุมอาจมีความแตกตางกันไปไดใน
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 
 
                                                 
 108  ความเปนมาของขบวนการโจรกอการราย (Online).  Available URL:  Retrieved  25 มกราคม 2550, 
From http://www.langkasuka.com/danger/kjk htm untitle Document,  
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 2.9.2.1  กลุมอํานาจเกา เจาเมืองเดิม109 
 ขบวนการแนวรวมปลดแอกแหงชาติปตตานี หรือช่ือยอวา “บีเอ็น พีพี (Barisan 
Nasional Pembebasan Patani)” กอต้ังข้ึนประมาณป พ.ศ. 2502 โดยการนําของนายอดุลย ณ สายบุรี 
หรือ เต็งกู อับดุล ยะลานาแซร (Tengku Jalal Nasir) ผูเปนแกนนําของสมาคมกัมปาและอดีต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสใชพื้นท่ีบริเวณเขตเมืองปาเสปูเตะของรัฐกลันตันของ
สหพันธรัฐมาเลเซียเปนแหลงตอสูบัญชาการบรรดาสมาชิกของกลุมบีเอ็นพีพีนั้น สวนใหญมักมี
เช้ือสายมาจาก “สุลตาน” ดั้งเดิมของจังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากนั้นยังไดรับความนิยมมากใน
หมูผูนําศาสนาจารีตนิยม หรืออูลามา รวมท้ังชาวไทยในมาเลเซียดวย 
 สําหรับเครือขายในตางประเทศนั้น เคยมีความพยายามในการกอต้ังองคกร “รูมาห  
ปาตานี” ซ่ึงแปลวาบานปตตานี ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต และมีสมาคม “อากน” แปลวาพี่นอง ณ 
เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบีย ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2532 ไดเปล่ียนช่ือขบวนการเปน “บีไอพีพี” 
เพื่อเนนความเปนอิสลามมากข้ึนตามกระแสโลก โดยสรุป ขบวนการนี้เปนกลุมชนช้ันสูงและ
อนุรักษนิยม มุงตอสูเพื่อคืนสูยุคสุลตานแตปจจุบันออนกําลังไปมากแลวพอสมควร 
 2.9.2.2  กลุมผูนําศาสนา นักวิชาการหัวรุนแรง110  
 ขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปตตานี “บีอาร เอ็น” (Barisan Revolusi 
Nasional: BRN) กอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2506 โดยอุสตาซ อับดุล การิม ฮัสซิม (Ustaz Abdul Darim 
Hassan) ผูมีความเส่ือมใสในระบบสังคมนิยมและช่ืนชมซูการโน อดีตผูนําอินโดนีเซียมาก          
เปนพิเศษ ขบวนการบีอารเอ็นเปนกลุมท่ีมีพื้นฐานมาจากครูสอนศาสนา หรือ “อุสตาซ” ดังนั้น       
จึงมุงเนนหาสมาชิกผานปอเนาะตาดีกาและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา โดยเฉพาะในพ้ืนจังหวัด
ยะลา และนราธิวาส บางคร้ังแกนนําของกลุมนําของกลุมเปนถึงครูใหญของโรงเรียนเองดวย 
ขบวนการบีอารเอ็นเปนกลุมอุดมการณศาสนาอิสลามสูง สมาชิกหลายคนเคยผานการศึกษามาจาก
ตางประเทศรวมท้ังยังไดรับอิทธิพลมาจากลัทธิคอมมิวนิสตดวย ในระยะหลังมีการแตกแยก
ออกเปนกลุมยอย 3 กลุมคือ111 
 1) กลุม BRN Co-Ordinate กลุมนี้มักจะไมปรากฏขาวสารการเคล่ือนไหวแตคิดวา 
กลุมนี้จะปฏิบัติงานเนนหนัก ทางดานการเมืองในมาเลเซีย 

                                                 
109  อัลกออิดะห ญิฮาด เจได และขบวนการกอการรายภาคใต  (น. 35-36). เลมเดิม. 
110   แหลงเดิม.    
111   ความเปนมาของขบวนการโจรกอการราย (Online).  Available URL, Retrieved  25มกราคม 2550, 

from http://www.langkasuka.com/danger/kjk htm untitle Document,). 
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 2) กลุม BRN Congress มีนายรอซะ บูรากอ เปนประธาน กลุมนี้จะเนนหนักดาน
ปฏิบัติการทางการทหาร 
 3) กลุม BRN Ulama มีนายหะยี อับดุลการิม เปนประธาน ซ่ึงปจจุบันไดเสียชีวิตแลว 
การดําเนินงานจะเนนหนัก ทางดานการเมือง และศาสนา 
 ในบรรดา BRN ท้ัง 3 ฝาย นับไดวา BRN Congress โดยการนําของรอซะบูรากอ 
สามารถรวบรวมกองกําลังติดอาวุธท้ังหมด จึงนับวามีบทบาทดานการทหารมากท่ีสุดขณะนี้ มีการ
เคล่ือนไหวทั้งดานการเมือง และการทหารในประเทศไทย และมีท่ีตั้งสํานักงานอยูในสหพันธรัฐ
มาเลเซีย 
 นอกจากนี้ ยังมีอีกขบวนการหนึ่งมีช่ือวา “บีบีเอ็มพี”112 (Barisan Bersatu Mujahidin 
Patani) เร่ิมกอต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2528 โดยมีวายุดดิน มูฮัมหมัด เปนหัวหนาถือเปนกลุมลาสุดท่ี
แยกตัวออกมาจากขบวนการบีเอ็นพีพีเดิม เร่ิมดินหนาเสาะหาสมาชิกใหมในกลุมครูสอนศาสนา  
ผูผานการศึกษามาจากมาเลเซียและอินโดนีเซียมากกวาประเทศอ่ืนซ่ึงอยูหางไกล ดังนั้น อาจกลาว
ไดวา “บีบีเอ็มพี” มีความใกลชิดกับกลุมติดอาวุธและแนวรวมศาสนาในแถบอุษาคเนยมากท่ีสุด 
รวมท้ังมีความต้ังใจอยากสรางความเปน “เอกภาพ” ในหมูผูกอการเคล่ือนไหวท้ังหลาย ตอมาใชช่ือ
ขบวนการวา “เบอรซาตู” มี ดร.วัน กาเดร เจะมัน เปนประธานนอกจากน้ี บางกลุมยังเคยฝกอาวุธ 
มาจากอัฟกานิสถานดวย โดยกลุมหลังเปนท่ีรูจักกันในนามของ “มูจาฮีดีนปตาตานี” หรือจีเอ็ม 
(Gerakan Mujahidin Patani) รวมท้ังกลุมจีเอ็มไอพีของเจะกูแมกูเตะ หรือดับดุลราหมาน อาหมัดซ่ึง
เปนกําลังสําคัญในปจจุบัน 
 2.9.2.3 กลุมสามัญชนติดอาวุธ113 
 ขบวนการปลดปล อย รัฐป ตตาน  หรือก ลุ ม  “พู โล  ( Patani United Liberation 
Organization: PULO)” กอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยตวนกู บิรา โกตานิลา หรือ 
กาเบ  อับดุลราหมาน  เ ร่ิมแรกใชอินเดียเปนฐานปฏิบัติการ  ตอมาจึงยายไปท่ีเมืองเมกกะ 
ซาอุดิอาระเบีย สมาชิกสวนใหญเปนชาวไทยมุสลิมในตางประเทศ ปจจุบันแกนนําอาศัยอยูท่ี
สวีเดน และอุดมการณตางจากกลุมอ่ืน คือ ไมเนนอิสลาม รวมทั้งไมนิยมระบบสุลตาน แตมี
ความรูสึกชาตินิยมสูงและไดรับแรงบันดาลใจมากจากองคการปลดปลอยปาเลสไตน หรือแอลพี
แอลโอ จนถึงปลายป 2535 กลุม PULO จึงไดแตกแยกออกเปน 2 ฝาย คือ 
 1) กลุมของ ดร. อารง มูเล็ง และนายฮายีฮาดี มินดอซาลี จัดต้ังเปนองคกรนํา PULO ใช
สัญลักษณ กริชไขวดาบ และใชเคร่ืองหมายของกองกําลังติดอาวุธวา Kasdan Army  
                                                 

112 อัลกออิดะห ญิฮาด เจได และขบวนการกอการรายภาคใต  (น. 36-37). เลมเดิม. 
113 อัลกออิดะห ญิฮาด เจได และขบวนการกอการรายภาคใต  (น. 37). เลมเดิม. 
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 2) กลุมของฮายีสะมะแอ ทาน้ํา จัดต้ังเปนสภาบัญชาการกองทัพ PULO หรือ MPTP 
ซ่ึงใหการสนับสนุนนายตนกูบียอ กอตอนียอ ผูนําคนเดิม ใชสัญลักษณรูปนกอินทรีย และใช
เคร่ืองหมายกองกําลังติดอาวุธวา ABU DABAN 
 ในป 2538 PULO กลุมใหม114 ไดมีความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางสมาชิกระดับแกนนํา 
สงผลใหเกิดความแตกแยกใน PULO ใหม ดร.อารง มูเล็ง แยกตัวออกไปตั้งกลุมใหม โดยใช
สัญลักษณกองกําลังติดอาวุธวา PULO 88 หรือ หรือ PULO กลุม ABU JIHAD และกลุมของ ฮะยี 
ฮาเบ็ง อับดุลเลาะหมาน ใชเคร่ืองหมายกองกําลังติดอาวุธ Kasdan army สําหรับ PULO เกายังสภาพ
เดิม โดยมีนายตนกูบียอกอตอนียอ เปนประธานในการจับกุมระดับแกนนําคนสําคัญของ PULO ท้ัง
กลุมเกาและกลุมใหมเม่ือตนป 2541 ทําใหเกิดความระสํ่าระสายข้ึนภายในขบวนการสมาชิก 
แนวรวมขาดขวัญและกําลังใจ และบางสวนไดออกมามอบตัวกับทางสวนราชการ 
 อยางไรก็ตาม ท้ัง 2 กลุม ไดพยายามประสานงานรวมมือกัน ซ่ึงปจจุบันท้ัง 2 กลุม ได
สงกองกําลังติดอาวุธออกมาเคล่ือนไหว และปฏิบัติการรวมกันแลวในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ท้ังทางดานการเมืองและทางการทหาร ซ่ึงท้ัง 2 กลุม มีท่ีตั้งสํานักงานอยูในประเทศมาเลเซีย 
ขบวนการมูจาฮีดีนปตตานี หรือ BNP หรือแนวรวมมูจาฮีดีนปตตานี หรือ BBMP กอตั้งเม่ือป 2528 
มีเปาหมายเพื่อตอสูปลดแอกจังหวัดชายแดนภาคใต มักจะรูจักกันในนามมูจาฮีดีนปตตานี มี
ลักษณะการเคล่ือนไหวพยายามรวบรวมกลุมตางๆ เขาดวยกัน โดยเนนงานดานฝกอบรมสมาชิก 
และงานดานการเมืองมีสํานักงานต้ังอยูในมาเลเซีย แกนนําสวนใหญแยกตัวมาจากขบวนการ 
แนวรวมปลดปลอยอิสลามปตตานี หรือ BIPP การดําเนินงานของกลุมนี้ ไมประสบความสําเร็จ
เทาท่ีควร และปจจุบันปรากฏการณเคล่ือนไหวดานการเมืองอยูในประเทศมาเลเซียเทานั้น 
ขบวนการรวมเพื่อเอกราชปตตานี หรือ BERSATU เกิดข้ึนจากแนวความคิดท่ีจะรวมกลุมโจร 
กอการรายเขาดวยกัน โดยเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2532 แกนนําขบวนการโจรกอการราย (จกร.) 
ทุกกลุมประกอบดวย BIPP, BRN Congrees, BNP และ PULO ใหม ไดจัดการประชุมข้ึนใชช่ือวา 
“การประชุมบรรดานักตอสูเพื่อปตตานี” โดยมีมติใหจัดต้ัง “องคกรปายง” ท้ังนี้เพื่อเสริมสราง 
เอกราช และดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ปองกันความสับสนในการเพ่ือท่ีจะรับการรับ
สนับสนุนทางดานการเงินจากตางประเทศ ตอมาเม่ือป 2534 ไดเปล่ียนช่ือเปนขบวนการรวมเพื่อ
เอกราชปตตานี หรือ BERSATU ในปจจุบัน115 

                                                 
114  ความเปนมาของขบวนการโจรกอการราย (Online).  Available URL:  Retrieved  25 มกราคม 2550, 

From http://www.langkasuka.com/danger/kjk htm untitle Document. 
115  แหลงเดิม.  
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 ในชวงท่ีมีความตึงเครียดมากที่สุด คือระหวางป พ.ศ. 2515-2523 มีการดักซุมโจมตี
ทําลายสถานท่ีราชการในเขตภาคใตตอนลาง จนถึงกับมีการขนานนามดินแดนนี้วา “เขตปลอด
กฎหมาย” และอยูภายใตปกครองของ “รัฐบาลเงา” ซ่ึงชาวบานตองยอมเสียคาคุมครองใหกับ
ขบวนการเหลานี้ สําหรับมาตรการของรัฐบาลไทย ไดมีการจัดต้ัง “ศูนยอํานาจการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต” (ศบ.บต.) ข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2524 ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย และ
ทํางานรวมกับ “กองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร” (พตท. 43) และผลจากปฏิบัติการเชิงรุก
ของหนวยงานดังกลาว ทําใหขวนการแบงแยกดินแดนเร่ิมออนกําลังลงไป สมาชิกและแกนนํา
จํานวนไมนอยยินยอมเขามอบตัวกลายเปนรวมพัฒนาชาติไทย ตอมาภายหลังรัฐบาลไดออกคําส่ัง
ยุบสลายหนวยงานในป พ.ศ. 2545 จนกระท่ังเกิดเหตุการณความไมสงบปะทุข้ึนมาอีกคร้ังในป 
พ.ศ. 2547 ทําใหรัฐบาลตองต้ังหนวยงานใหม คือ กองอํานวยการเสริมสราง สันติสุข จังหวัด
ชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต.)116 
 ในปจจุบัน ขบวนการแบงแยกดินแดนยังคงเคล่ือนไหวอยูตอไปดวยยุทธวิธีแปลกใหม 
ซ่ึงส่ิงท่ีเห็นไดอยางเดนชัดคือ ฝายปฏิบัติการมีขนาดของกองกําลังเล็กลงเปน “หนวยยอย (Cell) 
กระจายตัวแฝงอยูในเขตพื้นท่ีชายแดนภาคใต โดยมุงเคลื่อนไหวท้ังในทางลับและเปดเผยทาง
สถาบันการศึกษาและศาสนสถานบางแหง มีการเรียนรูวิธีจุดระเบิดดวยสัญญาณโทรศัพทมือถือ 
รวมท้ังการใชระเบิดรถยนตและระเบิดรถจักรยานยนต ซ่ึงถือเปนนวัตกรรมใหมของการกอการราย
ในประเทศไทย117 
 
2.10 บทบาทอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการกอการรายใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต  
 จากการศึกษาพบวา มีผูวิเคราะหเร่ืองของปญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต สวนหน่ึงเปนผลกระทบมาจากการยุบ ศอ.บต. และนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติด 
ดังนั้น จะขอกลาวถึงบทบาทของ ศอ.บต. ดังตอไปนี้118  
 บทบาทของ ศอ.บต. กับการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมนั้น ไดมีการกอต้ัง
ข้ึนในรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ไดจัดระบบโครงสรางการบริหารจังหวัดชายแดน

                                                 
116  อัลกออิดะห ญิฮาด เจได และขบวนการกอการรายภาคใต  (น. 38). เลมเดิม. 
117  แหลงเดิม.    
118 การดําเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต:  ปญหาและแนวทางแกไข (เลมเดิม)   
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ภาคใต (สงขลา ปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล) ข้ึนในป พ.ศ. 2524119และใหมีอํานาจในการ
ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติราชการในพื้นท่ี พิจารณาเสนอแนะแมทัพภาคท่ี 4 ในการโยกยายขา
ราชที่ไมเหมาะสมออกจากพื้นท่ีและพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการทุกกระทรวง ทบวง กรมใน
พื้นที่ และใหกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน จัดต้ังกองบัญชาการผสมพลเรือนตํารวจทหาร 
ท่ี 43 (พตท. 43 ) มีอํานาจหนาท่ีปองกันปราบปรามเก่ียวกับการกอการรายทุกรูปแบบ โดยประสาน     
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ศอ.บต) ท้ังนี้กลไกการบริหารทั้ง 2 หนวย อยูการควบคุม กํากับดูแล โดยแมทัพภาคท่ี 4 อีก
ช้ันหนึ่ง ซ่ึงก็เนื่องจากสถานการณในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตยังมีปญหาดานความขัดแยงท่ีเกิด
จากเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีส่ังสมมาต้ังแตอดีต ประกอบกับในขณะนั้นขบวนการแยงแยกดินแดนได
เกิดข้ึนแลวหลายองค คือ แนวรวมปฏิวัติแหงชาติปตตานี (BRN) กลุม Pattani United Liberration 
Organization – PULO แนวรวมปลดปลอยแหงชาติปตตานี (BNPP) และกลุม Barisan Bersatu 
Mujahidin Patani (BBMP) เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว 
 โดยสาระสําคัญของคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 8/2524 ลงวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 
2524    มีการจัดแบงออกเปนฝายตํารวจ ฝายปกครอง ฝายทหาร ไดอยางลงตัวในกรณีดังตอไปนี้120 
 1) การปรับปรุงระบบการบริหาร 
 ปรับปรุงการจัดองคกรบริหาร เพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตโดยให
นายกรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินการแกไขปญหา และ
แมทัพภาคที่ 4 จะเปนผูรับผิดชอบการดําเนินการในระดับพื้นท่ี ซ่ึงจะแบงงานออกเปน สองฝาย คือ 
ฝายพลเรือน และฝายปองกันการกอการราย 
  (1) การจัดองคกรฝายพลเรือน ใหกระทรวงมหาดไทยจัดต้ังหนวยงานในลักษณะศูนย
รวมการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีขาราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เปนหัวหนาหนวยงานในการควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงานตามนโยบายความม่ันคงแหงชาติ
ของสวนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ในพ้ืนท่ี  
  (2) การจัดองคกรปองกันปราบปรามการกอการราย (ตํารวจ ฝายปกครอง ทหาร) โดยมี
การรวมองคกรที่รับผิดชอบในการปองกันปราบปรามการกอการรายทุกรูปแบบ คือ ขบวนการโจร 
 

                                                 
119 สํานักนายกรัฐมนตรี.  (2524, 20 มกราคม). “คําสั่งที่ 8/2524 เรื่อง การแกไขปญหาการบริหาร

ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต.” 
120 จาก สงครามกอการรายอันตรายใกลตัว  (น. 132-134), โดย ประสงค  สุนศิริ, 2548, กรุงเทพฯ:  

ขอคิดดวยคน.   

DPU



 71 

กอการราย ขบวนการคอมมิวนิสตไทย และขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสตแหงมลายา ใหอยูภายใต
องคกรเดียวกัน โดยจัดต้ังเปน “พตท. 43” ใน กอ.รมน. ภาค 4 รับผิดชอบในการปองกันปราบปราม
ทุกรูปแบบในการกอการรายในชายแดนใต โดยทําหนาท่ีประสานงานกับ องคกรฝายพลเรือนท่ีมี
ช่ือเรียกรองวา “ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต” (ศอ.บต.) มีผูอํานวยการศูนยเปน
ผูบังคับบัญชา และใหมีรองผูอํานวยการศูนย ประกอบดวย รองผูอํานวยการศูนยฝายทหาร รอง
ผูอํานวยการศูนยฝายตํารวจ เพื่อประสานงานกับหนวยงานของแตละฝาย และปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีผูอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตมอบหมาย การจัดสวนงานภายในศูนยนั้น แบง
ออกเปนฝายและโครงการ ฝายประสานงาน ฝายติดตามประเมินผล ฝายงบประมาณ และฝายอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม 
 จากการที่ไดมีการจัดแบงออกเปนฝาย จึงทําใหสามารถมองเห็นบทบาทอํานาจและ
หนาท่ีของฝายตํารวจ ฝายปกครอง ฝายปกครอง ฝายทหารไดเปนอยางดีในการท่ีทุกฝายไดมีการ
รวมมือกันแกไขปญหา แตแลวเม่ือมีการยุบเลิกองคกรดังกลาวแลว จึงเปนการตัดอํานาจของฝาย
ปกครองและทําใหไมมีองคกรใดท่ีดีกวามารองรับ นอกจากการนําเอา “ตํารวจ” ลงไปเปน 
ผูควบคุมดูแลตั้งแตการฆาตัดตอน ในการปราบปรามยาเสพติดเปนตนมา ทําใหเกิดความไมสงบ
ข้ึนมาไดอีกคร้ัง 
 ตอมาป พ.ศ. 2539121 ในยุคสมัยของนายบรรหาร ศิลปะอาชา เปนนายกรัฐมนตรีไดมี
การปรับปรุงการบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใตอีกคร้ังหนึ่ง122 โดยไดวางกลไกการ
บริหาร กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี และการประสานเช่ือมโยงท่ีเปนระบบอยางชัดเจนมากข้ึน 
กลาวคือ ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมอํานวยการแกไขปญหาความไมม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ปชต.) มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการ
บริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใตในภาพรวม ใหมีสํานักงานคณะกรรมการอํานวยการแกไข
ปญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต (สชต.) เปนเลขานุการคณะกรรมการ ในขณะเดียวกันก็
ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของ ศอ.บต. และ พตท. 43 ท้ังในเชิงกวางและเชิงลึกอยางชัดเจน 
 ดังนั้น การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท้ัง  ฉบับ 
ดังกลาว จึงทําใหสถานการณความไมสงบไดรับการแกไขใหสามารถอยูในภาวะท่ีสามารถควบคุม
ได เหตุการณรายแรงตางๆ จึงบรรเทาเบาบางนอยลงไปอยางตอเนื่อง ซ่ึงการบริหารจังหวัดชายแดน 

                                                 
121 การดําเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต:  ปญหาและแนวทางแกไข  

(น. 150 -152). เลมเดิม.   
122 สํานักนายกรัฐมนตรี.  (2539, 23 เมษายน). “คําสั่งที่ 56/2539 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารราชการ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต..” 
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ภาคใตโดยกลไก ศอ.บต. และ พตท. 43 สามารถแกไขปญหา และควบคุมสถานการณความไมสงบ
ไดนั้นเปนผลมาจากความสามารถในการเขาถึงปญหาและวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในพ้ืนท่ี ใน
ขณะเดียวกันการออกแบบกลไกการบริหารดังกลาวไดทําใหการปฏิบัติราชการของพลเรือน ทหาร 
และตํารวจ มีการประสานงานและความรวมมือท่ีเปนเอกภาพ พรอมทั้งมีการตรวจสอบถวงดุลกัน
อยางเหมาะสมทั้งในระดับปฏิบัติการและในระดับนโยบาย อีกท้ังไดเนนการ มีสวนรวมจากภาค
ประชาชนในลักษณะหุนสวน 
 ดวยเหตุนี้ การปฏิบัติราชการของทุกฝายรวมถึงหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคลองกับสภาพของพ้ืนที่ไมมีการสรางเง่ือนไขท่ี
จะนําไปสูความขัดแยงใหเกิดข้ึนจากกระบวนการปฏิบัติงานและตัวขาราชการเองท่ีมีมาตรการใน
การพัฒนา ลงโทษและยายออกนอกพ้ืนท่ีเม่ือมีเหตุประพฤติตนไมเหมาะสม ดังปรากฏตามแนวทาง
ในการดําเนินงานดานการแกไขปญหาความไมสงบเรียบรอยดังนี้123 
 (1) การผนึกกําลังรวมกันระหวางผูนําศาสนา ผูนําทองถ่ินในการเขามามีสวนรวมใน
การปองกันรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นท่ี 
 (2) สนับสนุนการปฏิบัติงานดานมวลชน และการปฏิบัติการดานจิตวิทยาเพื่อเขาถึง
ประชาชน 
 (3) การผนึกกําลังพลเรือน ทหาร ตํารวจ เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัด
ชายแดนภาคใต ในบทบาทภารกิจของ ศอ.บต. 
 (4) การกําหนดแนวทางปฏิบัติรวมท้ังองคกรรับผิดชอบในการรับสมัครเปนผูรวม
พัฒนาชาติไทย 
 (5) การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ในการแกไขปญหาความไมสงบเรียบรอยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต เสนอผานสภาความม่ันคงแหงชาติตอคณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหา
ชายแดนภาคใต ใหความเห็นชอบใหสํานักงานตํารวจแหงชาติจัดต้ังศูนยอํานวยการรวมปราบปราม
การกอการราย ตํารวจภูธรภาค 9 สวนหนาข้ึน ทําหนาท่ีปราบปรามโจรกอการราย (จกร.) เปนการ
เฉพาะโดยข้ึนตรงตอการควบคุมทางยุทธการกับ พตท. 43. 
 (6) รวมกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)ภาคใต จัดทําแผน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 8 
รวมกับจังหวัดชายแดนภาคใต องคกรเอกชน องคกรศาสนา กําหนดมาตรการและแนวทางแกไข
ปญหายาเสพติดในพื้นท่ี 
                                                 
 123  การดําเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต:  ปญหาและแนวทางแกไข   (น. 152-153). 
เลมเดิม.   
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  (7) การทําความเขาใจกับกลุมผูนําองคกรศาสนา ในพ้ืนท่ีตอเหตุการณสําคัญตางๆ ท่ี
สงผลกระทบตอทาทีและความรูสึกของประชาชน ปองกันมิใหเกิดเหตุการณขยายออกไปจน
นําไปสูความไมสงบภายในพื้นท่ี 
  (8) การแจงย้ําเตือนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใหถือปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ีราชการ เสนทางคมนาคม ยานชุมชน ตลอดจนท่ีตั้งหนวยงาน ปอมยาม อยาง
เครงครัด ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับออกตรวจเยี่ยมหนวยกําลังในพ้ืนท่ี กําชับการปฏิบัติงาน พรอม
ท้ังเสริมกําลังเจาหนาท่ีใหประชาชนเกิดความเช่ือม่ันวาเจาหนาท่ีควบคุมสถานการณได 
  (9) การริเร่ิมแนวคิดในการจัดทําแผนบูรณาการแกไขปญหาความไมสงบเรียบรอยใน
พื้นที่ 
 ในป พ.ศ. 2545124 รัฐบาลไดพิจารณาเห็นวา สถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต 
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนตามลําดับ อันแตกตางจากอดีตท่ีผานมา โดยเห็นวาเหตุการณ 
ความไมสงบท่ีเกิดข้ึนเปนการกระทําของกุลมมิจฉาชีพกลุมผลประโยชนตลอดจนกลุมธุรกิจ  
ผิดกฎหมายเปนสวนใหญ ซ่ึงจําเปนตองแกไขปญหาที่ตนเหตุคือการจํากัดอบายมุข ส่ิงผิดกฎหมาย
รวมท้ังอิทธิพล อํานาจมืดทุกรูปแบบอยางจริงจังและเด็ดขาด โดยใชเจาหนาท่ีในกระบวนการ
ยุติธรรมปกติ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 123/2545 เร่ืองการปรับปรุงการ
บริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยยกเลิกคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 6/2539 เร่ือง การ
ปรับปรุงการบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต และใหถายโอนอํานาจอํานาจหนาท่ีและ
ภารกิจตางเขาสูระบบการบริหารราชการปกติ125 
 ผลจากคําส่ังดังกลาว ไดทําใหภารกิจดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นท่ี
ไดกลับคืนสูความรับผิดชอบอยางเบ็ดเสร็จของฝายตํารวจอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากท่ีงานดานนี้เคยได
ดําเนินการในลักษณะบูรณาการรวมกันของพลเรือน ทหาร ตํารวจ รวม 20 ป และในขณะเดียวกัน
ในเวลาตอมาปญหาดานความม่ันคงในพ้ืนท่ีก็ไดปรากฏขึ้นมาอีกคร้ังหนึ่ง เนื่องดวยไมมีฐานขอมูล
ท่ีเพียงพอข้ึนมารองรับปญหาดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งขาดการรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ี
รับผิดชอบ หรือผูรูในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยางกวางขวาง 
 ดังนั้น เม่ือพิจารณาถึงเหตุผลในการจัดต้ัง ศอ.บต. ข้ึนมาในป พ.ศ. 2524 ตามคําส่ัง
นายกรัฐท่ี 8/2524 เร่ือง การแกไขปญหาการบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยพลเอก
เปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี พบวาการต้ังหนวยงานนี้ข้ึนเพื่อชวยเหลือพี่นองประชาชน 

                                                 
124 แหลงเดิม (น. 153). 
125 สํานักนายกรัฐมนตรี.  (2545, 30 เมษายน).  “คําสั่งที่ 123/2545 เรื่องการบริหารราชการในจังหวัด

ชายแดนใต.” 
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คนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต โดย ศอ.บต. มีอํานาจหนาท่ีแกไข
ปญหาและประสานการปฏิบัติของสวนราชการตางๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต และเสนอแนะตอ
นายกรัฐมนตรีใหโยกยายขาราชการที่ประพฤติช่ัว สรางความเดือดรอนใหกับประชาชนออกจาก
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต อํานาจหนาท่ีของ ศอ.บต. จึงไมซํ้าซอนกับ ตํารวจ ทหาร ดังนั้นในการ
ยุบ ศอ.บต. และ พตท. 43 จึงเปนการจัดอํานาจเจาหนาท่ีฝายปกครอง และทหารไมใหมีบทบาทใน
การรวมแกปญหาใหกับพี่นองประชาชนในพ้ืนท่ี กลับเปนการสงเสริมและยั่วยุใหผูกอการรายมี
บทบาทในการแยกดินแดน 3 จังหวัดภาคใตใหเปนประเทศอิสระเร็วข้ึน126 
 ดวยเหตุนี้ ภายหลังการปดฉากบทบาทของ ศอ.บต. และ พตท. 43127 พรอมกับไดสงคืน
งานดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ใหอยูใน
อํานาจของการบริหารจัดการของฝายตํารวจอยางเบ็ดเสร็จสมบูรณแลวทําใหระบบความรวมมือ
และการถวงดุล ตรวจสอบกอนและระหวางดําเนินกระบวนยุติธรรมในช้ันตนทางของกระบวนการ 
คือการสืบสวน สอบสวน เพ่ือหาคนกระทําความผิดมาลงโทษท่ี 3 ฝาย คือ พลเรือน ทหาร ตํารวจ 
เคยประสานความรวมมือและมีการตรวจสอบขอมูลกันอยางใกลชิด ในยุค ศอ.บต. ก็ส้ินลงไปดวย 
จึงทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี
ตามนโยบายรัฐท่ีเปนไปดวยความรุนแรง เฉียบขาด และรวดเร็ว ในการหาตัวผูกระทําความผิดมา
ดําเนินคดี แตปราศจากการตรวจสอบและถวงดุล ในการดําเนินคดีท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกัน 
ก็ขาดระบบแสวงหาหลักฐานท่ีมีประสิทธิภาพ ดุลยภาพ ระหวางการปราบปรามอาชญากรรม และ
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพจึงโนมเอียงไปในทางการปราบปรามเปนสําคัญ โดยขาดการคํานึงถึง
สิทธิและเสรีภาพจนสงผลกระทบตามมาเปนอยางมากตอภาพลักษณ และความเช่ือม่ันของ
ประชาชนท่ีมีตอกระบวนการยุติธรรม 
 ในสมัยรัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท นายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงมหาดไทย โดย พลเอกสนธิ  บุญรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ (คมช.) 
ไดให มีการร้ือฟน  “ ศูนย อํานวยการบริหารราชจังหวัดชายแดนภาคใต” (ศอ .บต . )  และ
“กองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร ท่ี 43” (พตท. 43) ข้ึนมา โดยใหมีการดําเนินการใน
ลักษณะของการจัดต้ังศูนยอํานวยการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.พ.จชต.) ข้ึนมาโดยใหมี
ภารกิจเหมือนเดิมในเร่ืองของสันติวิธีความสมานฉันท พัฒนา จะอยูในโครงสรางเหมือน ศอ.บต.  

                                                 
 126  ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.).(2545).  20 ป ศอ.บต.: บันทึกประวัติศาสตร 2 
ทศวรรษชายแดนใต.  น. 200 -202. 
 127  การดําเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต:  ปญหาและแนวทางแกไข   (น. 157).  
เลมเดิม. 
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เดิม แตจะพัฒนาใหทันสมัยข้ึน และศูนยดังกลาวจะใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูอํานวยการศูนย
โดยทํางานครอบคลุม 3 จังหวัด คือ ยะลา ปตตานี นราธิวาส และอีก 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา คือ 
นาทวี สะบายอย จะนะและเทพา สวนจังหวัดสตูลยังคงเปนจังหวัดเฝาระวังอยู ในสวนของ       
พตท. 43 นั้นทางกองทัพภาคท่ี 4 จะเขาไปเปนผูดูแลเองโดยจะนํากําลังจากกองอํานวยการ
เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต  (กอ .สสส .จชต . )  ท่ี มีอยู เขาสวมซ่ึงก็จะทําให 
กอ.สสส.จชต. ถูกยุบไปโดยปริยาย 
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บทท่ี 3 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินและการคุมครอง

สิทธิเสรีภาพในสถานการณฉุกเฉินของตางประเทศและประเทศไทย 
 
 เหตุผลสําคัญในการประกาศใชกฎอัยการศึกและพระราชกําหนดการบริหารราชการ                
ในสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงเปนกฎหมายลักษณะพิเศษ ก็เพื่อแกไขสถานการณท่ีมีผลกระทบ             
ตอความม่ันคงของรัฐท่ีมีหลากหลายรูปแบบซ่ึงมีความรายแรงมากยิ่งข้ึน จนอาจกระทบตอเอกราช
และบูรณภาพแหงอาณาเขต และกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศ ทําใหประชาชนไดรับ
อันตรายหรือเดือดรอนจนไมอาจใชชีวิตอยางปกติสุขใหยุติลงโดยเร็ว โดยไมอาจแกไขปญหา      
ดวยการบริหารราชการในรูปแบบปกติได จึงตองกําหนดมาตรการในการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉินไวเปนพิเศษ เพื่อใหรัฐสามารถรักษาความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัย และการ
รักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหกลับสูปกติโดยเร็ว หากพิจารณา คําวา “สถานการณ
ฉุกเฉิน” หมายความวา สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่งของ
ประเทศตกอยูในภาวะคับขัน หรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวล
กฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซ่ึงจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซ่ึงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษา     
เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ ความปลอดภัยของประชาชน                   
จากสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต กลายเปนพื้นท่ีพิเศษของการบังคับใช
กฎหมายท่ีแตกตางจากจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศไทยซ่ึงอยูภายใตการบังคับใชของกฎหมายพิเศษ 
บุคคลท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ จะตองเขาสูกระบวนการในการซักถามขอมูล
โดยเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงกระบวนการซักถามดังกลาวเปนการแสวงหาขอมูลจากผูตองสงสัย      
วามีสวนเกี่ยวของกับกลุมขบวนการกอความไมสงบ เพื่อเปนแนวทางในการหาตัวบุคคลท่ีอยู
เบ้ืองหลังและเปนแกนนําในการปลุกระดม หรือยุยงสงเสริมใหเกิดเหตุการณความไมสงบ ดังนั้น    
ผูท่ีถูกจับกุมและควบคุมตัวดังกลาวจึงเปรียบเสมือนแหลงขาวของเจาหนาท่ีฝายความม่ันคงในการ
ท่ีจะวิเคราะหขอมูลในการท่ีจะพิสูจนขอมูลท่ีไดมา อันเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงของการสืบสวน
แสวงหาพยานหลักฐาน และปองกันเหตุการณความไมสงบท่ีจะเกิดข้ึน ในระหวางการควบคุมตัว
ของเจาหนาท่ีผูตองสงสัยท่ีถูกควบคุมตัวจะถูกกระทําทรมานหรือการกระทําท่ีไมเหมาะสม          
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การกระทําดังกลาวเปนการละเมิดตอประชาชนท่ีรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนคุณคา
ความเปนมนุษยท่ีมีอยูในตัวของบุคคลท่ีกฎหมายใหคุมครองและรับรอง โดยรัฐจะตองปฏิบัติ       
ตอบุคคล โดยถือวาบุคคลหรือประชาชนเปนมนุษยคนหนึ่ง จะปฏิบัติตอบุคคลหรือประชาชนมิใช
มนุษยมิได การใชอํานาจรัฐโดยองคกรรัฐจะตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และบุคคลทุกคน
ยอมมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิเสรีภาพไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
นอกจากรัฐจะตระหนักถึงการจํากัดสิทธิเสรีภาพเพ่ือคุมครองสังคม และคุมครองเสรีภาพของผูอ่ืน
แลว รัฐยังตองตระหนักถึงเร่ืองการคุมครองเสรีภาพจากการละเมิดของรัฐดวย ซ่ึงความสัมพันธ
ระหวางรัฐหรือผู มีอํานาจปกครองรัฐกับผูอยูใต อํานาจปกครองของรัฐหรือประชาชนมี
ความสัมพันธกัน รัฐผูปกครองปกปองปจเจกชนหรือกลุมบุคคลจากการกระทําท่ีตองหามของ
สมาชิกอ่ืนหรือรัฐโดยกฎหมายระหวางประเทศหรือจารีตประเพณีระหวางประเทศ รัฐท่ีใชอํานาจ
ปกครองโดยกฎหมายและตองมีกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ีออกโดยอาศัยอํานาจกฎหมายรับรองสิทธิ
เสรีภาพข้ันมูลฐานของประชาชนและหากมีความจําเปนท่ีจะตองลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนก็จะตองมีกฎหมายกําหนดข้ึนและใชบังคับเพ่ือประโยชนแกสาธารณชน และหากมีการ
กระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิของประชาชนโดยรัฐ ประชาชนสามารถใชนิติวิธีท่ีกฎหมายรับรองไว
เขาเยียวยาได หลักนิติรัฐเปนหลักการพื้นฐานสําคัญในการปกครองประเทศ ภายใตหลักการท่ีวา 
การกระทําอันใดเปนการลุกลํ้าสิทธิของประชาชนจะกระทําไดตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไวเทานัน้ 
โดยรัฐและหนวยงานของรัฐกระทําไปเพ่ือประโยชนสาธารณะและอยูในฐานะท่ีเหนือกวาเอกชน    
มีอํานาจกอใหเกิดการเคล่ือนไหวในสิทธิหนาท่ีแกเอกชนฝายเดียวโดยเอกชนไมสมัครใจได         
แตในขณะเดียวกันกฎหมายน้ันเองก็จํากัดอํานาจรัฐหรือหนวยงานของรัฐไมใหใชอํานาจ           
นอกกรอบของกฎหมาย หรือท่ีเรียกวาการกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย 
 ในหลายประเทศไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของการ
ควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินและการใหความสําคัญกับหลักสิทธิ
มนุษยชน  การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในระดับท่ีแตกตางกันออกไป วิทยานิพนธ
ฉบับนี้จึงไดศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคลในสถานการณฉุกเฉินและการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีถูกควบคุมตัวในสถานการณฉุกเฉินของประเทศไทยและ
ตางประเทศ  คือ สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี อังกฤษ สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน 
เพื่อนํามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชอํานาจในการควบคุมตัวบุคคลสถานการณฉุกเฉินและ
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของตางประเทศท่ีเหมาะสมมาพัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลองกับ
ประเทศไทย 
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3.1 ความเปนมาของอํานาจรัฐในสถานการณฉุกเฉิน 
 ปรัชญาแนวคิดและอุดมการณของชาวตะวันตกสามารถศึกษาไดจากจุดเร่ิมตน 
ในยุค   กรีกโบราณ เชนเดียวกับการศึกษาหาแนวคิดการใชอํานาจรัฐในสถานการณฉุกเฉินของ
ประเทศตะวันตก พบวาการใชอํานาจรัฐในสถานการณฉุกเฉินของกรีกนั้นเปนอํานาจของคณะ                    
ผูบัญชาการทหาร 10 คน ที่ไดรับเลือกต้ังจากประชาชนสามารถท่ีจะอางเพ่ือใชอํานาจมากกวาท่ีจะ
ยอมใหในยามปกติ แตผลของการใชอํานาจดังกลาวผูใชอํานาจตองรับผิดชอบตอสภา1 ซ่ึงการดํารง
ตําแหนงตอไปนั้นข้ึนอยูกับการใชความสนับสนุนของสภาและประชาชนเปนสําคัญ 
 โรมันเปนนครรัฐแหงหนึ่งมีกําเนิดในระยะเวลาเดียวกันกับนครรัฐกรีก แตมีความยั่งยนื
กวานครรัฐกรีก อันอาจมีท่ีมาจากขอไดเปรียบทางภูมิศาสตร อารยธรรมของกรีกไดมีอิทธิพล       
ตอแนวคิดปรัชญาและการเมืองการปกครองของโรมันเปนอยางมาก ในชวงยุคอารยธรรมกรีก      
ในโรม (Hellenistic Period 300 ปกอน ค.ศ. ถึง30 ปกอน ค.ศ.)2 โรมันปกครองแบบสาธารณรัฐ 
(Respublica) มีสภาประชาชน (Comices) และสภาซีเนต (Senate) ซ่ึงเปนท่ีรวบบุคคลท่ีมีอิทธิพล
และประสบการณของนครรัฐ ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในทางการเมือง มีฝายบริหาร (Magistrate)      
หลายประเภท คือ กงสุล (Consulat) และเผด็จการ (dictature) ในสถานการณฉุกเฉินรายแรง กงสุลมี
อํานาจเบ็ดเสร็จในการใชอํานาจในการักษาความสงบเรียบรอย แตใชอํานาจดังกลาวไดเพียง            
6 เดือน3  
 ภายหลังท่ีโรมันไดปกรองโดยจักรพรรดิ ซ่ึงเปนผูถืออํานาจรัฐในมือแตเพียงผูเดียว
ตั้งแต 14 ป กอน ค.ศ. จนส้ินอาณาจักรโรมันในศตวรรษท่ี 6 ไมปรากฏแนวคิดของการใชอํานาจรัฐ
ในสถานการณฉุกเฉิน เชนเดียวกับในยุคกลางซ่ึงเปนยุคท่ีมีการกอสงครามแยงชิงความเปนใหญ
ระหวางเผาตางๆ ในยุโรปท่ีเรียกวา สงครามท่ีไมมีท่ีส้ินสุด4 สภาพของการหวาดกลัวและการ 
ไมเคารพกฎหมาย และเกิดความไมสงบเรียบรอยท่ัวยุโรป 
 ในชวงศตวรรษท่ี 14-17 ไดเกิดแนวความคิดในเร่ืองการรวมตัวกันเปนรัฐท่ีมีความ
ม่ันคง และสงบสุข มีนักปราชญหลายทานไดเสนอแนวความคิด เพื่อทําใหรัฐมีความม่ันคงและ       

                                                  
1 จาก ความคิดทางการเมือง จากเพลโตถึงปจจุบัน. แปลโดย เสนห  จามริก. (น. 33), โดย  

เอ็ม.เจ ฮารมอน, 2510, กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.  
2 จาก พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในตางประเทศและประเทศไทย  (น. 20), โดย  

ชาญชัย  แสวงศักด์ิ, 2538, กรุงเทพฯ:  วิญูชน. 
3 จาก กฎหมายมหาชนวิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคตางๆ (น. 10),  

โดย บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ, 2538, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
4  แหลงเดิม (น. 21). 
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มีความสงบสุข บุคคลท่ีสําคัญ เชน นิคโคโล มาเคียเวลลี (Niccolo Machiavelli ค.ศ. 1469-1527) 
เสนอวา รัฐตองมีเจาชาย (The Prince) ท่ีมีความสามารถมีลักษณะเปนผูนํา จะตองรักษาไวซ่ึงอํานาจ
และรัฐ แมจําเปนตองละเมิดกฎเกณฑทางมนุษยธรรม ความดีและศาสนา ละท้ิงความดีทันทีท่ี
สถานการณบังคับ ซ่ึงการกระทําดังกลาวเปนไปตามเหตุผลของรัฐ (Reason of State) ซ่ึงมี
นักปราชญหลายทานไดใหแนวคิดสนับสนุนมาก เชน ฌ็อง โบแด็ง (Jean Bodin ค.ศ. 1430-1596) 
ผูเสนอทฤษฎีอํานาจอธิปไตย รีเชอลีเยอ (Richelieu ค.ศ, 1585 – 1642) ยืนยันเหตุผลและความ
จําเปนของรัฐ (Raison d’Etat) วาสําคัญท่ีสุด อํานาจสูงสุดอยูที่กษัตริยแตเพียงผูเดียว ซ่ึงนําไปสูการ
ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนการปกครองโดยอํานาจเด็ดขาดของกษัตริย จึงทําให
เกิดแนวคิดในเร่ืองการแบงแยกการใชอํานาจในสถานการณปกติ  และการใชอํานาจในสถานการณ
ฉุกเฉินไมปรากฏในยุคสมัยนี้ 
 ในศตวรรษที่ 18 เปนศตวรรษที่เกิดขอขัดแยงการใชอํานาจ การตองมีสวนรวมในการ
ปกครองของประชาชนไดกลับมาอีกคร้ังภายหลังจากการส้ินสุดในยุคกรีกและโรมันตอนตน 
แนวคิดทางดานกฎหมายมหาชนยุคใหม ท่ีตองการจํากัดอํานาจรัฐและการปกครองโดยประชาชน 
จากพ้ืนฐานทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติท่ีใหความสําคัญของเหตุผลของมนุษย ไดมีการเสนอทฤษฎี
ทางการเมืองและกฎหมาย เชน ทฤษฎีสัญญาประชาคม โดยฌ็อง ฌาค รุสโซ (Jean Jacques 
Rousseau) จอหน ล็อค (John Locke) โทมัส ฮออบส (Thomas Hobbes) ทฤษฎีการแบงแยกการใช
อํานาจของมองเตกิเออ (Montesquieu ค.ศ. 1689-1755) ท่ีนําไปสูการประกาศสิทธิมนุษยชนและ
พลเมืองของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ในป ค.ศ. 1784 ในประเทศอังกฤษวิวัฒนาการท่ีตองควบคุม       
และจํากัดอํานาจรัฐแตกตางออกไป เร่ิมจากลงนามมหาบัตร (Magna Carta) ของพระเจาจอหน      
ใน ค.ศ. 1215 ซ่ึงสงผลใหผูแทนไดรับความเห็นชอบจากการเก็บภาษี (No taxation without 
representation) การออกกฎหมายจํากัดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยใน Bill of Rights          
ค.ศ. 1689 และสรางหลักอธิปไตยเปนของรัฐสภา (Sovereignty of Parliament) 
 ในสาธารณรัฐฝร่ังเศสและอังกฤษเห็นถึงความสําคัญตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน         
โดยการจํากัดอํานาจรัฐ รัฐจะกระทําการในอํานาจเทาท่ีจําเปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย การ
จําแนกการใชอํานาจรัฐในเวลาปกติและในสถานการณฉุกเฉินจึงเกิดจากแนวคิดในการจํากัดอํานาจ
รัฐเปนหลัก การใชอํานาจรัฐในสถานการณฉุกเฉินเปนขอยกเวนของการใชอํานาจรัฐในยามปกติ 
ในอังกฤษไดมีการตรากฎหมายท่ีใหอํานาจพิเศษแกรัฐในสถานการณฉุกเฉิน เชน Emergency 
Power Act 1920, Emergency Power (Defence) Act 1940 Northern Ireland (Emergency Poviaions) 
Act 1991 เปนตน เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจพิเศษเปนการเฉพาะสถานการณเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอย โดยมีอํานาจกวางขวางกวาปกติเทาท่ีจําเปน 
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 ในสาธารณรัฐฝร่ังเศสไดมีการบัญญัติกฎหมายท่ีใหอํานาจในลักษณะดังกลาวหลาย
ฉบับ เชน อํานาจประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 16 รัฐบัญญัติลงวันท่ี 3 เมษายน ค.ศ. 1878 
วาดวยกฎอัยการศึก (état de siège) รัฐบัญญัติลงวันท่ี 3 เมษายน ค.ศ. 1955 วาดวยสถานการณ
ฉุกเฉิน (Instituant un état d’ urgence) รัฐบัญญัติลงวันท่ี 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1938 การจัดระเบียบ
ประเทศในยามสงคราม (I’ organistion de la nation en temps de guerre) เปนตน ซ่ึงเปนกฎหมายท่ี
ขยายขอบเขตอํานาจรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐใหกวางขวางออกจากเดิมท่ีมีตามกฎหมายในสถานการณ
ปกติ 
 กฎหมายดังกลาวเม่ือมีการมอบอํานาจรัฐในสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงเปนอํานาจพิเศษกวา
อํานาจปกติสามารถแทรกแซงตอสิทธิมนุษยชนไดอยางกวางขวาง ส่ิงท่ีผูบัญญัติกฎหมายคํานึงถึง
และไดรับบรรจุกลไกเพิ่มเติมในกฎหมายลักษณะเชนนี้ คือ กระบวนการควบคุมและการเยียวยา
การใชอํานาจพิเศษเพ่ิมเติม อาจเปนเพราะความกังวลใจถึงการมีอํานาจลนพนซ่ึงอาจกอการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเกินความจําเปน กระบวนการหรือกลไกดังกลาว เชน การกําหนดสถานการณเฉพาะ
ในการประกาศใช และนอกจากกระบวนการควบคุมการใชอํานาจพิเศษท่ีกําหนดในกฎหมายแตละ
ฉบับแลว กระบวนการควบคุมอํานาจรัฐธรรมดาท่ีใชเปนปกติก็อาจนํามาใชได เชน การรองตอศาล
ใหปลอยตัว กรณีผูควบคุมตัวไมมีอํานาจตอศาลธรรมดา หรือการฟองรองตอศาลปกครอง             
ในสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 
3.2 มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินและการคุมครองสิทธิ         
และเสรีภาพในสถานการณฉุกเฉินของตางประเทศ 
 1. สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 สาธารณรัฐฝร่ังเศสเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law 
System) มีกฎหมายท่ีใหอํานาจพิเศษแกฝายบริหารในสถานการณฉุกเฉินไว 3 ประเภท คือ 
 ประเภทท่ีหนึ่ง การใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝร่ังเศส มาตรา 16              
มีเงื่อนไขการใชอํานาจ ดังนี้5 
 (1)  ตองเปนกรณีท่ีสถาบันแหงรัฐ ความเปนเอกราชของชาติ บูรณภาพแหงดินแดน
หรือการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศถูกคุกคามอยางรายแรงและปจจุบันทันดวน 

                                                  
5 จาก การตรวจสอบการใชอํานาจของประธานาธิบดีฝรั่งเศส  (น.69), โดย “นันทวัฒน  บรมมานันท, 

2544, “รวมบทความทางวิชาการ เน่ืองจากโอกาสครบรอบ 72 ป ศาสตราจารย อมร  จันทรสมบูรณ.”  
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 (2)  การดําเนินการตามปกติของสถาบันทางการเมืองแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
หยุดชะงักลง 
 (3) ไดมีการปรึกษาหารืออยางเปนทางการกับนายกรัฐมนตรี ประธานสภาทั้งสอง        
และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแลว มาตราดังกลาวตองใชโดยมีเจตจํานงที่จะทําใหสถาบันการเมือง     
แหงรัฐสามารถปฏิบัติตามภารกิจของตนไดภายในระยะเวลาท่ีจํากัดท่ีสุด ท้ังนี้ โดยมีการปรึกษากับ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
 (4) ประธานาธิบดีจะตองแถลงใหประชาชนทราบถึงการใชมาตรการดังกลาว 
 นอกจากนั้น ไดมีกระบวนการควบคุมการใชอํานาจของฝายบริหารโดยการบัญญัติวา    
ในระหวางท่ีมีการใชอํานาจฉุกเฉิน จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎรมิได มีการควบคุมการใชอํานาจ
เกี่ยวกับอํานาจทางทหาร โดยกฎหมายอีก 3 ฉบับท่ีใหอํานาจในชวงประกาศสถานการณฉุกเฉิน คือ 
 ประเภทท่ีหนึ่ง รัฐบัญญัติฉบับวันท่ี 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1877 (La loi du 3 juillet 1877) 
แกไขโดยรัฐกําหนดลงวันท่ี 3 มกราคม ค.ศ. 1959 (I’ Ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959)         
กําหนดอํานาจทางทหารในการเกณฑแรงงานและทรัพยสิน การจัดตั้งองคกร โดยรัฐกําหนด          
ลงวันท่ี 7 มกราคม ค.ศ. 1959 (I’ ordonnace no. 59-63 du 6 janvier 1959) เปนคําส่ังในการจัดต้ัง
องคกรปองกันอนุญาตใหมีการควบคุม (misen garde) นอกจากนั้นไดใหอํานาจประธานาธิบดี     
อยางกวางขวางในการเกณฑคน แรงงาน บริการ การส่ังกําลังสํารองหรือกองหนุน อํานาจยุบ
สมาคม โดยกฎหมายลงวันท่ี 10 มกราคม ค.ศ. 1936 (La loi du 10 janvier 1936) อนุญาตให
คณะรัฐมนตรี (conseil des minister) ยุบสมาคม (dissolution d’association) ท่ีประทวงโดยมีอาวุธ มี
วัตถุประสงคท่ีกระทบตอสาธารณะ หรือกระทบตอบูรณภาพแหงดินแดน 
 การใชอํานาจของประธานาธิบดี6 รัฐธรรมนูญป ค.ศ. 1958 มิไดกําหนดช่ือเรียกการใช
อํานาจพิเศษประธานาธิบดีตามมาตรา 16 ไว แตในทางปฏิบัติเรียกวา “คําส่ัง” จะตองเปนวิกฤต      
ท่ีรายแรงระดับชาติ (La crise nationale) อํานาจโอนมาท่ีประธานาธิบดีคนเดียว ศาลปกครอง
ควบคุมไดเฉพาะมาตรการตางๆ ท่ีทําไปในระหวางนั้น แตศาลปกครองไมมีอํานาจควบคุม การ
ตัดสินใจในการประกาศใชมาตรา 16 ของประธานาธิบดี จากการศึกษาพบวา ในประเทศฝร่ังเศสใน
ปจจุบันไมมีสถานการณฉุกเฉินท่ีขัดแยงในเชิงทหาร  สถานการณท่ีจะกระทบตอสถาบัน 
สถานการณท่ีกระทบตอเอกราชของชาติตามมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแตอยางใด ส่ิงท่ีเกิดข้ึน    

                                                  
6 จาก กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ :  คําสอนวิชากฎหมายปกครอง  (น. 74),โดย  

อิสระ  นิติทัณฑประภาส, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
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ในปจจุบันจะเกิดสถานการณลักษณะขมขูตอสาธารณะ ซ่ึงเปนสถานการณฉุกเฉินท่ีขัดตอ       
“ความสงบสุข” เทานั้น  
 ประเภทท่ีสอง กฎอัยการศึก (I’ état de siège)7 
 การประกาศกฎอัยการศึกเปนมาตรการท่ีเกาแกท่ีสุด ประกาศโดยคณะรัฐมนตรี
สามารถใชไดคร้ังละ 12 วัน แตการขยายระยะเวลาตองใหสภาผูแทนอนุมัติ กฎอัยการศึกไดเกิด
ข้ึนมาเพราะความจําเปนในการปองกันประเทศ โดยใหกลไกทุกสวนราชการอยูภายใตการบังคับ
ของทหาร กฎหมายลงวันท่ี 9 สิงหาคม 1849 อยูในประมวลกฎหมายเกี่ยวกับการปองกัน (code de 
la défense) สถานการณท่ีจะทําใหเกิดการประกาศอัยการศึก ไดแกมีภัยท่ีเกิดจากสงครามกับ
ตางประเทศ (quèrre étrangère) สงครามกลางเมือง (quèrre civile) การตอตาน การรุกฮือตอตาน
อํานาจทหาร เปนการท่ีทหารใชอํานาจตํารวจในการรักษาความสงบเรียบรอย โดยใชอํานาจพล
เรือนเทาท่ีจําเปน สวนท่ีเหลือใหพลเรือนดําเนินการตามปกติโดยใชอํานาจทหาร แตกฎหมาย
ปกครองยังใชอยู 
 ประเภทท่ีสาม กฎหมายสถานการณฉุกเฉิน ในรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 3 ค.ศ. 1955 (I’état 
d’urgence) คือ (La loi du 3 avril 1955 “instituant un état d’ urgence et en declarant l’application 
en Algérie) 8 สถานการณพิ เ ศษ มีวั ต ถุประสงค ท่ี ให อํ านาจ รัฐบาล  ( destine à donner au 
gouvernement) ใชมาตรการท่ีจําเปนเพื่อเยียวยาสถานการณมีท่ีมาจากวิกฤตอันเปนสถานการณ
สงครามท่ีจะนํากฎอัยการศึกมาใชจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินมี 2 ประเภท9 คือ 
 การประกาศสถานการณฉุกเฉินแบบธรรมดา (l’ état d’ urgence simple) มีผลในทาง
เพิ่มอํานาจของเจาหนาท่ีฝายพลเรือนท่ีจะจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไดหลายประการ เชน      
หามสัญจร หามเขาไปในเขตหวงหาม หามออกจากบาน ควบคุมตัวไวในสถานท่ีกักขัง ส่ังปด     
โรงมหรสพ สถานท่ีชุมนุมรานจําหนายเคร่ืองดื่ม และส่ังหามการชุมนุมทุกรูปแบบ และ 

                                                  
7 จาก การควบคุมฝายปกครองในสถานการณฉุกเฉิน  (น. 40), โดย ทรงศักด์ิ  รักศักด์ิสกุล, 2549,  

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
8  ประเทศอัลจีเรียเคยเปนเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศส และปจจุบันประเทศฝรั่งเศสยังใชกฎหมาย

ดังกลาวอยู ในเหตุการณเผารถในปารีสที่เกิดขึ้นชวงเดือนพฤศจิกายน 2548 ก็ไดประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
โดยใชกฎหมายฉบับน้ี 

9 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2535). สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาพระราช
กําหนดวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2495 (รายงานการประชุม). น. 10. 
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 การประกาศสถานการณฉุกเฉินแบบรายแรง (l’ état d’ urgence aggravé) มีผลในทาง
เพิ่มอํานาจของเจาหนาท่ีฝายพลเรือนมากกวาในกรณีของประกาศสถานการณฉุกเฉินแบบธรรมดา
ไดอีก  2 เ ร่ือง คือ อํานาจตรวจคนในเคหสถานทั้งกลางวันและกลางคืน อํานาจตรวจสอบ
หนังสือพิมพ ส่ิงตีพิมพทุกชนิด รายการวิทยุ โทรทัศน และมหรสพตางๆ  
 กฎหมายฉบับนี้หากเทียบเคียงกับระบบกฎหมายไทยแลวมีความใกลเคียงกันอยางยิ่ง 
โดยมีเง่ือนไขและวิธีการประกาศ ดังน้ี 
 1) เง่ือนไขและวิธีของการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน10 
 บทบัญญัติมาตรา 11 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 3 เมษายน ค.ศ. 1955 มีเง่ือนไขในการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินไววา ตองเปนสถานการณท่ีเปนภยันตรายท่ีใกลถึง เนื่องมาจากการ
กระทําท่ีกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยของบานเมือง หรือเนื่องมาจากภัยพิบัติธรรมชาติ
หรือภัยพิบัติสาธารณะ เชน อุทกภัย แผนดินไหวและมีความรุนแรงอันมีลักษณะเปนภัยพิบัติ
สาธารณะ บทบัญญัติในมาตรานี้ไดวางเงื่อนไขไวดวยวา การประกาศสถานการณฉุกเฉินจะตอง      
มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1) การกําหนดพื้นท่ี และการกําหนดระยะเวลาท่ีจะประกาศสถานการณฉุกเฉินใช
บังคับและมีขอจํากัดท่ีไมจําเปนตองประกาศท้ังจังหวัด อาจเปนสวนหนึ่งสวนใดก็ได เหตุท่ี
ประกาศสถานการณฉุกเฉินจะตองกําหนดพื้นท่ี และระยะเวลาประกาศ เนื่องจากวากฎหมายมี
วัตถุประสงคท่ีจะใหเกิดการกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหนอยที่สุด 
 (2) การประกาศสถานการณฉุกเฉินสามารถบังคับใชไดภายในสวนหนึ่งสวนใดของ
ราชอาณาจักร หรือโพนทะเล11 
 (3) การประกาศตองใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ 
 (4) จะตองออกเปนรัฐกฤษฎีกา (Décret) 
 การประกาศสถานการณฉุกเฉินผูมีอํานาจมีอยู 2 ระดับ คือ การประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินระดับประเทศเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย การประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินในระดับทองถ่ินเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 
 2) ผลของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน12 

                                                  
10 การควบคุมฝายปกครองในสถานการณฉุกเฉิน  (น. 41). เลมเดิม.  
11 มีความหมายรวมถึงอาณาจักรที่เปนเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสดวย. 
12 การควบคุมฝายปกครองในสถานการณฉุกเฉิน  (น. 42). เลมเดิม. 
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 กฎหมายสถานการณฉุกเฉิน อันไดแกรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 3 เมษายน ค.ศ. 1955 (I’état 
d’urgence) มาตรา 5 แหงรัฐบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหอํานาจผูวาราชการจังหวัด (préfet)            
วา เม่ือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินแลวมีอํานาจ ดังนี้ 
 1)  หามการสัญจรท้ังยานพาหนะ และบุคคลในชวงเวลาท่ีกําหนดโดยเทศบัญญัติ 
(arêté) 
 2)  การหามเขาท่ีพักอาศัยในพื้นท่ีท่ีมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือพื้นท่ี
บางสวนของจังหวัดสําหรับบุคคลท่ีกระทําการในอันเปนอุปสรรคตอการใชอํานาจสาธารณะ ให
อํานาจเจาหนาท่ีในการดําเนินการกับผูขัดขวาง 
 การที่ผูวาราชการจังหวัดใชอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินและส่ังหามผูซ่ึง      
ฝาฝนตามบทบัญญัตินี้ มีบทกําหนดโทษทางอาญากรณีไมปฏิบัติตามคําส่ังดวย และสามารถใช
อํานาจตามมาตรา 5 (3) ไดอีก คือ ใชมาตรการเคล่ือนยายบุคคลใหออกไปจากพ้ืนท่ี หากไดกระทํา
การอันเปนอุปสรรคตอการใชอํานาจสาธารณะ การใชอํานาจเจาหนาท่ีในการดําเนินการกับ            
ผูขัดขวางได แตฝายปกครอง (Administration) จะตองใหเคร่ืองมือยังชีพแกบุคคลและครอบครัว      
ท่ีถูกกําหนดจํากัดพ้ืนท่ีดวย และผูซ่ึงไดรับคําส่ังอาจยื่นคํารองใหเพิกถอนไดโดยมีคณะกรรมการ      
ท่ีกําหนดเอาไวตามกฎหมาย คําส่ังเหลานี้อาจถูกเพิกถอนโดยศาลปกครอง (Tribunal administratis) 
จะตองพิจารณาใหเสร็จภายในหนึ่งเดือน หรือถูกพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุด (Conseil d’ Etat) 
กรณีอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ตองพิจารณาตัดสินภายในสามเดือน เปนการควบคุมการใช
อํานาจของฝายปกครอง คือ ผูวาราชการจังหวัดไวเปนพิเศษ 
 การใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดในการประกาศเคอรฟว (Couvre feux) กําหนดพื้นท่ี    
ปดสถานบริการ เห็นวาเปนเร่ืองท่ีเปนการกําหนดการใชอํานาจอยางนอยท่ีสุด จํากัดท่ีสุดเทาท่ี
เปนไปไดและเกิดผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพนอยท่ีสุด ซ่ึงจะทําใหเกิดผลกระทบนอยท่ีสุด 
ตอสิทธิและเสรีภาพหากเลือกใชมาตรการที่เหมาะสม 
 3)  ขอบเขตระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน13 
 ระยะเวลานั้นมีผลในการใชบังคับและการส้ินผลของประกาศสถานการณฉุกเฉิน
รวมถึงการขยายระยะเวลาในการประกาศมาตรา 12 บัญญัติวา สถานการณฉุกเฉินมีผลใชบังคับเปน
เวลา 12 วัน จะส้ินผลเม่ือพนระยะเวลาดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุมัติจากรัฐสภาใหขยายระยะเวลา        
ในการใชบังคับออกไปอีก นอกเหนือจากนี้การประกาศสถานการณฉุกเฉินจะส้ินผลในกรณีท่ี
รัฐบาลไดขออนุมัติจากรัฐสภาใหขยายระยะเวลาในการใชบังคับประกาศดังกลาว การตอระยะเวลา

                                                  
13 การควบคุมฝายปกครองในสถานการณฉุกเฉิน  (น. 43). เลมเดิม. 
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ของสถานการณฉุกเฉินจะตองใหรัฐสภาอนุมัติ โดยกฎหมายบังคับไวเปนระบบการตรวจสอบ
ถวงดุล กรณีนี้มีความแตกตางของกฎหมายไทยท่ีใหคณะรัฐมนตรีในฐานะฝายบริหารเปนผูให
ความเห็นชอบ 
 บทบัญญัติมาตรา 3 กฎหมายไดกําหนดใหขยายระยะเวลาไดเม่ือครบกําหนด 12 วัน             
แตไมไดกําหนดระยะเวลาไววาคร้ังท่ี 2 จะสามารถประกาศสถานการณฉุกเฉินไดกี่วัน และใน
มาตรา 4 ไดกําหนดชวงเวลาท่ีเปนชวงเวลาสุญญากาศเม่ือไมมีรัฐบาลแตสถานการณฉุกเฉิน         
ยังคงอยู แตระยะเวลาส้ินผลลงอาจทําใหไมสามารถขอขยายระยะเวลาของสถานการณฉุกเฉินได 
 การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินในสาธารณรัฐฝร่ังเศส ไดมีรองผูวาการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินขัดตอรัฐธรรมนูญฉบับท่ี  1958 เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายท่ีไดตราข้ึน 
กอนรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคําวินิจฉัยท่ี n 85-187 (decision n° 85-187 du 25 janvier 
1985) ในคดี Nouvelle-Calédonie วา การประกาศสถานการณฉุกเฉิน โดยไดวินิจฉัยวารัฐธรรมนูญ
มาตรา 34 เปนหนาท่ีของฝายนิติบัญญัติท่ีจะตองประสานความลงตัวระหวางสิทธิเสรีภาพ 
(d’ opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés) การรักษาความสงบเรียบรอย 
(et la sauvegarde de l’ordre public) ตองอาศัยความลงตัวของท้ังสองฝายไปดวยกัน รัฐธรรมนูญ 
ค.ศ. 1985 ไมมีผลยกเลิกกฎหมายวันท่ี 3 เมษายน ค.ศ. 1955  
 การประกาศกฎอัยการศึก การใชอํานาจของประธานาธิบดีตามมาตรา 16 และการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินในระบบกฎหมายฝร่ังเศส ศาลปกครองไมมีอํานาจเขาทําการตรวจสอบ 
แตตรวจสอบไดเฉพาะมาตราตางๆ ท่ีใชระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉินระดับชาติและประกาศ
กฎอัยการศึกในระบบกฎหมายฝร่ังเศส ไดยอมรับวาการใชอํานาจในการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินเปนสถานการณบางอยางจะตองใชอํานาจเจาหนาท่ีเขาไปจัดการแกไขปญหาในชวงวิกฤต 
ฝายปกครองยอมตองมีอํานาจมากกวาปกติ และจะตองกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนนอกสถานการณปกติท่ัวไปบาง แตสามารถตรวจสอบการใชอํานาจไดตามหลักการ
กระทําของเจาหนาท่ีตองมีกฎหมายใหอํานาจไว การกระทําจึงโดยชอบดวยกฎหมายเห็นวาการใช
อํานาจประกาศกฎอัยการศึกและสถานการณฉุกเฉินในสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีกําหนดระยะเวลา
ประกาศถูกควบคุมโดยองคกรอ่ืนท่ีมิใชฝายปกครองดวยกัน การขยายระยะเวลากฎอัยการศึก          
และขยายระยะเวลาสถานการณฉุกเฉินจะตองผานการตรวจสอบและกล่ันกรองจากองคกร          
ฝายนิติบัญญัติ เพื่อเปนการควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครอง ท่ีเปนการกระทบกระเทือนสิทธิ        
และเสรีภาพของประชาชน นอกจากนั้นแลวเม่ือฝายปกครองใชมาตรการบังคับกับประชาชน         
เชน มาตรการ คําส่ัง หรือประกาศ กฎหมายไดกําหนดใหอยูในการควบคุมของฝายปกครอง  
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 4) การควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายเก่ียวกับสถานการณฉุกเฉิน14 
 การออกประกาศสถานการณฉุกเฉินได เปนอํานาจของคณะรัฐมนตรี จะตองใชในกรณี
บัญญัติไวในมาตรา 1 แหงรัฐบัญญัติ มีความวา คณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการลงมติประกาศ
สถานการณฉุกเฉินในกรณีท่ีเกิดภยันอันตราย มีผลกระทบตอความรายแรงตอความสงบเรียบรอย
ของประชาชน และยังรวมไปถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติตอมหาชน ในมาตรา 2 กลาววา อาจประกาศ
กําหนดควบคุมในบางพื้นท่ีก็ได และในวรรคทาย มาตรา 3 มีการกําหนดจํานวนวันวาสามารถ
ประกาศบังคับใชไดเพียง 12 วัน หากจะขยายเวลาตองระบุวันขยายใหชัดเจนโดยเห็นชอบจาก
รัฐสภาเทานั้น ท้ังนี้ตองขยายไมเกิน 3 เดือนเทานั้น เพราะถือวาการประกาศสถานการณฉุกเฉิน   
เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน การบังคับใชตองตีความอยางเครงครัด หนวยงานที่มี
อํานาจตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการออกรัฐกําหนดของฝายบริหาร คือ ศาลปกครอง 
รวมไปถึงความชอบดวยกฎหมายของการขยายเวลาหรือการยืดเวลาการบังคับใชรัฐกําหนดใน
สถานการณฉุกเฉิน 
 ถาเปนกรณีการใชอํานาจรัฐโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือใชอํานาจเกินขอบเขตตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว ถือเปนความรับผิดทางปกครอง องคกรท่ีมีอํานาจควบคุมเยียวยาความเสียหาย 
จะอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
 ลักษณะของการกอการรายในสาธารณรัฐฝร่ังเศส บัญญัติไวในมาตรา 421-1 ประมวล
กฎหมายอาญา หมายถึง15 “การกระทําความผิดอาญาฐานตางๆ โดยเจตนา ท่ีมีวัตถุประสงคในการ
ทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอความสงบเรียบรอยสาธารณะโดยวิธีขูเข็ญขมขูหรือทําใหเกิด
ความหวาดกลัวแกประชาชน” บทกําหนดโทษของการกระทําความผิดฐานกอการรายนั้น จะข้ึนอยู
กับลักษณะของการกระทําวากระทําประทุษรายถึงแกชีวิตหรือไม หรือกระทําใหทรัพยสินเสียหาย
หรือไม เทาใด เปนตน แมวาการกําหนดอํานาจเพิ่มเติมเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในชวง
นั้น สาระสําคัญสวนใหญแลวจะเปนการออกมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยสําหรับประชาชน   
ผูอยูอาศัยในเขตพื้นท่ีประกาศเฉพาะเทานั้น 
 
 

                                                  
14 จาก อํานาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ (รายงานผลการวิจัย)  (น. 168-172), 

โดยคณะนิติศาสตร ปรีดี  พนมยงค, 2552,  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.   
15  จาก การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูกควบคุมตัวภายใตพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต), โดย เลิศศักด์ิ  ตนโต, 2555, 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.   
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   5) เง่ือนไขและระยะเวลาในการควบคุมตัวผูตองสงสัย 
 ชวงระยะเวลาที่รัฐประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น มีการเพิ่มอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ตํารวจหรือเจาหนาท่ีของรัฐหลายประการ เพื่อเปนการปองกันและปราบปรามการกอการราย
ในชวงนั้นใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน 
 รัฐบัญญัติสถานการณ ฉุกเ ฉิน  (Loi no. 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état 
d’urgence) มาตรา 5 มีการใหอํานาจผูวาการรัฐสามารถออกคําส่ังหามเคล่ือนยายบุคคลหรือ
ยานพาหนะ ในพื้นท่ีและในชวงเวลาท่ีกําหนด รวมไปถึงสามารถกําหนดเขตพื้นท่ีท่ีตองการ
คุมครอง และมิใหบุคคลท่ีพยายามฝาฝนคําส่ังของเจาหนาท่ีรัฐกําหนดใหอยูในเขตที่กําหนดเทานั้น 
 รัฐบัญญัติสถานการณฉุกเฉิน (Loi no. 55-385 du 3 1955 instituant un état d’urgence) 
มาตรา 6 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสามารถส่ังหามมิใหบุคคลภายนอกออกจากเคหสถาน
ในเขตพื้นที่ภายในระยะเวลาที่กําหนด แตหามเปนการออกกฎท่ีเปนการกักขังแกประชาชนเกินกวา
ความจําเปนเพื่อรักษาความปลอดภัยของมวลชน 
 รัฐบัญญัติสถานการณฉุกเฉิน (Loi no. 55-385 du 3 1955 instituant un état d’urgence) 
มาตรา 8 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายสามารถ 
ส่ังปดสถานเริงรมย บริการ หรือสถานท่ีขายเคร่ืองดื่มท่ีเปนประเภทสุราตางๆ ไดตามความ
เหมาะสมเปนการช่ัวคราว  เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยจึงรวมไปถึงหามมีการชุมนุม               
ในเขตพื้นที่ท่ีกําหนดนั้นดวย 
 รัฐบัญญัติสถานการณฉุกเฉิน (Loi no. 55-385 du 3 1955 instituant un état d’urgence) 
มาตรา 11 เจาหนาท่ีรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายสามารถคนท่ีพักอาศัยของผูท่ีตองสงสัยหรือพบวามี
สวนรวมในการกอจลาจลไดท้ังเวลากลางวันและในเวลากลางคืน โดยท่ีไมตองมีหมายศาล รวมไป
ถึงการออกมาตรการควบคุมส่ือตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ รายการทางโทรทัศน ทางวิทยุได 
 จะเห็นไดวา เจาหนาท่ีรัฐมีอํานาจท่ีเพิ่มข้ึนท้ังหลายท้ังปวงจากชวงสภาวการณปกติ 
ถือเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดตามกําหนด แตเปนท่ีนาสังเกตวา ไมมีการบัญญัติถึง
ระยะเวลาในการควบคุมตัวผูตองสงสัยวากระทําความผิดในการกอเหตุจราจลข้ึนในรัฐบัญญัติ   
ฉบับนี้ ท้ังท่ีผานมามีการควบคุมตัวผูตองสงสัยและผูกระทําความผิดจํานวนมาก ในคร้ังหลังสุดท่ีมี
การประกาศสถานการณฉุกเฉินข้ึนนั้น มีการควบคุมตัวผูตองสงสัยและผูกระทําความผิดในการกอ
เหตุจลาจลคร้ังนี้รวมท้ังผูใหญและเยาวชน สูงถึง 2,734 คน ใน 25 เขตพื้นท่ีท่ัวประเทศ จากกรณีนี้
แสดงใหเห็นวา เจาหนาท่ีรัฐไมสามารถกระทําการนอกเหนือไปจากท่ีกฎหมายกําหนดได ซ่ึงการ
เกิดเหตุไมปกตินั้น ไดอนุญาตใหเจาหนาท่ีรัฐมีอํานาจบางประการเพ่ิมข้ึนมาเทานั้น ซ่ึงนอกเหนือ 
จากนั้นไมสามารถกระทําได 

DPU



 88 

 โดยหลักแลว การควบคุมตัวกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น บุคคลผูตองสงสัยวามี
ความผิดอาญาท่ัวไปมีโทษจําคุกข้ันตํ่า 3 เดือนข้ึนไปน้ันแลวเจาหนาท่ีตํารวจสามารถควบคุมได    
เทาเพียงระยะเวลาตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดเทานั้น คือ สามารถ
ควบคุมผูตองหาไดไมเกิน 24 ช่ัวโมง16 ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 63 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา         
ความอาญา ณ สถานีตํารวจหรือสถานท่ีควบคุมของ Gendameries แตถาหากตองการขยายระยะ
เวลาควบคุมตัวอีก 24 ช่ัวโมงพนักงานตํารวจตองนําผูตองหาไปพบพนักงานอัยการ ซ่ึงจะขยายเวลา
ใหควบคุมตัวไดอีก 24 ช่ัวโมงเทานั้น รวมเปน 48 ช่ัวโมง 
 ถาหากมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีพนักงานอัยการตองการขยายระยะเวลาเกินกวา 48 
ช่ัวโมงนั้น ถือวาเปนขอยกเวนทางกฎหมาย จะอยูในอํานาจของอัยการวาจะอนุญาตหรือเห็นควร 
ใหขยายระยะเวลาการควบคุมตัวหรือไม ซ่ึงจะเปนคดีท่ีมีโทษรุนแรง เชน 
 (1) โทษจําคุกตลอดชีวิต ตามมาตรา 221-4 ประมวลกฎหมายอาญา17 คือ คดีฆาตกรรม  
ท่ีตองรับโทษหนักข้ึนเพราะผูตายเปนเด็กอายุต่ํากวา 15 หรือฆาบุพการี หรือฆาผูพิการ เจาหนาท่ี 
ตํารวจทหาร ขณะปฏิบัติหนาท่ีเปนตน 
 (2) โทษจําคุก 30 ป ตามมาตรา 222-4 ประมวลกฎหมายอาญา คดีทรมาน หรือกระทํา
การอยางโหดราย ทารุณตอบุคคลท่ีออนแอกวา เชน เด็ก คนพิการ หญิงมีครรภ เปนตน 
 ดังนั้น ตามมาตรา 706+-73 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงจะขยายเวลา      
ไดสูงสุดถึง 4 วัน 
 แตในการยกเวนหากตองการขยายระยะเวลาการควบคุมตัวเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนด
นั้น มาตรา 706-88 วรรค 3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ยังบัญญัติเพิ่มเติมวาสามารถ
ขยายระยะเวลาการควบคุมตัวผูกระทําความผิดฐานกอการรายหรือกระทําการจลาจล โดยใหอยูใน
อํานาจในดุลยพินิจของ Juge des libértés et la détention เทานั้น สามารถขยายไดอีก 24 ช่ัวโมง 
จํานวน 2 คร้ัง รวมเปน 48 ช่ัวโมง เม่ือนําเวลามารวมกันท้ังหมดแลว ผูตองสงสัยในการจลาจลนั้น 
จะถูกควบคุมตัวมากกวาคดีท่ัวไปถึง 2 วัน ซ่ึงบัญญัติไววาเปนขอยกเวนพิเศษเทานั้น ตามแตศาล 
(Juge des libértés et la detention) เห็นสมควรและจะจํากัดเฉพาะคดีท่ีถือวามีลักษณะเปนการ
กระทํากอการรายเทานั้น เพราะความผิดฐานกอการราย หรือกอใหเกิดจลาจลน้ัน ถือเปนความผิด
ตอความมั่นคงของประเทศ ท่ีมีโทษปานกลางถึงรายแรง ตามลําดับช้ันท่ีกําหนดโทษทางอาญา      
ซ่ึงตองดําเนินการตอตามข้ันตอนการดําเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

                                                  
16 การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูกควบคุมตัวภายใตพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (น. 73). เลมเดิม.  
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 เปนท่ีนาสังเกตวามาตรการในการออกคําส่ังหามกระทําการ หรือบังคับใหกระทําการ
ใด ๆ   ท่ีเกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพ เชน การควบคุมตัวผูตองสงสัยวากระทําความผิดท่ีรายแรงแตไม
มีบทบัญญัติในสวนของระยะเวลาเปนการเฉพาะเพ่ิมเติมในรัฐบัญญัติสถานการณฉุกเฉิน
นอกเหนือจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แสดงใหเห็นวาสาธารณรัฐฝร่ังเศสให
ความสําคัญกับเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนอยางยิ่ง นอกจากตองคํานึงถึงกระบวนการ
ดําเนินทางกฎหมายอาญาแลว ยังตองใหความสําคัญกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน         
และพลเมือง ค.ศ. 1789 ดวย เม่ือช่ังน้ําหนักการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนผูตองสงสัย          
วากระทําความผิด แมในขณะท่ีบานเมืองมีสถานการณไมปกติก็ยังคงบังคับตามระยะเวลาท่ีกําหนด            
โดยกฎหมายอาญา ยกเวนชวงเวลานั้นเปนชวงเวลาสงคราม ท่ีผานมาอาจมีการประกาศกฎอัยการ
ศึกนี้ คือ รัฐสภา โดยอํานาจท่ีมีแตเดิมเปนของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีจะโอนเปนของทหาร กระบวนการ
พิจารณาคดีตาง ๆ ท่ีจะอยูในเขตอํานาจของศาลทหารไดหากวามีการประกาศรัฐกําหนดออกมา     
เพื่อกําหนดเทานั้น ท่ีสําคัญในชวงประกาศสถานการณฉุกเฉินนี้เจาหนาท่ีของรัฐตองกระทําการ
ตามหลักโดยชอบดวยกฎหมายควบคูไปกับการกาวลวงสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเหมาะสม
ท่ีสุด มีเพียงการบัญญัติโทษของการฝาฝนคําส่ังของเจาหนาท่ีรัฐ ตามมาตรา 13 วา ผูท่ีฝาฝนคําส่ัง   
ท่ีออกตามรัฐบัญญัตินั้น ตองถูกจําคุก 2 เดือน หรือถูกปรับ จํานวน 3750 ยูโร หรือท้ังจําและปรับ
เทานั้น 
 นอกเหนือจากนี้ยังมีการบัญญัติในรัฐบัญญัติฉบับนี้ในมาตรา 7 เรียกรองความเสียหาย
จากรัฐของบุคคลที่ตองดวยสงสัยวาพยายามฝาฝนคําส่ังของเจาหนาท่ีรัฐโดยกําหนดใหอยูใหอยูใน
เขตท่ีกําหนดเทานั้น หากตนเห็นวา ตนไดรับผลกระทบจากคําส่ังเกินขอบเขตก็สามารถรองขอให      
เพิกถอนคําส่ังนั้นได ซ่ึงจะอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองในการพิจารณาเร่ืองของความชอบดวย
กฎหมายของคําส่ังนี้ 
 2.  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี18 
 ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตัวในสถานการณ
ฉุกเฉิน ไดถูกนํามาใชบังคับภายใตอํานาจของบทบัญญัติมาตรา 48 แหงรัฐธรรมนูญไวทมาร 
Weimar Republic (1919-1933) โดยใหใชบังคับในเหตุการณกอจลาจล และในบางครั้งไดถูก
นํามาใชบังคับเพียงเพื่อใหรัฐสามารถใชอํานาจดําเนินการตางๆ ไดโดยชอบดวยกฎหมาย ในกรณี
ไมไดรับเสียงขางมากจากสภา ตอมาเม่ือผูนําแหงลัทธินาซี อดอลฟ ฮิตเลอร ข้ึนเถลิงอํานาจ 
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไวมารจึงถูกแขวนไวและไมไดนํามาใชอีกตอไป 

                                                  
 18  แหลงเดิม.  (น. 165-168). 
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 ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส้ินสุดลงพรองกับการลมสลายของลัทธินาซี สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ไดบัญญัติรับรองหลักการพื้นฐานเก่ียวกับการใชกฎหมายในสถานการณ
ฉุกเฉินไวในรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมนี ซ่ึงเปนกฎหมายหลักท่ีใชในการปกครองประเทศ 
(Basic Law for the Federal Republic of Germany: Grundgesetz) แตจํากัดการใชบังคับเฉพาะ        
ในสถานการณฉุกเฉิน สถานการณตึงเครียดและสถานการณเปนภัยพิบัติรายแรง และมีรายละเอียด
ประกอบในรับบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน (Germany Emergency Acts 1968)  
 มาตรา 10419 แหงรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (GG) วางหลักวา 
 (1) การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจะกระทําไดก็แตโดยกฎหมายลายลักษณอักษร
และตามวิธีการที่ไดบัญญัติไวในกฎหมายเทานั้น ผูท่ีถูกคุมขังจะตองไมไดรับการทารุณทางจิตใจ
หรือรางกาย 
 (2) ผูพิพากษาเทานั้นท่ีมีอํานาจส่ังใหจํากัดสิทธิเสรีภาพหรือเพิ่มการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
หรือเพ่ิมการจํากัดสิทธิเสรีภาพ หากปรากฏวาการจํากัดเสรีภาพไมไดเกิดจากคําส่ังของศาลแลว ให
ยื่นคํารองขอคําส่ังของศาลโดยมิชักชา ตํารวจจะควบคุมบุคคลโดยอํานาจของตนเกินกวาส้ินวัน        
ถัดวันท่ีจับกุมไมได ใหกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไวในกฎหมาย 
 (3) บุคคลท่ีถูกควบคุมขังช่ัวคราวในขอหาสงสัยวาไดกระทําความผิดอาญาจะตองถูก
นําตัวมาปรากฏตอศาลภายในวันถัดจากวันถูกคุมขังเปนอยางชา ผูพิพากษาจะแจงเหตุผลของการ
คุมขังใหผูตองคุมขังทราบ ซักถามผูถูกคุมขัง และใหโอกาสแก ผูถูกคุมขังคัดคาน ผูพิพากษาจะตอง
ออกหมายจับในทันที โดยแจงขอหาหรือส่ังใหปลอยผูตองคุมขังใหพนจากการคุมก็ได 
 (4) เม่ือศาลส่ังใหมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพหรือเพิ่มการจํากัดสิทธิเสรีภาพจะตองแจงให
ญาติของผูถูกคุมขังหรือผูท่ีถูกคุมขังไววางใจไดทราบโดยไมชักชา 
 1) กฎหมายพิเศษท่ีใหอํานาจในการควบคุมตัวบุคคล20 
 มาตรการตามกฎหมายพิเศษท่ีใหอํานาจเจาพนักงานของรัฐในการควบคุมตัวบุคคล             
ในสถานการณฉุกเฉิน ไดแก รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน (German Emergency Acts 1968) 
ซ่ึงไดรับการบัญญัติข้ึนในวันท่ี 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1968 โดยรัฐบาลผสมระหวางพรรคสังคมนิยม
ประชาธิปไตยเยอรมนี (Social Democratic Party of Germany) และพรรคสหภาพคริสเตียน 
(Christian Democratic Union of Germany) เพื่อรับรองอํานาจอันชอบธรรมของรัฐบาลเยอรมนีท่ีจะ
                                                  

19  การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูกควบคุมตัวภายใตพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (น. 75). เลมเดิม.  

20 จาก อํานาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ (รายงานผลการวิจัย)  (น. 166), โดย 
คณะนิติศาสตร ปรีดี  พนมยงค, 2552, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.   
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จัดการประเทศใหอยูในระเบียบในสภาวะสถานการณฉุกเฉิน เม่ือเกิดสภาวะผิดปกติ หรือความ
วุนวายข้ึนภายในประเทศ รัฐสามารถอางเหตุการณดังกลาว การประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อนํา
รัฐบัญญัติมาใชในการจัดการบริหารปกครองประเทศ หรือจํากัดสิทธิเสรีภาพของพลเมืองให
เปนไปตามระเบียบขอบังคับท่ีรัฐกําหนดไว ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีกอนการบัญญัติใชรัฐ
บัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ. 1968 มีการออกกฎหมายโดยฝายบริหารตามอํานาจ          
แหง Enabling Act ในสมัยของผูนําแหงลัทธินาซี อดอลฟ ฮิตเลอร เพ่ือบริหารปกครองประเทศ     
ใหเปนไปตามวิถีทางแหงชาติ 
 การประกาศสถานการณฉุกเฉินตามรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน หมายถึง การท่ี
รัฐบาลแหงสหพันธรัฐไดประกาศใหประชาชนไดทราบถึงสถานการณท่ีผิดปกติซ่ึงเกิดข้ึนภายใน 
ประเทศ อันเปนภัยคุกคามตอความสงบเรียบรอยของประเทศ จึงประกาศใชรัฐบัญญัติท่ีอาจ
ลดทอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนบางประการเพื่อใหรัฐสามารถบริหารจัดการประเทศได
โดยสะดวกในเหตุการณฉุกเฉินเรงดวน รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินใหอํานาจแกรัฐ      
โดยมีขอบเขตเพื่อลดทอนสิทธิเสรีภาพเทานั้น แตมิใชทําใหประชาชนไรซ่ึงเสรีภาพ ดังจะเห็นได
ชัดจากการปกครองลัทธินาซีจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และการ
ดํารงชีวิตตามปกติสุข อันเปนการปกครองท่ีผิดพลาดและนํามาซ่ึงการลมสลายของระบบนาซี       
ในเวลาตอมา รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินมีเนื้อหาสาระท่ีเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
 1)  Right to resist คือ การใหสิทธิแกประชาชนในการตอตาน ผูใดพยายามจะขัดขืน
หรือลมลางรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ (Grundgesetz) หากไมมีวิธีอ่ืนใด 
 2) States of defence, states oftension, internal states of emergency, disaster คือ ใน
กรณีการปองกันตน กรณีความตึงเครียด กรณีสถานการณฉุกเฉินภายในประเทศและภัยธรรมชาติ
ตาง ๆ สิทธิพื้นฐานซ่ึงรัฐธรรมนูญรับรองไวอาจถูกจํากัดได 
 3) Emergency legislation คือ การออกกฎหมายในลักษณะฉุกเฉินจะตองกระทําโดย
คณะกรรมาธิการรวมของท้ังสองสภา (Bundestag และ Bundesrat) แตท้ังนี้ไมสามารถแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐได 
 4) Limitations of basic constitutional right คือ การจํากัดสิทธิบางประการในสถานการณ
ฉุกเฉิน เชน มาตรา 10 วางหลักวา การละเมิดสิทธิสวนบุคคล หากเปนไปเพ่ือเหตุผลความม่ันคง    
รัฐสามารถกระทําไดโดยไมตองแจงใหบุคคลนั้นทราบ รัฐสามารถจํากัดสิทธิในการเลือกถ่ินท่ีอยู
โดยไมอนุญาตใหเดินทางไปมาอยางอิสระ หรือไมอนุญาตใหออกจากเคหสถานบานเรือนได 
 5) Compulsory military service คือ การบังคับชายอายุกวา 18 ป เขารับการเกณฑทหาร
สามารถกระทําไดหากมีความจําเปน การเลือกท่ีจะไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือสายการบังคับบัญชา   
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ทางทหาร เพราะเหตุขัดตอความเช่ือหรือมโนธรรม เปนส่ิงท่ีสามารถเลือกทําไดโดยใหทํางานรับใช
สังคมโดยวิธีอ่ืนแทน เชน ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 
 6) National disasters คือ กรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตํารวจและทหารอาจถูกเรียก               
เขาประจําการเฉพาะกิจ และในกรณีภัยพิบัตินี้ รัฐบาลกลางแหงสหพันธรัฐมีอํานาจส่ังการในมลรัฐ
ตางๆ ของประเทศได 
 2)  เง่ือนไขการควบคุมตัวบุคคล21 
    แมวาในรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน (German Emergency Acts 1968) จะมิได
กําหนดระยะเวลาท่ีแนนอนในการควบคุมตัวบุคคลในสถานการณฉุกเฉินไว แตมีบทบัญญัติรับรอง
ใหเปนอํานาจของรัฐซ่ึงจะกระทําไดเม่ือไมขัดตอรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐเยอรมนี และรัฐ
บัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน อันเปนกฎหมายพ้ืนฐานท่ีใชในการปกครองประเทศ และรับรอง
สิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชน ตลอดจนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
   3)  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในการควบคุมตัว22 
 เม่ือพิจารณากฎหมายท่ีเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีแลว             
ไมปรากฏมาตรการทางกฎหมายท่ีกําหนดการตรวจสอบการใชอํานาจของเจาพนักงานของรัฐ       
ในการควบคุมตัวไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น มาตรการในการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจ         
ของพนักงานก็ไดแกมาตรการภายใตรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ (Grundgesetz) และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน (StPO) คือ การกําหนดระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคล
ตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น และตองพิจารณาถึงหลักสิทธิมนุษยชนซ่ึงเปน        
ท่ียอมรับโดยสากล การตรวจสอบการใชอํานาจควบคุมเปนไปตามหลักแหงประมวลกฎหมาย      
วิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน (StPO), โดยองคการอิสระท่ีจัดต้ังข้ึนโดยรัฐบาลแหงสหพันธรัฐ
และโดยองคกรระหวางประเทศ เชน UN, UNHCR 
 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (เขาเปนภาคีเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2533) 
 1) กฎหมายภายในและมาตรการตามอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ซ่ึงหามการทํารายรางกายโดยเจาหนาท่ีของรัฐ
ในขณะปฏิบัติหนาท่ี แตยังไมครอบคลุมการทรมานทางจิตใจ ยังไมชัดเจนเกี่ยวกับการหามอาง
คําส่ังของผูบังคับบัญชาเพื่อกระทําทรมาน นอกจากนี้ ในช้ันสืบสวนสอบสวนมีพนักงานอัยการ

                                                  
21 อํานาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ (รายงานผลการวิจัย)  (น. 167). เลมเดิม. 
22 แหลงเดิม.  (น. 168). 
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เปนผูรับผิดชอบ โดยอาจมอบหมายใหพนักงานตํารวจดําเนินการแทน23 ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีตํารวจคน
ละทองท่ีกับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิด24 
 2)  แนวทางอนุวัติกฎหมายและปรับปรุงมาตรการ 
 เยอรมนีไดตราพระราชบัญญัติการปราบปรามอาชญากรรม (Act on the Suppression of 
Crime) เม่ือ พ.ศ. 2537 โดยเพิ่มโทษผูกระทําความผิดใหสูงข้ึน 

ปรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ใหสอดคลองกับกฎหมายฉบับ
ดังกลาว เปนโทษจําคุกตั้งแต 3 เดือนถึง 5 ป หากไมรายแรง มีโทษปรับจนถึงจําคุกไมเกิน 3 ป25 
  3. อังกฤษ26 
  อังกฤษเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี เดิมมีพระราชบัญญัติอํานาจ
ฉุกเฉิน Emergency Powers Acts 1920 และพระราชบัญญัติอํานาจฉุกเฉิน (ไอรแลนดเหนือ ค.ศ. 
1920) พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน แตตองไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา มีการบังคับใชมาแลว 12 คร้ัง เปนเวลา 85 ป คร้ังสุดทายประกาศใชใน         
ค.ศ. 1974 แตไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเหตุภัยพิบัติพลเรือน ค.ศ. 2004 (Civil Contingencies 
Act 2004) ไดวางมาตรการ (Measures) ทางกฎหมายไวเพื่อปองกันภัยพิบัติใหกับพลเรือน                     
ในราชอาณาจักรจากวิกฤตการณน้ํามันเช้ือเพลิงและอุทกภัยรายแรง ในป ค.ศ. 2000 และการระบาด
ของโรคปากเทาเปอยในสัตวใน ค.ศ. 2001 รองนายกรัฐมนตรีไดประกาศรายงานการจัดเตรียม
แผนการสําหรับรับมือสถานการณฉุกเฉินท่ีไมใชกฎอัยการศึกกอนท่ีจะไดตรากฎหมายไดมีการ
รวบรวมขอมูลจากการรับฟงสาธารณะ ตอมาผานการพิจารณารางกฎหมาย โดยกรรมาธิการรวม
ของสองสภา ดวยเหตุผลท่ีวากฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันไมเพียงพอท่ีจะปองกันภัยใหกับพลเรือน     
จึงจําเปนท่ีจะตองมีกฎหมายใหมท่ีเหมาะสมกับสถานการณ กฎหมายนี้ไดมีการกําหนดใหมีการ
ออกกฎเกณฑพิเศษข้ึนบังคับใชช่ัวคราว มีจุดประสงคเพื่อบริหารจัดการกับสถานการณฉุกเฉิน

                                                  
23 จาก ขั้นตอนการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน, โดย    

สุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพัฒน.  (2551, มกราคม-เมษายน), วารสารดุลพาห, 1(55), น. 190. 
24 รายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาตอตานการมรมานฯ ฉบับที่ 2 ของเยอรมนี ที่เสนอตอคณะกรรมการ

ประจําอนุสัญญาฯ เมื่อป 2541 (เอกสารสหประชาชาติที่ CAT /C/29/Add.2), ขอ 8 หนา13 และรายงานฯ ฉบับที่ 3 
และ 4 ที่เสนอตอคณะกรรมการประจําอนุสัญญาฯ เมื่อป 2547 (เอกสารสหประชาชาติที่ CAT/C/29/DEU/5)       
ขอ 138 น. 24. 

25 รายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ ฉบับที่ 2 ของเยอรมนีที่เสนอตอคณะกรรมการ
ประจําอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ เมื่อป 2541 (เอกสารสหประชาชาติที่ CAT/C/29/Add.2)  น.4. 

26  แหลงเดิม. (น. 172-178). 
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รายแรง และไดกําหนดใหมีกระบวนการใหมข้ึนอีกหลายประการ ท้ังนี้ ก็เพื่อใหมีการใชอํานาจใน
สถานการณฉุกเฉินโดยมิชอบ มีเงื่อนไขและข้ันตอนในการใชอํานาจ ในสถานการณฉุกเฉิน ดังนี้ 
 1)  เง่ือนไขและวธีิการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน27 
 การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Power) ในระบบกฎหมายอังกฤษ 
บัญญัติใหฝายบริหารสามารถออกกฎเกณฑพิเศษข้ึนมาใชช่ัวคราว เพือ่บริหารจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
รายแรงในสถานการณนั้น มีเง่ือนไขในการออกกฎ ดังนี ้
 1)  ตองมิใชกรณกีารออกกฎอัยการศึก หรือเปนการทําลายรากฐานของระบบรัฐสภา 
หรือเปนการใหยุติบทบาทของพรรคการเมือง หรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีผลอยางเดียวกนั 
 2)  การใชอํานาจในการออกกฎในสถานการณฉุกเฉินเปนกลไกมีไวสําหรับจัดการ
เฉพาะกรณีสถานการณฉุกเฉินรายแรง และตองมีความจําเปนเรงดวน และตองเปนหนทางสุดทาย  
ท่ีจะแกไขปญหาน้ันไดเทานัน้ โดยมีเง่ือนไขในสถานการณฉุกเฉิน 3 ประการ คือ 
  (1) สถานการณฉุกเฉินนัน้จะตองเปนเหตุการณหรือสถานการณท่ีเปนภยัคุกคามให
เกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสวัสดิภาพขอมนุษยหรือสภาพแวดลอมหรือความมั่นคงซ่ึงได
เกิดข้ึนแลว กําลังเกิดข้ึนขณะนั้น หรือกําลังจะเกิดข้ึน 
  (2)  ตองเปนกรณีท่ีจําเปนจะตองตรากฎหมายข้ึนใชบังคับอยางเรงดวนโดยมี
เง่ือนไขท่ีวาตองเปนไปเพื่อจัดการกับสถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงตามอํานาจธรรมดาท่ีมีอยูนั้น
ไมเพียงพอท่ีจะจัดการณกับสถานการณไดอยางทันทวงที 
  (3)  การออกกฎในสถานการณฉุกเฉินจะตองชอบดวยหลักความไดสัดสวน และ
เปนไปเพื่อแกสถานการณฉุกเฉินนั้นโดยตรง 
 มาตรา 21 ไดกําหนดเง่ือนในการออกกฎสถานการณฉุกเฉิน 3 ประการ ไดแก 
 (1)  สถานการณฉุกเฉินนั้นไดเกิดข้ึนแลว หรือมีสถานการณฉุกเฉิน กําลังเกิดข้ึนใน
ขณะนั้น หรือกําลังจะเกิดสถานการณฉุกเฉินข้ึน 
 (2)  จําเปนท่ีจะตองมีการตรากฎหมายดังกลาวข้ึนเพื่อจัดการกับสถานการณฉุกเฉิน 
 (3)  มีความตองการที่จะใชกฎเกณฑนั้นอยางเรงดวน 
 มาตราเดียวกันนี้กลาวตอไปอีกวา กฎในสถานการณฉุกเฉินนั้นจะสามารถออกได
ตอเม่ือกฎเกณฑปกติท่ัวไปไมสามารถหรือไมเพียงพอท่ีจะจัดการกับสถานการณฉุกเฉินได 
นอกจากนี้การออกกฎในสถานการณฉุกเฉินนั้นไมอาจหาม หรือออกกฎเพื่อหามการมีสวนรวมใน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการประทวง หรือนัดหยุดงาน หรือไมอาจออกกฎหามการยกเวนการเกณฑ

                                                  
27  แหลงเดิม. 
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ทหาร ไมอาจเปล่ียนแปลงรูปแบบของกระบวนการยุติธรรม ไมอาจกําหนดฐานของความผิดข้ึนมา
ใหมได ท้ังนี้ จะตองเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
สหภาพยุโรป อีกทั้งตองเปดโอกาสใหมีการโตแยงนําคดีข้ึนสูศาล 
 ผูมีอํานาจออกกฎในสถานการณฉุกเฉิน มาตรา 20 (1) ภายใตเหตุท่ีกําหนดไวในมาตรา 
21 ใหอํานาจสมเด็จพระพระราชินีมีอํานาจในการออก “กฎในสถานการณฉุกเฉิน” (emergency 
regulation) โดยความยินยอมของสภา  โดยคําแนะนําของรัฐมนตรี  ซ่ึงโดยหลักแลวไดแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสมาชิกของคณะรัฐมนตรีผูรับผิดชอบตอกิจการความ
ม่ันคงภายในและการฟนฟูปฏิรูป 
 อนุมาตรา (2) กําหนดใหรัฐมนตรีอาวุโสสามารถออกกฎในสถานการณฉุกเฉิน หาก
เปนกรณีท่ีมิอาจรอเนิ่นชา ใหมีการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามอนุมาตรา 1 
ได สําหรับรัฐมนตรีอาวุโสนั้น อนุมาตรา 3 ไดใหความหมายไววาหมายถึง นายกรัฐมนตรี (First 
Lord of the Treasury ( Prime Minister)  รั ฐมนตรีว าการกระทรวง  ( Her majesty’s Principal 
Secretary of State) และผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง (The Commissioners of Her Majesty’s 
Treasury) แตในทางปฏิบัติแลวผูใชอํานาจดังกลาว ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใน
ฐานะสมาชิกคณะรัฐมนตรี ซ่ึงรับผิดชอบกิจการความมั่นคงภายในและการฟนฟูปฏิรูป ในกรณีท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมสามารถออกกฎในสถานการณฉุกเฉินได หรือสถานการณ
ฉุกเฉินดังกลาวมิไดอยูในความรับผิดชอบ หรืออยูนอกเหนือความรับผิดชอบของกระทรวง 
มหาดไทย เชน สถานการณฉุกเฉินท่ีเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว กรณีสถานการณอยูในความ
รับผิดชอบ ของรัฐมนตรีอ่ืนท่ีเกี่ยวของกรณีนั้น 
 อนุมาตรา 5 กําหนดใหกฎในสถานการณฉุกเฉินนั้นตองมีถอยแถลงของผูออกกฎ 
ถึงสาเหตุของการออกกฎดังกลาวดวย เปนตนวาไดเกิดสถานการณฉุกเฉินข้ึนแลวหรือขณะน้ีกําลัง
เกิดสถานการณฉุกเฉิน หรือกําลังจะเกิดสถานการณฉุกเฉิน หรือกําลังจะเกิดสถานการณฉุกเฉินข้ึน     
และตองแสดงใหปรากฏดวยวา กฎนั้นไมขัดหรือแยงตอสิทธิมนุษยชนตามกฎสหประชาชาติ             
(ในความหมายของพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน  ค.ศ . 1988 หรือ The Human Right 1988)          
การกําหนดใหมีถอยแถลงดังกลาวเปนสัญลักษณท่ีแสดงใหเห็นกระบวนการของกฎหมาย
เชนเดียวกับพระราชบัญญัติอํานาจฉุกเฉิน Emergency Power Acts 1920 และพระราชบัญญัติอํานาจ
ฉุกเฉิน (ไอรแลนดเหนือ ค.ศ. 1920) ซ่ึงจะตองใหสมเด็จพระราชินีทรงประกาศสถานการณฉุกเฉิน
กอนท่ีจะมีการใชกฎในสถานการณฉุกเฉินจริง 
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 ขอจํากัดหรือขอบเขตการออกกฎในสถานการณฉุกเฉินตามอนุมาตรา 1 กําหนดใหกฎ
ในสถานการณฉุกเฉินซ่ึงผูมีอํานาจในการตราไดกําหนดขึ้นนั้นจะตองพอสมควรแกเหตุเพื่อ
วัตถุประสงคท่ีจะปองกัน ควบคุม หรือบรรเทาสภาพหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในสถานการณฉุกเฉิน 
 อนุมาตรา 2 ไดกําหนดวา กฎในสถานการณฉุกเฉินนั้นอาจจะกําหนดดังตอไปนี้ คือ 
หนาท่ีรัฐมนตรีหรือบุคคลอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว มีอํานาจหรือหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติการดวยความ
รอบคอบหรือมีอํานาจท่ีจะบังคับบัญชาหรือส่ังการใดๆ ไมวาดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรก็ได 
หรือกําหนดใหมีการเรียกรอง หรือรับเอาซ่ึงทรัพยสินไดนั้น หรือกําหนดใหมีการยาย เคล่ือนยาย 
เขาหรือออกจากเคหสถานท่ีท่ีกําหนด หรือตองขออนุญาตเพื่อท่ีจะเขาหรือออกจากสถานท่ี             
ท่ีกําหนดนั้นๆ หรือกําหนดหามมิใหมีการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเปนการเฉพาะไว 
 มาตรา 23 อนุมาตรา 1, 3 และ 4 ไดกําหนดขอจํากัดของบทบัญญัติตามกฎใน
สถานการณฉุกเฉินเอาไว โดยเฉพาะอยางยิ่งตามอนุมาตรา 1 (b) กําหนดใหออกกฎจะตองแนใจวา
บทบัญญัติของกฎในสถานการณฉุกเฉินนั้นเปนไปตามหลักความไดสัดสวนระหวางสภาพ
ผลกระทบของสถานการณนั้นกับวัตถุประสงคของกฎเกณฑดังกลาวท่ีจะปองกัน ควบคุมหรือ
บรรเทาสถานการณ อนุมาตรา 2 กําหนดใหสถานการณฉุกเฉินนัน้ตองมีผลบังคับใชเฉพาะแควนใด
แควนหนึ่ง และมีผลบังคับใชในอาณาเขตท่ีจํากัดเทานั้นในสหราชอาณาจักรเทานั้น กรณีจึง
หมายความวากฎในสถานการณฉุกเฉินนั้นจะตองชอบดวยหลักความไดสัดสวนและจะตองมีผล
บังคับใชในเขตที่กําหนดไวเทานั้น 
 2)  ผลของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน28 
 พระราชบัญญัติเหตุภัยพิบัติพลเรือน ค.ศ. 2004 และกฎหมายอนุบัญญัติรวมทั้งสวนท่ี
มิไดเปนหลักเกณฑนั้น เปนการกําหนดเพื่อใหสามารถท่ีจะตอสูกับสถานการณฉุกเฉินได การ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินจะมี 2 ระดับ คือ ระดับทองถ่ิน และระดับแควน กลาวคือ 
 (1)  มีหลักการสําคัญอยูท่ีการใหทองถ่ินเปนคนจัดการปองกันภัยพลเรือน และกฎหมาย
ไดกําหนดกรอบของการใชกฎเกณฑ และความรับผิดชอบของทองถ่ิน (Local responders) มีหนาท่ี
จะตองตระเตรียมการรับมือและจัดการกับสถานการณดังกลาวเพื่อปองกันภัยใหกับพลเรือน        
และเปนผูกําหนดสถานการณซ่ึงอาจนํามาเปนเหตุใหมีการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน           
ซ่ึงจะตองเหมาะสมแกกรณี 
 

                                                  
28 แหลงเดิม. 

 

DPU



 97 

 (2)  ไดกําหนดใหตองมีภัยคุมคามใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสวัสดิภาพของ
มนุษยหรือตอส่ิงแวดลอมในแควนใดแควนหนึ่งของสหราชอาณาจักร หลักการสําคัญอยูท่ีการใช
อํานาจโดยสรางกรอบแนวคิดใหมซ่ึงใชกฎเกณฑของกฎหมายเปนเครื่องมือพิเศษเทาท่ีจําเปน     
เพื่อจัดการกับผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณฉุกเฉินรายแรงในระดับท่ีสงผลกระทบอยาง
กวางขวางมากกวา ขอ 1) ในทางพื้นท่ี 
 การประกาศสถานการณฉุกเฉินในระดับทองถ่ินนั้น เพื่อใหมีการปองกันภัยพลเรือน  
ในระดับทองถ่ิน  กําหนดใหมีกรอบหลักเกณฑและความรับผิดชอบท่ีชัดเจนของทองถ่ิน             
เปนผูรับผิดชอบ รวมถึงจัดใหมีโครงสรางและความตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมปองกันภัย       
พลเรือนของทองถ่ิน กําหนดใหมีหลักเกณฑพื้นฐานของการจัดการในการปฏิบัติงานในระดับ
ทองถ่ิน พระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหมีทองถ่ินท่ีรับผิดชอบแบงเปน 2 ระดับ ไดแก สวนท่ี
มีหนาท่ีในการดําเนินการท้ังหลายในการปองกันภัยพลเรือน และสวนท่ีทําหนาท่ีในการสนับสนุน
การดําเนินงานดังกลาว ทองถ่ินในสวนแรกเรียกวา “ผูรับผิดชอบในลําดับท่ี 1” เปนหนวยงานท่ีเปน
หลักสําคัญในการจัดการกับสถานการณฉุกเฉิน เชน หนวยงานท่ีมีหนาท่ีจัดการกับเหตุฉุกเฉิน    
ตาง ๆ (Emergency service) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local authorities) โดยมีหนาท่ีจัดการกับ
ภัยท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณฉุกเฉิน และวางแผนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี หรือจัดการ
ใหขอมูลท่ีเหมาะสมตอสาธารณชนสําหรับปองกันภัยพลเรือนในพื้นท่ี และจัดหาคําเตือน ขอมูล 
คําแนะนํา แกสาธารณชนในกรณีท่ีเกิดสถานการณฉุกเฉิน แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกับทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบอ่ืนในฐานะของการดําเนินการรวมกัน ประสานงานกับทองถ่ินผูรับผิดชอบอ่ืน เพื่อให
เกิดความดําเนินการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และจัดหาคําแนะนําท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจ 
ตลอดจนองคกรอาสาสมัครสําหรับดําเนินการเง่ือนไขของการออกกฎในสถานการณฉุกเฉิน 
 3)  ขอบเขตระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน29 
  มาตรา 26 อนุมาตรา 1 กําหนดใหกฎในสถานการณฉุกเฉินจะส้ินระยะเวลาการบังคับ
ใชภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีตราข้ึนหรือกอนหนานั้นตามท่ีกําหนดไว แตมิไดเปนการหามมิให
ออกกฎอยางเดียวกันนั้นมาบังคับใชอีก การตออายุสถานการณฉุกเฉิน มาตรา 27 อนุมาตรา 1 
กําหนดใหกฎในสถานการณฉุกเฉินนั้นจะตองนําไปผานการพิจารณาของรัฐสภาโดยดวนท่ีสุด    
และใหส้ินผลไปภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีสภาเร่ิมพิจารณา หากวาสภามิไดมีมติเห็นชอบกับ
สถานการณฉุกเฉินดังกลาว อนุมาตรา 2 และ 3 กําหนดใหท้ังสองสภาตองมีมติวาจะใหกฎใน
สถานการณฉุกเฉินนั้นส้ินผลไปหรือจะใหมีผลบังคับใชตอไป การพิจารณาของรับสภาในสมัยท่ีมี

                                                  
29 แหลงเดิม. 
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การปดประชุมหารือหรือเล่ือนการประชุม กําหนดวา หากสภาอยูในชวงปดสมัยประชุม หรือแตละ
สภามีการเล่ือนการประชุมออกไป รัฐสภาจะตองเรียกใหมีการประชุมสภา 
          4)  การควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน 
  กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินใน
อังกฤษและเวลส ไดแก มาตรการการควบคุมตัวบุคคลในกรณีกอการราย (Terrorism pre – charge 
detention) 
  ปญหาผูกอการรายขามชาติเร่ิมมีมากข้ึนตั้งแต พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) โดยเฉพาะ
ผูกอการรายกลุมอัล เคดา (Al Queda) ท่ีมีการจับกุมตัวผูกระทําผิดไดในหลายประเทศ เชน อังกฤษ 
สเปน อเมริกา ตุรกีท่ีอ่ืนๆ อีกหลายแหง รัฐบาลของประเทศตางๆ ท่ัวโลกจึงพยายามท่ีจะแสวงหา
สิทธิท่ีจะปกปองคุมครองประชากรของตน จากการคุมครองดังกลาวภายใตกฎหมายของอังกฤษ 
บุคคลท่ีถูกสงสัยวาเกี่ยวของกับการกอการรายอาจถูกควบคุมตัวกอนที่จะมีการแจงขอกลาวหา    
เปนระยะเวลา 28 วัน หากไมมีการแจงขอกลาวหาผูนั้นภายในระยะเวลาดังกลาวก็ตองปลอยตัว             
ผูนั้นไป30 
  อยางไรก็ตาม แมอังกฤษจะมีระยะเวลาควบคุมตัวผูตองสงสัยวาจะมีสวนรวมกับการ
กอการรายเปนระยะเวลาท่ียาวนานกวาประเทศอ่ืนๆ รัฐบาลอังกฤษก็ยังพยายามท่ีจะขยายระยะ
เวลาควบคุมตัวผูตองสงสัยวาจะมีสวนกับการกอการรายออกไปมากกวา 28 วัน โดยอางเหตุผลวา
การกอการรายอาจจะเปนภัยกับประชากร 
  กฎหมายซ่ึงใหอํานาจเจาพนักงานผูบังคับบัญชาในการควบคุมตัวผูตองสงสัยวามีสวน
เกี่ยวของกับการกอการราย ไดแก หมวด 8 ของพระราชบัญญัติผูกอการราย พ.ศ. 2543 (The 
Terrorism Act 2000) เปนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมตัวผูท่ีถูกสงสัยวาเปนผูกอการราย 
ระยะเวลาที่รัฐบาลอังกฤษจะมีสิทธิควบคุมตัวผูตองสงสัยวาเปนผูกอการรายไวถึง 28 วัน โดยยัง 
ไมตองมีการแจงขอกลาวหา 
  5)  กระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจหรือดุลยพินิจในการควบคุมตัวผูตองสงสัยวา
เปนผูกอการราย31 
  กระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจหรือดุลยพินิจในการควบคุมตัวจะมีการตรวจสอบ
การใชอํานาจ ใหเจาพนักงานในตําแหนงท่ีสูงข้ึนมีการพิจารณาคําส่ังในการควบคุมตัว และหากมี
การขอขยายระยะเวลาควบคุมตัวใหนานข้ึน คําส่ังนั้นจะตองไดรับการตรวจสอบและส่ังโดย 

                                                  
30 Schedule 8, The Terrorism Act 2000 แกไขใหมโดย The Terrorism Act 2000. 
31 แหลงเดิม. 
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เจาพนักงานในตําแหนงท่ีสูงข้ึน ข้ันตอนจะเร่ิมตนต้ังแตมีการควบคุมตัวบุคคลนั้น ผูคุมเรือนจํา 
(Custoday Officer) ผูคัดแยกนักโทษ (Review Officer) ผูบัญชาการหรือผูมีตําแหนงสูงกวาเปน 
ผูพิจารณาและสุดทาย หากมีความจําเปนตองขยายระยะเวลาควบคุมตัวในกรณีท่ีสงสัยวามีสวน
เกี่ยวของกับการกอการราย ศาลมาจิสเตรท (Magistrate Court) มีอํานาจส่ังใหควบคุมตัวบุคคลนั้น
ไดถึง 28 วัน 
  6)  เง่ือนไขในการควบคุมตัวผูตองสงสัยวาจะกอการราย32 
  ตํารวจมีอํานาจในการจับกุมตัวผูท่ีสงสัยวาจะมีสวนเกี่ยวของกับการกอการราย          
โดยไมตองมีหมายจับ เพียงแคตํารวจสงสัยบุคคลใดวามีสวนเกี่ยวของกับการกอการราย               
เจาพนักงานตํารวจก็สามารถควบคุมตัวบุคคลนั้นเพื่อสอบถามหรือเพื่อใหไดมาซ่ึงความจริงได    
โดยไมตองมีหมายจับ 
  7)  ระยะเวลาในการควบคุมตัวผูตองสงสัยวาจะกอการราย33 
  ปกติแลวระยะเวลาในการควบคุมตัวผูกระทําความผิดกอนมีการเร่ิมฟองคดีจะเร่ิมนับ
ระยะเวลาจากเวลาท่ีบุคคลนั้นถูกจับ34 ตํารวจมีอํานาจในการจับกุมตัวบุคคลใดท่ีสงสัยวาจะมีสวน
เกี่ยวของกับการกอการรายโดยไมตองมีหมายจับ35 สามารถควบคุมตัวบุคคลนั้นไวโดยไมมีการแจง
ขอกลาวหาไดถึง 28 วัน 
  หลังจากท่ีมีการควบคุมตัว ตํารวจจะตองนําผูตองสงสัยไปยังสถานีตํารวจในทันทีท่ีจะ
กระทําได เม่ือถึงสถานีตํารวจเจาพนักงานตํารวจจะตองตรวจสอบการควบคุมตัวผูตองสงสัยซ่ึงไม
ถือวาเกี่ยวของกับกระบวนการสอบสวน การตรวจสอบนั้นจะตองกระทําภายใน 12 ช่ัวโมง 
หลังจากนั้นในข้ันตอนการตรวจสอบนั้นเจาพนักงานตํารวจมีอํานาจเพียงการออกคําส่ังใหมีการ
ควบคุมตัวผูนั้นตอไปถาตํารวจเช่ือวาการควบคุมผูท่ีถูกควบคุมนั้นมีความจําเปนเพื่อท่ีจะใหไดมา
ซ่ึงหลักฐานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือรักษาไวซ่ึงพยานหลักฐาน หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เนรเทศหรือการแจงขอกลาวหา36 
  การควบคุมตัวหลังจาก 48 ช่ัวโมง โดยไมมีการแจงขอกลาวหานั้นจะตองมีหมายจับ    
จึงจะกระทําได37 ผูพิพากษาออกหมายจับไดก็ตอเมื่อมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะเช่ือไกวามีความจําเปน

                                                  
32 แหลงเดิม. 
33 แหลงเดิม. 
34 The Terrorism  Act, Section 42 (3) และ Schedule 8, para 36 (3B). 
35 The Terrorism  Act, Section 41. 
36 The Terrorism  Act, Section 42 (3) Schedule 8, para 23. 
37 The Terrorism  Act, Section 41 (3). 
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เพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซ่ึงพยานหักฐาน และการสอบสวนไดดําเนินการข้ึนทันที38 โดยปกติแลว
หมายจับฉบับแรกจะมีคําส่ังใหควบคุมตัวผูตองสงสัยไวเปนระยะเวลาไดสูงสุด 7 วัน39 ผูพิพากษา
อาจออกหมายจับตอ ๆ ไปไดโดยอาจมีคําส่ังขยายระยะเวลาควบคุมตัวผูตองสงสัยเกินกวา 14 วัน
ได ท้ังนี้จะออกไดโดยอํานาจของผูพิพากษาอาวุโสเทานั้น 
  อยางไรก็ตาม หมายจับดังกลาว (Judicial Warrant) จะไมมีอํานาจในการควบคุมตัว          
ผูตองสงสัยนานกวา 28 วันนับจากเวลาท่ีผูนั้นถูกควบคุมตัว เม่ือครบกําหนดระยะเวลา 28 วันแลว 
ตํารวจจะตองแจงขอกลาวหาบุคคลนั้น มิเชนนั้นก็ปลอยตัวผูนั้นไป40 ระยะเวลาในการควบคุมตัว
คดีอาญาท่ัวๆ ไปท่ีไมเกี่ยวของกับการกอการรายนั้น รัฐจะมีอํานาจในการควบคุมตัวโดยยังไมแจง
ขอกลาวหาไวไดไมกิน 4 วันเทานั้น41 
  สําหรับการควบคุมตัวผูตองสงสัยวามีสวนเกี่ยวของกับการกอการรายนั้น รัฐตอง
คํานึงถึงความปลอดภัยของมนุษยชาติโดยรวม และโดยลักษณะของการกอการรายแลวมักจะเปน
คดีท่ีมีความซับซอน มีผูเกี่ยวของหลายราย พยานหลักฐานตางๆ มาก แนวความคิดท่ีจํากัดสิทธิ
เสรีภาพผูตองสงสัยไวโดยการควบคุมตัวนั้น จึงใหมีระยะเวลานานกวาหลักเกณฑในการควบคุม
ตัวในคดีอาญาท่ัวๆ ไปกอนท่ีจะขยายระยะเวลาควบคุมตัวผูตองสงสัยไวโดยยังไมตองแจง          
ขอกลาวหาไดไมเกิน 7 วัน และขยายระยะเวลาไดไมเกิน 14 วัน ท้ังนี้เปนไปตา Criminal  Justice 
Act 2003 แตเม่ือถึงป พ.ศ. 2549 มีการขยายระยะเวลาการควบคุมตัวไวไมเกิน 28 วัน หลักการนี้
รับรองโดยรัฐสภาอังกฤษในป พ.ศ. 2550 
  แมอังกฤษจะมีระยะเวลาควบคุมตัวผูตองสงสัยวาเปนผูกอการรายถึง 28 วัน ซ่ึงถือวา
เปนระยะเวลาท่ีนานกวาประเทศตาง ๆ คอนขางมาก อังกฤษเองยังคงมีความพยายามท่ีจะขอแกไข
กําหนดระยะเวลาดังกลาวใหสามารถมีอํานาจควบคุมตัวผูตองสงสัยวาเปนผูกอการรายไวนานกวา 
28 วัน (โดยอาจนานถึง 48 วัน42) ท้ังนี้ รัฐบาลอังกฤษพยายามจะอางความม่ันคงและความปลอดภัย

                                                  
38 The Terrorism  Act, para 32. 
39 The Terrorism  Act, Schedule 8, para 29 (3). 
40 The Terrorism  Act, Schedule 8, para 36 (3B) (ii). 
41 Section 44,Police and Criminal Evidence Act 1984. 
42 The United Kingdom’s Home Secretary, Jacqui Smith has proposed that the period of for which 

detention without charge is lawful should be extended from 28 to 42 days (see Counter – Terrorism Bill 2008) 
The initial passing of this legislation on 11 June 2008 in the House of Commons prompted the then Shadow 
Home Secretary, David Davis, to resign as an MP and conduct a by – election campaign on the issue.The 
legislation was defeated in the House of  Lords. 
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ของประชาชน รวมถึงการอางถึงลักษณะคดีกอการรายวามีความซับซอนทําใหเจาพนักงานของรัฐ
ตองใชเวลานานในการตรวจสอบ ฝายท่ีไมเห็นชอบดวยกับการขยายระยะเวลาควบคุมตัวใหนาน
ข้ึนก็ไดออกมาโตแยงและใหเหตุผลวาประเทศอ่ืนๆ ท่ีประสบปญหาการกอการรายในรอบปท่ี
ผานๆ มาเชนเดียวกับอังกฤษนั้นไมเห็นมีความจําเปนตองควบคุมตัวผูตองสงสัยไวนานเทาประเทศ
อังกฤษ  เพราะการควบคุมบุคคลใดไวนั้นขัดกับหลักประกันการมีสิทธิและเสรีภาพ  ตาม
พระราชบัญญัติสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  8)  การดําเนินการภายหลังการควบคุมตัวผูตองสงสัยวาจะกอการรายเพ่ือนําคดีเขาสู
การพิจารณาของศาลเกี่ยวกับการปฏิบัติในขณะมีการควบคุมตัว43 
  โดยปกติการปฏิบัติตอผูตองสงสัยในขณะท่ีมีการควบคุมตัวผูตองสงสัยอยูภายใต
กฎหมาย Code C ของพระราชบัญญัติตํารวจและพยานหลักฐานทางอาญา ค.ศ. 1984 (The Police 
and Criminal Evidence Act 1984) สวนการปฏิบัติตอผูถูกควบคุมตัวในกรณีของการกอการรายนั้น
ใหปฏิบัติตาม Code H ของพระราชบัญญัติเดียวกัน 
  นอกจากนี้ เมื่อบุคคลถูกควบคุมตัวในกรณีตองสงสัยวาจะกอการราย เจาพนักงาน
ตํารวจในระดับสูงมีอํานาจยืดเวลาในการใหบุคคลนั้นไดรับสิทธิในการปรึกษาทนายความได
ออกไปถึง 48 ช่ัวโมง อยางไรก็ตามการขยายระยะเวลาน้ีออกไปจะกระทําไดในสถานการณเฉพาะ
เทานั้น (The UK’s Sixth Periodic Report to the UN Human Right Committee (CCPR/C/GBR/6,18 
May 2007) 
  9)  สิทธิของผูถูกควบคุมตัวกรณีกอการราย 
  โดยปกติแลวเม่ือบุคคลใดถูกควบคุมตัว ผูนั้นจะมีสิทธิท่ีตองไดรับการแจงสิทธิ
ดังกลาวในทันทีท่ีทําได ดังนี้ 
  (1) มีสิทธิท่ีจะแจงเพ่ือหรือญาติหรือบุคคลใดท่ีผูถูกควบคุมตัวรูจักหรือมีสวนไดเสีย
กับการเล้ียงชีพของเขาทราบวาเขาถูกควบคุมตัวและทราบวาเขาถูกควบคุมตัวท่ีใด44  
  (2) มีสิทธิท่ีจะปรึกษาทนายความ45 
  นอกจากนี้ผูตองสงสัยท่ีถูกควบคุมตัวมีสิทธิท่ีจะไดรับแจงคําขอหมายวามีการขอขยาย
ระยะเวลาควบคุมตัว และมีสิทธิท่ีจะแตงต้ังตัวแทนเพื่อไปศาล46 

                                                  
43 คณะนิติศาสตร ปรีดี  พนมยงค.  (2552).  อํานาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะ

พิเศษ (รายงานการวิจัย). 
44 Police and Criminal Evidence Act 1984, section 56. 
45 Police and Criminal Evidence Act 1984, section 58. 
46 The Terrorism  Act, Schedule 8, para 31,33. 
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  10) อํานาจในการตรวจคนในขณะควบคุมตัวกรณีกอการราย47 
  การตรวจคนท่ัวไปพนักงานควบคุมตัวตองจดบันทึกทุกส่ิงท่ีผูถูกจับกุมมีอยูในขณะน้ัน        
ถูกนํามาท่ีสถานีตํารวจ และการมีอํานาจในการคนบุคคลนั้น หากพนักงานควบคุมตัวพิจารณาแลว 
เห็นสมควรวาตองกระทํา พนักงานควบคุมตัวอาจยึดส่ิงใดๆ แตอาจมีอํานาจยึดเพียงเส้ือผาหรือ
ส่ิงของสวนตัว ถาพนักงานควบคุมตัวเช่ือวาบุคคลที่ถูกควบคุมตัวอาจใชเส้ือผาละส่ิงของเหลานั้น
เพื่อทําอันตรายตอตัวเองหรือผูอ่ืน ทําอันตรายตอทรัพยสิน ทําลายพยานหลักฐาน ชวยผูนั้นในการ
หลบหนี หรือมีหลักฐานเช่ือไดวาเส้ือผาหรือส่ิงของสวนตัวเหลานั้นเปนพยานหลักฐานเก่ียวกับการ
กระทําความผิด48 เจาพนักงานท่ีทําหนาท่ีตรวจคนอาจมีอํานาจส่ังใหมีการตรวจคนผูท่ีถูกจับกุมตัว
เพื่อคนหารอยแผลเปนหรือรอยสัก หรือสัญลักษณใดๆ เพื่อระบุใหแนชัดวาบุคคลนั้นเปนบุคคลใด
ก็ได49 ถาจําเปนตองมีการกระทําใดๆ มากไปกวาการใหบุคคลนั้นถอกเส้ือผา พนักงานจะตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดใน Code C ของพระราชบัญญัติตํารวจและพยานหลักฐานทางอาญา ค.ศ. 
1984 
  อํานาจในการตรวจคนในกรณีพิเศษเปนการใชอํานาจเจาพนักงานในการตรวจคนทวาร
ท้ังส่ี (ยกเวนปาก) ของผูถูกควบคุมตัว โดยการตรวจคนในกรณีพิเศษน้ีจะตองกระทําโดยผูท่ีมี
คุณสมบัติ มิฉะนั้นการกระทํานี้จะเปนการปฏิบัติโดยมิชอบ การตรวจคนจะตองกระทําตอหนา
พยานสองคน การตรวจคนในกรณีพิเศษจะกระทําไดในเหตุการณ ดังตอไปนี้เทานั้น50 
  1)  พนักงานเจาหนาท่ีเช่ือวา ผูถูกควบคุมตัวปกปดหรือซอนเรนส่ิงใดๆ ท่ีเขาอาจใช
เพื่อทําอันตรายตอรางกายของเขาเอง หรือของผูอ่ืนในขณะท่ีเขาถูกควบคุมตัวอยูท่ีสถานีตํารวจ 
หรือภายใตการควบคุมตัวของศาล และส่ิงดังกลาวนั้นไมสามารถคนพบไดหากไมมีการตรวจคน
บุคคลท่ีถูกควบคุมตัวดวยวิธีพิเศษ  
  ซ่ึงการคนตัวในกรณีนี้ไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากบุคคลท่ีถูกควบคุมตัว       
การใชกําลังบังคับ โดยสมเหตุสมผลสามารถทําไดเพื่อใหการตรวจคนในกรณีพิเศษดําเนินไปได       
โดยสถานท่ีตรวจคนนั้นจะเปน สถานีตํารวจ โรงพยาบาล หองผาตัด สถานพยาบาลอ่ืนๆ 
  2) เจาพนักงานตรวจคนเช่ือวา ผูถูกควบคุมตัวซอนยาเสพติดในบัญชี A ไว ผูถูก
ควบคุมตัวครอบครองยาเสพติดไวกอนท่ีจะมีการจับกุมตัวผูนั้น โดยมีประโยชน วัตถุประสงค     

                                                  
47 อํานาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ (รายงานการวิจัย) . เลมเดิม. 
48 Police and Criminal Evidence Act 1984, section 54. 
49 Police and Criminal Evidence Act 1984, section 54 A. 
50 Police and Criminal Evidence Act 1984, section 55. 
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เพื่อจําหนายหรือสงออกยาเสพติดโดยผิดกฎหมาย และไมสามารถคันพบยาเสพติดดังกลาวได     
หากไมมีการตรวจคนบุคคลท่ีถูกควบคุมตัวดวยวิธีพิเศษ 
  ซ่ึงการตรวจคนภายใตเง่ือนไขนี้ตองไดรับความยินยอมจากผูถูกควบคุมตัว หากผูถูก
ควบคุมตัว หากผูถูกควบคุมตัว หากผูถูกควบคุมตัวไมใหความยินยอมเจาพนักงานไมสามารถ        
ใชกําลังเกินกวาเหตุ โดยสถานท่ีตรวจคนนั้นจะเปน สถานีตํารวจ โรงพยาบาล หองผาตัด 
สถานพยาบาล อ่ืนๆ 
  มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมตัวผูตองสงสัยเปนมาตรการท่ีมีการกระทบถึงสิทธิและ
หนาท่ีของบุคคลแตในขณะเดียวกันก็เปนมาตรการท่ีชวยคุมครองสภาพความเปนอยูของสังคม
โดยรวมใหมีความปลอดภัยมากข้ึน 
  ประเด็นท่ีตองพิจารณาวาระยะเวลาในการควบคุมตัวผูตองสงสัยนั้นเหมาะสมเพียงใด 
หรือไม ตองการชั่งน้ําหนักระหวางความปลอดภัยของสังคมและสิทธิสวนบุคคล ความสมดุลของ
สองส่ิงนี้ยิ่งเปนเร่ืองละเอียดออนมากข้ึนเม่ือตองเกี่ยวของกับผูตองสงสัยท่ีเปนผูเยาว ผูติดยาเสพติด
และผูกอการราย นอกจากนี้เม่ือไดกําหนดระยะเวลาควบคุมตัวของผูตองสงสัยแตละประเภทไว
แลว ข้ันตอนตอไปเจาพนักงานควบคุมตัวจะมีบทบาทเขามาเกี่ยวของคอยขางมาก ดังนั้นใน
กระบวนการนี้จึงตองมีมาตรการที่ชัดเจนเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูถูกควบคุมตัว โดยจะตองม่ันใจวา
ผูถูกควบคุมคัวไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมและจะตองไมมีการใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ตองมี
มาตรการที่สรางเช่ือม่ันไดวาบุคคลจะถูกควบคุมตัวกรณีท่ีมีเหตุจําเปนจริง ๆ เทานั้น จะตองไมมี
การควบคุมตัวบุคคลใดโดยพรํ่าเพร่ือ และมีการนําหลักกระบวนการยุติธรรมมาบังคับใชอยาง
ถูกตอง หากผูใชอํานาจในการควบคุมตัวอยางเปนธรรม และกฎหมายวางระเบียบวิธีปฏิบัติตอผูถูก
ควบคุมตัวไวอยางรัดกุม ประเด็นขอโตแยงท่ีวาการควบคุมตัวบุคคลผูตองสงสัยไวนานเกินควร     
จะเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็จะตกไป 
  4.  สหรัฐอเมริกา51 
  1) การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินในระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกา52 
  อํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินในระดับสหพันธรัฐ เปนอํานาจของ 
ประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญ และตามบทบัญญัติของ U.S.C การประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ท่ัวไป เชนสถานการณท่ีเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติไมรายแรง และสามารถควบคุมไดในระดับอํานาจ
ของผูวาการรัฐ (Governor) ท่ีประกาศสถานการณฉุกเฉินไดตามกฎหมายของรัฐ ท่ีไมขัดหรือแยง

                                                  
51 อํานาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ (รายงานการวิจัย) (น. 178-180). เลมเดิม. 
52 แหลงเดิม. 
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กับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา การใชอํานาจของประธานาธิบดีในการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินจะใชไดในกรณีเกิดสถานการณสงคราม การกอการราย ความไมสงบระดับสหพันธรัฐ   
หรือเกิดข้ึนในระดับรัฐแตรัฐนั้นไมสามารถควบคุมสถานการณนั้นได การใชอํานาจดังกลาว 
จะถูกตรวจสอบโดยรัฐสภา (Congress) ในข้ันตอนการใชอํานาจและการควบคุมการใชอํานาจ
ประธานาธิบดีอยางละเอียด นอกจากนั้นยังมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชหลังจากมีประกาศ
สถานการณฉุกเฉินแลว เปนบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความม่ันคง และการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินจะขอกลาวถึง 3 ฉบับคือ 
  (1) รัฐบัญญัติสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ. 1998 หรือฉบับเดิมเรียกวา รัฐบัญญัติ
คุมขังบุคคลในสถานการณฉุกเฉิน53 (Emergency Detention Act 1950) รัฐสภาอเมริกา ไดตรารัฐ
บัญญัติคุมขังบุคคลในสถานการณฉุกเฉินข้ึน เพื่อเปนมาตรการใชในสถานการณฉุกเฉินสําหรับ
ความม่ันคงปลอดภัยภายในประเทศ (Internal Security Emergency) เปนเคร่ืองมือทางกฎหมายใน
อันท่ีจะจับกุม คุมขังบุคคลผูกระทําการเปนภัยตอรัฐอยางทันทวงที บุคคลผูอยูในขายแหงบังคับ
แหงกฎหมายนี้ คือ ผูกระทําการอันเปนคอมมิวนิสตดวยการจารกรรมหรือกอวินาศกรรมในขณะท่ี
ประเทศอยูในสถานการณฉุกเฉินหากเปรียบเทียบกับกฎอัยการศึก ในประเทศไทยแลว มีลักษณะ
การใชอํานาจและเง่ือนไขการใชอํานาจใกลเคียงกัน รัฐบัญญัติดังกลาวเปนการใชอํานาจแกบุคคล
ในการจับกุม คุมขัง หรือควบคุมผูกระทําการเปนภัยตอรัฐจะเกิดข้ึนไดตอเม่ืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉินซ่ึงประธานาธิบดีเปนผูประกาศภายใตเง่ือนไขน้ี 
 ก) ไดมีการลวงลํ้า หรือยึดครองดินแดน หรือสวนหน่ึงสวนใดของดินแดนหรือ
ดินแดนสวนท่ีอยูในความครอบครองอารักขาของสหรัฐอเมริกา 
 ข) ในกรณีการประกาศสงครามโดยรัฐสภา 
 ค) ในกรณี มีกบฏหรือการกอการจลาจลเพื่อประโยชนแก ศัต รูของประเทศ 
(insurrection) 
 เม่ือมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินแลวรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (Attorney 
General) มีอํานาจจับกุม คุมขัง หรือควบคุมผูกระทําการหรือสงสัยวากระทําการอันเปนภัยตอรัฐ 
การควบคุมจะตองกระทําการตามสมควร จัดหาอาหารใหผูตองหาซ่ึงถูกควบคุมไดบริโภคตามควร
แกอัตภาพ และเจาหนาท่ีตองแจงขอกลาวหาใหทราบภายใน 24 ช่ัวโมง อํานาจในการควบคุมนี้จะมี
                                                  

53จาก การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีพระราชบัญญัติ 
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2495 และ
พระราชบัญญัติปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. 2495 (น. 79), โดย  วิบูลย  สุนทรพันธ, 2541,
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
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อยูตลอดไปจนกวาจะประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีคําส่ัง
ใหปลอยตัว และคําส่ังนี้ถึงท่ีสุดหากมิไดอุทธรณภายในกําหนด หรือมีคําส่ังของศาลใหปลอยตัว
หลังจากมีการออกหมายเรียกและมีการไตสวนแลวตามรัฐบัญญัติดังกลาวใหสิทธิแกบุคคล            
ซ่ึงตกเปนผูตองหา และถูกควบคุมตามรัฐบัญญัตินี้ตอสูขอหานั้นๆ กลาวคือ  
 1) เจาพนักงานผูจับกุมและควบคุมตองแจงใหผูตองหาทราบวาถูกจับกุมและควบคุม
ดวยเหตุใด  
 2) ผูตองหามีสิทธิท่ีจะพบกับทนายความและแตงต้ังทนายแกตางได 
 3) ผูตองหามีสิทธิรองขอใหคณะกรรมาธิการควบคุมผูตองหาไตสวนมูลกรณีแหงการ
จับกุมได 
 4) ผูตองหามีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไมตอบคําถามใด ๆ แตถาไดใหประการใด คําใหการนั้น
ยอมใชยันผูตองหาไดในช้ันศาล 
 5) ไมกรณีผูตองหาไมพอใจคําส่ังคณะกรรมาธิการควบคุมผูตองหาก็อาจรองขอ 
ตอศาลใหมีคําวินิจฉัยในเร่ืองนั้นอีกได คํารองขอตองยื่นตอศาลภายใน 60 วัน นับแตวันท่ี
คณะกรรมาธิการควบคุมผูตองหามีคําส่ัง และใหถือวาคําวินิจฉัยของศาลในปญหาเร่ืองการควบคุม
เปนอันถึงท่ีสุด แตไมตัดสิทธิท่ีจะไปวากลาวกันในปญหาท่ีวาการกระทําของผูตองหาท่ีเปนเหตุให
มีการจับกุมควบคุมตัวเปนความผิดหรือไม เพราะเปนคนละประเด็น ในช้ันนี้เปนเร่ืองของการ
ควบคุมตัวผูตองหาเทานั้น โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมอาจรองขอตอศาลเพ่ือใหมี 
คําวินิจฉัยใหมไดในกรณีคณะกรรมาธิการควบคุมผูตองหามีคําส่ังวาอํานาจของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมในกรณีนั้นๆ ไมถูกตอง 
 นอกจากนี้รัฐบัญญัติดังกลาวยังไดคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาไวดวย โดยวาง
มาตรการไวเปนลําดับช้ัน ดังนี้ 
 1) เจาหนาท่ีจะตองแจงขอหาใหผูตองหาทราบภายใน 24 ช่ัวโมง นับตั้งแตเวลา            
ท่ีผูตองหานั้นถูกจับกุม 
 2) เม่ือควบคุมตัวผูตองหาไวแลว ตองรายงานตอเจาหนาท่ีไตสวนเบ้ืองตน ซ่ึงเปน        
ท่ีปรึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมภายใน 48 ช่ัวโมง ปกติแลวรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมจะส่ังการไปตามรายงานของเจาหนาท่ีไตสวนเบ้ืองตน 
 3) เ ม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมส่ังการแลว  ผูตองหาอาจรองขอตอ
คณะกรรมาธิการควบคุมผูตองหาได 
 4) เม่ือคณะกรรมาธิการควบคุมผูตองหาส่ังประการใด ผูตองหาอาจรองขอตอศาล
ยุติธรรมไดอีกคร้ังหนึ่ง มาตรการเพ่ือการคุมครองสิทธิของผูตองหาท่ีใหศาลยุติธรรมเปนผูพิจารณา
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อีกคร้ัง นับวาเปนมาตรการสําคัญท่ีสุดท่ีพึงสังเกตวาศาลยุติธรรมนี้ก็คือ ศาลยุติธรรมท่ีมีอยูแลว      
ในยามปกติและไมใชศาลพิเศษซ่ึงต้ังข้ึนมาเพื่อการน้ีโดยเฉพาะ 
 5) นอกจากนี้ความปรากฏข้ึนแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในภายหลัง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเองอาจออกคําส่ังใหปลอยหรือคลายความเขมงวดในการควบคุม
ได แมวาจะมีคําส่ังของคณะกรรมาธิการควบคุมผูตองหาหรือของศาลใหควบคุมผูนั้นไวก็ตาม ท้ังนี้
เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมโดยใหเปนอํานาจของฝายบริหารท้ังในการจับกุม ควบคุมและ
ปลอยตัว 
 6) คณะกรรมาธิการควบคุมผูตองหามีอํานาจพิเศษในทางแพงอีก คือ ในกรณี
คณะกรรมาธิการควบคุมผูตองหามีคําส่ังวาการคุมตัวผูตองหาปราศจากมูล และมีคําส่ังใหปลอยตัว
ผูตองหา อาจจะรองขอตอคณะกรรมาธิการควบคุมผูตองหาใหมีคําส่ังเกี่ยวกับคาทดแทนความ
เสียหายได หากมีคําส่ังประการใดแลวฝายใดไมพอใจก็อาจรองขอตอศาลไดอีกครั้งหนึ่ง 
 ปจจุบันกฎหมายดังกลาวไดถูกยกเลิกไปเม่ือวันท่ี 14 กันยายน ค.ศ. 1970 โดยสภา  
ครองเกรส เหตุผลเพราะเกรงวาเปนเคร่ืองมือในการจับและการกักขังประชาชนท่ีไมเห็นดวยกับ
รัฐบาล54 บทบัญญัติกฎหมายในปจจุบัน คือ รัฐบัญญัติสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ. 1998      
(The National Emergency Act 1998) ลงวันท่ี 4 มีนาคม 199855 กฎหมายฉบับนี้มีคณะกรรมการ
พิเศษสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ (Senate Special committee) เปนผูพิจารณาอํานาจฉุกเฉิน และมี
อํานาจในการพิจารณาการคงอยูของสถานการณฉุกเฉินตาม U.S.C. อํานาจที่เกี่ยวของท่ีใหอํานาจไว 
คือ  มีการเสนอตั้งระเบียบ  ขอบังคับ  ปฏิบัติสําหรับการประกาศสถานการณฉุกเฉินของ
ประธานาธิบดี มีการปรึกษากับหนวยงานหลาย ๆ หนวยงานเกี่ยวกับการพิจารณาลักษณะเฉพาะ
ของสถานการณฉุกเฉิน ขอเสนอแนะนําสําหรับการกระทําตามกฎหมายและมุมมองท่ีเปนการ       
ลบลาง หรือยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉิน การประกาศสถานการณฉุกเฉินของประธานาธิบดี
จะตองช้ีใหเห็นตอเหตุฉุกเฉินท่ีใกลจะถึงโดยมีขอบเขตระยะเวลาของการประกาศ ประกาศ
สถานการณฉุกเฉินส้ินสุดอัตโนมัติภายหลัง 1 ป เวนแต ประธานาธิบดีแจงแกรัฐสภาเกี่ยวกับ
พฤติการณของสถานการณฉุกเฉินท่ีมีอยูอยางตอเนื่อง การออกคําส่ังหรือประกาศดังกลาวเพื่อให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญและการบริหารราชการแผนดินตองมีการจัดเตรียมระเบียบปฏิบัติ
สถานการณฉุกเฉินในอนาคต จากการศึกษาของสภาคองเกรส พบวา  คณะกรรมการควบคุม

                                                  
 54  จาก การควบคุมฝายปกครองในสถานการณฉุกเฉิน (น. 52), โดย ทรงศักด์ิ  รักศักด์ิสกุล, 2549, 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 55  แหลงเดิม.  
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ผูตองหาใหความสําคัญเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของเจาหนาท่ีในกฎหมายสถานการณฉุกเฉินท่ีถูก
ละเลยมานานมาก โดยเพงเล็งพิจารณาเกี่ยวกับอํานาจบังคับบัญชาในสถานการณฉุกเฉินเพื่อให
รัฐสภาตรวจสอบท่ีเรียกวา “สิทธิยับยั้งการออกกฎหมาย” 
 2) รัฐบัญญัติตอตานการกอการราย (Patriot Act 2001)56 แยกเปน 2 กรณี คือ 
  (1) การเขาถึงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสในสถานการณฉุกเฉิน ใหหนวยงานบังคับใช
กฎหมาย (Law Enforcement) หนวยงานดานขาวกรอง และความม่ันคงสามารถขอขอมูลจาก 
ผูใหบริการส่ือสารทางอิเล็กนิกสไดหลายประเภท และรวมถึงการแลกเปล่ียนขอมูล การอนุญาตให
เปดเผยขอมูลขาวกรองตางประเทศท่ีไดมาจากการดักฟง ที่ปกติท่ัวไปอํานาจดังกลาวเปนของ
สํานักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation) ท่ีมีอํานาจสอบสวนอาชญากรรม และ
องคกรยาเสพติด เปรียบเทียบกับกฎหมายไทยจะเปนอํานาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยไมตองประกาศสถานการณฉุกเฉิน รัฐบัญญัติ
ดังกลาวไดมีสมาชิกฝายนิติบัญญัติแหงสหรัฐอเมริกา และกลุมสิทธิพลเมืองเห็นวาเปนการใช
อํานาจกับฝายบริหารมากเกินไปจะกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  (2) การควบคุมตัวผูตองสงสัยเกี่ยวของกับผูกอการราย การคุมขังใหอํานาจรัฐใน
การคุมชาวตางประเทศที่ตองสงสัยวาเปนผูกอการรายได 7 วัน จากเดินคุมขังได 2 วันกอนจะตั้ง
ขอหา และเร่ิมกระบวนการขับออกนอกประเทศหรือปลอยตัว การกําหนดบทลงโทษขยาย            
คํานิยามของการกอการรายใหครอบคลุมชาวตางประเทศท่ีระดมและสนับสนุนสมาชิกหรือใหการ
สนับสนุนดานอุปกรณตาง ๆ แกองคกรกอการราย เพื่อขับออกนอกประเทศ การชดใชคาเสียหาย
กรณีเปดเผยขอมูลท่ีไมไดรับอนุญาต การคุมครองการชดใชคาเสียหายกรณีเปดเผยขอมูลแกรัฐบาล 
รัฐบัญญัตินี้หากเทียบเคียงกับพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
โดยเฉพาะอํานาจในระหวางสถานการณฉุกเฉินท่ีเกี่ยวกับการควบคุมตัวผูตองสงสัย เปนการใช
อํานาจของฝายปกครองในระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 
 ตามที่ไดกลาวมาแลววาในสถานการณปกติ กฎหมายสวนกลางของสหรัฐอเมริกาได
กําหนดมาตรการควบคุมตัวผูตองสงสัยกอนการพิจารณาคดีในช้ันศาลไวไมเกิน 48 ช่ัวโมง โดยมี
ท่ีมาจากรัฐธรรมนูญในสวน Fourth Amendment และจากแนวบรรทัดฐานในคดี County of 
Riverside V. Mc Laughlim และกําหนดการควบคุมไว 48 ช่ัวโมงเชนนั้นวา โดยอางเหตุอันควร
สงสัยควรจะควบคุมผูกระทําผิดไว (Probable Cause) ไมถือวาเปนการใชอํานาจของเจาพนักงาน

                                                  
 56  แหลงเดิม.   
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ของรัฐท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญ57 อยางไรก็ดี รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาก็มิไดบัญญัติเหตุอันควร
ควบคุมตัวบุคคลในภาวะฉุกเฉินอยางชัดแจง ดังนั้น การที่เจาพนักงานจะส่ังใหมีการควบคุมตัว
ผูตองหาเปนเวลา 48 ช่ัวโมง ตองเปนไปตามหลัก “Bona Fide Emergency” คือ เปนหลักการ
ควบคุมตัวบุคคลไวเม่ือเปนกรณีฉุกเฉินหรือเพ่ือรักษาความปลอดภัยแกสังคมอยางแทจริง 
 เม่ือพิจารณาถึงบทบัญญัติอ่ืนๆ เกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน นอกจากรัฐธรรมนูญแหง
สหรัฐ มีมาตรการในการขยายระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลกอนการพิจารณาของศาล อันไดแก 
รัฐบัญญัติวาดวยการปราบปรามแหลงเงินทุนในการกอการราย (The Patriot Act of 2001 โดยใน 8 
USC Paragraph 1226 (a) (5) ใหอํานาจพนักงานอัยการสวนกลาง (US Attorney General) สามารถ
ควบคุมตัวผูกระทําผิดไวไดถึง 7 วันและเม่ือครบกําหนดการควบคุมตัว 7 วันนั้นศาลจะตองมีคําส่ัง
ดําเนินคดีหรือไมเสามารถหาพยานหลักฐานมายืนยันความผิดได ตองปลอยตัวบุคคลนั้นไป 
อยางไรก็ดี 8 USC Paragraph (6)-(7) ไดกําหนดใหมีการทบทวนคําวินิจฉัยในเร่ืองดังกลาวของ
สํานักงานอัยการกลางสหรัฐอเมริกาทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจสอบถึงความชอบธรรม ในการใช
ดุลพินิจในการใชอํานาจนั้น 
 3) มาตรการตามกฎหมายพิเศษท่ีเกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคล 
 นอกจากัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาจะมีกฎเกณฑในการควบคุมตัวบุคคลไวใน
สถานการณฉุกเฉินแลว ยังมีบทบัญญัติวาดวยกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวของกับการควบคุมตัวบุคคลไว
ในสถานการณฉุกเฉินไดแก Emergency Detention Act of 1971 ซ่ึงไดแกไขกฎหมายฉบับเดิมท่ี
ประกาศใชใน ค.ศ. 1950 โดยกําหนดหลักการสําคัญในการใชอํานาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลใน
สถานการณฉุกเฉินท่ีวา “No citizen shall be imprisoned or otherwise detained by the United states 
except pursuant to an Act of Congress” ไมมีประชากรรายใดท่ีจะตองถูกคุมขังหรือใชอํานาจอ่ืนใด
นอกจากบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะท่ีกําหนดโดยสภาครองเกรส58 
 การจะใชมาตรการควบคุมตัวผูกระทําผิดตามกฎหมายนี้ จะตองพบวาเปนบุคคลท่ี
รัฐบาลเห็นวามีเหตุอันสมควรสงสัยจะกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายหรือการจารกรรม 
(espionage or sabotage) และประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไดประกาศภาวะฉุกเฉินในประเทศ 
(Declaration of internal Security Emergency) แลว และการควบคุมตัวเชนวานั้นตองเปนไปเพื่อ

                                                  
57  Jago  Russell.  Terrorisom Pre – Change Detention Comparative Law Study  (อางถึงใน คณะ

นิติศาสตรปรีดี พนมยงค.  (2552).  อํานาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ.  (รายงานวิจัย)). 
58 Louis  Fisher.  Detention of U.S. Citizen: CRS Report for Congress.  Online document.  USA: The 

Library of Congress. April, 28,2005. p. CRS-1. (อางถึงใน คณะนิติศาสตร ปรีดี พนมยงค.  (2552).  อํานาจรัฐ  
ในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ.  (รายงานวิจัย)). 
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ประโยชนในการดําเนินคดีเบ้ืองตน (Preliminary  Hearing) และตองกระทําโดยเจาพนักงานท่ีไดรับ
การแตงต้ังตามกฎหมายเทานั้น59 ตอมาไดมีการแกไขใหม เรียกวา Non Detention Act of 1971 ได
กําหนดวา มาตรการควบคุมตัวในสถานการณฉุกเฉินใน The Emergency Act of 1971 จะไมนํามา 
ใชกรณีการควบคุมตัวโดยทหารในภาวะสงคราม (Military War Crime Detention) เวนแตจะเปน
คําส่ังของสภาครองเกรส โดย Paragraph 4001 ไดกําหนดแนวทางไววา มาตรการควบคุมตัวภายใต 
The Emergency Detention Act. ไมกระทบอํานาจในการควบคุมตัวบุคคลโดยทหารในภาวะ
สงครามเพ่ือปองกันขาศึกรุกราน และใหนํามาตรการควบคุมตัวตามกฎหมายวาดวยการใชกําลัง
และตามกฎหมายวาดวยสงครามและการปองกันประเทศมาใชแทน โดยกําหนดใหในภาวะสงคราม
เทานั้น อัยการสูงสุดสหรัฐ (Attorney General) มีอํานาจในการบริหารคดีอาญาและโทษทางอาญา 
และรวมถึงเรือนจําท้ังปวง และไมรวมถึงอํานาจทางการทหารและองคกรท่ีเกี่ยวของ 
 คําพิพากษาของศาลสูงสหรัฐอเมริกาลาสุด ไดกําหนดบรรทัดฐานของการตีความการ
ใชมาตรการควบคุมตัวบุคคลในสถานการณฉุกเฉิน ไดแก คดี Rumsfeld V. Padilla (542 U.S.426 
(2004)) เพื่อใชเปนอํานาจควบคุมตัว Jose Padilla ชาวปากีสถาน ท่ีสนามบิน O’Hare International 
Airport มลรัฐชิคาโก เนื่องจากมีหมายควบคุมตัวจาก United States District of the Southern 
District of New York วาเปนผูหนึ่งท่ีอาจเกี่ยวของกับเหตุการณกอการราย เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 
ค.ศ. 2001 โดยถูกตองขอหาวาเปนอาชญากรสงคราม (Emergency Combatant) ในการนี้ Padilla ถูก
ควบคุมตัวในเรือนจําทหาร (Brig : Military Prison) โดยปราศจากการแจงสิทธิตามกฎหมายของ
ผูตองหาวากระทําผิดภายใตรัฐธรรมนูญสหรัฐ ในฎีกาแถลงวาเจาหนาท่ีทหารไดกระทําขัดตอหลัก 
Habeas Corpus เปนการใชมาตรการควบคุมตัวบุคคลภายใต  Non-Detention Act โดยมิชอบ 
อยางไรก็ดี ศาลสูงสหรัฐมิไดตัดสินในประเด็นความมิชอบของการควบคุมดังกลาวอยางชัดเจน แต
ไดกลับคําพิพากษาของศาลอุทธรณภาคสองท่ียกฟองคดี Padilla โดยไมใหเหตุผลอันสมควรวาเปน
คําพิพากษาท่ีไมชอบ เปดโอกาสให Padilla สามารถรวบรวมพยานหลักฐานการควบคุมดังบุคคลท่ี
มิชอบเขาสูการพิจารณาของศาลสูงไดอีกคร้ัง คําพิพากษาของศาลสูงสหรัฐดังกลาวอาจมิไดเปน
แนวทางเร่ืองควบคุมตัวบุคคลที่ มิชอบของเจาพนักงานภายใตสถานการณฉุกเฉิน แตเปน 
แนวทางการวินิจฉันท่ีใหความสําคัญกับการใชมาตรการควบคุมตัวบุคคลในสถานการณฉุกเฉิน
จะตองมีเหตุผลอันสมควรและมีการแจงสิทธิผูตองหา และมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีกฎหมาย
กําหนดทุกประการ 

                                                  
59 Louis  Fisher. Ibid. p. CRS-2 (อางถึงใน คณะนิติศาสตร ปรีดี พนมยงค.  (2552).  อํานาจรัฐในการ

ควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ  (รายงานวิจัย)) 
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 5.  ญ่ีปุน60 
 มาตรการทางกฎหมายเฉพาะท่ีกําหนดการควบคุมบุคคลในสถานการณฉุกเฉินอยูใน
บทบัญญัติ The Police Law (Law no.162 of 1954 amended by Law no.22 of 2002) หรือกฎหมาย
วาดวยตํารวจ หมวดท่ี 6 วาดวยมาตรการพิเศษท่ีใชในภาวะฉุกเฉินของประเทศ (Special Measures 
in state of National Emergency) 
 มาตรา 71 ไดกําหนดคําจํากัดความของสถานการณฉุกเฉินไววา เปนเหตุการณท่ีรัฐตอง
กระทําการใดเทาท่ีจําเปน เพื่อรักษาความสงบสุขและความเปนระเบียบของสังคม ในกรณีท่ีมี
เหตุการณใดๆ ท่ีสงผลใหเกิดความเสียหายและความไมสงบสุขในวงกวาง และเหตุฉุกเฉินของชาติ
อ่ืนใด การประกาศสถานการณฉุกเฉินเปนหนาท่ีของนายกรัฐมนตรี ภายใตคําแนะนําของสภาความ
ปลอดภัยสาธารณะแหงชาติ (The National Public Safety Commission) 
 มาตรา 71-73 ไดกําหนดวา ระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉินใหนายกรัฐมนตรีมี
อํานาจควบคุมกองกําลังตํารวจ เพื่อกระทําการใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความสงบเรียบรอย และ
มอบอํานาจใหผูบัญชาการแหงชาติญ่ีปุน ในการสั่งการใหตํารวจประจําเขตปกครองหรือทองถ่ิน
ปฏิบัติการรักษาความสงบตามท่ีรัฐบาลญ่ีปุนมอบหมาย และสามารถส่ังใหระดมกําลังตํารวจจาก
ทองถ่ินมาเสริมกําลังในทองท่ีท่ีประกาศสถานการณฉุกเฉินได 
 1) เง่ือนไขในการควบคุมตัวบุคคล 
 เม่ือพิจารณาจากกฎหมายฉบับดังกลาวแลว ไมพบมาตรการทางกฎหมายท่ีกําหนด
ขอบเขตและเง่ือนไขของระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลไวในสถานการณฉุกเฉินไวแตกตางจาก
การควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของญ่ีปุน (The Code of Criminal 
Procedure of 1946) ดังนั้น การควบคุมตัวบุคคลจะตองใชกฎเกณฑในเร่ืองเจาพนักงานผูมีอํานาจ
ควบคุมและระยะเวลาควบคุมในกรณีท่ัวไป กลาวคือ ใหใชมาตรการทางกฎหมาย ในกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา สามารถควบคุมตัวในช้ันพนักงานสอบสวนไว 48 ช่ัวโมง และสามารถขยาย
ระยะเวลาควบคุมไดอีกสองคร้ังๆ ละ 10 วัน สวนการควบคุมตัวบุคคลกอนการพิจารณา ท้ังกรณี
ผูกระทําความผิดเปนผูใหญและผูกระทําความผิดท่ีเปนเยาวชน ใหกระทําการควบคุมตัวไวใน
สถานควบคุม (Detention Centre) ภายใตการควบคุมของสํานักงานตํารวจแหงชาติญ่ีปุน เม่ือ
พนักงานอัยการพิจารณาส่ังฟองคดีแลว ถาผูกระทําความผิดท่ีเปนผูใหญใหนําตัวไปควบคุมใน
สถานกักกัน (House of Detention) สังกัดกรมราชทัณฑ สวนผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กอายุต่ํากวา 
18 ป ใหควบคุมตัวไวในสถานท่ีเดียวกัน แตใหแยกหองขังออกจากผูใหญ 

                                                  
60 Louis  Fisher. Ibid. p. CRS-2 (อางถึงใน คณะนิติศาสตร ปรีดี พนมยงค.  (2552).  อํานาจรัฐในการ

ควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ.  (รายงานวิจัย)  น. 180-181. 
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 2) การตรวจสอบการใชอํานาจในการควบคุมตัวบุคคล 
 เม่ือมีการประกาศภาวะฉุกเฉินแลว มาตรา 74 กําหนดใหนายกรัฐมนตรีนําประกาศ
ดังกลาวเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติของญ่ีปุน (Diet) ภายใน 20 วัน เพื่อพิจารณาวา
ประกาศสถานการณฉุกเฉินเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือมีเหตุอันสมควรหรือไม สวนกรณีที่
ตองมีการควบคุมตัวบุคคล ใหใชมาตรการทางกฎหมายท่ีควบคุมการใชอํานาจของเจาพนักงานใน
การควบคุมตัวบุคคลในกรณีท่ัวไป คือ การใชอํานาจควบคุมตัวบุคคลของเจาพนักงานตํารวจ 
อัยการ จะตองรับการตรวจสอบและรับอนุญาตโดยศาล และการควบคุมตัวบุคคลกอนการพิจารณา 
ณ สถานควบคุมตัวบุคคล (Detention Centre) จะตองไดรับการตรวจสอบจากคระกรรมการ
ตรวจสอบการใชอํานาจควบคุมตัว (Detention Facilities Visiting Committee) โดยมีกระบวน
ตรวจสอบ ดังนี้ 
  (1)  การตรวจสอบการใชอํานาจของตํารวจในเบื้องตน (Position for Review) โดยให 
ผูขอปฏิบัติการควบคุมตัวไปยังผูอํานวยการสถานควบคุมตัว (Detention Service Manager) และ
ผูอํานวยการตองทํารายงานไปยังผูบัญชาการตํารวจประจําเขตปกครอง และ 
  (2) การรายงานการปฏิบัติงานปกติ (Report of Cases) กรณีเจาพนักงานมีการใชกําลัง  
ในการควบคุมตัวบุคคลใหรายงานการปฏิบัติการนั้นไปยังผูบัญชาการตํารวจประจําเขตปกครอง 
และกรณีเจาพนักงานถูกรองเรียนเกี่ยวกับการใชกําลัง ใหสงเร่ืองใหคณะกรรมการวาดวย         
ความปลอดภัยของเขตปกครอง (The Prefectural Safety Commission) พิจารณา 
 
3.3 มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินและการคุมครองสิทธิ        
และเสรีภาพในสถานการณฉุกเฉินของประเทศไทย61 
 ในระบบกฎหมายไทย  ไดมีบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคงที่ตราเปน
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด และประมวลกฎหมาย ท้ังส้ิน 75 ฉบับ62 และมีการแบงระดับ 

                                                  
61 การควบคุมฝายปกครองในสถานการณฉุกเฉิน  (น. 62).  เลมเดิม.   
62 สภาความมั่นคงแหงชาติไดจัดแบงเพ่ือจัดหมวดหมูกฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงไวดวยกัน 

(Compilation  of  Law and Regulation on Security) แบงกฎหมายออกเปน 4 กลุมคือ (1) กลุมกฎหมายความ
มั่นคงและความสงบเรียบรอย จํานวน 46 ฉบับ (2) กลุมกฎหมายภาวะคับขัน จํานวน 8 ฉบับ (พระราชบัญญัติ
ควบคุมการเชาเคหะและที่ดิน พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494 พระราชบัญญัติ
ควบคุมการจัดการ หรือทรัพยสินของคนตางดาวบางจําพวกในภาวะคับขัน พุทธศักราช 2484 พระราชกําหนด
บริหารในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติใหบําเหน็จในการปราบปรามผูกระทําความผิด 
พุทธศักราช 2489 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคและของอื่นๆ ในภาวะคับขัน พุทธศักราช 2488 
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(Level) ของความรุนแรงของสถานการณเปน 3 ระดับ คือ สถานการณปกติ สถานการณในภาวะคับ
ขัน และสถานการณสงคราม หากมีสถานการณหรือพฤติการณท่ีสงผลกระทบตอความม่ันคง 
 3.3.1 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 255163 
  3.3.1.1 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 245764 
  1)  ผูมีอํานาจในการประกาศใชกฎอัยการศึก กฎหมายไดกําหนดไว ดังนี้ 
   1.1) พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย ในการท่ีพระมหากษัตริยจะประกาศพระ
บรมราชโองการใหใชกฎอัยการศึก ทุกมาตราหรือบางมาตรา หรือขอความสวนใดสวนหนึ่งของ
มาตรา ตลอดจนกําหนดเง่ือนไขแหงการบังคับใชบทบัญญัตินั้นบังคับในสวนหนึ่งสวนใดของ
ราชอาณาจักรหรือตลอดท่ัวราชอาณาจักร ตอเมื่อเวลามีเหตุจําเปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
ปราศจากภัยซ่ึงจะมีมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร และถาไดประกาศใชเม่ือใด หรือ       
ณ ท่ีใดแลว บรรดาขอความในพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายใดๆ ซ่ึงขัดกับความของกฎอัยการ
ศึกที่ใหใชบังคับตองระงับและใชบทบัญญัติของกฎอัยการศึกท่ีใหใชบังคับนั้นแทน (มาตรา 2) 
   1.2) ผูบังคับบัญชาทหาร ใหผูบังคับบัญชาทหาร ณ ท่ีนั้น ซ่ึงมีกําลังอยูใตบังคับไม
นอยกวา 1 กองพัน หรือเปนผูบังคับบัญชาในปอมหรือท่ีม่ันอยางใดๆ ของทหาร ท่ีจะประกาศใชกฎ
อัยการศึกเม่ือมีสงครามหรือจลาจลข้ึน ณ แหงใด โดยกรณีนี้จะประกาศใชกฎอัยการศึกไดเฉพาะใน
เขตอํานาจหนาท่ีของกองทหารเทานั้น และการท่ีจะเลิกใชกฎอัยการศึกแหงใด จะเปนไปไดก็
ตอเม่ือมีประกาศกระแสพระบรมราชโองการเสมอ (มาตรา 4, 5) 
  2)  กรอบการใชอํานาจตามกฎหมาย เม่ือไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึกในทองท่ีใด
แลว กฎหมายไดกําหนดใหเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจเหนือเจาหนาท่ีฝายพลเรือนในสวนท่ี
เกี่ยวกับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอย และเจาหนาท่ีฝายพลเรือน
ตองปฏิบัติตามความตองการของเจาหนาท่ีฝายทหาร โดยใหเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจเต็มในการ
ตรวจคนตัวบุคคล ในยานพาหนะ เคหสถาน หรือท่ีใดๆ และไมวาเวลาใดๆ ขาวสาร จดหมาย      

                                                                                                                                               
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช 2484) (3) กลุมกฎหมายสงคราม จํานวน  
5 ฉบับ (4) กลุมกฎหมายควบคุมสินคาและโภคภัณฑ จํานวน 13 ฉบับ. 

63 กลุมงานผลิตเอกสาร สํานักประชาสัมพันธ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, กฎอัยการศึก 
กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2550. 

64 พระราชบัญญัติน้ีประกาศใหมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2457 ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6. 
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ในเขตท่ีประกาศใชกฎอัยการศึก ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ การเกณฑพลเมือง ยวดยาน เสบียงอาหาร
เคร่ืองศาสตราวุธ เพื่อใหชวยกําลังทหารในกิจการ การหามม่ัวสุมประชุมกัน เผยแพรส่ิงพิมพ วิทยุ 
ใชทางสาธารณะ ใชเคร่ืองมือส่ือสารหรืออาวุธหรือสิ่งอ่ืนใด ออกนอกเคหะสถาน เขาไปหรืออยู
อาศัยในทองท่ีท่ีกําหนด การยึดส่ิงของหรือสถานท่ีไวช่ัวคราว การเขาอาศัยท่ีใดๆ ซ่ึงราชการทหาร
เห็นวาจําเปนจะใชเปนประโยชนในราชการทหาร การทําลายหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี โดยมี
อํานาจท่ีจะเผาบานและส่ิงซ่ึงเห็นวาจะเปนกําลังแกราชศัตรู ถาการสงครามหรือรบสูเปนรองราช
ศัตรู การขับไลผูหนึ่งผูใด ซ่ึงไมมีภูมิลําเนาอาศัยเปนหลักฐาน ตลอดจนมีอํานาจกักตัวบุคคลไวใน
กรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเปนราชศัตรู หรือไดฝาฝนตอบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตอคําส่ังของเจาหนาท่ีฝายทหาร เปนกําหนดเวลาไมเกิน 7 วัน เพ่ือการสอบถามหรือตามความ
จําเปนของทางราชการทหารได (มาตรา 8 ถึงมาตรา 15 ทวิ) 
  3)  การเยียวยาความเสียหาย บุคคลหรือบริษัทใดๆ ท่ีไดรับความเสียหาย เนื่องจากการ
ปฏิบัติการตามกฎอัยการศึกของเจาหนาท่ีฝายทหารไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ (มาตรา 16)  
 ท่ีผานมาประเทศไทยไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก จนถึงปจจุบัน จํานวน 
13 คร้ัง ดังน้ี 
 คร้ังท่ี 1 ในสมัยพระยาพหลพลพยุหเสนา เปนนายกรัฐมนตรีและผูบัญชาการทหารบก 
ไดประกาศใชกฎอัยการศึกในพื้นท่ีจังหวัดใหญทหารบกกรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2476        
อันเนื่องมาจากเหตุการณกบฏบวรเดช 
 คร้ังท่ี 2 พระบรมราชโองการ ประกาศใชกฎอัยการศึกในพ้ืนท่ี 24 จังหวัด ไดแก 
เชียงราย นาน อุตรดิตถ เลย ชัยภูมิ อุดร หนองคาย ขอนแกน นครพนม รอยเอ็ด มหาสารคาม 
สกลนคร นครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก 
ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2484 อันเนื่องมาจากเหตุการณสงคราม 
อินโดจีน (ประเทศอินโดจีนฝร่ังเศสรุกรานไทย) 
 คร้ังท่ี 3 พระบรมราชโองการ ประกาศใชกฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร เม่ือวันท่ี 10 
ธันวาคม 2484 อันเนื่องมาจากเหตุการณสงครามเอเชียบูรพา ในสมัยท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
เปนนายกรัฐมนตรี 
 คร้ังท่ี 4 พระบรมราชโองการ ประกาศใชกฎอัยการศึกในพื้นท่ีจังหวัดพระนครและ
จังหวัดธนบุรี เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2494 อันเนื่องมาจากเหตุการณกบฏแมนฮัตตัน ในสมัยท่ี จอม
พล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี 
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 คร้ังท่ี 5 พระบรมราชโองการ ประกาศใชกฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร เม่ือวันท่ี 16 
กันยายน 2500 อันเนื่องมาจากเหตุการณท่ีจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ทํารัฐประหารโคนลมรัฐบาล
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 คร้ังท่ี  6 ประกาศใชกฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร  เ ม่ือวันที  20 ตุลาคม  2501 
อันเนื่องมาจากเหตุการณจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ทําการรัฐประหารโคนลมรัฐบาลท่ีมาจากการ
เลือกตั้งในขณะน้ัน 
 คร้ังท่ี 7 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 2 ใหใชกฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร เม่ือวันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2514 อันเนื่องมาจากเหตุการณจอมพล ถนอม กิตติขจร ทําการรัฐประหารยึดอํานาจ
ตนเอง 
 คร้ังท่ี 8 คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี 1 ใหใชกฎอัยการศึก           
ท่ัวราชอาณาจักร เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 อันเนื่องมาจากเหตุการณท่ีพลเรือเอก สงัด ชะลออยู 
ปฏิรูปการปกครองแผนดิน 
 คร้ังท่ี 9 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 2 ใหคงใชกฎอัยการศึกตามประกาศของคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี 1 อยูตอไป เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2520 อันเนื่องมาจากเหตุการณ
พลเรือเอก สงัด ชะลออยู ปฏิวัติ 

คร้ังท่ี 10 ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับท่ี 4 เร่ืองการใชกฎ
อัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2534 อันเนื่องมาจากเหตุการณพลเอก สุนทร      
คงสมพงษทําการรัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 

คร้ังท่ี 11 ประกาศกองทัพภาคท่ี 4 เร่ือง การใชกฎอัยการศึกในบางเขตพ้ืนท่ีของจังหวัด
นราธิวาส เฉพาะอําเภอบาเจาะ อําเภอรือเสาะ อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี อําเภอยี่งอ และอําเภอ
สุไหงโก-ลก จังหวัดปตตานี เฉพาะอําเภอกะพอ และจังหวัดยะลา เฉพาะอําเภอรามัน เม่ือวันท่ี 5 
มกราคม 2547 

คร้ังท่ี 12 ประกาศกองทัพภาคท่ี 4 เร่ือง การใชกฎอัยการศึกในบางเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส อําเภอเมือง อําเภอควนโดน อําเภอละงู อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล อําเภอเมือง 
อําเภอหนองจิก อําเภอยะหร่ิง อําเภอมายอ อําเภอยะรัง อําเภอแมลาน อําเภอสายบุรี อําเภอทุงยาง
แดง อําเภอโคกโพธ์ิ อําเภอไมแกน และอําเภอปะนาแระ จังหวัดปตตานี อําเภอเมือง และก่ิงอําเภอ
กรงปนัง จังหวัดยะลา เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2547 (ประกาศกองทัพภาคท่ี 4 ตามประกาศใชกฎ
อัยการศึก คร้ังท่ี 11 และคร้ังท่ี 12 มิไดนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตเปนกรณีท่ีไดมีการนํา
รายงานรัฐบาลทราบแลวในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2547) 
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 คร้ังท่ี 13 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข ใหใชกฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2549 อันเนื่องมาจาก
เหตุการณพลเอก สนธิ บุญยรัตกลินทําการรัฐประหารรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
 3.7.1.2 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 254865 
 1)  ผูมีอํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉิน 3 กฎหมายไดกําหนดใหเปนอํานาจของ
นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ท่ีจะประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อบังคับใช
ท่ัวราชอาณาจักรหรือในบางเขตบางทองท่ีตามความจําเปนเม่ือปรากฏวามีสถานการณฉุกเฉิน
เกิดข้ึน และนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใชกําลังเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือตํารวจ เจาหนาท่ี           
ฝายพลเรือนหรือเจาหนาท่ีฝายทหารรวมกันปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง ฟนฟู หรือ
ชวยเหลือประชาชน  แตในกรณีท่ีไมอาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไดทันทวงที 
นายกรัฐมนตรีอาจประกาศสถานการณฉุกเฉินไปกอน แลวจึงมาดําเนินการเพื่อใหไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายใน 3 วัน ท้ังนี้ การประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาว ใหใชบังคับ          
ตลอดระยะเวลาท่ีนายกรัฐมนตรี กําหนดแตตองไมเกิน 3 เดือนนับแตวันประกาศ เวนแตในกรณี
จําเปนตองขยายระยะเวลา ใหนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ
ขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไปอีกเปนคราวๆ คราวละไมเกิน 3 เดือนและหากเมื่อใดท่ี
สถานการณฉุกเฉินไดส้ินสุดลงแลว หรือเม่ือคณะรัฐมนตรีไมไดใหความเห็นชอบ หรือเม่ือส้ินสุด
กําหนดเวลาตามประกาศ ก็ใหนายกรัฐมนตรี ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นได 
(มาตรา 5) 
 2)  กรอบการใชอํานาจตามกฎหมาย เม่ือไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินในเขต
ทองท่ีใดแลว ใหบรรดาอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีของทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการอนุญาต      
ส่ังการ บังคับบัญชา หรือชวยในการปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณฉุกเฉิน
หรือฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชน โอนมาเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีเปนการช่ัวคราว และให
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังบุคคลซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชกําหนด
นี้ รวมท้ังในกรณีท่ีมีความจําเปนคณะรัฐมนตรีอาจใหมีการจัดต้ังหนวยงานพิเศษเปนการเฉพาะ   
เพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชกําหนดนี้เปนการชั่วคราวได รวมทั้งใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออก
ขอกําหนดหามบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด (เคอรฟว) หามมิใหมีการ
ชุมนุมหรือม่ัวสุมกัน ณ ท่ีใดๆ หรือกระทําการใดอันเปนการยุยงใหเกิดความไมสงบเรียบรอย     

                                                  
65 พระราชกําหนดฉบับน้ีประกาศใหมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ขณะที่ พ.ต.ท. 

ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี. 
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หามการเสนอขาวท่ีอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเกิดความไมสงบ หามใชเสนทาง
คมนาคมหรือการใชยานพาหนะท่ีกําหนด หามใชอาคารหรือเขาไปอยูในสถานท่ีใดๆ หรืออพยพ
ประชาชนออกจากพื้นท่ีท่ีกําหนด แตหากไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง
นอกจากนายกรัฐมนตรีจะมีอํานาจในการออกขอกําหนดดังกลาวแลว กฎหมายยังไดกําหนดให
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 
  (1) ประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลท่ีสงสัยวาจะ
เปนผูรวมกระทําการใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน หรือเปนผูใช ผูโฆษณาผูสนับสนุนการกระทําเชน
วานั้น 
  (2) ประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําส่ังเรียกใหบุคคลใดมารายงานตัว
ตอพนักงานเจาหนาท่ีหรือมาใหถอยคําหรือสงมอบหลักฐานท่ีเกี่ยวเนื่องกับสถานการณฉุกเฉิน 
ออกคําส่ังยึดหรืออายัดอาวุธ หรือวัตถุอ่ืนใด ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชหรือจะใชส่ิงนั้น 
เพื่อการกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน 
  (3) ประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําส่ังตรวจคน ร้ือ ถอน หรือทําลาย
ซ่ึงอาคารหรือส่ิงปลูกสราง หรือส่ิงกีดขวาง ตรวจสอบจดหมาย หรือการส่ือสารดวยวิธีการอื่นใด 
ตลอดจนการส่ังระงับหรือยับยั้งการติดตอหรือการส่ือสารใด และการส่ังหามมิใหผูใดออกไปนอก
ราชอาณาจักร ใหคนตางดาวออกไปนอกราชอาณาจักร 
  (4) ประกาศหามมิใหกระทําการใดๆ หรือส่ังใหกระทําการใดๆ เทาท่ีจําเปนแกการ
รักษาความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน 
  (5)  ประกาศใหการซ้ือ ขาย ใช หรือมีไวในครอบครองซ่ึงอาวุธหรือวัสดุอุปกรณ
อยางหน่ึงอยางใดซ่ึงอาจใชในการกอความไมสงบหรือกอการราย ตองรายงานหรือไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาท่ีหรือปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 
  (6)  ออกคําส่ังใหใชกําลังทหารชวยเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือตํารวจระงับ
เหตุการณรายแรง หรือควบคุมสถานการณใหเกิดความสงบโดยดวน โดยเม่ือใดท่ีเหตุการณรายแรง
ไดยุติลงแล ใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการประกาศยกเลิกประกาศที่ออกโดยอาศัยประกาศ
สถานการณฉุกเฉินอยางรายแรงนี้โดยเร็ว ถาหากมีการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลท่ีสงสัยตาม
ประกาศดังกลาว ก็ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการรองขอตอศาลท่ีมีเขตอํานาจหรือศาลอาญา      
เพื่อขออนุญาตกอน หากศาลอนุญาตก็ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวไดไมเกิน 
7 วัน และตองควบคุมตัวไวในสถานท่ีท่ีกําหนดซ่ึงไมใชสถานีตํารวจท่ีคุมขัง ทัณฑสถาน           
หรือเรือนจํา แตจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นในลักษณะเปนผูกระทําผิดมิได และหากจําเปนตองควบคุม
ตัวตอ ก็สามารถรองขอตอศาลเพ่ือขยายระยะเวลาการควบคุมตัวตอไดอีก คราวละ 7 วัน แตรวม
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ระยะเวลาท้ังหมดตองไมเกินกวา 30 วัน โดยเม่ือครบกําหนดแลวหากจะตองควบคุมตอไปให
ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา 7, 9, 11, 12) ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดทําการ
ฝาฝนขอกําหนด ประกาศ หรือคําส่ังท่ีออกตามกฎหมายน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือ
ปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 18) 
 3)  การเยียวยาความเสียหาย ผูไดรับความเสียหายจากการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราช
กําหนดนี้ มีสิทธิท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาท่ี (มาตรา17) จํานวน 6 คร้ัง ดังน้ี 
 คร้ังท่ี 1 ในสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 
2548 รัฐบาลประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง ในเขตทองท่ีจังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปตตานี และจังหวัดยะลา และมีคําส่ังใหขยายระยะเวลาตอมาอีกหลายคร้ังจนถึงปจจุบัน 
 คร้ังท่ี 2 ในสมัยนายสมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2551 
รัฐบาลประกาศสถานการณฉุกเฉินในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากสถานการณท่ีผู
ชุมนุมกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ปะทะกับผูชุมนุมกลุมแนวรวมประชาธิปไตยขับ
ไลเผด็จการแหงชาติ บริเวณถนนราชดําเนิน 
 คร้ังท่ี 3 ในสมัยนายสมชาย วงศสวัสดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2551 รัฐบาลประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง ในเขตทองท่ีเขตดอนเมืองและเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางพลี และอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  
อันเนื่องมาจากสถานการณท่ีผูชุมนุมกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยเขายึดทาอากาศยาน
ดอนเมือง และทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อขับไลรัฐบาล 
 คร้ังท่ี 4 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2552 รัฐบาล
ประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง ในเขตทองท่ีจังหวัดชลบุรี อันเนื่องมาจากสถานการณ
ท่ีกลุมผูชุมนุมเส้ือแดงบุกเขาไปในบริเวณท่ีมีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
 คร้ังท่ี 5 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2552 รัฐบาล
ประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง ในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ อําเภอบางพลี อําเภอพระประแดง อําเภอบางบอ อําเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ อําเภอธัญบุรี อําเภอลาดหลุมแกว อําเภอสามโคก อําเภอลําลูกกา อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และอําเภอวังนอย อําเภอบางปะอิน อําเภอ
บางไทร อําเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเนื่องมาจากสถานการณท่ีกลุมผูชุมนุม
เส้ือแดงปดถนนในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเพื่อขับไลรัฐบาล 
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 คร้ังท่ี 6 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2553 รัฐบาล
ประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง ในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ อําเภอบางพลี อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอบางบอ และ
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และอําเภอวังนอย 
อําเภอบางปะอิน อําเภอบางไทร และอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเนื่องมาจาก
สถานการณการชุมนุมของกลุมผูชุมนุมเส้ือแดงปดถนนบริเวณแยกราชประสงค และบุกรัฐสภา 
 3.3.1.3 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 255166 
 1)  ผูมีอํานาจประกาศ กฎหมายไดกําหนดใหเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีท่ีจะประกาศ
พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักรโดยจะมีมติมอบหมายใหกอง
อํานายการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.) เปนผูรับผิดชอบในการปองกัน ปราบปราม ระงับ 
ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณท่ีกระทบตอความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีและระยะเวลาท่ีกําหนด
ได ตอเม่ือปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แตยังไมมีความ
จําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน และเหตุการณนั้นมีแนวโนมท่ีจะมีอยูตอไป โดยในกรณีท่ีเหตุการณอันกระทบตอความ
ม่ันคงภายในราชอาณาจักรส้ินสุดลงหรือสามารถดําเนินการแกไขไดตามอํานาจหนาท่ีของ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบตามปกติ ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใหอํานาจหนาท่ีของ กอ.รมน. ท่ีไดรับ
มอบหมายส้ินสุดลง และใหนายกรัฐมนตรีรายงานผลตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบ
โดยเร็ว (มาตรา15) 
 2)  กรอบการใชอํานาจตามกฎหมาย ในการดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายให 
กอ.รมน. มีอํานาจหนาท่ีปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณท่ีกระทบ
ตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามท่ีไดรับมอบหมาย และใหดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 7 เพื่อใหความ
เห็นชอบ กํากับ ติดตาม และเรงรัดหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของใหดําเนินการ
หรือบูรณาการในการดําเนินการใหเปนไปตามแผน และส่ังใหเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีพฤติกรรมวาจะ
เปนภัยตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักรหรือเปนอุปสรรคตอการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรออกจากพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 

                                                  
66  พระราชบัญญัติน้ีประกาศใหมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ขณะที่พลเอก สุรยุทธ  

จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี. 

DPU



 119 

 นอกจากนี้ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณท่ีกระทบตอ
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักรใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีในพ้ืนท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง กฎหมายยังได
กําหนดใหผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ มีอํานาจจัดต้ังศูนยอํานวยการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนเพื่อปฏิบัติภารกิจ   
เปนการเฉพาะก็ได ตลอดจนกําหนดให ผอ.รมน. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจ
ออกขอกําหนด ดังตอไปน้ี 
 (1) ใหเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของปฏิบัติการหรืองดเวนการปฏิบัติการอยางหนึ่ง 
อยางใด 
 (2) หามเขาหรือใหออกจากบริเวณพ้ืนท่ี อาคาร หรือสถานท่ีท่ีกําหนดในหวงเวลา
ปฏิบัติการ เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือเปนบุคคลซ่ึงไดรับการยกเวน 
 (3) หามออกนอกเคหสถานในเวลาท่ีกําหนด 
 (4) หามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน 
 (5) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ หรือกําหนดเงื่อนไขการใช
เสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 
 (6) ใหบุคคลปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหน่ึงอยางใดอันเกี่ยวกับเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อปองกันอันตรายท่ีจะเกิดแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน 
(มาตรา 15, 16, 17) ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดทําการฝาฝนขอกําหนดท่ีออกตาม (2)-(6) ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 24) 
 3) การเยียวยาความเสียหาย ถาการใชอํานาจของ กอ.รมน. ในการปองกันปราบปราม 
ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณท่ีกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักรกอให 
เกิดความเสียหายแกประชาชนผูสุจริต ให กอ.รมน. จัดใหผูนั้นไดรับการชดเชยคาเสียหายตามควร
แกกรณีแตตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด (มาตรา 19) 
 ท่ีผานมาประเทศไทยไดมีการประกาศพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอ 
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร จนถึงปจจุบัน จํานวน 12 คร้ัง ดังน้ี 
 คร้ังท่ี 1 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2552 คณะ 
รัฐมนตรีมีมติประกาศใหเขตพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต และทะเลอาณาเขต 5 กิโลเมตร รอบจังหวัดภูเก็ต 
เปนพื้นท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพ่ือปฏิบัติภารกิจรักษา
ความปลอดภัยในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
อาเซียนกับรัฐมนตรีตางประเทศคูเจรจาและการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมือง
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และความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ระหวาง 17-23 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยใหมี
ผลบังคับใชระหวางวันท่ี 10 – 24 กรกฎาคม 2552 
 คร้ังที 2 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2552 คณะ 
รัฐมนตรีมีมติประกาศใหเขตพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปนพื้นท่ีปรากฏเหตุการณ อันกระทบ
ตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร โดยใหมีผลบังคับใชระหวางวันท่ี 29 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 
2552 เพื่อใหการบริหารจัดการในการรักษาความสงบ ความปลอดภัย มีเอกภาพ ซ่ึงเปนชวงเวลาที่
กลุมผูชุมนุมเส้ือแดงจะทําการเคล่ือนไหวคร้ังใหญ 
 คร้ังท่ี 3 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2552 คณะ 
รัฐมนตรีมีมติประกาศใหเขตพ้ืนท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปนพื้นท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบ
ตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร โดยใหมีผลบังคับใชระหวางวันท่ี 18 กันยายน ถึง 22 กันยายน 
2552 เพื่อใหการบริหารจัดการในการรักษาความสงบ ความปลอดภัย มีเอกภาพ ซ่ึงเปนชวงเวลาที่
กลุมผูชุมนุมเส้ือแดงจะทําการเคล่ือนไหวคร้ังใหญ 
 คร้ังท่ี 4 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมี
มติประกาศใหเขตพื้นท่ีตําบลชะอํา ตําบลดอนขุนหวย ตําบลเขาใหญ ตําบลสามพะเยา ตําบลไร
ใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และตําบลหัวหิน ตําบลหินเหล็กไฟ ตําบลทับใต ตําบล
หนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และทะเลอาณาเขตชายฝง ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี และตําบลหัวหินตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เวนเขต
พระราชฐานวังไกลกังวล เปนพื้นท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
เพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 15 และการประชุมท่ี
เกี่ยวของ ระหวางวันท่ี 21-25 ตุลาคม 2552 ณ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใหมีผลบังคับใชระหวางวันท่ี 12-27 ตุลาคม 2552 
 คร้ังท่ี 5 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2552คณะรัฐมนตรี
มีมติประกาศใหเขตพ้ืนท่ีดุสิต กรุงเทพมหานคร เปนพื้นท่ีปรากฏเหตุการณ อันกระทบตอความ
ม่ันคงภายในราชอาณาจักร โดยใหมีผลบังคับใชระหวางวันท่ี 15-25 ตุลาคม 2552 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ี
กลุมผูชุมนุมเส้ือแดงจะทําการเคล่ือนไหวคร้ังใหญในกรุงเทพมหานคร ขณะท่ีมีการประชุมสุดยอด
ผูนําอาเซียนท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 คร้ังท่ี 6 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2552 
คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศใหเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เปนพื้นท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบ     
ตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร โดยใหมีผลบังคับใชระหวางวันท่ี 28 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม 
2552 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีกลุมผูชุมนุมเส้ือแดงจะทําการเคล่ือนไหวคร้ังใหญในกรุงเทพมหานคร 
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 คร้ังท่ี 7 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2552 
คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศใหเขตพื้นท่ีอําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย 
จังหวัดสงขลา เปนพื้นท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เพื่อใหการ
บริหารจัดการการรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นท่ีดังกลาวมีเอกภาพและเกิด
ประสิทธิภาพอยางสูงสุด โดยใหมีผลบังคับใชระหวางวันท่ี 1 ธันวาคม 2552 – 30 พฤศจิกายน 2553 
 คร้ังท่ี 8 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรี
มีมติประกาศใหเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อําเภอธัญบุรี อําเภอสามโคก อําเภอลํา
ลูกกา อําเภอคลองหลวง อําเภอลาดหลุมแกว และอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อําเภอ
กระทุมแบน และอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อําเภอบางพลี อําเภอบางเสาธง อําเภอ
บางบอ อําเภอพระประแดง และอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อําเภอพุทธมณฑล 
อําเภอสามพราน และอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และอําเภอบางปะอิน อําเภอบางไทร อําเภอลาดบัวหลวง และอําเภอวังนอย จังหวัดพระนคร  
ศรีอยุธยา เปนพื้นท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยใหมีผล
บังคับใชระหวางวันท่ี 11-23 มีนาคม 2553 เพื่อใหการบริหารจัดการในการรักษาความสงบและ
ความปลอดภัยมีเอกภาพและเปนไปดวยความเรียบรอย ในชวงเวลาท่ีกลุมผูชุมนุมเส้ือแดงจะทําการ
เคล่ือนไหวคร้ังใหญในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 คร้ังท่ี 9 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรี
มีมติประกาศใหเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อําเภอปากเกร็ด และอําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี และอําเภอบางพลี อําเภอบางเสาธง อําเภอบางบอ อําเภอพระประแดง และอําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เปนพื้นท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร โดยใหมีผลบังคับใชระหวางวันท่ี 24-30 มีนาคม 2553 เพื่อใหการบริหารจัดการใน
การรักษาความสงบและความปลอดภัยมีเอกภาพและเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดความ
ตอเน่ืองในชวงเวลาท่ีกลุมผูชุมนุมเส้ือแดงยังคงชุมนุมเคล่ือนไหวคร้ังใหญในกรุงเทพมหานคร 
 คร้ังท่ี 10 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2552 คณะ 
รัฐมนตรีมีมติประกาศใหเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อําเภอปากเกร็ด และอําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี และอําเภอบางพลี อําเภอบางเสาธง อําเภอบางบอ อําเภอพระประแดง และอําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เปนพื้นท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร โดยใหมีผลบังคับใชระหวางวันท่ี 31 มีนาคม – 7 เมษายน 2553 เพ่ือใหเกิด
ความตอเนื่องในการปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยังยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณ     
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ท่ีกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักรในชวงเวลาท่ีกลุมผูชุมนุมเส้ือแดงยังคงชุมนุม
เคล่ือนไหวคร้ังใหญในกรุงเทพมหานคร 
 คร้ังที 11 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2553 คณะ 
รัฐมนตรีมีมติประกาศใหเขตพื้นท่ีตําบลชะอํา ตําบลทับใต ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และทะเลอาณาเขตชายฝง ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และตําบล 
หัวหิน ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เวนเขตพระราชวังไกลกังวล เปนพื้นท่ี
ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาความ
ปลอดภัยในการประชุมสุดยอดผูนําลุมน้ําโขงตอนลางคร้ังท่ี 1 ระหวางวันท่ี 2-5 เมษายน 2553 ณ 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใหมีผลบังคับใช
ระหวางวันท่ี 2-6 เมษายน 2553 
 คร้ังท่ี 12 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2553 คณะ 
รัฐมนตรีมีมติประกาศใหเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อําเภอปากเกร็ด และอําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี และอําเภอบางพลี อําเภอบางเสาธง อําเภอบางบอ อําเภอพระประแดง และอําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เปนพื้นท่ีปรากฏเหตุการณ อันกระทบตอความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร โดยใหมีผลบังคับใชระหวางวันท่ี 8-20 เมษายน 2553 เพ่ือใหเกิดความ
ตอเนื่องในการปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยังยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณ             
ท่ีกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักรในชวงเวลาท่ีกลุมผูชุมนุมเส้ือแดงยังคงชุมนุมเคล่ือน 
ไหวคร้ังใหญในกรุงเทพมหานคร 
 3.3.2  ความแตกตางของการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความ
ม่ันคงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
 เม่ือพิจารณาจากสาระสําคัญของกฎหมายเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงของประเทศ          
ท้ัง 3 ฉบับ จะเห็นไดวามีลักษณะการบังคับใชที่แตกตางกัน โดยมีการบังคับใชกฎหมายท่ีเด็ดขาด 
รวดเร็ว โดยยึดความมั่นคงของประเทศเปนหลัก และไดลดข้ันตอนและการบังคับบัญชาใหส้ันท่ีสุด 
มีการตรวจสอบนอยท่ีสุด โดยเนนการรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ควบคุมสถานการณโดยไมชักชา สําหรับประเด็นขอแตกตางท่ีสําคัญของการใชบังคับกฎหมาย     
ในแตละฉบับ มีดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ไดกําหนดใหฝายทหารมี
อํานาจเด็ดขาดเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย และมีมาตรการการบังคับใชท่ีรุนแรงกวากฎหมาย     
ท้ัง 2 ฉบับ จึงเปนเหตุใหในทางปฏิบัติการจะประกาศใชกฎหมายฉบับนี้ จะมีไดตอเม่ือรัฐบาล       
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ไมสามารถท่ีจะใชมาตรการตามกฎหมายฉบับอ่ืนๆ ควบคุมสถานการณไดแลว ซ่ึงจากประสบการณ 
ในอดีตจะพบวาเม่ือเกิดการปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลจะดําเนินการประกาศใชกฎอัยการศึกอยูเปน
ประจํา 

(2)  พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เปนกฎหมาย    
ท่ีใหอํานาจแกรัฐบาลเต็มท่ี ในการใชดุลยพินิจท่ีจะมอบอํานาจใหกําลังของฝายไหนก็ไดเขามา
ควบคุมสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงจะประกาศใชไดตอเม่ือมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะแกไขสถานการณ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนแลว 

(3)  พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เปนกฎหมาย
ท่ีเนนการปองกันกอนจะเกิดเหตุการณท่ีอาจกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นอกจากนี้
ยังมีลักษณะเปนการใชอํานาจท่ีประสานกันระหวางรัฐบาลกับทหาร โดยมีนายกรัฐมนตรี เปน ผอ.
รมน. ผูบัญชาการทหารบก เปนรองผอ.รอน. และเสนาธิการทหารบก เปนเลขาธิการ กอ.รมน.       
จึงเปนกฎหมายฉบับท่ีมีกรอบการใชอํานาจท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนอยท่ีสุด 
กลาวคือ นอกจากจะประกาศเขตความม่ันคงเฉพาะจุดเฉพาะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีแลว          
ยังกําหนดใหกอ.รมน. จัดทําแผนปฏิบัติการเฉพาะพ้ืนท่ีนั้นมากอนดวย และโครงสรางของ          
กอ.รมน. ยังมีคณะท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคเอกชนท่ีทํางานดานสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้เม่ือเสร็จส้ิน
การปฏิบัติการแลวยังกําหนดใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อทราบ 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเร่ืองอํานาจในการออกขอกําหนด ซ่ึงกฎหมายท้ัง 3 ฉบับ ไดให
อํานาจแกฝายบริหารหรือผูปฏิบัติในการที่จะออกขอกําหนดตางๆ เพ่ือควบคุมแกไขสถานการณ     
ท่ีเปนภัยตอความม่ันคงไดหลายประการ ซ่ึงมีท้ังท่ีใหอํานาจเหมือนกันและแตกตางกันออกไป    
โดยอํานาจในการออกขอกําหนดท่ีเหมือนกัน ไดแก อํานาจในการหามออกนอกเคหสถาน หามใช
เสนทางคมนาคมหรือยานพาหนะ หามใชอาคารหรือเขาไปในสถานท่ีใด หามหรืองดเวนการใช
เคร่ืองมือส่ือสาร หามประชาชนออกจากพื้นท่ีท่ีกําหนด และหามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน      
สวนอํานาจในการออกขอกําหนดท่ีแตกตางกัน จะเห็นไดวาในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก        
พระพุทธศักราช 2457 และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548     
ไดใหอํานาจในการที่จะหามชุมนุมหรือม่ัวสุมกัน หามเสนอขาว จําหนาย หรือทําใหแพรหลาย     
ซ่ึงหนังสือ ส่ิงพิมพ หรือส่ืออ่ืนใด การตรวจคน โดยไมตองขอหมายจากศาล การยึดอายัดอาวุธ    
และการจับกุม ควบคุมตัวบุคคลตองสงสัยไวได แตในพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ไมไดใหอํานาจในกรณีดังกลาวไว ดังนั้น เพื่อใหการบังคับใชกฎหมาย
ของฝายบริหารในการท่ีจะรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และความม่ันคงของประเทศ
เปนไปในทิศทางท่ีถูกตองและจํากัดสิทธิของประชาชนใหนอยท่ีสุด รัฐบาลจึงควรประกาศใช
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กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความม่ันคงของประเทศ โดยพิจารณาจากความรุนแรงของ
สถานการณท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นโดยหากเปนเหตุการณท่ีอาจกระทบตอความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร ก็ควรพิจารณาเลือกที่จะใชพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2551 เปนลําดับแรก และเม่ือเหตุการณมีความรุนแรงจนมีความจําเปนตองมีมาตรการเรงดวน
ในการท่ีจะรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ รัฐบาลควรจะใชพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เปนลําดับตอมา และถาหากสถานการณมีความรุนแรง   
ถึงขนาดท่ีรัฐบาลไมสามารถท่ีจะแกไขปญหาโดยใชมาตรการท่ีมีอยูในกฎหมายท้ัง 2 ฉบับไดแลว 
จึงพิจารณาจะประกาศใชกฎอัยการศึกซ่ึงเปนทางเลือกสุดทาย 
 กฎหมายพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคง เปนกฎหมายท่ีมีลักษณะเปนการรวมศูนยอํานาจ
ใหแกรัฐในสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงเปนมาตรการทางกฎหมายพิเศษ มิใชเปนมาตรการตามกฎหมาย
ปกติ รัฐสามารถกาวลวงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดอยางกวางขวาง ไมมีลักษณะเปนการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ระยะเวลาในการควบคุมยาวนานเกินสมควร การใช
อํานาจขาดการตรวจสอบอยางเหมาะสม มาตรการวิธีปฏิบัติของพนักงานเจาหนาท่ีมุงเนนแต
ประสิทธิภาพในการบังคับใช โดยขาดการคํานึงถึงการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอยางท่ีควรจะเปน สงผลใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การทรมานที่เกิดจากการกระทําจากเจาหนาที่ของรัฐ ในระหวางท่ีถูกควบคุมตัว จึงเห็นวาการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในสถานการณฉุกเฉินเปนส่ิงจําเปนท่ีจะตองศึกษาและให
ความสําคัญ เพื่อใหการใชอํานาจรัฐและการปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐไมกระทําการอันเปนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไมละเลยตอการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังท่ีจะได
วิเคราะหตอไปในบทท่ี 4 
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บทท่ี 4 
วิเคราะห ปญหาและเสนอแนวการแกไขปญหาการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  

ของผูตองสงสัย ตามกฎหมายพิเศษ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
 
 ประเทศไทยมีกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับความม่ันคงอยู 3 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติ                
กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชกําหนดการบริการราชการในสถานการณฉุกเฉิน     
พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 กฎหมายท้ัง      
3 ฉบับนี้ ตางก็มีหลักการหรือวัตถุประสงคเพื่อปองกันภัยท่ีจะกระทบตอความม่ันคงของประเทศ              
และไดใหอํานาจแกเจาหนาท่ีของรัฐไวหลายประการ ในขณะท่ีสภาวะปกติไมมีอํานาจท่ีจะกระทํา
เชนนั้นได ท้ังนี้ ก็เพื่อใหสามารถเขาดําเนินการปองกันปราบปรามและรับมือกับสถานการณตางๆ 
ท่ีเปนภัยตอความมั่นคง กฎหมายท้ัง 3 ฉบับ มีลักษณะท่ีคลายกันคือการใหอํานาจเจาหนาท่ีของรัฐ
สามารถออกขอกําหนดท่ีมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได เพื่อควบคุม     
ใหสังคมกลับสูสถานการณปกติโดยเร็ว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีฝายบริหารจะตองพิจารณา     
อยางรอบคอบในการที่จะนํามาบังคับใชในแตละสถานการณ เพื่อรับมือกับการแกไขปญหา             
ท่ีเกิดข้ึน การใชบังคับจึงมีผลในทางจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีมีอยูตามรัฐธรรมนูญ เพื่อใหรัฐ
สามารถบรรลุถึงภารกิจในการรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง ดังนั้น รัฐตองพิจารณา       
โดยละเอียดรอบคอบและถ่ีถวนกอนวาสถานการณใดควรจะใชกฎหมายใดเปนเคร่ืองมือสําหรับ
แกไขสถานการณท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการของเจาหนาท่ีของรัฐ   
และผูมีสวนเกี่ยวของในระหวางการใชบังคับกฎหมาย โดยการยึดหลักการพื้นฐานของความถูกตอง
และเปนธรรม เพื่อใหสอดคลองกับหลักนิติธรรมหรือการปกครองท่ีชอบดวยกฎหมาย 
 การปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย เปนการปกครองประเทศโดยใชหลัก         
นิติธรรม (The Rule of Law) เปนหลักการพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารราชการบานเมือง          
ใหสังคมมีความสงบสุข ดังนั้น รัฐจะกระทําการใดๆ อันเปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ     
ของประชาชนมิได การบังคับใชกฎหมาย นอกจากรัฐจะตองคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของปจเจก
ชนแลว รัฐยังตองคํานึงถึงความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือประโยชนสวนรวมของประชาชน
ในสังคมเชนเดียวกัน การสรางสมดุลและเหมาะสมท้ังสองประการดังกลาวนั้นเปนภาระหนาท่ี      
ท่ีสําคัญของรัฐ การบัญญัติกฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพรัฐจึงตองคํานึงถึงดุลยภาพระหวางสิทธิ 
เสรีภาพและผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ   
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พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส 
และ 4 อําเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย 
กลายเปนพื้นท่ีพิเศษของการบังคับใชกฎหมายท่ีแตกตางจากจังหวัดอ่ืนๆ ของประเทศไทย กลาวคือ 
อยูภายใตการบังคับใชของกฎหมายพิเศษเนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวเกิดปญหาความรุนแรงนับต้ังแต  
ป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบันไดเกิดเหตุการณความรุนแรงและความขัดแยงข้ึนอยางตอเนื่อง และทวี
ความรุนแรงมากข้ึนตามลําดับ กอใหเกิดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บ กอใหเกิดความหวาดกลัว 
และสูญเสียความเช่ือม่ันในความปลอดภัย สงผลให 3 จังหวัดชายแดนภาคใตกลายเปนเขตพื้นท่ีมี
กฎหมายพิเศษ 3 ฉบับบังคับใช ไดแก พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติ การรักษาความ
ม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เม่ือพิจารณาจากสาระสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคง ท้ัง 3 ฉบับ จะเห็นไดวามีลักษณะการบังคับใชท่ีแตกตางกัน โดยมีการบังคับใช
กฎหมายท่ีเด็ดขาด รวดเร็ว โดยยึดความม่ันคงของประเทศเปนหลัก และไดลดข้ันตอนและการ
บังคับบัญชาใหส้ันท่ีสุด มีการตรวจสอบนอยท่ีสุด เนนการรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการควบคุมสถานการณโดยไมชักชา ซ่ึงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระ
พุทธศักราช 2457 ไดกําหนดใหฝายทหารมีอํานาจเด็ดขาดเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย และมี
มาตรการการบังคับใชท่ีรุนแรงกวากฎหมาย ท้ัง 2 ฉบับ จึงเปนเหตุใหในทางปฏิบัติการจะ
ประกาศใชกฎหมายฉบับนี้จะมีไดตอเม่ือรัฐบาลไมสามารถที่จะใชมาตรการตามกฎหมายฉบับ 
อ่ืนๆ ควบคุมสถานการณไดแลว พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจแกรัฐบาลเต็มท่ีในการใชดุลยพินิจท่ีจะมอบอํานาจใหกําลังของฝาย
ไหนก็ไดเขามาควบคุมสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงจะประกาศใชไดตอเม่ือมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะแกไข
สถานการณรุนแรงท่ีเกิดข้ึนแลว สําหรับพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 
2551 เปนกฎหมายท่ีเนนการปองกันกอนจะเกิดเหตุการณท่ีอาจกระทบตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร และยังมีลักษณะเปนการใชอํานาจที่ประสานกันระหวางรัฐบาลกับทหาร 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเร่ืองอํานาจในการออกขอกําหนด ซ่ึงกฎหมายท้ัง 3 ฉบับ ไดให
อํานาจแกฝายบริหารหรือผูปฏิบัติในการที่จะออกขอกําหนดตางๆ เพ่ือควบคุมแกไขสถานการณ     
ท่ีเปนภัยตอความม่ันคงไดหลายประการ ซ่ึงมีท้ังท่ีใหอํานาจเหมือนกันและแตกตางกันออกไป    
จากการบังคับใชกฎหมายพิเศษท้ัง 3 ฉบับในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีใหอํานาจพนักงาน
เจาหนาท่ีจับกุมและมีสิทธิควบคุมตัวบุคคลท่ีเปนผูตองสงสัยโดยปราศจากขอกลาวหา และใน
ระหวางการควบคุมตัวของเจาหนาท่ีผูตองสงสัยท่ีถูกควบคุมตัวจะถูกกระทําทรมานหรือการกระทํา
ท่ีไมเหมาะสม ซ่ึงการกระทําดังกลาวเปนการละเมิดตอประชาชนท่ีรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
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มนุษย ซ่ึงเปนคุณคาความเปนมนุษยท่ีมีอยูในตัวของบุคคลท่ีกฎหมายใหคุมครองและรับรอง      
โดยรัฐจะตองปฏิบัติตอบุคคล โดยถือวาบุคคลหรือประชาชนเปนมนุษยคนหนึ่ง จะปฏิบัติตอบุคคล
หรือประชาชนมิใชมนุษยมิได ผูตองสงสัยซ่ึงถูกควบคุมตัวไดรับผลกระทบเกี่ยวกับความเส่ียง     
ตอการถูกละเมิดสิทธิระหวางการถูกควบคุมตัวของเจาหนาท่ีของรัฐ การกระทําท่ีเกิดจากการละเมิด             
โดยไมสามารถตรวจสอบระหวางการปฏิบัติของเจาหนาท่ีได ขณะเดียวกันก็ไมสามารถท่ีจะฟอง
ศาลปกครองเพื่อเอาผิดเจาหนาท่ีได เนื่องจากพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กําหนดไววา ขอกําหนด ประกาศ คําส่ัง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้   
ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หากพิจารณาถึงการใชอํานาจรัฐถือวาเปนความเส่ียงท่ีใกลชิด
อันอาจกอใหเกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ไดรับการคุมครอง ตามกฎหมาย        
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยหลักนิติรัฐนั้น นอกจากรัฐตองใชอํานาจอยางระมัดระวัง
แลว ควรมีมาตรการท่ีใหหลักประกันวาจะไมมีการใชอํานาจในการละเมิดกฎหมายตามหลัก         
นิติธรรม หรือใชอํานาจนอกขอบเขตรัฐธรรมนูญ เพื่อกอใหเกิดความเปนธรรมท้ังตอบุคคล         
และตอประโยชนสวนรวมในสังคม  
 ปจจุบันแนวคิดเร่ือง “ความม่ันคงของชาติ” มิไดจํากัดอยูเฉพาะความมั่นคงของ “รัฐ” 
ในฐานะนิติบุคคลสมมุติเทานั้น แตจะรวมไปถึง “ความม่ันคงของมนุษย” (human Security) ในชาติ
นั้นๆ ดวย ฉะนั้นอาจกลาวไดวาเม่ือพิจารณาถึง “ความม่ันคงของรัฐ” เราจะตองมองรัฐในองครวม
โดยคํานึงถึงประชาชนและความเปนอยูของประชาชนท่ีอยูในรัฐนั้นๆ ดวย มิใชมองเพียงแตผูใช
อํานาจหรือองคกรท่ีใชอํานาจในรัฐเทานั้น การมองเร่ืองสิทธิมนุษยชนจากรัฐธรรมนูญไทย       
อยางเดียวนั้นคงไมเพียงพอ การมองเร่ืองหลักนิติธรรมจึงตองดูกระแสสากลควบคูไปดวย         
เม่ือประเทศไทยไดเขาเปนภาคีตามสนธิสัญญาระหวางประเทศในดานสิทธิมนุษยชน ก็ยอมตองมี
บทบาทท่ีสําคัญ และภาระหนาท่ีท่ีเพิ่มมากข้ึนในการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชนท้ังระดับ
ภายในประเทศ ระดับภูภาค และระดับระหวางประเทศ เพื่อยืนยันใหประจักษวาเปนส่ิงท่ีมีคุณคา
และมีความหมายตอการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยรวม สิทธิมนุษยชนถือเปนประเด็น
สากลท่ีนานาประเทศท่ัวโลกตางใหความสําคัญ สงผลใหแตละประเทศไมสามารถละเลยเร่ือง      
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 
 หากกลาวถึงการกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน การทรมานถือเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอยางรายแรง นอกจากจะรับรองไวในอนุสัญญาตอตานการทรมานแลว การหาม
ทรมานยังเปนหลักการพื้นฐานในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กติกาสากลระหวางประเทศ         
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เนื่องจากสิทธิ
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เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนส่ิงสําคัญข้ันพื้นฐานในการดํารงชีวิต ไมมีใครสามารถ       
มาพรากหรือทําลายสิทธิดังกลาวไปจากเราได รัฐจึงมีหนาท่ีในการเคารพ คุมครองปองกัน           
และสงเสริมไมใหเกิดการละเมิดดังกลาวข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนาท่ีในการเคารพและไมกระทํา
การละเมิดโดยรัฐเอง เพราะหากรัฐละเมิดสิทธิดังกลาวเสียเอง ประชาชนในประเทศยอมไมไดรับ
การประกันสิทธิทําใหขาดความเช่ือถือตอกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ อันจะสงผลตอความเปน
นิติรัฐและประชาธิปไตย ดวยเหตุดังกลาวการทรมานจึงแยกออกมาจากฐานความผิดในการทําราย
รางกายท่ัวไป เนื่องจากความผิดดังกลาวกระทําโดยเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีอํานาจซ่ึงมีหนาท่ีคุมครอง
ประชาชน มีอํานาจในการจับกุมคุมขังผูตองหาวากระทําความผิด แตกลับกระทําละเมิดเองนับเปน
การละเมิดข้ันรายแรงตอประชาชน ซ่ึงยินยอมมอบอํานาจในการคุมครองดูแลใหแกรัฐไป 
 จากพ้ืนฐานความคิดดังกลาวขางตน จึงนํามาสูการศึกษาถึงมาตรการและแนวทาง      
ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองสงสัยท่ีถูกควบคุมตัว ในบทนี้จะไดทําการวิเคราะห       
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองสงสัย ตามกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับความม่ันคงในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะปญหาการปฏิบัติตอผูตองสงสัยจากเจาหนาท่ีของรัฐในระหวาง
การควบคุมตัว การทรมานดวยวิธีการโหดรายใหรับสารภาพ และการวิเคราะหปญหาในทาง
กฎหมายท่ียังไมครอบคลุมการทรมานท่ีเกิดจากเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังความจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงกฎหมายหลายๆ ดาน เพื่อใหสอดคลองกับปฏิญญาดังกลาว และกฎเกณฑระหวางประเทศ
อ่ืนๆ  
   
4.1  ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชกําหนด        
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ไมสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 การประกาศใชกฎหมายพิเศษในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตอันไดแก พระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชกําหนดการบริการราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ. 2551 นําไปสูปญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การคุมขังโดยไร
หลักเกณฑ การจับกุมโดยไมมีหมายจับ การทรมานเพ่ือใหรับสารภาพ และการยืดเวลาการควบคุม
ตัวโดยไมมีการแจงขอหา การปฏิบัติเหลานี้สงผลใหมีการละเมิด เชน การบังคับใหบุคคลสูญหาย 
การทรมานและการวิสามัญฆาตกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายพิเศษท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงให
อํานาจแกเจาหนาท่ีรัฐในการใชดุลยพินิจอยางกวางขวาง โดยไมถูกตรวจสอบอยางรอบคอบจาก
องคกรอิสระ รวมท้ังฝายตุลาการและองคกรอ่ืนๆ ขอยกเวนท่ีบัญญัติไวในกฎหมายนั้น คุมกัน
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รัฐบาลและเจาหนาท่ีรัฐ ความคุมกันเชนนี้เปนผลดานลบตอกระบวนการสมานฉันทในชาติและ
กอใหเกิดความรูสึกถึงความไมเปนธรรมซ่ึงเปนสาเหตุหลักของความขัดแยง  ประกอบกับสหพันธ
สิทธิมนุษยชนสากล (FIDH)  และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ไดเรียกรองตอ
รัฐบาลใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการฟนฟูสิทธิมนุษยชนโดยเรงดวน ตลอดจนกระบวนการ
ทางกฎหมายและสิทธิตาง ๆ ในการพิจารณาคดีท่ีเปนธรรม รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุมครอง
ความม่ันคงแหงรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชนและการปฏิบัติท่ีเปนผลจากกฎหมาย
เหลานี้ ไดมีการเรียกรองใหดําเนินการเพื่อยกเลิกหรือแกไขกฎหมายพิเศษตางๆ ท่ีเกี่ยวกับความ
ม่ันคงเพื่อทําใหกฎหมายเหลานี้สอดคลองกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล ซ่ึง
ประเทศไทยเปนภาคี และเพื่อเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินการตามกฎหมายพิเศษ 
 หลักกฎหมายในการปกครองของประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
นั้น หลักนิติรัฐเปนหลักการสําคัญ ฝายบริหารจะมีอํานาจบริหารประเทศภายใตอํานาจของกฎหมาย 
การกระทําอันเปนการกระทบสิทธิมนุษยชนโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจไวเปนการเฉพาะจะกระทํา
ไมได หลักการสําคัญประการหนึ่งของหลักนิติรัฐ คือ หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน และสงเสริมใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานเทาเทียมกัน รัฐจะตองกระทํา
การหรืองดเวนกระทําการตามบทบัญญัติของกฎหมาย จะฝาฝนหรือละเมิดกฎหมายตามอําเภอใจ
ไมได และรัฐจะตองยึดถือวามนุษยทุกคนมีความเสมอภาคในสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานซ่ึงรัฐ
จะตองรับรองและคุมครอง ท้ังสถานการณท่ีรัฐตกอยูในภาวะปกติหรือไมปกติ การปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอาศัยอํานาจตามกฎหมายพิเศษนั้น จะตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และหลักการเคารพตอสิทธิมนุษยชน การรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนการหามปฏิบัติตอ
มนุษยเยี่ยงสัตวหรือเยี่ยงทาส กลาวคือ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิและเสรีภาพ
ของตนไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัด
ตอศีลธรรมอันดีของประชาชน บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว
สามารถนําบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื่อใชสิทธิทางศาลหรือนําเปนขอตอสูคดีในศาลได บุคคล
ยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ไดโดยตรง หาก
การใชสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิและเสรีภาพตามท่ี
รัฐธรรมนูญรับรองไวแลวใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองนั้นเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
ซ่ึงการใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นจะตองไดรับการปฏิบัติจากรัฐอยางเทาเทียมกันภายใต
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บทบัญญัติของกฎหมาย1 เนื่องจากบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนชาย หรือหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางการหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํา
มิได และมาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืนยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ซ่ึงปฏิญญาสากล
ขององคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน จึงเปนแบบแผนท่ีมีความสําคัญประการหน่ึงของ
หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพท่ีเปนรูปธรรม โดยมีพื้นฐานแนวความคิดสําคัญในเร่ืองการ
คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อันเปนคุณคาท่ัวไปท่ีอยูเหนือความเปนสวนตัวของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเปนการเฉพาะ ซ่ึงในระดับนานาชาติ นับตั้งแตมีการจัดต้ังองคการสหประชาชาติสิทธิ
มนุษยชนไดกลายเปนเร่ืองท่ีประชาคมระหวางประเทศไดใหความสําคัญ โดยมีการจัดต้ัง
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนข้ึน และตอมาไดประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 
2491 พรอมท้ังรับรองกติกา อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ รวมทั้งมี
การประชุมนานาชาติวาดวยปญหาสิทธิมนุษยชนอยางตอเนื่อง ซ่ึงประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งท่ี
เขารวมเปนภาคีกับประเทศตางๆ จากท่ัวโลก เพื่อรวมกันแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
สังคม  
 สิทธิมนุษยชนท่ีถือกําเนิดในประเทศตะวันตกจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร เกิดจาก
การหาหลักประกันสําหรับการปกครองตนเองไมใหฝายอ่ืนครอบงําได จนเกิดการประนีประนอม
ระหวางอํานาจในสวนตางๆ จากประสบการณสงครามโลกคร้ังท่ีสองทําใหมีความเชื่อวาการ
กระทําของผูปกครองประเทศที่ลิดรอนสิทธิมนุษยชนของประชาชนตนเอง จะเปนผูท่ีกอการ
รุกรานประเทศเพ่ือนบานอ่ืนๆ ดังนั้น ประเทศตางๆ จึงมีความเห็นตรงกันวา ถาใหประเทศตางๆ 
โดยรัฐบาลไดปกครองประเทศโดยเคารพตอหลักการสิทธิมนุษยชน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง           
คือ หากมีการควบคุมและจํากัดการใชอํานาจรัฐ มิใหมีการใชอํานาจอยางลนพนตัว มูลเหตุของการ      
ลุแกอํานาจของผูปกครองท่ีจะสงผลในการรุกรานประเทศอ่ืนลดนอยลง ดวยเหตุนี้ ประชาคมโลก  
จึงมีความเห็นในแนวทางเดียวกันวา รัฐตางๆ มีพันธะในการปกปก ดูแล รักษาสิทธิมนุษยชน     
และเสรีภาพของพลเมืองไมเพียงพอ หากแตจะตองมีการติดตามอยางมีระเบียบแบบแผนจากองคกร
ระหวางประเทศท่ีจะตองถือวาจําเปนและตองจัดต้ังข้ึน จึงไดกลาวรับรองสิทธิมนุษยชนไว 

                                                        
 1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 30. 
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หลายแหง  เชน  คําปรารภของกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อแสดงความมุงหมายขององคกร                
ในวรรคหน่ึงขอสอง วา “ชนชาติตางๆ ในสหประชาชาติจะยึดม่ันในความเช่ือในสิทธิมนุษยชน 
ข้ันมูลฐานในศักดิ์และคุณคาแหงความเปนมนุษย ในสิทธิเทาเทียมกันระหวางชายหญิง และชนชาติ
ท้ังใหญนอย และในมาตรา 55 บัญญัติวา สหประชาชาติจะตองมีหนาท่ีในการสงเสริมการเคารพ  
ตอการรักษาไวซ่ึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันมูลฐานของมวลชน โดยไมมีความแตกตางในเร่ือง
เช้ือชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา” ดวยเหตุผลท่ีกลาวมานี้ ประชาคมโลกจึงไดมีการรวมตัว เพื่อจะ
สรางระเบียบระหวางประเทศเพื่อผูกพันในระดับตางๆ ท้ังท่ีเปนองคกรประชาคมโลก คือ องคการ
สหประชาชาติ องคกรภูมิภาค เชน สนธิสัญญาทวีปยุโรป สนธิสัญญาทวีปอเมริกา โดยมีสาสน
ระหวางประเทศเปนกฎเกณฑท่ีกําหนดข้ึนในประเทศภาคีตางๆ ปฏิบัติตามสาสนระหวางประเทศ
เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่สําคัญอันมีผลตอการตรวจสอบถวงดุล อํานาจรัฐภายใน 
ประเทศ มีดังตอไปนี้ 
 เม่ือพิจารณาแนวคิดสิทธิมนุษยชนท่ีไดรับการบรรจุอยูในหลักการของรัฐท่ีปกครอง
โดยกฎหมาย ในการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ โดยมีจุดมุงหมายกําหนดขอบเขต
ของการใชอํานาจและกําหนดกลไกในความควบคุมท่ีเรียกวา “ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ” อันเปน
การใหหลักประกันและคุมครองกฎหมาย ดังปรากฏในมาตรา 6 ของคําประกาศสิทธิมนุษยชน              
และพลเมือง ป 1789 วา “สังคมใดไมมีการใหหลักประกันในการคุมครองสิทธิเสรีภาพหรือไมมี
การแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย จะถือวามีรัฐธรรมนูญไมได” แนวความคิดพื้นฐานของ
รัฐธรรมนูญท่ีมีการรับรองสิทธิมนุษยชน มักจะมีการรับรองในเร่ืองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาง ๆ 
จึงกลาวไดวา แนวความคิดสิทธิมนุษยชน เปนแนวความคิดทางกฎหมายท่ีไมสามารถไดรับการ
ปฏิเสธได และเปนปจจัยสําคัญท่ีกําหนดถึงความชอบดวยรัฐธรรมนูญอีกดวย สิทธิมนุษยชนนั้น
ไดรับการรับรองท้ังกฎหมายภายในของรัฐ และในกฎหมายระหวางประเทศดวย ซ่ึงผูกมัด
ประชาคมในประเทศและประชาคมระหวางประเทศดวยเชนกันทุกๆ คน ไมวาเปนผูปกครอง            
ผูท่ีอยูภายใตการปกครองของรัฐตางๆ ก็ตองใหความเคารพตอหลัก ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญ     
ของแตละประเทศและในความตกลงระหวางประเทศ 
 หากกลาวถึงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights) แมจะมีฐานะเปนเพียงถอยแถลงในเร่ืองสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ              
ไมมีอํานาจในทางกฎหมายท่ีจะบังคับใหตองปฏิบัติตาม แตอยางไรก็ตามในหลายประเทศไดมีการ
นําเอาปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้ไปบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญของแตละชาติ      
และเปนตนแบบหลักการท่ีมีการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานของมนุษย หลักการ
สําคัญท่ีแสดงใหเห็นชัดเจนวามนุษย ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันโดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพในชีวิต

DPU



 132

และรางกาย2 แมวาบุคคลนั้นจะถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําความผิดทางอาญาก็ตาม การจับกุม กักขัง 
รวมทั้งการปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาจะกระทําโดยทรมาน หรือไดรับผลปฏิบัติ หรือการลงโทษ         
ท่ีโหดรายผิดมนุษยธรรมหรือต่ําชาไมได โดยจะตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนสําคัญ 
นอกจากนี้ ยังมีหลักปกปองคุมครองสิทธิของผูท่ีถูกกลาวหาท่ีไดกระทําผิดอาญาอีกดวยวา ทุกคนมี
สิทธิโดยเสมอภาคเต็มท่ีในอันท่ีจะไดรับการพิจารณาท่ีเปนธรรมและเปดเผยจากศาลท่ีอิสระและ      
เท่ียงธรรมในการกําหนดสิทธิและหนาท่ีของตนและการกระทําผิดอาญาใดๆ ท่ีตนถูกกลาวหา     
ซ่ึงถือเปนการวางหลักใหผูถูกกลาวหาไดรับความเปนธรรมในการพิจารณาคดีจากศาล หรือ 
ผูพิพากษาท่ีมีความเปนอิสระและไมลําเอียงและบุคคลท่ีถูกกลาวหาไดกระทําผิดอาญามีสิทธิ  ท่ีจะ
ไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธ์ิ จนกวาจะพิสูจนไดวามีความผิด  
 กรอบของการท่ีใชสิทธิท่ีเปนท่ียอมรับในสังคมประชาธิปไตย คือ “สิทธิ” (Rights)           
จะจํากัดลงไดก็แตโดยกฎหมายเทานั้น หลักประกันวาสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะไมถูกละเมิด
จากผูใชอํานาจรัฐ โดยการกําหนดใหมีการระบุถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไวในรัฐธรรมนูญ
แหงรัฐ เพื่อทําใหรัฐไมสามารถกระทําการใดๆ ท่ีขัดตอเสรีภาพที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญไดเพราะ
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่มีฐานะสูงสุด การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองทําเปนการ
ท่ัวไป ไมมุงเนนท่ีจะใชบังคับกับคนใดหรือกรณีใดเปนการเฉพาะ กฎหมายตองใหหลักประกันการ
ใชสิทธิทางศาลเพ่ือใหสิทธิแกบุคคล ในการโตแยงการกระทําของรัฐท่ีเห็นวาไมถูกตอง ทําให
ไดรับความเสียหายหรือไมเปนธรรมโดยผานองคกรศาลท่ีถือวาเปนองคกรท่ีมีความเปนกลาง    
การออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองกระทําเทาท่ีจําเปนและตองกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพนอยที่สุด กฎหมายท่ีออกมาใชจําเปนตองเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีรัฐ
สามารถใชดุลยพินิจได แตตองมีมาตรการในการจํากัดขอบเขตการใชดุลยพินิจและมีระบบ          
การตรวจสอบท่ีดี เพื่อใหการใชดุลยพินิจเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสมและชอบธรรม 
 จากท่ีไดกลาวมาจะเห็นวาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีความสําคัญเปนอยางมาก     
แมไมมีกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งท่ีบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เอาไว บุคคลใดก็ไมอาจท่ีจะใชสิทธิของตนไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นได ไมอาจ
กระทําการหรืองดเวนกระทําการท่ีไปกาวลวงแดนสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืนได แมแตรัฐหรือ
องคกรของรัฐก็ตองผูกพันอยูกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะไปกระทําการท่ีไปกาวลวงแดน
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนยอมทําไมได เพราะในการปกครองประเทศท่ียึดหลักนิติรัฐ           

                                                        
 2 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน, หลักการ ขอ 2,3 
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ซ่ึงยึดหลักกฎหมายเปนสําคัญ ดังนั้น หากปราศจากหลักนิติรัฐแลว กฎหมายและรัฐธรรมนูญตางๆ         
ก็ไรความหมาย การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะไมเกิดข้ึน 
 4.1.1  การใชอํานาจรัฐในสถานการณฉุกเฉิน 
 สถานการณฉุกเฉินในความหมายโดยท่ัวไป หมายถึง เหตุการณท่ีกําลังเปนไป          
โดยปจจุบันทันดวน ท่ีอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยแหงราชอาณาจักร3 
ในทางกฎหมายการใหคํานิยามในสถานการณฉุกเฉินนั้นจะเปนความหมายเฉพาะตามเจตนารมณ         
ของกฎหมาย ซ่ึงมีความหมายท่ีจํากัดอยางแคบเฉพาะสถานการณบางอยางและนอกจากนี้ 
สถานการณในลักษณะเดียวกันนอกจากคําวาฉุกเฉิน (Emergency) ใชในแตละกฎหมาย หรือในแต
ละประเทศไดใชคําท่ีแสดงถึงสถานการณท่ีมีลักษณะสถานการณฉุกเฉิน เชน สภาวะคับขัน   
สภาวะวิกฤติ  สภาวะอัยการศึก เปนตน เปนสถานการณเฉพาะท่ีเกิดข้ึน เชน ความขัดแยงระหวาง
ประเทศ สงคราม การรุกราน การรักษาความปลอดภัยของประเทศ สงครามกลางเมือง การกอ
จลาจล การกอปฏิวัติรัฐประหาร และภัยธรรมดา ซ่ึงสงผลกระทบตอความม่ันคงทางการเมือง                
ทางเศรษฐกิจและสังคม อันสงผลตอความอยูรอดของชาติ  
 อํานาจรัฐในสถานการณฉุกเฉิน เปนอํานาจรัฐท่ีโดยพฤตินัยจะมีผลใหมีการระงับ      
การบังคับใชอํานาจรัฐตามกฎหมายธรรมดา การดําเนินการของรัฐเปนการดําเนินการภายใต
กฎหมายพิเศษท่ีใหอํานาจแกรัฐหรือฝายบริหารมีอํานาจพิเศษในการระงับหรือแกไขสถานการณ
วิกฤติใหกลับเขาสูสภาวะปกติ ซ่ึงการใชอํานาจดังกลาวจะละเมิดตอสิทธิมนุษยชนในบางกรณี      
เม่ือสถานการณฉุกเฉินมีผลตอความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ กฎหมายท่ีใหรัฐหรือฝายบริหาร    
มีอํานาจพิเศษเพื่อเขาแกไขสถานการณดังกลาว การใชอํานาจพิเศษของรัฐในสถานการณฉุกเฉิน      
จึงเปนการใชอํานาจท่ีแตกตางจากการใชอํานาจรัฐปกติท่ีมีลักษณะเปนการเฉพาะ เนื่องจากโดย
ลักษณะแลวจะตองเปนอํานาจพิเศษท่ีสามารถระงับตอวิกฤติการณไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ การใชอํานาจตามกฎหมายพิเศษดังกลาวของรัฐจึงอาจละเมิดหลักการวาดวยการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน เชน อํานาจในการจับ ตรวจคน การควบคุมตัว 
 4.1.2  การบังคับใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต 
 ปจจุบันในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีการประกาศใชอํานาจพระราชบัญญัติ         
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ซ่ึงเปนกฎหมายพิเศษ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต ใน 33 อําเภอ ซ่ึงฝายความมั่นคงระบุวา พระราช

                                                        
3 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 
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กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ไมทําใหผูบริสุทธ์ิไดรับผลกระทบ 
ในขณะท่ีประชาชนสวนหนึ่ง รวมท้ังองคกรสิทธิมนุษยชน เช่ือวา การบังคับใชพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน สราง
ความเดือดรอนและความไมพอใจใหกับคนในพื้นท่ี และเช่ือวาพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ไมสามารถสรางความสงบใหเกิดข้ึนได ท่ีผานมาการใชอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีปญหามากมาย โดยเฉพาะมาตรการปดลอมและตรวจคน เนื่องจาก
มีการควบคุมตัวผูตองสงสัยจํานวนมาก จนทําใหมีการรองเรียนจํานวนมาก โดยเฉพาะการรองเรียน
ไปยังมูลนิธิศูนยทนายความมุสลิมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอของสงขลา สถิติ
เร่ืองรองเรียน4 ระหวางป 2547 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2553 มีท้ังหมด 1,753 เร่ือง มีท้ังท่ีเปนคดีและ
ไมเปนคดี โดยมีขอรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับการใชอํานาจตามกฎอัยการศึกและพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกอบดวย ถูกปดลอม ตรวจคน 309 เร่ือง  
เชิญตัวตามกฎอัยการศึก 39 เร่ือง ถูกจับซํ้าซาก 22 เร่ือง ถูกทรมาน 74 เร่ือง รวมท้ัง กรณีเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาถูกควบคุมตัว ทรัพยสินสูญหายระหวางถูกตรวจคน เปนตน 
 กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระหวางการใชกฎหมายพิเศษท่ีเปนขาวอ้ือฉาว คือการ
เสียชีวิตระหวางการควบคุมตัวในคายอิงคยุทธบริหารของนายสุไลมาน แนซา ผูตองสงสัย          
ชาวอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2553 ในทาแขวนคอ แตการตรวจสอบ
การดําเนินงานของเจาหนาท่ีทหารระหวางการควบคุมตัวผูตองสงสัยก็เปนไปไดยาก กรณีของ         
สุไลมาน แนซา ไมใชการเสียชีวิตระหวางการควบคุมตัวของเจาหนาท่ีเพียงรายเดียว เพราะกอน
หนานั้นยังมีอีกหลายคน เชน นายยาการียา ปะโอมานิ เสียชีวิตระหวางการคนยาย ซ่ึงคดีนี้มีการ    
ไตสวนการตายในช้ันศาล เชนเดียวกับการตายของนายยะผา กาเซ็ง ในหนวยเฉพาะกิจท่ี 30        
(ฉก.30) จังหวัดนราธิวาส คดีนี้ไดผานการไตสวนการตายในช้ันศาลแลว โดยศาลจังหวัดนราธิวาส 
มีคําส่ังวา นายยะผา ตายท่ีฐานปฏิบัติการหนวยเฉพาะกิจนราธิวาส 39 ตั้งอยูท่ีวัดสวนธรรม หมูท่ี 2 
ตําบลรือเสาะออก อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2551 เนื่องจากผูตาย         
ถูกเจาหนาท่ีทหารทํารายรางกาย  แตช้ันไตสวนมูลฟองในคดีอาญา  ศาลใหไปฟองจําเลย                
ตอศาลทหาร รวมท้ังการบาดเจ็บจากการถูกทรมานระหวางการควบคุมตัวของเจาหนาท่ีรัฐ            
อีกหลายกรณี ท้ังท่ีเปนขาวและไมเปนขาว ซ่ึงกรณีการทรมานระหวางการควบคุมตัว กลายเปน

                                                        
4  Special Report 10 ปประชาไท: 10 ปกับการซอมทรมาน 10 ปของความยุติธรรมที่หายไป   
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ประเด็นหลักในการเรียกรองใหมีการยกเลิกการใชกฎหมายพิเศษเหลานี้ในพื้นท่ี ท้ังจากองคกร
พัฒนาเอกชน ทนายความ และประชาชนที่ไดรับผลกระทบ  
 สําหรับผลกระทบจากการใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ในสวนของผูไดรับผลกระทบเกี่ยวกับความเส่ียงตอการถูกละเมิดสิทธิระหวางการ        
ถูกควบคุมตัวแลว เนื่องจากหนวยงานอ่ืนไมสามารถตรวจสอบระหวางการปฏิบัติของเจาหนาท่ีได 
ขณะเดียวกันก็ไมสามารถท่ีจะฟองศาลปกครองเพื่อเอาผิดเจาหนาท่ีได เนื่องจากพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กําหนดไววา ขอกําหนด ประกาศ 
คําส่ัง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 สถานการณการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต นับไดวาเปนปญหาสําคัญ
เรงดวนท่ีจะตองแกไข เยียวยา เนื่องจากสถานการณความรุนแรงดังกลาว นอกจากจะมีปริมาณคดี
และความผิดเกี่ยวกับการกอการรายเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องเปนลําดับ สรางความเสียหายท้ังชีวิต
รางกาย กระทบกระเทือนขวัญและกําลังใจของประชาชนในพ้ืนท่ี อีกท้ังยังกอใหเกิดความสูญเสีย
ซ่ึงทรัพยสินของรัฐและประชาชนจํานวนมาก เหตุการณท่ีเกิดข้ึนมีระดับความรุนแรงท่ีสงผล
กระทบโดยตรงตอความมั่นคงของชาติ แมในหวงเวลาท่ีผานมารัฐบาลในแตละชุดจะพยายาม       
หามาตรการควบคุมการขยายขอบเขตความขัดแยงและคลายความตึงเครียดท่ีเกิดข้ึน แตสถานการณ    
ก็ยังไมบรรเทาเบาบางลง จะเห็นไดจากภาพเหตุการณของส่ือมวลชนท่ีเผยแพรเหตุการณ         
ความไมสงบหรือการกอการรายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเนื่อง เนื่องจากสาเหตุ         
แหงปญหาดังกลาว มีประวัติความเปนมาอยางตอเนื่องยาวนาน มีความซับซอนเช่ือมโยงในหลาย
มิติ ท้ังประวัติศาสตร รัฐปตตานี  เ ช้ือชาติ  ภาษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  อันเปนอัตลักษณ 
สถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต มีความซับซอนและทวีความรุนแรง      
มากข้ึน ท่ีมาของเหตุการณความรุนแรงมาจากหลายปจจัย เหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใตก็เปนประเด็นท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง ซ่ึงมีปจจัยปญหาดานนโยบายการเมือง
การปกครองท่ีบางกรณีไมเอ้ือตออัตลักษณ ประเพณี ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม รวมท้ังการ
เขาถึงสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยความรุนแรงมีแนวโนมวาจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
สถานการณความรุนแรงนี้ ถือเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ  อํานาจรัฐโดยกฎหมาย                 
ในสถานการณปกติ จึงไมสามารถบริหารจัดการกับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีได ดังนั้น รัฐจึง
ประกาศใหพื้นท่ีดังกลาวเปนพื้นท่ีสถานการณฉุกเฉิน มีการบังคับใชกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับความ
ม่ันคง ไดแก พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยหลักการและเจตนารมณของกฎหมายท่ีบังคับใชกับ
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สถานการณท่ีเปนภัยตอความมั่นคงมีบทบัญญัติท่ีมุงจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน           
บางประการ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยโดยรวม เพื่อใหการใชอํานาจตามกฎหมายพิเศษนั้น     
เปนการเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีรัฐใชอํานาจไดกวางขวางกวาสถานการณปกติ อาทิ การจับกุม      
เชิญตัว หรือควบคุมตัวเพราะเพียงเปนบุคคลผูตองสงสัย ซ่ึงมิใชผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามนัยแหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ              
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 วาเกี่ยวของกับการกอสถานการณความไมสงบ เพื่อซักถามมิใช
การสอบปากคําตามมาตรา 133 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยสามารถควบคุม
ตัวไดเปนระยะเวลารวมท้ังส้ิน 30 วัน การควบคุมตัวบุคคลตองสงสัยไดคราวละไมเกิน 7 วัน       
รวมแลวตองไมเกิน 30 วัน ตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548                 
 ผูเขียนเห็นวา นับจากอดีตจนถึงปจจุบันกระบวนการอันเกิดจากการบังคับใชกฎหมาย
พิเศษดังกลาว ยังขาดหลักเกณฑท่ีแนนอนตามหลักสากลที่ไมสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน      
ทําใหมีการรองเรียนจากญาติและผูถูกควบคุมตัววาเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมาย ยังไมยึดถือตาม
หลักนิติธรรม การบังคับใชกฎหมายขาดความเปนธรรม ท้ังที่บุคคลดังกลาวถูกจับกุมเพื่อควบคุมตัว
เพียงเพราะตองสงสัย จะตองไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะมี             
คําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลวาไดกระทําความผิด ดังนั้น จะปฏิบัติตอผูนั้นเสมือนหน่ึงเปนผูมี
ความผิดแลวยอมกระทําไมได และในระหวางการควบคุมตัวของเจาหนาท่ี ผูถูกควบคุมตัวจํานวน
มากถูกกระทําทรมานเพื่อใหรับสารภาพ ถูกบังคับใหหายตัวไป หรือการวิสามัญฆาตกรรม5           
ซ่ึงนับวาเปนการกระทําท่ีขัดตอกฎหมายอยางรายแรง เปนการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพ             
ในรางกายและชีวิตโดยเจาหนาท่ีของรัฐ เปนการกระทําท่ีละเมิดตอหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ซ่ึงหลักการนี้ไดรับการบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญอันถือเปนกฎหมายสูงสุด   
ท่ีประเทศท่ีปกครองโดยหลักนิติรัฐยึดถือเปนกฎหมายสูงสุด มิอาจยอมรับตอการละเมิดสิทธิของ    
ผูถูกพรากไปซึ่งเสรีภาพไมวาจะเปนผูถูกควบคุม ผูตองหา หรือจําเลย และไมวาจะไดกระทํา
ความผิดอาญาหรือไมก็ตาม สิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานและสิทธิตามธรรมชาติของประชาชนตอง
ไดรับความคุมครองในทุกสังคมมนุษย เม่ือพิจารณาบริบทของพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต            
ในสถานการณการบังคับใชกฎหมายพิเศษท่ีมีผลใหเจาพนักงานตํารวจ เจาหนาท่ีทหารและ

                                                        
5  จาก มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและศูนยทนายความมุสลิม, รวมรายงานขอเสนอตอฝายตุลาการตอ

กระบวน การยุติธรรมในคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต ( พิมพครั้งที่ 1). น.96-97, กรุงเทพฯ: 
เดือนตุลา, 2553) น. 96-97. 
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เจาหนาท่ีฝายปกครองมีอํานาจมากกวาปกติตามท่ีกฎหมายพิเศษใหอํานาจไว เชน อํานาจในการ
ตรวจคน จับกุม กักตัวและควบคุมตัวบุคคลไว เพื่อสอบถามไดโดยมิตองต้ังขอกลาวหา ภายใต
กระบวนการตามกฎหมายพิเศษ พบวามีเหตุการณการกระทําทรมานเกิดข้ึนบอยครั้ง ไมวาจะเปน    
ผูตองสงสัยท่ีเปนเยาวชน ผูใหญ บางกรณีเสียชีวิตจากการกระทําทรมาน ในระหวางการควบคุมตัว      
การบัญญัติกฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ีของรัฐควบคุมตัวบุคคลใด ๆ แมจะเปนการจําเปนเพื่อให
การสอบสวนและการดําเนินคดีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ตามแตการควบคุมตัวและการ
กักขังนั้นสงผลกระทบตอเสรีภาพเกี่ยวกับเนื้อตัวรางกายของผูถูกควบคุมโดยตรง ดังนั้น การให
อํานาจดังกลาวจึงจําตองเปนไปอยางเหมาะสม และความสมดุลระหวางประโยชนของรัฐ และ 
ความเปนธรรมของผูตองหาหรือผูตองสงสัย  
 จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลในสถานการณฉุกเฉิน           
เม่ือมีการจับกุมบุคคลในสถานการณฉุกเฉินแลวจะตองนําบุคคลที่ถูกจับกุมนั้นไปศาลแลว          
แจงขอกลาวหาโดยเร็วท่ีสุด จะเห็นไดวา กฎหมายเกี่ยวกับการจับกุมบุคคลไมวาจะเปนกรณี
ความผิดทางอาญาหรือการกระทําเกี่ยวกับความมั่นคงหรือความสงบเรียบรอยของตางประเทศ   
ลวนแตมีขอยกเวนใหพนักงานเจาหนาท่ีสามารถจับกุมตัวผูตองสงสัยหรือผูตองหาโดยไมตองมี
หมายจับจากศาล เพื่อใหการปราบปรามอาชญากรรมและการระงับเหตุรายท่ีมีความเรงดวนใหมี
ประสิทธิภาพและทันทวงที แตการดําเนินการจะตองไมละเลยตอหลักสิทธิมนุษยชน การคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยการนําผูถูกจับเขาสูกระบวนการยุติธรรมโดยเร็วท่ีสุด 
ประกอบกับกติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 
Civil,and Political Rights : ICCPR) ไดใหการรับรองสิทธิของผูเสียหาย ผูถูกกลาวหาและจําเลย    
ในคดีอาญาไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะสิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการดําเนินการ       
ตามกระบวนการยุติธรรม การสอบสวนอยางถูกตองรวดเร็วและเปนธรรมและโดยเฉพาะสิทธิใน
การไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง ICCPR มาตรา 14 ขอ 3 พบวาในการปฏิบัติของเจาหนาท่ี
นั้นยังคงละเลย การเคารพสิทธิของผูเสียหายตามที่รับรองไวอยางจริงจัง ดังเหตุการณในจังหวัด
ชายแดนภาคใตท่ีมีการบังคับใชกฎหมายพิเศษหลายฉบับ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการแกไข
ปญหาความไมสงบท่ีเกิดขึ้น จึงเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีรัฐสามารถใชดุลยพินิจได โดยเฉพาะการให
อํานาจเจาหนาท่ีทหารในการสืบสวน สอบสวน จับกุมบุคคลที่กระทําความผิด รวมท้ังบุคคลผูตอง
สงสัยวาเกี่ยวของกับสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตและเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูล
ดังกลาวเจาหนาท่ีมักจะกระทําดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหรับสารภาพ ทําใหละเลยถึงการกระทํา         
ท่ีเคารพตอหลักสิทธิมนุษยชน จึงเปนสาเหตุท่ีพบวามีการกระทําทรมานผูถูกควบคุมตัวเปนจํานวน
มาก และผูถูกควบคุมตัวบางรายตองเสียชีวิตจากการถูกทรมานในระหวางการควบคุมของเจาหนาท่ี      
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ซ่ึงเปนการละเมิดพันธกรณีระหวางประเทศ ตามอนุสัญญาตอตานการทรมาน ค.ศ. 1984 ท่ีระบุไว
ชัดเจนในขอ 2 (2) วา “ไมมีสถานการณพิเศษใดๆ ไมวาจะเปนภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคาม      
วาจะเกิดสงคราม การขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสถานการณฉุกเฉินท่ีจะยก 
มาเปนขออางเพื่อเปนเหตุผลในการทรมานได” ดังนั้น กระบวนการกอนการจับกุมบุคคลผูตอง
สงสัยในสถานการณฉุกเฉินของประเทศไทยในกรณีท่ีมีจําเปนเรงดวน หากจะใหพนักงาน
เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยและระงับสถานการณท่ีฉุกเฉินดําเนินการตามข้ันตอน
ขออนุญาตศาลกอนจับกุมโดยไมมีขอยกเวน และตองมีมาตรการในการจํากัดขอบเขตการใช       
ดุลยพินิจและมีระบบการตรวจสอบท่ีดี เพื่อใหการใชดุลยพินิจเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม      
และชอบธรรม 
 
4.2  ปญหาการทรมานผูตองสงสัยท่ี เ กิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก                  
พระพุทธศักราช 2457 และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 
 ในชวงป 2547 ถือวาเปนการปะทุของเหตุการณความรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใตคร้ังสําคัญ และทําใหมีเหตุการณความรุนแรงอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน จึงมีการประกาศ
เปนเขตพื้นท่ีกฎอัยการศึก ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติการรักษา 
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เพื่อเปนกลไกหน่ึงในการปองกันหรือระงับเหตุการณ
ความรุนแรง และรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับการใชอํานาจอยางไมเปนธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ
เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการกระทําทรมานกับผูตองสงสัยวา
เกี่ยวของกับสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงถูกกระทําโดยเจาหนาท่ีทหาร
และเจาหนาท่ีตํารวจหลายกรณี การทรมานโดยการทํารายรางกายและการขมขูใหกลัวไดมีการ      
ใชกันอยางแพรหลาย โดยเจาหนาท่ีรัฐหรือโดยการรูเห็นเปนใจจากเจาหนาท่ีรัฐท่ีอางวาเปนการ
ปฏิบัติเพื่อขยายผลโดยมีวัตถุประสงคพิเศษเพื่อหาขาว ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับความไมสงบ     
หรือเพ่ือเปนการลงโทษผูตองสงสัยโดยพลการ 
 4.2.1 การทรมานตามกฎหมายตางประเทศ 
 หากกลาวถึงกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับการทรมานไดมีขอหามการทรมาน     
และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรีอยางเด็ดขาด           
ไมมีสถานการณใดท่ีอนุญาตใหรัฐสามารถอางความชอบธรรมหรืออางเปนเหตุผลเพ่ือกระทํา    
การทรมานได ขอหามเชนนี้ปรากฏอยางชัดเจนในกฎหมายเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนตางๆ เชน ขอ 7    
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ของกติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and 
Political Rights-ICCPR) เสรีภาพจากการทรมานและการปฏิบัติอยางทารุณโหดรายเปนสิทธิ
มนุษยชนท่ีไมอาจบ่ันทอนได ไมอาจละเมิด หรือถูกจํากัดได แมในภาวะฉุกเฉินซ่ึงคุกคาม         
ความอยูรอดของชาติ ความเห็นของสาธารณะตอการใชการทรมานก็ไมมีผลตอความชอบดวย
กฎหมายของการทรมาน 
 สิทธิท่ีบุคคลจะไมไดรับการกระทําทรมานเปนสิทธิสัมบูรณและไมสามารถทําการ  
รอนสิทธิจะไดถูกรวมเขาไปในการออกกฎหมายแหงรัฐตนและรัฐพึงดําเนินการใหแนใจวา                 
จะดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด ใหสอดคลองกับอนุสัญญา ขอ 2 วรรค 2 ซ่ึงกําหนดวา 
ไมมีพฤติการณพิเศษใด ไมวาจะเปนภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคามท่ีจะเกิดสงคราม การขาด
เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะอ่ืนใดท่ียกข้ึนมาเปนขออาง    
ท่ีมีเหตุผลสําหรับการทรมานได นอกจากน้ีรัฐควรประเมินความจําเปนในการมีกฎหมายพิเศษ        
ท่ีมีอยู โดยตระหนักวา เง่ือนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉินและการตรากฎหมายฉุกเฉิน   
ควรเปนไปดวยความอยางเครงครัดและตีความอยางแคบและควรจะจํากัดไวสําหรับสถานการณ
กรณีพิเศษเทานั้น สิทธิดังกลาวไดรับการรับรองในกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศหลายฉบับ       
ซ่ึงมีผลบังคับใชแมในสถานการณสงครามภายนอกและภายในประเทศ (ความขัดแยงท่ีใชอาวุธ) 
รวมท้ังอนุสัญญาเจนีวา พ.ศ. 2492 ซ่ึงประเทศไทยเปนรัฐภาคีนับแตป 2498 ตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ รัฐใดท่ีมีบุคคลที่รับผิดชอบตอการกระทําทรมานอยูภายใตเขตอํานาจของตน รัฐนั้น
จะตองฟองรองดําเนินคดีหรือไมก็สงตัวบุคคลเปนผูรายขามแดนไปยงัรัฐ หรือคณะตุลาการระหวาง
ประเทศเพ่ือทําการฟองรองดําเนินคดี หลักฐานใดๆ ท่ีไดมาจากการทรมานและการปฏิบัต ิ        
อยางทารุณโหดรายไมสามารถใชในการดําเนินคดีใดๆ ได เวนแตจะใชเปนหลักฐานผูกมัดบุคคล    
ท่ีถูกกลาวหาวาไดกระทําการทรมาน 
 จากคํานิยามการทรมานตามขอ 1 (1) ของอนุสัญญาตอตานการทรมานและการ 
ประติบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี ระบุถึงองคประกอบสําคัญ     
4 ประการ ไดแก องคประกอบดานเจตนา การกระทํา ซ่ึงกอใหเกิดความเจ็บปวดและความทุกข
ทรมานน้ันเปนไปโดยเจตนา องคประกอบดานความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานอยางสาหัส      
การกระทําท่ีทําใหผูเสียหายเกิด “ความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานอยางสาหัส ไมวาทางกาย
หรือทางจิตใจ” องคประกอบดานความมุงประสงค หรือการเลือกปฏิบัติ การกระทํานั้นกระทําไป
เพื่อความมุงประสงคบางประการ คือการไดมาซ่ึงขอมูล การลงโทษ การขมขู และบังคับขูเข็ญ 
องคประกอบดานการมีสวนรวมของเจาพนักงานของรัฐ การกระทําที่เกิดข้ึนโดยหรือดวยการยุยง
ของเจาพนักงานของรัฐ หรืออยางนอยดวยความยินยอม หรือรูเห็นเปนใจ  ของเจาพนักงานของรัฐ
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ในนิยามน้ีมีการยกเวน “ความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานท่ีเกิดจากหรืออันเปนผลปรกติ        
จากหรืออันสืบเนื่องมาจากการลงโทษท้ังปวงท่ีชอบดวยกฎหมาย”  
 อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย  
ไรมนุษยธรรมหรือท่ีย่ํายี ศักดิ์ศรี มีข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคในการระงับและยับยั้งการทรมาน             
ไดกําหนดนิยามคําวา “การทรมาน”6 เปนการกระทําใดก็ตาม โดยเจตนาท่ีทําใหเกิดความเจ็บปวด
หรือความทุกขทรมานอยางแสนสาหัส ไมวาทางกายหรือทางจิตใจตอบุคคลใดบุคคลหน่ึง           
เพื่อความมุงประสงคท่ีจะใหไดมาซ่ึงขอสนเทศหรือคํารับสารภาพจากบุคคลนั้นหรือจากบุคคล      
ท่ีสาม การลงโทษบุคคลนั้นสําหรับการกระทําซ่ึงบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสาม กระทําหรือถูกสงสัย
วาไดกระทําหรือเปนการขมขูใหกลัวหรือเปนการบังคับขู เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสาม            
หรือเพราะเหตุใดๆ บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนรูปแบบใด เม่ือความเจ็บปวด     
หรือความทุกขทรมานนั้นกระทําโดยหรือดวยการยุยงหรือโดยความยินยอม หรือรูเห็นเปนใจ      
ของเจาพนักงานของรัฐหรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงทางการ ท้ังนี้ ไมรวมถึง        
ความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานท่ีเกิดจากหรืออันเปนผลปกติจากหรืออันสืบเนื่องมาจาก     
การลงโทษท้ังปวงท่ีชอบดวยกฎหมาย การทรมานตามความหมายน้ีมุงคุมครองบุคคลทุกคน           
จากการกระทําของเจาหนาท่ีรัฐ หรือจากบุคคลซ่ึงกระทําโดยอาศัยอํานาจรัฐ ไมวาจะเปนการ
กระทําโดยตรงหรือการกระทําทางออมอยางการยุยง ยินยอม หรือรูเห็นเปนใจ ซ่ึงตองเปนการ
กระทําโดยมีเจตนาใหทุกขทรมานอยางสาหัสไมวาทางกายหรือทางจิตใจ ท้ังนี้ โดยไมคํานึงถึง      
ผลท่ีไดรับวาจะสาหัสตามเจตนาหรือไม และตองเปนการกระทําท่ีมุงประสงคเพื่อใหไดมา           
ซ่ึงขอสนเทศหรือคํารับสารภาพจากบุคคลนั้นหรือจากบุคคลท่ีสาม หรือเพื่อลงโทษบุคคลนั้น 
สําหรับการกระทํา ซ่ึงบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระทําหรือถูกสงสัย วาไดกระทํา หรือเพื่อขมขู   
ใหกลัวหรือเปนการบังคับขูเข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสาม หรือ เพราะเหตุใดๆ บนพื้นฐาน         
ของการเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนรูปแบบใด  
 ผูเขียนขอหยิบยกถอยคําสําคัญบางสวนของศาสตราจารยวิทิต มันตาภรณ อาจารยคณะ
นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และเปนผูเช่ียวชาญกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ  
ไดกลาวในเวทีนําเสนอสถานการณปญหาการทรมานในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2556 
จัดโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และแอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนล 
ประเทศไทย ซ่ึงกําหนดใหเปนวันตอตานการทรมานสากล เพื่อเปนการระลึกถึงเหยื่อของการ

                                                        
6 ขอบทที่ 1 อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดรายไรมนุษยธรรม   

หรือที่ย่ํายีศักด์ิศรี 
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ทรมาน ไดกลาวความตอนหนึ่งวาการทรมานวาเปนความผิดทางศีลธรรมทุกอยาง ไมสามารถอาง
ขอยกเวนได ถือเปนสิทธิท่ีจะไมถูกทรมานอยางเด็ดขาด ไมวากฎหมายภายในประเทศท่ีใชมากอน
หรือหลังก็ขัดไมได การทรมานถือเปนอาชญากรรมท้ังในประเทศและระหวางประเทศ และหากมี
ความกวางขวางและประทุษรายตอประชาชน จะถือวาเปนอาชญากรรมตอมนุษยชาติ ซ่ึงเช่ือมโยง
กับศาลอาญาระหวางประเทศ หากเกิดการทรมานในสงคราม ถือวาเปนอาชญากรรมในสงคราม   
ทุกรัฐจะตองยอมรับในกรอบสากลนั้น 

สําหรับการกระทําท่ีถือวาเปนการทรมานในทางสากล คือ การกระทําใดๆ ท่ีทํา       
อยางจงใจเพื่อใหเกิดความเจ็บปวดหรือทรมานทางกายหรือจิตใจตอบุคคล เพื่อตอบสนองเปาหมาย
ของการสอบสวนทางอาญา และเพ่ือเปนการขมขู เปนการลงโทษบุคคล เปนมาตรการปองกัน                 
เปนบทลงโทษ หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ การทรมานจึงเปนการใชวิธีการใดๆ ตอบุคคลเพ่ือลบหลู
บุคคลผูเปนเหยื่อ หรือลดทอนศักยภาพทางกายหรือจิตใจ แมวาวิธีการเหลานั้นอาจไมทําใหเกิด
ความเจ็บปวดทางกายหรือจิตใจก็ตาม  

หากพิจารณาถึงสาระสําคัญของกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับการทรมานไดมีขอ
หามการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี    
อยางเด็ดขาด กฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคในการระงับและยับยั้งการทรมานทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทรมานตามความหมายน้ีมุงคุมครองบุคคลทุกคนจากการกระทําของ
เจาหนาท่ีรัฐ หรือจากบุคคลซ่ึงกระทําโดยอาศัยอํานาจรัฐ ไมวาจะเปนการกระทําโดยตรง หรือการ
กระทําทางออมซ่ึงตองเปนการกระทําโดยมีเจตนาใหทุกขทรมานอยางสาหัสไมวาทางกายหรือ 
ทางจิตใจ ยอมตองไดรับความคุมครองดูแลใหเกิดความเปนธรรมจากรัฐ ประเทศไทยในฐานะเปน
รัฐภาคีท่ีไดมีการรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ยอมตองมีพันธกรณีในการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับปฏิญญาดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายท่ีมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ท่ียังไมสอดคลองกับหลักสิทธิพื้นฐานและ
พันธกรณีระหวางประเทศ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดมีการบัญญัติ
มาตรฐานตางๆ ในสวนท่ีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมใหมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายใหเอ้ือตอการสงเสริมและคุมครอง 
สิทธิมนุษยชน รัฐในฐานะท่ีเปนผูมีอํานาจเหนือบุคคลในรัฐมักจะตองการอํานาจในการปกครอง
ประชาชนภายในรัฐ ขณะเดียวกันประชาชนภายในรัฐก็เรียกรองมิใหรัฐจํากัดสิทธิและเสรีภาพของตน              
ดังนั้น จึงจําเปนท่ีรัฐจะตองสรางความสมดุลระหวางอํานาจรัฐกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
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 4.2.2  ปญหาการทรมานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
 การประกาศใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต           
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการแกไขปญหาความไมสงบที่เกิดข้ึน กฎหมายดังกลาวไดใหอํานาจ          
แกเจาหนาท่ีรัฐสามารถใชดุลยพินิจได โดยเฉพาะการใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารในการสืบสวน 
สอบสวน จับกุม จึงมีผลทําใหเจาหนาท่ีรัฐอาจใชอํานาจเกินกวาเหตุ ผูถูกกลาวหามีโอกาส            
ถูกทํารายรางกายหรือไดรับการปฏิบัติอยางไมเหมาะสมหรือไมเปนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา
การทรมาน บอยคร้ังท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูกระทําการทรมานอางวาตนเองจําเปนตองใชวธีิการทรมาน 
เพราะเปนเพียงวิธีเดียวในการที่จะทําใหถูกกลาวหารับสารภาพ เปนการกระทําเพื่อชาติ จึงเปน
สาเหตุท่ีพบมีการทรมานผูถูกควบคุมตัวเปนจํานวนมาก และผูถูกควบคุมตัวบางรายตองเสียชีวิต
จากการถูกทรมานในระหวางการควบคุมของเจาหนาท่ี ซ่ึงการทรมานท่ีเกิดข้ึนมีรูปแบบท่ี
หลากหลาย เชน การคลุมศีรษะดวยถุงพลาสติกใหหายใจไมออก ใชบุหร่ีจี้ตามรางกาย การตบบอง
หู การลามสุนัขไวใกลกับผูถูกควบคุมตัว เอาปนหรือมีดจี้บริเวณศีรษะ เตะ ตอย บริเวณใบหนาและ
รางกาย ใหอยูภายใตอุณหภูมิท่ีรอนหรือเย็นเกินไปเปนระยะเวลานานเกินไป ใชไฟฟาช็อต 
ตามรางกาย  การสอบสวนโดยใชระยะเวลายาวนานโดยไมใหพักผอนในเวลากลางคืน  
การสอบสวนในหองท่ีมีอุณหภูมิต่ํามาก การใชฟองน้ําพันกับไมแลวตีท่ีลําตัว ใชมีดขีดท่ีแขน         
ปดตาแลวทํารายรางกาย การขมขู คุกคาม และกดดันทางจิตใจ ผูท่ีถูกกลาวหาวากระทําการทรมาน
มักจะเปนเจาหนาท่ีฝายทหารและตํารวจท่ีปฏิบัติการจับกุม ควบคุมตัว และซักถามผูตองสงสัย         
ท่ีถูกจับกุมภายใตกฎหมายพิเศษ ซ่ึงการซอมทรมานมักเกิดข้ึนในขณะหรือหลังจากการจับกุม  
 ผูเขียนไดสืบคนขอมูลการรองเรียนและการกระทําทรมานท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใตจากแหลงตางๆ โดยสรุปได ดังนี้ 
 ขอมูลจากสํานักขาวอิศรา7 ไดเผยแพรสถิติคดีความม่ันคง ซ่ึงถูกรวบรวมโดยศูนย
ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแต มกราคม 2547 ถึง มกราคม 2557 พบวา มีคดีความ
ม่ันคง 2,184 คดี ท่ีผูกระทําความผิดถูกระบุตัว มีเพียง 685 คดีท่ีศาลมีคําพิพากษา และในน้ันมีเพียง 
264 คดี (ซ่ึงมีผูถูกกลาวหาในคดีท้ังหมด 444 คน) ท่ีถูกตัดสินวาผิด สวนอีก 421 คดี (มีผูถูกกลาวหา
ในคดีท้ังหมด 1,030 คน) ยกฟองท้ังหมด จากสถิติประมาณ 70 เปอรเซ็นตของบุคคลท่ีตํารวจจับ          
และดําเนินคดี ศาลพบวาพวกเขานั้นไมไดกระทําความผิด  

                                                        
7 Special Report 10 ปประชาไท: 10 ปกับการซอมทรมาน 10 ปของความยุติธรรมที่หายไป.  สืบคน   

1 กรกฏาคม  25558, จาก http://www.prachatai.com/journal/2015/01/57307. 
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ขอเท็จจริงท่ีปรากฏคํารองเกี่ยวกับการกระทําทรมานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
ชวง พ.ศ. 2547-2556 (ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2556)8 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ไดรับคํารองเกี่ยวกับ
การกลาวหาเจาหนาท่ีทหารและเจาหนาท่ีตํารวจกระทําทรมาน และมีการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืน
ท่ีไรมนุษยธรรมตอผูตองสงสัยวาเกี่ยวของกับสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใตในข้ันตอนตางๆ ไดแก ข้ันตอนการปดลอม ตรวจคน ขั้นตอนการจับกุมและการเชิญตัว 
ข้ันตอนการควบคุมตัว และข้ันตอนการสอบสวนหรือการซักถาม จํานวน 88 คํารองเปนคํารองท่ี
เกิดข้ึนพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 68 คํารอง โดยไดหยิบยกตัวอยางคํารองท่ีอยูในขายการ
กระทําทรมานโดยสรุปเพียงบางสวน ดังนี้ 
 สรุปตัวอยางขอเท็จจริงตามคํารอง 

1)  คํารองท่ี 102/2550 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2549 ผูเสียหายถูกนําตัว
ไปสอบสวนท่ีคายทหารแหงหนึ่งในจังหวัดยะลา เกี่ยวกับคดีปลนปนท่ีคายกรมหลวงนราธิวาส   
ราชนครินทร จังหวัดนราธิวาส เม่ือป 2547 โดยระหวางถูกควบคุมตัว ถูกเจาหนาท่ีทหารขมขู
เพื่อใหรับสารภาพ และทํารายรางกายดวยการเตะท่ีทอง ชกที่ใบหนา ใชเหล็กฉาบสรางบาน
กระแทกบนศีรษะหลายคร้ัง มีการใชไฟฟาชอตและใชบุหร่ีจี้ตามรางกาย และนําสุนัขมาลามโซ     
ไวใกลๆ 

2)  คํารองท่ี 247/2550 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2550 ถูกเจาหนาท่ีทหาร
และตํารวจจับกุมในคดีมีสวนเกี่ยวของกับการฆาตัดคอ และนําตัวไปควบคุมไวท่ีคายอิงคยุทธ
บริหาร จังหวัดปตตานี โดยถูกเจาหนาท่ีสอบสวนทํารายรางกายดวยการชก เตะ และถีบท่ีหนาอก 
รวมท้ังบังคับใหลงชื่อในกระดาษเพ่ือใหรับสารภาพ นอกจากนี้ไดถูกนําตัวไปไวในเต็นทกลางแจง
แลวปดเต็นท และจุดไฟเผาเปลือกมะพราวไวดานในเต็นท 

3) คํารองท่ี 258/2550 ตามคํารองสรุปวา ถูกจับกุมในขอหารวมกันเผาโรงเรียน         
และขโมยเคร่ืองคอมพิวเตอรของโรงเรียนบานปาหวัง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เม่ือวันท่ี 9- 
11 เมษายน 2550 ท้ังสองคนถูกสงตัวไปควบคุมท่ีศูนยเสริมสรางความสมานฉันท คายอิงคยุทธ
บริหาร จังหวัดปตตานี เปนเวลา 4 วัน ระหวางการควบคุมตัวถูกเจาหนาท่ีซอมทรมานจนไดรับ
บาดเจ็บและฟนหัก 

4) คํารองท่ี 452/2550 ตามคํารองสรุปวา เหตุเกิดท่ีหมู 5 ตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา  
จังหวัดยะลา โดยเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2550 เจาหนาท่ีทหารสังกัดกรมทหารพรานท่ี 41 อําเภอ     

                                                        
8 รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556. 
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รามัน จังหวัดยะลา ไดควบคุมตัวผูเสียหายไป ตอมาวันท่ี 29 มิถุนายน 2550 เจาหนาท่ีตํารวจ สถานี
ตํารวจภูธรบันนังสตา ไดแจงญาติใหไปรับศพผูเสียหายท่ีโรงพยาบาลศูนยยะลา โดยเจาหนาท่ี
ตํารวจแจงวา ผูเสียหายถูกคนรายยิงเสียชีวิต แตจากการตรวจสอบพบวา นอกจากบาดเจ็บท่ีถูกยิง
แลว มีบาดแผลอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากของแข็งไมมีคมหลายแหงทําใหปอดชํ้าและซ่ีโครงหัก 

5)  คํารองท่ี 453/2550 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2550 เจาหนาท่ีทหาร
จากหนวยเฉพาะกิจ 1 จังหวัดยะลา และเจาหนาท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรปะแต ไดเขาจับกุม
ผูเสียหาย ท่ีบานจาเราะซีโปะ หมูท่ี 5 ตําบลสะเอะ อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ในคดีมีสวน
เกี่ยวของกับเหตุการณยิงราษฎรท่ีโดยสารรถตูสายเบตง-หาดใหญ โดยภายหลังจากการจับกุมนั้น 
ผูเสียหายไดรับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาตอมา จากการสังเกตสภาพศพพบวา ใบหนา   
บวมช้ํา ศีรษะมีรอยชํ้า บริเวณกกหูมีรอยเขียวชํ้า ซ่ึงญาติเช่ือวาถูกซอมทรมานในระหวางการ        
ถูกควบคุมตัว 

6)  คํารองท่ี 454/2550 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2550 ผูเสียหายถูกยิงดวย
อาวุธปนเสียชีวิต หลังจากนั้นเจาหนาท่ีทหารหนวยเฉพาะกิจท่ี 31 อําเภอเจาะไอรอง จังหวัด
นราธิวาส ไดเขาปดลอมมัสยิดอสลามิยะห บานไอบาตู ตําบลสุเด็ง อําเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส และมีการคนหาและติดตามจับกุมผูตองสงสัยกรณีดังกลาว และใชปนยิงท่ีขาของผูอ่ืน 
เปนเหตุใหเสียชีวิต และมีการทํารายรางกายผูซ่ึงเปนผูมีสติไมสมประกอบ 

7)  คํารองท่ี 743/2550 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2550 เจาหนาท่ีทหารจาก
คายหนวยเฉพาะกิจอาเส็น ตําบลปะแต อําเภอยะหา จังหวัดยะลา รวมกับเจาหนาท่ีตํารวจสถานี
ตํารวจบาเจาะ ตําบลปะแต อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ควบคุมตัวผูเสียหายไวตามพระราชกําหนด 
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ในระหวางถูกควบคุมตัวถูกเจาหนาท่ีซอมไดรับบาดเจ็บ
สาหัสตองเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลศูนยยะลา 

8) คํารองท่ี 766/2550 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2550 เจาหนาท่ีทหาร
และตํารวจ เขาตรวจคนบานของผูเสียหาย ท่ีหมูท่ี 9 ตําบลอัยเยอรเวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา    
และถูกนําตัวไปที่ศูนยเสริมสรางความสมานฉันท คายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปตตานี โดยถูก
เจาหนาท่ีควบคุมตัวในหองมืดอยางมิดชิดเพียงลําพัง มีอากาศนอย และไมมีแสงสวาง มีเพียง
หองน้ําอยางเดียว นอกจากนี้ ถูกซอมทรมานดวยการตบตีดวยของแข็ง เตะเหยียบบริเวณลําตัว     
และขมขูจะฆาหากไมลงช่ือรับสารภาพในคดีกอความไมสงบ 

9) คํารองท่ี 823/2550 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2550 ผูเสียหายรวม   
แปดคน ถูกเจาหนาท่ีทหารจับกุมท่ีบานโคก หมูท่ี 5 ตําบลจวบ อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส 
แลวนําตัวไปควบคุมท่ีคายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรจังหวัดนราธิวาส (คายปเหล็ง)            
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ในระหวางการถูกควบคุมตัว ผูเสียหายท้ังแปดคนถูกเจาหนาท่ีซอมทรมาน ทํารายรางกาย ทําให
ไดรับบาดเจ็บตามรางกาย 

10) คํารองท่ี 31/2551 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2550 ไดมีกลุมคนราย
ลอบยิงครูโรงเรียนบานปาทุง จังหวัดปตตานี หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน เจาหนาท่ีทหาร          
(ไมทราบสังกัด) ไดใชอํานาจตามกฎอัยการศึกจับกุมผูเสียหายไปสอบสวน โดยระหวางการ
สอบสวนถูกบังคับใหถอดเส้ือผา ถูกราดน้ํา และใหอยูในหองท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศในอุณหภูมิ      
ต่ํามากๆ นอกจากนี้ ไดถูกทํารายรางกายดวยการตบศีรษะ และถีบหนา 

11)  คํารองท่ี 63/2551 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2551 เจาหนาท่ีทหาร
หนวยเฉพาะกิจท่ี 11 ไดตรวจคนหอพักนักศึกษาและจับกุมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
และสถาบันการพลศึกษา ในขอหามียาเสพติดและอาวุธปนไวในครอบครอง รวมเจ็ดคน โดยใช
ความรุนแรงในลักษณะการซอมทรมานและควบคุมตัวไวท่ีศูนยเสริมสรางความสมานฉันท       
ตอมาเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2551 เจาหนาท่ีชุดเดียวกันไดทําการจับกุมนักศึกษาเพิ่มอีกสองคน    
โดยมีการซอมทรมานนักศึกษาดังกลาวใหรับสารภาพ 

12)  คํารองท่ี 495/2551 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2551 เจาหนาท่ีไดเขา
จับกุมผูเสียหายไปควบคุมท่ีศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติสวนหนา จังหวัดยะลา 
(ปจจุบันเปล่ียนเปนศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต) ถูกเจาหนาท่ีหนวยเฉพาะกิจ
ทหารพรานท่ี 43 ทํารายรางกายใหสารภาพ โดยไดรับบาดเจ็บท่ีขอศอกและหัวเขา 

13)  คํารองท่ี 497/2551 ตามคํารองสรุปวา  เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2551 ผูเสียหายกับ
พวกรวมสี่คน เปนราษฎรหมูท่ี 4 ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ถูกเจาหนาท่ีตํารวจ    
สถานีตํารวจภูธรยะรัง ควบคุมตัวโดยไมทราบสาเหตุ ขณะท่ีถูกนําตัวข้ึนรถยนตไปท่ีสถานีตํารวจ 
ภูธรยะรัง ระหวางทางผูเสียหายถูกเจาหนาท่ีตํารวจซอมจนไดรับบาดเจ็บ รวมท้ังขณะท่ีถูกควบคุม
ตัวอยูท่ีสถานีตํารวจภูธรยะลังเปนเวลา 3 วัน ก็ถูกซอมจนไดรับบาดเจ็บสาหัส มีเลือดออกจมูกและ
ใบหู และซ่ีโครงไดรับความกระทบกระเทือนอยางหนัก 

14)  คํารองท่ี 517/2551 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2551 ขณะผูท่ีเสียหาย
กําลังขับรถยนตอยูในพื้นท่ีอําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ไดมีรถยนตของเจาหนาท่ีตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรบานโสรง ขับสวนมา และยิงปนข้ึนฟา เปนเหตุใหผูเสียหายตกใจกลัวหยุดรถแลววิ่งลง
ไปในทุงหญา จากนั้นเจาหนาท่ีทหารไดเขามาจับกุมตัวผูเสียหาย พรอมอาวุธปนสงคราม ของกลาง 
จํานวน 2 กระบอก ซ่ึงในขณะทําการจับกุมเจาหนาท่ีทหารไดทํารายรางกายผูเสียหาย 

15)  คํารองท่ี 24/2552 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2552 เจาหนาท่ีฝาย
ความม่ันคง ไดเขาปดลอมเพื่อตรวจคนหมูบานบาโงกานู ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะลัง จังหวัด
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ปตตานี ปรากฏวา มีผูถูกยิงเสียชีวิต และเจาหนาท่ีไดควบคุมตัวผูเสียหายไปสอบสวนท่ีคายกองพล
ทหารราบที่ 15 จังหวัดปตตานี โดยระหวางการสอบสวน ถูกทํารายรางกายเพื่อใหรับสารภาพวา
เปนสมาชิกของขบวนการกอการราย ดวยการตบที่กกหู ใชมือทุบศีรษะ และเตะหัวเขา 

16) คํารองท่ี  27/2552 ตามคํารองสรุปวา  เ ม่ือวันท่ี  8 มกราคม  2552 ผู เ สียหาย 
ถูกเจาหนาท่ีทหารจับกุมและนําตัวไปสอบสวนท่ีหนวยเฉพาะกิจ 11 จังหวัดยะลา โดยอางวา
ผู เสียหายเปนแนวรวมกลุมอาร เค เค จากนั้นถูกสงตัวไปควบคุมตัวท่ีคายอิงคยุทธบริหาร       
จังหวัดปตตานีและถูกขังในหองมืด 3 ช่ัวโมง 

17) คํารองท่ี 89/2552 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2552 ผูเสียหายถูก
เจาหนาท่ีตํารวจตระเวนชายแดน จากคายนเรศวร จังหวัดยะลา จับกุมตัวไปสอบสวนในขอหา         
ยิงเจาหนาท่ีตํารวจตระเวนชายแดนท่ีบานอิจิง จังหวัดยะลา เจาหนาท่ีตํารวจตระเวนชานแดน        
และเจาหนาท่ีหนวยเฉพาะกิจท่ี 15 ไดทํารายรางกายผูเสียหาย มีรอยฟกชํ้าตามรางกาย 

18)  คํารองท่ี 144/2552 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2552 เจาหนาท่ีทหาร
และตํารวจ สถานีตํารวจภูธรหนองจิก ไดตรวจคนบานเลขที่ 177 หมู 5 ตําบลโปโละปุโย อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปตตานี และจับกุมผูเสียหาย กับพวกรวมสามคนไปควบคุมและสอบสวนที่คาย
อิงคยุทธบริหาร จังหวัดปตตานี เจาหนาท่ีสอบสวนไดบังคับใหดื่มน้ําคลายน้ํามัน ทําใหเกิดอาการ
ปวดทองอยางรุนแรง ตองเขารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลศูนยยะลา ตอมาถูกสอบสวนอีกคร้ังต้ังแต                  
เวลา 17.00 ถึง 03.00 นาฬิกา รวมเปนเวลา 10 ช่ัวโมง โดยไมไดพัก 

19)  คํารองท่ี 705/2552 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2552 ผูเสียหายถูก
เจาหนาท่ีทหารเชิญตัวไปสอบถามกรณีปนของเจาหนาท่ีทหารท่ีโรงเรียนบานคาย จังหวัดปตตานี 
หายไปหลายกระบอก ผูเสียหายถูกนําตัวไปสอบถามท่ีคายอิงคยุทธบริหาร โดยใชกระบวนการ
ซักถามดวยระยะเวลายาวนานโดยไมมีการพักท้ังเวลากลางวันและกลางคืนติดตอกันกวา 18 ช่ัวโมง 
ทําใหมีอาการเครียดอยางหนัก เจาหนาท่ีไดสงตัวไปรักษาท่ีโรงพยาบาล คายอิงคยุทธบริหาร และ
โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี ตามลําดับ 
 20)  คํารองท่ี 29/2553 ตามคํารองสรุปวา ผูเสียหายถูกเจาหนาท่ีทหารประจําฐาน
ปฏิบัติการคายวัดดินเสมอ อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี ควบคุมตัวไปคายอิงคยุทธบริหาร          
เพื่อสอบสวนเก่ียวกับสถานการณความไมสงบ เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2553 ญาติไดเดินทางไปเยี่ยม
ผูเสียหาย แจงวา ถูกเจาหนาท่ีทหารสอบสวนในหองท่ีมีอุณหภูมิต่ํามาก โดยใหสวมเพียงกางเกง
ช้ันในเพียงตัวเดียว นอกจากนี้ เจาหนาท่ีทหารไดขมขูวาหากไมรับสารภาพจะถูกทําราย 

21)  คํารองท่ี 56/2553 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2553 ผูเสียหายถูก
เจาหนาท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเมืองยะลา จับกุมตัวในขอหากอเหตุระเบิดท่ีหนาโรงพยาบาล
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ศูนยยะลา และยิงคนบริเวณตลาดเกา  ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยถูกสงตัวไป
ควบคุมท่ีคายทหารหนวยเฉพาะกิจท่ี 11 ในระหวางท่ีถูกควบคุมตัวไดถูกเจาหนาท่ีทหารทําราย
รางกายเพื่อใหรับสารภาพตามขอกลาวหา ดวยการใชมือตบบริเวณกรามดานซาย ทุบกลางศีรษะ  
ใชเขาตีท่ีหนาทอง ใชเทาถีบบริเวณหนาอกขางซายจนเปนรอยชํ้า และถูกตบบริเวณกกหูดานซาย 

22)  คํารองท่ี 94/2553 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2553 เจาหนาท่ีทหาร
ไมทราบสังกัดและจํานวนไดเขาปดลอมและตรวจคนบานคลอและ หมูท่ี 3 ตําบลบาเระใต      
อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และไดควบคุมตัวผูเสียหายรวมหาคน ไปท่ีหนวยเฉพาะกิจ          
ฐานปฏิบัติการโรงประปาบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ผูเสียหายถูกเจาหนาท่ีทหาร       
ชุดจับกุมทํารายรางกาย เชน เตะตามลําตัว บางรายมีรอยฟกชํ้าบริเวณแกมดานขวา เปนตน 

23)  คํารองท่ี 152/2553 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2553 เจาหนาท่ี
ทหารไดเขาปดลอมและตรวจคนบานเลขท่ี 38 หมูท่ี 3 ตําบลบาเระใต อําเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส ไดนําตัวผูเสียหาย ไปควบคุมท่ีคายอิงคยุทธบริหาร และสอบสวนในหองเย็นต้ังแตวันท่ี 
21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา ของวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2553 และถูก
ซอมดวยการตบหนา  ถูกถีบ  และตอยหนาทองโดยไมถอดรองเทา  ให ลุกนั่ง  ตั้งแต เวลา               
09.00-16.00 นาฬิกา นอกจากนี้ เจาหนาท่ีสอบสวนยังไดใชถุงดําคลุมหัวจนเกือบขาดอากาศหายใจ 
เพื่อใหรับสารภาพวามีสวนเกี่ยวของกับกลุมผูกอความไมสงบ 

24)  คํารองท่ี 154/2553 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2553 เจาหนาท่ี
ทหารหนวยเฉพาะกิจท่ี 32 ไดจับกุมผูเสียหายท่ีรานน้ําชาภายในหมูบานหมูท่ี 3 ตําบลบาเจาะ             
อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส หลังจากนั้นไดถูกนําตัวไปควบคุมท่ีหนวยเฉพาะกิจท่ี 63 โดยขณะ 
ท่ีถูกควบคุมตัวไดถูกเจาหนาท่ีทหารชกบริเวณปาก ถูกถีบบริเวณเอวมีรอยชํ้าถูกไฟฟาชอตตาม
ลําตัว และถูกปดตาแลวปลอยใหสุนัขกัดจนริมฝปากแตก จนกระท่ังสลบในเวลาตอมา 

25)  คํารองท่ี 214/2553 ตามคํารองสรุปวา เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2553 ผูเสียหายถูก
เจาหนาท่ีทหารจับและควบคุมตัวไปไวท่ีคายอิงคยุทธบริหาร ไดถูกเจาหนาท่ีทําการสอบสวน       
ในหองท่ีมีอุณหภูมิเย็น และเจาหนาท่ีไดใชกระดาษมวนแลวฟาดท่ีศีรษะ มีรอยฟกชํ้าท่ีบริเวณ
ขอมือ และถูกเจาหนาท่ีขมขูวาหากไมรับสารภาพวาเกี่ยวของกับเหตุการณความไมสงบจะถูก       
ทํารายรางกาย 

จากตัวอยางคํารองขางตนเปนการกระทําทรมานและการปฏิบัติอยางโหดรายท่ีเกิด 
จากเจาหนาท่ีของรัฐ เกิดข้ึนเปนผลสําคัญมาจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 
พระพุทธศักราช 2457 และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548       
ท่ีใชบังคับอยูในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต กฎหมายเหลานี้เอ้ือใหเกิดการทรมานโดยสรางสภาพ
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เง่ือนไขท่ีทําใหผูบังคับบัญชาไมสามารถตรวจพบการทรมานไดในชวงเวลาอันส้ัน ท้ังยังมีเง่ือนไข
งดเวนโทษใหเจาหนาท่ีท่ีกระทําผิด อนุญาตใหมีหรือปฏิเสธที่จะดําเนินการลงโทษ สภาพเง่ือนไข   
ท่ีทําใหเกิดการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดราย ไดแก ระยะเวลาการคุมขังกอนต้ังขอกลาวหา          
ท่ียาวนาน การไมนําตัวผูถูกควบคุมตัวไปปรากฏตัวตอศาลและผูพิพากษา ไมสามารถอุทธรณไดใน
เร่ืองการออกหมายจับและการขออนุญาตขยายระยะเวลาควบคุมตัว การปฏิเสธคําขอเยี่ยม               
ผูถูกควบคุมตัว การใชคุกลับ และขาดการตรวจสอบสถานควบคุมตัวอยางสมํ่าเสมอ เปนตน 

จากรายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป 2556 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ไดรายงานสถานการณการบังคับใช
กฎหมายในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเห็นวา การดําเนินการของภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการ    
การบังคับใชกฎหมาย ยังไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555 - 2557 ท่ีใหความสําคัญกับการใหความเปนธรรมแกประชาชนในพ้ืนท่ี
โดยยึดหลักนิติธรรมและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ประกอบหลักการในเร่ืองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีถูกบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญในการทําหนาท่ีของฝายรัฐ  

ขอมูลของมูลนิธิศูนยทนายความมุสลิม9 ตั้งแตป พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554 มีการ
รองเรียนกรณีถูกทรมานโดยเจาหนาท่ีของรัฐในช้ันของการควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ 
รวมท้ังส้ิน 297 ราย ป พ.ศ. 2551 มีการรองเรียนมากท่ีสุด หลังจากนั้นจํานวนการรองเรียนจะอยูท่ี 
50-60 รายตอป แตละรายมีรูปแบบของการกระทําท่ีแตกตางกัน ตั้งแตการทํารายรางกาย ไปจนถึง
การทรมาน โดยการกดดันทางจิตใจ ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาคดีความม่ันคงของมูลนิธิศูนย
ทนายความมุสลิม ท่ีเผยแพรผานเอกสารขอมูลสถิติ ขอคนพบและความเห็นผูทรงคุณวุฒิในงาน
สัมมนาโครงการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคดีความมั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต           
(Case Audit) พบวา ในการปฏิบัติตอบุคคลท่ีเปนผูตองสงสัยตามกฎหมายพิเศษ มีการขมขูทําราย
ท้ังทางรางกายและใชถอยคําท่ีไมสุภาพและขูเข็ญต้ังแตในข้ันตอนการจับกุม การกักขังหรือคุมตัว
ไปจนถึงการซักถาม  

เว็บไซตคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย องคกรระหวางประเทศวาดวยการ
พิทักษสิทธิมนุษยชน มีสํานักงานใหญอยูในฮองกง ออกแถลงการณเรียกรองใหรัฐบาลไทย
พิจารณาแนวทางยุติการซอมทรมานท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย โดยอางอิงขอมูลรายงานสรุปผล      

                                                        
9  สภาพปญหาการซอมทรมานในจังหวัดชายแดนภาคใต 14 พฤศจิกายน 2013  เอกสารเผยแพรใน

โครงการสัปดาหสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 6 พฤศจิกายน 2556 สภาพปญหาการซอมทรมานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต มูลนิธิศูนยทนายความมุสลิม  http://th.macmuslim.com/?p=660. 
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การสํารวจสถานการณดานการซอมทรมานในประเทศไทยต้ังแตป 2554-2556 จํานวน 135 หนา 
จัดทําโดยเครือขายองคกรสิทธิมนุษยชนในไทย ท่ียื่นตอคณะกรรมาธิการตอตานการซอมทรมาน        
แหงสหประชาชาติ (ยูเอ็นซีเอที) พบวาทหาร ตํารวจ กองกําลังผสมระหวางเจาหนาท่ีรัฐและ
อาสาสมัครปองกันตนเองในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใตใชการซอมทรมานดวยวิธีการตางๆ เปน
เคร่ืองมือในการสอบปากคํา ถือเปนการใชกําลังรุนแรงละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางเปนระบบ 

รายงานสถานการณซอมทรมานฉบับดังกลาวเปนการสัมภาษณและรวบรวมขอมูล        
ผูไดรับผลกระทบจากการใชกําลังของเจาหนาท่ีรัฐท่ัวประเทศไทยจํานวนท้ังหมด 92 ราย พบวา     
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใตตกเปนเหยื่อการทรมานจากเจาหนาท่ีรัฐมากท่ีสุด เพราะเปน
พื้นท่ีประกาศใชกฎหมายพิเศษทําใหเจาหนาท่ีควบคุมตัวบุคคลตางๆ ไดโดยไมตองมีการตั้งขอหา 
ท้ังยังสามารถยื่นเร่ืองขยายเวลาควบคุมตัวไดโดยไมตองมีหลักฐานประกอบคดี และการทรมาน
เกิดข้ึนท้ังในระหวางการจับกุมและในชวงที่ถูกควบคุมตัวตามสถานท่ีตางๆ สวนพื้นท่ีท่ีพบการ
ทรมานรองลงมาคือจังหวัดชายแดนทางภาคเหนือ ผูถูกกลาวหาวาเกี่ยวพันการคายาเสพติดหลาย
รายถูกทรมานใหรับสารภาพ รวมถึงมีการใชหมายจับปลอมบุกเขาไปตรวจคนบานของผูถูก
กลาวหา และเจาหนาท่ีจะยึดทรัพยสินหรือยานพาหนะไป เนื้อหาในรายงานระบุวาเปนแนวทาง
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีกระทําสืบเนื่องมาต้ังแตสมัยประกาศสงครามตอตานยาเสพติดในอดีต  

แมนโยบายดังกลาวส้ินสุดไปต้ังแตป 2545 แตเจาหนาท่ีจํานวนมากยังใชการทรมาน   
ในการควบคุมตัวและดําเนินคดีผูถูกกลาวหามาจนถึงปจจุบัน สวนวิธีการทรมานท่ีเจาหนาท่ีรัฐ      
ใชกับผูถูกกลาวหา มีตั้งแตการบีบคอดวยมือ หรือรัดคอดวยเชือก การจับกดนํ้า การเตะหรือตอย
บริเวณลําตัว การใชไมพันผาทุบตี การจับศีรษะโขกผนัง การบังคับใหกินอาหารหรือฉีดยาที่มี        
ผลตอระบบประสาท ทําใหผูถูกกลาวหาไมรูสึกตัว การใชผาคลุมศีรษะหรือปดตา รวมถึงการใช
ไฟฟาช็อต ขณะท่ีผูตกเปนเหยื่อการทรมานบางรายถูกจับขังใหอยูในหองท่ีเย็นจัดหรือรอนจัด 
รวมถึงหองท่ีมืดสนิทและหองท่ีสวางจา และบางรายระบุวาเจาหนาท่ีขมขูวาจะฆาหรือทําราย
สมาชิกในครอบครัวของตน นอกจากน้ี ผูถูกกลาวหาจะถูกยายสถานที่ควบคุมตัวไปเร่ือยๆ และ
เจาหนาท่ีตามท่ีตางๆ จะใชวิธีการทรมานท่ีแตกตางกันออกไป ดวยเหตุนี้นายบิโจ ฟรานซิส 
เลขาธิการคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย ไดเรียกรองใหรัฐบาลไทยเรงหาทางยุติการ
ทรมานท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบภายในประเทศ ในฐานะท่ีไทยไดลงนามและใหสัตยาบันใน
สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยการตอตานการซอมทรมานต้ังแตป 2550 พรอมเสนอใหรัฐบาล
ไทยแกไขกฎหมายในประเทศท่ีอาจเอ้ือประโยชนใหเจาหนาท่ีใชอํานาจเกินขอบเขตและควร
ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี รวมถึงจัดต้ังองคกรหรือหนวยงานท่ี

DPU



 150

รับผิดชอบเร่ืองการดูแลและชดเชยเหยื่อผูไดรับผลกระทบจากการทรมานโดยเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบและครอบคลุมมากข้ึน 

รายงานคูขนานท่ีจัดทําโดยภาคประชาสังคมท่ีเสนอตอประชาชาติ เร่ืองการซอม
ทรมาน ซ่ึงจัดทําขอมูลและเรียบเรียงโดย องคกรดานสิทธิมนุษยชน นําโดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
และศูนยทนายความมุสลิม พบวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดรับคํารองวามีการ
ทรมานถึง 134 คํารอง การปฏิบัติอยางไรมนุษยชนธรรม ตอบุคคล 188 คน ตั้งแตป 2550-2556 จาก
ท่ัวทั้งประเทศ โดย 93 คนนั้นมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต สวนศูนยทนายความมุสลิม เคยได
รับคํารองถึง 3,456 คํารองท่ีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึง 393 กรณีนั้น
เกี่ยวกับการทรมาน และ/หรือ การปฏิบัติอยางไมเปนธรรมระหวางการถูกควบคุมตัว  
 ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 กําหนดใหการจับกุมตัวบุคคล
สามารถทําไดโดยไมตองมีหมายจับ และไมไดกําหนดใหศาลมีอํานาจทบทวนการออกหมายได    
แตในทางตรงขาม การจับกุมตามพระราชกําหนดการบริการราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 กระทําไดก็ตอเม่ือมีหมายมาจากศาลจังหวัด และศาลจะทําหนาท่ีพิจารณาการฝากขัง ในทุก
เจ็ดวัน อยางไรก็ตามระเบียบซ่ึงออกโดย กอ.รมน. ภาค 4 เม่ือเดือนมกราคม 2550 กําหนดไวอยาง
ชัดเจนวา ไมจําเปนตองมีการนําตัวบุคคลผูถูกควบคุมตัวไปท่ีศาล เวนแตใหมีการ “พิสูจน” ความ
จําเปนท่ีตองขยายระยะเวลาการควบคุมตัว เนื่องจากมีผูถูกควบคุมตัวเพียงไมกี่คนท่ีมีทนายความไป
ยื่นคํารองคัดคานคําขอขยายระยะเวลาควบคุมตัว สวนใหญไดทําใหศาลมักจะอนุมัติตามคําขอ 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติซ่ึงเปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติตามกติกาสากลวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) แจงใหรัฐบาลไทยทราบในป 2548 วา “การควบคุมตัวโดย
ปราศจากมาตรการตรวจสอบปองกันขององคกรภายนอกเกินกวา 48 ช่ัวโมง ควรเปนส่ิงตองหาม” 

ตามกติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ขอ 9 ไดกําหนด
เกี่ยวกับเงื่อนไขการจับกุมไว ดังนี้ 

1. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของรางกาย บุคคลจะถูกจับกุม
หรือควบคุมโดยอําเภอใจมิได บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได ยกเวนโดยเหตุและโดย
เปนไปตามกระบวนการที่บัญญัติไวในกฎหมาย  

2. ในขณะจับกุม บุคคลใดท่ีถูกจับกุมจะตองไดรับแจงถึงเหตุผลในการจับกุม และ
จะตองไดรับแจงถึงขอหาท่ีถูกจับกุมโดยพลัน  

3. บุคคลใดท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในขอหาทางอาญา จะตองถูกนําตัวโดยพลัน      
ไปยังศาลหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะใชอํานาจทางตุลาการ และจะตองมีสิทธิ
ไดรับการพิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร หรือไดรับการปลอยตัวไป มิใหถือเปนหลักทั่วไป      
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วาจะตองควบคุมบุคคลท่ีรอการพิจารณาคดี แตในการปลอยตัวอาจกําหนดใหมีการประกันวาจะมา
ปรากฏตัวในการพิจารณาคดี ในข้ันตอนอ่ืนของกระบวนพิจารณา และจะมาปรากฏตัวเพื่อการ
บังคับตามคําพิพากษา เม่ือถึงวาระน้ัน  

4.  บุคคลใดท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุมหรือการควบคุม มีสิทธินําคดีข้ึนสูศาล
เพื่อใหตัดสินโดยไมชักชาถึงความชอบดวยกฎหมายของการควบคุมผูนั้น และหากการควบคุม      
ไมชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลมีคําส่ังปลอยตัวไป  
 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา 12 ของพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในสถานการณฉุกเฉินกําหนดใหตองอนุญาตใหญาติและผูเขาเยี่ยม
สามารถเขาถึงรายงานเกี่ยวกับการจับกุมและควบคุมตัว ท้ังนี้ เพื่อใหทราบวา “ผูถูกควบคุมตัวอยู ณ 
สถานท่ีใดในชวงเวลาท่ีมีการควบคุมตัว” อยางไรก็ตาม มาตรา 12 ยังกําหนดใหมีการควบคุมบุคคล
ไว “ในสถานท่ีท่ีกําหนดซ่ึงไมใชสถานีตํารวจ ท่ีคุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจํา” ในแถลงการณ
รวมท่ีเสนอตอท่ีประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเม่ือเดือนมีนาคม 2550 องคกร
พัฒนาเอกชนหาแหงไดอางวา ระเบียบดังกลาว “อนุญาตใหมีการควบคุมตัวในสถานท่ีซ่ึงไม
สามารถติดตอกับโลกภายนอก” ในชวงสามวันแรกของการควบคุมตัว และรัฐภาคีควรประกันวา
ในทางปฏิบัติจะตองมีการเขาถึงท่ีปรึกษาดานกฎหมายและแพทยโดยทันทีโดยไมมีการขัดขวาง
ภายหลังการจับกุมตัวและระหวางการควบคุมตัว บุคคลผูถูกจับกุมควรมีโอกาสโดยทันทีท่ีจะแจง
ใหครอบครัวทราบถึงการจับกุมและสถานท่ีควบคุมตัว ควรมีขอกําหนดใหมีการตรวจรางกาย
ในชวงท่ีเร่ิมและในชวงส้ินสุดการควบคุมตัว ควรมีขอกําหนดใหมีการเยียวยาโดยทันทีและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเปดโอกาสใหผูถูกควบคุมตัวสามารถใชอํานาจตามกฎหมาย เพื่อคัดคานการ
ควบคุมตัว บุคคลใดท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวตามขอหาทางอาญาจะตองถูกนําตัวไปพบผูพิพากษา
โดยทันที รัฐภาคีควรประกันวาขอกลาวหาใดๆ เกี่ยวกับการทรมาน การปฏิบัติอยางโหดราย การใช
กําลังอยางไมเหมาะสมของเจาหนาท่ีตํารวจและการเสียชีวิตระหวางการควบคุมตัว จะตองไดรับ
การสอบสวนอยางถ่ีถวนและโดยทันที และตองมีการฟองรองดําเนินคดีตอผูมีสวนรับผิดชอบ และ
ใหจัดใหมีการเยียวยาตอผูเสียหายหรือครอบครัว 
 นานาอารยประเทศมีหลักกฎหมายท่ีใหถือวา ผูท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา       
เปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําผิดจริง ดังนั้น โดยหลักการแลว    
การท่ีรัฐใชอํานาจในการจับกุมและควบคุมตัวผูตองหา ทําใหบุคคลตองเส่ือมเสียเสรีภาพจะตอง
เปนกรณีท่ีมีพยานหลักฐานเพียงพอและตองมีหมายจับกุม และหมายจับกุมนั้นจะตองออกโดย
องคกรท่ีมีความเปนอิสระและเปนกลาง คือ ศาลยุติธรรม การใชกฎหมายจําเปนตองมีความ เปน
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ธรรมและเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมายจําเปนตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับรองไวอยาง
เครงครัด 
 แมรัฐธรรมนูญและกติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองจะใหการรับรองสิทธิของผูเสียหาย       
ผูถูกกลาวหาและจําเลยในคดีอาญาไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะสิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสม
ในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม การสอบสวนอยางถูกตองรวดเร็ว และเปนธรรม และ
โดยเฉพาะสิทธิในการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง พบวาในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ยังคงละเลยการเคารพสิทธิของผูเสียหายตามที่รับรองไวอยางจริงจัง ซ่ึงกฎหมายพิเศษ ใหอํานาจ
เจาหนาท่ีทหารในการสืบสวน สอบสวน จับกุม ท้ังนี้ จากรายงานขององคกรดานสิทธิมนุษยชน
พบวาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังไมมีความรูในการใชกฎหมายจึงเปนสาเหตุท่ีพบวามีการทรมาน 
ผูตองสงสัยท่ีถูกควบคุมตัวเปนจํานวนมาก และผูถูกควบคุมตัวบางรายตองเสียชีวิตจากการถูก
ทรมานในระหวางการควบคุมตัวของเจาหนาท่ี ตามอนุสัญญาตอตานการทรมาน ค.ศ. 1984 ขอ 2 
(2) ระบุไวอยางชัดเจนวา ไมมีสถานการณพิเศษใดๆ ไมวาเปนภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคามวา
จะเกิดสงคราม การขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสถานการณฉุกเฉิน ท่ีจะยกมา
เปนขออางเพ่ือเปนเหตุผลในการทรมานได  ท้ังนี้  ศาลสูงสหรัฐอเมริกาไดเคยวินิจฉัยวา
พยานหลักฐานท่ีไดมาโดยการละเมิดสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว          
ในรัฐธรรมนูญไมสามารถนํามาใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของจําเลยในการ
พิจารณาคดี เหตุผลท่ีศาลนําหลักเกณฑนี้มาใชเพราะศาลเช่ือวา การตัดพยานหลักฐานท่ีไดมา     
โดยขัดตอรัฐธรรมนูญออกไป เปนการยับยั้งตํารวจมิใหกระทําการใดๆ ท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญ       
และจะดูเหมือนศาลรวมสนับสนุนกับเจาหนาท่ีในรัฐกระทําผิดกฎหมาย10 

การกระทําของเจาหนาท่ีรัฐท่ีใชอํานาจโดยไมคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนสาเหตุหลัก
เนื่องจากกฎหมายพิเศษท่ีบังคับใชอยูนั้น ไดบัญญัติยกเวนความรับผิดของพนักงานเจาหนาท่ี      
และผูมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับเจาหนาท่ีไมตองรับผิดท้ังทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย 
บทบัญญัติในลักษณะดังกลาวนี้จึงเปนชองวางใหเจาหนาท่ีอาศัยกฎหมายใชความรุนแรงในการ
แกไขปญหา หรือในกรณีท่ีเจาหนาท่ีจับกุม คุมขัง สืบสวน สอบสวนบุคคล โดยอางกฎหมายพิเศษ
ตางๆ เพื่อหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามกฎหมายหลัก เชน อางวาอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ          
กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 หรือพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ซ่ึงปจจุบันนี้พบวาสถิติของการใชกําลังในการปองกันและปราบปรามของเจาหนาท่ีรัฐ   

                                                        
10 จาก กระบวนการยุติธรรมบนเสนทางของการเปล่ียนแปลง (น. 155), โดย  กิตติพงษ  กิตยารักษ, 

2541, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
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มีแนวโนมท่ีสูงข้ึน ดวยเหตุท่ีการกระทําดังกลาวไดรับเหตุยกเวนความรับผิดตามกฎหมาย จึงอาจ
ทําใหเจาหนาท่ีรัฐใชอํานาจเกินสมควรแกเหตุและความจําเปนแหงกรณี จนสงผลใหประชาชน
ไดรับความเสียหาย ประกอบกับยังไมมีมาตรการในการตรวจสอบการใชอํานาจพิเศษตามกฎหมาย
วาการดําเนินการของเจาหนาท่ีไดกระทําไปภายในขอบเขตแหงกฎหมายและกรณี ตามความจําเปน           
ท่ีเหมาะสมหรือไม 

เม่ือกลาวถึงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันเปนกฎหมายท่ีวาดวยการนําตัวผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษซ่ึงมีการบัญญัติมาตรการตางๆ ไวมากมาย ตั้งแตการจับกุม การคน การควบคุม 
ผูถูกจับ การสอบสวน การฟองคดีตอศาล การพิจารณาและพิพากษาคดีในข้ันตอนตางๆ เหลานี้
กฎหมายไดใหอํานาจรัฐไวอยางกวางขวาง แตในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ก็ไดวางกรอบกําหนดขอบเขตในการใชอํานาจรัฐไวอยางรัดกุม เพ่ือมิใหคนบริสุทธ์ิ
ตองถูกลงโทษ หรือแมผูกระทําจะเปนผูผิดก็ตาม เชน กระทําความผิดซ่ึงหนาโดยมีประจักษพยาน
และพยานวัตถุอ่ืนๆ ท่ีจะช้ีใหเห็นไดอยางแนชัดวา เขาเปนผูกระทําความผิด การปฏิบัติตอผูกระทํา
ความผิดก็จะตองเปนไปอยางเปนธรรม ไมโหดรายทารุณ หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ
เขา ดังน้ัน องคกรในคดีอาญาในสวนของรัฐไมวา11 จะเปนเจาพนักงานตํารวจพนักงานฝายปกครอง 
พนักงานอัยการ และศาล จึงตางท่ีจะตองรับรองและปฏิบัติตอผูตองหาหรือจําเลยในฐานะท่ีเปน
ประธานในคดีอยูดวยเสมอ หากแตเม่ือพิจารณากฎหมายท่ีใชบังคับในการปองกันและแกไขปญหา
การกอการรายหรือการกอความไมสงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตโดยเฉพาะไมวาจะเปน
พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 พระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2475 กลับ
ไมไดวางกรอบกําหนดขอบเขตในข้ันตอนการดําเนินคดีอาญาสามารถแบงแยกไดออกเปนสอง
ประเภทดวยกันคือ ข้ันตอนกอนฟองคดี (pre-trial stage) และข้ันตอนภายหลังฟองคดี (trial stage) 
ซ่ึงในประเทศไทยนั้นไดแยกข้ันตอนกอนฟองคดีอาญาออกเปนสองสวนเด็ดขาด จากกันคือ 
ข้ันตอนการสอบสวนและข้ันตอนการฟองรองดําเนินคดี                                             

การใชอํานาจรัฐไวอยางรัดกุม ทําใหกลายเปนวาผูท่ีตองสงสัยวาจะกระทําความผิด 
ตามกฎหมายท้ัง 3 ฉบับ ซ่ึงเปนกระบวนการกอนพิจารณาคดีกลับถูกปฏิบัติเสมือนเปนผูตองหา  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท้ังนี้ สิทธิในการเปนผูตองหาตามกฎหมายดังกลาว
ในการไดรับแจงขอกลาวหา การไดรับการเยี่ยม การมีทนายเขารวมฟงการสอบสวน เปนตน       

                                                        
11 จาก “กระบวนยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย : ปญหาและขอเสนอแนะบางประการ,” โดย   

สุรศักด์ิ  ลิทสิทธิ์วัฒนกุล  (ตุลาคม – ธันวาคม 2539), ดุลพาห, 43(3), น.5. 
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ยอมไมอาจกระทําไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง12 เม่ือกลาวถึงแนวคิดของหลักประกันแหงสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล แนวคิดท่ีมีบทบาทใหความคุมครองตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลอันเปนรากฐานของความ
ยุติธรรม คือ“หลักนิติธรรม” อันเปนหลักท่ีมีความหมายถึงหลักแหงกฎหมายท่ีเทิดทูนศักดิ์ศรี    
แหงความเปนมนุษยและยอมรับนับถือสิทธิเสรีภาพของมนุษยเปนสําคัญ การใชมาตรการ           
ทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 พระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระ
พุทธศักราช 2457 อยางไมจํากัดและปราศจากการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจ อาจเปนการ
แสวงหาพยานหลักฐานและการดําเนินการกับผูถูกลาวหาวากระทําความผิดโดยกระทบตอหลัก
สิทธิเสรีภาพของบุคคล หลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนถึงอาจถึงข้ันเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยของบุคคลท่ีถือเปนหลักสําคัญตอสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมได ดังจะเห็นไดจาก
กฎหมายภายในของประเทศไทยท่ีไดวางหลักการดังกลาวนี้ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย        
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4 “ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครอง     
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศไทยมีอยูแลว ยอมไดรับการคุมครอง           
ตามรัฐธรรมนูญนี้” และในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ไดบัญญัติไว
อยางชัดเจนในมาตรา 4 “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล       
ยอมไดรับความคุมครอง” มาตรา 26 “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” มาตรา 29 “การจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ          
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาท่ีจําเปนเทานั้น       
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได...”  

นอกจากนี้เม่ือกลาวถึงสิทธิมนุษยชนอันเปนสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญมุงจะใหความคุมครอง
แกบุคคลทุกคนโดยมิไดแบงแยกวา บุคคลนั้นจะเปนผูใด ชาติใด ศาสนาใด หากบุคคลดังกลาว           
ไดอยูในอํานาจแหงพ้ืนท่ีท่ีมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญนั้น บุคคลทุกคนก็ยอมไดรับความคุมครอง
ภายใตรัฐธรรมนูญดวยเสมอ จึงอาจกลาวไดวา สิทธิมนุษยชนจึงเปนส่ิงท่ีเปนคุณลักษณะประจําตัว
ของมนุษยทุกคน เปนสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติท่ีเปนของมนุษยและดวยเหตุผลเดียว คือ 

                                                        
12 จาก การคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหากอนการประทับฟองโดยองคกรศาล (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต) (น.7), โดย  เสียงชัย สุมิตรวสันต, 2537, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
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มนุษยทุกคนท่ีมีสิทธิ และเสรีภาพเหลานี้อยูเสมอ เม่ือเกิดข้ึนมาในโลกโดยไมข้ึนอยูกับ เช้ือชาติ 
ศาสนา ใดๆ ดังนั้น “สิทธิมนุษยชน (Human Rights)” จึงมีลักษณะคลายกับ “ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย (Human Dignity)” นั่นเอง ดังนั้น หลักการท่ีสําคัญท่ีสุดในการดําเนินการของรัฐท่ีจะใช
อํานาจในการแสวงหาพยานหลักฐานก็คือ รัฐจึงตองใหความเคารพตอขอบเขต “สิทธิ” และ 
“เสรีภาพ” ของปจเจกบุคคล ซ่ึงถือเปนพื้นฐานอยางหนึ่งของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human 
Dignity)” การแทรกแซงในสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคลโดยอํานาจรัฐจะกระทําไดตอเม่ือมี
กฎหมายบัญญัติใหอํานาจ ซ่ึงผานความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนตามหลักความชอบ
ธรรมในประชาธิปไตยท่ีไดใหความเห็นชอบแลวเทานั้น จึงสามารถท่ีจะกระทําได ดังนั้น ในการใช
อํานาจแสวงหาพยานหลักฐานโดยเจาหนาท่ีรัฐจึงจําเปนท่ีจะตองใชความระมัดระวัง ในการปฏิบัติ
หนาท่ีดังกลาวโดยรอบคอบอยูเสมอ โดยเฉพาะในเร่ืองของการแสวงหาพยานหลักฐาน เจาหนาท่ี
ของรัฐจะตองดําเนินการใหเปนไปตามขอบเขตและกฎเกณฑตามท่ีกฎหมายไดใหอํานาจไวโดย
เครงครัด เพราะเจาหนาท่ีของรัฐยอมไมมีสิทธิหรืออํานาจใดๆ ตอการกาวลวงไปกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพข้ันพื้นฐานของบุคคล หากไมมีกฎหมายใหอํานาจ เจาหนาท่ีของรัฐจะตองใหความสําคัญ
และเคารพสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของบุคคลโดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานท่ีอาจถูกกระทบใน
การแสวงหาพยานหลักฐานของเจาพนักงาน ไมวาจะเปนสิทธิเสรีภาพในรางกาย เคหสถาน การ
ส่ือสาร หรือสิทธิในความเปนสวนตัว ตลอดจนถึงสิทธิท่ีจะไมใหถอยคําอันเปนปฏิปกษตอตนเอง 
จากกรณีท่ีผูเขียนไดกลาวมาแลวท้ังหมดในขางตนจึงแสดงใหเห็นไดวา ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดของเจา
พนักงานของรัฐในฐานะท่ีเปนตัวแทนของรัฐ จะตองคํานึงถึงอยูเสมอก็คือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
(Human Dignity) และหลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ตลอดจนสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของ
บุคคลตามท่ีถูกรับรองและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญ  

มาตรการบังคับใชกฎหมายความผิดเกี่ยวกับการกอการรายบัญญัติสิทธิพื้นฐานของ
รัฐธรรมนูญท้ังบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550        
รวมทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน ตางไดรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยรับรองสิทธิของบุคคลในการที่จะเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางรวดเร็วโปรงใส และเปนธรรมท้ังยังรับรองหลักประกันท่ีวา บุคคลยอม
ไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา แตปญหาท่ีพบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตกลับไมเปนเชนนั้น จากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย
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ของ13 ภาครัฐตอ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตสะทอนใหเห็นไดวารัฐบาลยังคงยึดติดกับการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมดวยความรุนแรงเพ่ือหวังผลลัพธท่ีรวดเร็วทําใหละเลย การคํานึงถึง
หลักการตามกฎหมาย หลักนิติธรรมและหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนไมวาบุคคลนั้นจะเปนจําเลย 
ผูเสียหาย หรือบุคคลท่ีตกเปนผูตองสงสัย ซ่ึงกรณีเชนนี้จึงมีความจําเปนตองสรางจุดสมดุลระหวาง
หลักการปองกันปราบปรามอาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ (crime control) กับหลักการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม (due process of law) และการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนซ่ึงสามารถไปดวยกันไดเพราะหลักการตางๆ มิไดขัดแยงกันแตประการใด14  
   จากการศึกษารัฐบัญญัติสถานการณฉุกเฉินของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ท่ีกําหนดให
เจาหนาท่ีรัฐไมสามารถกระทําการนอกเหนือไปจากท่ีกฎหมายกําหนดได ซ่ึงการเกิดเหตุไมปกตินั้น             
ไดอนุญาตใหเจาหนาท่ีของรัฐมีอํานาจบางประการเพิ่มข้ึนมาเทานั้น ซ่ึงนอกเหนือจากนั้น            
ไมสามารถกระทําได เชน การควบคุมตัวผูตองสงสัยวากระทําความผิดท่ีรายแรงแตไมมีบทบัญญัติ
ในสวนของระยะเวลาเปนการเฉพาะเพิ่มเติมในรัฐบัญญัติสถานการณฉุกเฉินนอกเหนือจาก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แสดงใหเห็นวาสาธารณรัฐฝร่ังเศสใหความสําคัญกับเร่ือง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนอยางยิ่ง นอกจากตองคํานึงถึงกระบวนการดําเนินทางกฎหมาย
อาญาแลว ยังตองใหความสําคัญกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ดวย
เปนท่ีนาสังเกตวามาตรการในการออกคําส่ังหามกระทําการ หรือบังคับใหกระทําการใดๆ              
ท่ีเกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพ เชน การควบคุมตัวผูตองสงสัยวากระทําความผิดท่ีรายแรงแตไมมี
บทบัญญัติในสวนของระยะเวลาเปนการเฉพาะเพ่ิมเติมในรัฐบัญญัติสถานการณฉุกเฉิน
นอกเหนือจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เม่ือช่ังน้ําหนักการจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนผูตองสงสัยวากระทําความผิด แมในขณะท่ีบานเมืองมีสถานการณไมปกติก็ยังคงบังคับ
ตามระยะเวลาที่กําหนดโดยกฎหมายอาญา ยกเวนชวงเวลานั้นเปนชวงเวลาสงคราม ซ่ึงท่ีผานมาอาจ
มีการประกาศกฎอัยการศึก โดยอํานาจท่ีมีแตเดิมเปนของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีจะโอนเปนของทหาร  
กระบวนการพิจารณาคดีตางๆ ท่ีจะอยูในเขตอํานาจของศาลทหารไดหากวามีการประกาศรัฐ 
 

                                                        
13  จาก ”กฎหมายปราบปรามการกอการรายระหวางประเทศ,” โดย ปกปอง  ศรีสนิท (2548),  

วารสารรพี, น. 117. 
14 จาก สิทธิมนุษยชนในอิสลามกับการรับรองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (น. 242-243), โดย .สุดปรารถนา นีละไพจิต, 2550, กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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กําหนดออกมาเพื่อกําหนดเทานั้น ท่ีสําคัญในชวงประกาศสถานการณฉุกเฉินนี้เจาหนาท่ีของรัฐตอง
กระทําการตามหลักโดยชอบดวยกฎหมายควบคูไปกับการกาวลวงสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยาง
เหมาะสมที่สุด มีเพียงการบัญญัติโทษของการฝาฝนคําส่ังของเจาหนาท่ีรัฐ ตามมาตรา 13 วา ผูท่ี 
ฝาฝนคําส่ังท่ีออกตามรัฐบัญญัตินั้น ตองถูกจําคุก 2 เดือน หรือถูกปรับ จํานวน 3750 ยูโร หรือท้ังจํา
และปรับเทานั้น 
 สําหรับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี แมวาในรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน 
(German Emergency Acts 1968) จะมิไดกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอนในการควบคุมตัวบุคคล        
ในสถานการณฉุกเฉินไว แตมีบทบัญญัติรับรองใหเปนอํานาจของรัฐซ่ึงจะกระทําไดเม่ือไมขัดตอ
รัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนีและรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน อันเปน
กฎหมายพื้นฐานท่ีใชในการปกครองประเทศและรับรองสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชน 
ตลอดจนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เม่ือพิจารณากฎหมายท่ีเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีแลว ไมปรากฏมาตรการทางกฎหมายท่ีกําหนดการตรวจสอบการใชอํานาจของ
เจาพนักงานของรัฐในการควบคุมตัวไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น มาตรการในการควบคุมตรวจสอบ
การใชอํานาจของพนักงานก็ไดแกมาตรการภายใตรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ (Grundgesetz)       
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน (StPO) คือ การกําหนดระยะเวลาในการ
ควบคุมตัวบุคคลตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น และตองพิจารณาถึงหลักสิทธิ
มนุษยชนซ่ึงเปนท่ียอมรับโดยสากล การตรวจสอบการใชอํานาจควบคุมเปนไปตามหลักแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน (StPO) โดยองคการอิสระท่ีจัดต้ังข้ึนโดยรัฐบาล
แหงสหพันธรัฐและโดยองคกรระหวางประเทศ  เชน UN, UNHCR อยางไรก็ตามสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี (เขาเปนภาคีเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2533) ไดมีการบัญญัติกฎหมายภายใน
และมาตรการตามอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ ไดแก การบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
340 ซ่ึงหามการทํารายรางกายโดยเจาหนาท่ีของรัฐในขณะปฏิบัติหนาท่ี แตยังไมครอบคลุมการ
ทรมานทางจิตใจ ซ่ึงยังไมมีการกําหนดท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการหามอางคําส่ังของผูบังคับบัญชาเพ่ือ
กระทําทรมาน นอกจากนี้ ในช้ันสืบสวนสอบสวนมีพนักงานอัยการเปนผูรับผิดชอบ โดยอาจ
มอบหมายใหพนักงานตํารวจดําเนินการแทน15 ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีตํารวจคนละทองท่ีกับเจาหนาท่ี 
 

                                                        
15 จาก ขั้นตอนการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน, โดย   

สุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพัฒน  (มกราคม-เมษายน 2551),  วารสารดุลพาห, 1(55), น. 190 
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ตํารวจท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิด16 นอกเหนือจากนั้นยังไดกําหนดแนวทางอนุวัติกฎหมาย 
และปรับปรุงมาตรการ โดยไดตราพระราชบัญญัติการปราบปรามอาชญากรรม (Act on the 
Suppression of Crime) เม่ือ พ.ศ. 2537 โดยเพิ่มโทษผูกระทําความผิดใหสูงข้ึน รวมท้ังการปรับโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ใหสอดคลองกับกฎหมายฉบับดังกลาว เปนโทษจําคุก
ตั้งแต 3 เดือนถึง 5 ป หากไมรายแรง มีโทษปรับจนถึงจําคุกไมเกิน 3 ป17    

กติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 
Civil,and Political Rights-ICCPR) ใหการรับรองสิทธิของผูเสียหาย ผูถูกกลาวหาและจําเลย           
ในคดีอาญาไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะสิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการดําเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม การสอบสวนอยางถูกตองรวดเร็วและเปนธรรม โดยเฉพาะสิทธิในการไมให
ถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเองพบวาในการปฏิบัติของเจาหนาท่ีนั้นยังคงละเลยการเคารพสิทธิของ
ผูเสียหายตามที่รับรองไวอยางจริงจัง ดังเหตุการณในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยท่ีมีการใช
กฎหมายพิเศษหลายฉบับ โดยเฉพาะการใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารในการสืบสวน สอบสวน จับกุม 
และจากการรายงานขององคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชนพบวาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานหลายคน      
ยังไมมีความรูในการใชกฎหมายจึงเปนสาเหตุท่ีพบมีการทรมานผูถูกควบคุมตัวเปนจํานวนมาก 
และผูถูกควบคุมตัวบางรายตองเสียชีวิตจากการถูกทรมานในระหวางการควบคุมของเจาหนาท่ี 
หนวยงานดานยุติธรรมและเจาหนาท่ีฝายความม่ันคงบางสวน ยอมรับวาการทรมานผูตองหาหรือ     
ผูตองสงสัยเปนส่ิงจําเปนท่ีตองทําถาตองการขอมูลหรือการรับสารภาพ ท้ังๆ ท่ีการกระทําดังกลาว
เปนส่ิงท่ีผิดกฎหมาย และละเมิดพันธกรณีระหวางประเทศตามอนุสัญญาตอตานการทรมาน ค.ศ. 
1984 ท่ีระบุไวชัดเจนในขอ 2 (2) วา “ไมมีสถานการณพิเศษใดๆ ไมวาจะเปนภาวะสงคราม หรือ
สภาพคุกคามวาจะเกิดสงคราม การขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสถานการณ
ฉุกเฉินท่ีจะยกมาเปนขออางเพื่อเปนเหตุผลในการทรมานได”หลายคร้ังท่ีเจาหนาท่ีรัฐผูกระทําการ
ทรมานอางวาตนเองจําตองใชวิธีการเชนนั้น เพราะเปนวิธีเดียวในการที่จะทําใหผูถูกกลาวหารับ
สารภาพ เปนการกระทําเพื่อชาติ กระบวนทัศนเชนนี้ยอมแสดงถึงสภาพปญหาในการคนหา
พยานหลักฐานโดยการใชองคความรูทางนิติวิทยาศาสตร หลายคร้ังท่ีผูตองหาหลายคนกลับ

                                                        
16 รายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาตอตานการมรมานฯ ฉบับที่ 2 ของเยอรมนี ที่เสนอตอคณะกรรมการ

ประจําอนุสัญญาฯ เมื่อป 2541 (เอกสารสหประชาชาติที่ CAT /C/29/Add.2), ขอ 8 หนา13 และรายงานฯ ฉบับที่ 3 
และ 4 ที่เสนอตอคณะกรรมการประจําอนุสัญญาฯ เมื่อป 2547 (เอกสารสหประชาชาติที่ CAT/C/29/DEU/5)       
ขอ 138 น. 24. 

17 รายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ ฉบับที่ 2 ของเยอรมนีที่เสนอตอคณะกรรมการ
ประจําอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ เมื่อป 2541 (เอกสารสหประชาชาติที่ CAT/C/29/Add.2) น. 4. 
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คําใหการในช้ันศาลโดยอางการถูกทรมานและนํามาสูการยกฟองในท่ีสุด ดังเชนการทรมาน ผูถูก
กลาวหากรณีปลนปนเผาโรงเรียน เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2547 นายมะกะตา ฮารง กับพวก โดย
เจาหนาท่ีตํารวจชุดจับกุมจากสวนกลาง ซ่ึงในท่ีสุดอัยการส่ังไมฟองผูตองสงสัยดังกลาวท้ังหมด 
และหากการทรมานเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐ จึงสมควรที่จะตองมีการดําเนินการ
อยางจริงจังกวาการดําเนินการในคดีอาชญากรรมธรรมดา โดยรัฐมีหนาท่ีในการสืบสวนสอบสวน
หาตัวผูกระทําผิด และนําเขาสูกระบวนการยุติธรรม ตองมีความพรอมรับผิด (Accountability)  
ดังนั้น ในการสรางหลักนิติธรรม ใหเกิดข้ึนจริงเพื่อใหพลเมืองไทยทุกคนอยูภายใตกฎหมาย
เดียวกันโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ การทรมาน ทารุณกรรมเพื่อใหผูตองหารับสารภาพจึงตองยุติและ
หากเม่ือใดก็ตามท่ีผูมีอํานาจเชื่อวาตนอยูเหนือกฎหมาย ความยุติธรรมก็จะไมสามารถเกิดข้ึนได  
สิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีของประชาชนก็จะถูกละเมิด เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตไดพิสูจนใหเราเห็นวาเราละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย ส่ิงเหลานี้นําไปสูความ 
ไมเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรมและความไมไววางใจเจาหนาท่ีรัฐ  
 กฎหมายระหวางประเทศมีขอหามการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืน            
ท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี อยางเด็ดขาด ไมมีสถานการณใดท่ีอนุญาตใหรัฐ
สามารถอางความชอบธรรมหรืออางเปนเหตุผลเพื่อกระทําการทรมานได ขอหามเชนนี้ปรากฏ   
อยางชัดเจนในกฎหมายสิทธิมนุษยชนตางๆ เชน ขอ 7 ของกติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมือง และ
สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซ่ึงประเทศไทย
ไดใหภาคยานุวัติตั้งแตป 2539 อนุสัญญาตอตานการทรมานของสหประชาชาติ (UN Convention 
against Torture-CAT) ซ่ึงประเทศไทยใหสัตยาบันรับรองเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 เสรีภาพจาก
การทรมานและการปฏิบัติอยางทารุณโหดรายเปนสิทธิมนุษยชนท่ีไมอาจบ่ันทอนได ไมอาจละเมิด 
หรือถูกจํากัดได “แมในภาวะฉุกเฉินซ่ึงคุกคามความอยูรอดของชาติ” ดังนั้น สภาพการกักขังท่ีอาจ
กอใหเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานอยางสาหัสแตปราศจากความมุงประสงค (หรือการ
เลือกปฏิบัติ) ในลักษณะตามท่ีปรากฏในนิยามการทรมานก็ถือวาเปนการปฏิบัติท่ีโหดราย ไร
มนุษยธรรม หรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรีได วิธีการสอบปากคําท่ีละเมิดสิทธิ ซ่ึงมีความมุงประสงคท่ีตองหาม
อยางชัดเจน (“การไดมาซ่ึง...ขอมูลหรือคําสารภาพ”) แตกอใหเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข
ทรมานซ่ึงไมอาจถือไดวา “สาหัส” ก็ถือไดวาเปนการปฏิบัติท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือท่ีย่ํายี
ศักดิ์ศรีได ส่ิงท่ีตองเนนอีกประการหนึ่งคือ ตามกฎหมายระหวางประเทศแลว การทรมาน การ
ปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรีเปนส่ิงท่ีตองหามในทุกเวลา
และในทุกสถานการณ อยางนอยการกระทําท่ีจงใจใหเกิดการปฏิบัติอยางโหดราย อยางเชน “การ
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ปฏิบัติท่ีไรมนุษยธรรม” ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ ก็ถือเปนอาชญากรรมระหวาง
ประเทศ 
 นายไพบูลย วราหะไพฑูรย กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปดเผยวา เห็นวาควรมี
มาตรการทางกฎหมาย คือ 1. ประกาศยกเลิกกฎหมายพิเศษในพื้นท่ี หากประกาศเลิกไมไดดวย
เหตุผลความม่ันคงก็ควรงดใชบางชวงเวลา หากยังยกเลิกหรือไมงดเวนก็ควรลดระดับความรุนแรง
ลง 2. ควรมีการอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาตอตานการทรมาน และการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) 3. ลงสัตยาบันอนุสัญญาวาดวยบุคคลท่ีถูก
บังคับใหสูญหายโดยเร็ว เพื่อนํามาซ่ึงผลในทางปฏิบัติ ขณะท่ีมาตรการดานกลไกการคุมครอง    
ดานสิทธิมนุษยชนควรมีความโปรงใสทุกข้ันตอน มีหลักฐานตรวจสอบได เพ่ือสรางความเช่ือม่ัน
ในเจาหนาท่ีรัฐ อยางไรก็ตามสาเหตุหนึ่งของการซอมทรมาน คือ การใชกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะ
กฎหมายสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ซ่ึงกอใหเกิดการทรมาน
เพื่อขยายผลการดําเนินคดี 
 ดังนั้น เม่ือวิเคราะหจากสภาพปญหาจึงควรมีการตรากฎหมายท่ีมีขอหามและปองกัน
การทรมานและการปฏิบัติอยางโหดราย โดยรวมองคประกอบสําคัญตางๆ จากอนุสัญญาตอตาน
การทรมานแหงสหประชาชาติและขอตกลงระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง           
การกําหนดความผิดเกี่ยวกับการทรมานใหเกิดความชัดเจน และบังคับใชขอบทในอนุสัญญา
ตอตานการทรมาน ซ่ึงยังไมมีการบัญญัติไวในกฎหมายของไทย การแกไขมาตรา 17 ของพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อดูแลใหไมมีการยกเวนโทษ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีกระทําความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออาชญากรรมระหวาง
ประเทศ รวมท้ังการทรมานและความผิดท่ีคลายคลึงกันท่ีเกิดข้ึนในระหวางการปราบปรามการ      
กอความไมสงบ จากการถูกดําเนินคดี 
 
4.3  ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 และพระราชกําหนด การ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ไมสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนและอนุ สัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่ โหดราย                   
ไรมนุษยธรรม หรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี 
 ปพ.ศ. 2553 ถือเปนปสําคัญของประเทศไทยในดานสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเปน       
คร้ังแรกที่ประเทศไทยไดรับเลือกจากที่ประชุมสมัชชาประชาชาติ เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2553      
ใหเปนสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ วาระป พ.ศ. 2553-2556 จากกรณีท่ี
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ประเทศไทยไดรับเลือกใหเปนท้ังประเทศสมาชิกและประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ ในชวงเวลาท่ีไลเล่ียกันไดสะทอนใหเห็นถึงสถานะและบทบาทของไทยท่ีไดรับการ
ยอมรับในเวทีระหวางประเทศ ท้ังๆ ท่ีไทยยังอยูในชวงเวลาของการเผชิญปญหาดานสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศอยูมาก  ฉะนั้น  เ ม่ือประเทศไทยไดรับความไววางใจจากประเทศสมาชิก
สหประชาชาติใหดํารงตําแหนงสําคัญดังกลาว ก็ยอมตองมีบทบาทท่ีสําคัญและภาระหนาท่ีท่ีเพิ่ม
มากข้ึนในการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชนท้ังระดับภายในประเทศ ระดับภูภาค และระดับ
ระหวางประเทศ เพื่อยืนยันใหประจักษวาเปนส่ิงท่ีมีคุณคาและมีความหมายตอการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนโดยรวม ดวยเหตุท่ีสิทธิมนุษยชน18 ไดทวีความสําคัญยิ่งข้ึน เม่ือสหประชาชาติ 
ไดยกระดับประเด็นสิทธิมนุษยชนใหเปนหนึ่งในสามเสาหลักของสหประชาชาติรวมกับประเด็น
ความม่ันคงและประเด็นการพัฒนา และใหผนวกมิติสิทธิมนุษยชนเขาไวในการดําเนินงานของ
สหประชาชาติในทุกดาน อันเปนการแสดงใหเห็นวาสิทธิมนุษยชนเปนเร่ืองท่ีสหประชาชาติให
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง สิทธิมนุษยชนถือเปนประเด็นสากลที่นานาประเทศท่ัวโลกตางใหความ 
สําคัญ สงผลใหแตละประเทศไมสามารถละเลยเร่ืองการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศของตน อยางไรก็ดี การคุมครองสิทธิมนุษยชนยังถือเปนความรับผิดชอบหลักของ
รัฐ ตราบใดท่ีรัฐยังมีขีดความสามารถในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนของตนเอง กลไก
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็ทําหนาท่ีเปนสวนสนับสนุน การดําเนินงานของรัฐ โดยการวาง
มาตรฐานการติดตาม สอดสอง ดูแล มิใหการคุมครองสิทธิมนุษยชนถดถอย 
 หากกลาวถึงการกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน การทรมานเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอยางรายแรง นอกจากจะรับรองไวในอนุสัญญาตอตานการทรมานแลว การหามทรมาน
ยังเปนหลักการพ้ืนฐานในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนกติกาสากลระหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เนื่องจากสิทธิ
เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนส่ิงสําคัญข้ันพื้นฐานในการดํารงชีวิต ไมมีใครสามารถ       
มาพรากหรือทําลายสิทธิดังกลาวไปจากเราได รัฐจึงมีหนาท่ีในการเคารพ คุมครองปองกันและ
สงเสริมไมใหเกิดการละเมิดดังกลาวข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนาท่ีในการเคารพและไมกระทําการ
ละเมิดโดยรัฐเอง เพราะหากรัฐละเมิดสิทธิดังกลาวเสียเอง ประชาชนในประเทศยอมไมไดรับการ
ประกันสิทธิทําใหขาดความเช่ือถือตอกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ อันจะสงผลตอความเปนนิติ
รัฐและประชาธิปไตย ดวยเหตุดังกลาวการทรมานจึงแยกออกมาจากฐานความผิดในการทําราย

                                                        
18 เอกสารคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการ

ตางประเทศ พิมพครั้งที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554. 
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รางกายท่ัวไป เนื่องจากความผิดดังกลาวกระทําโดยเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีอํานาจซ่ึงมีหนาท่ีคุมครอง
ประชาชน มีอํานาจในการจับกุมคุมขังผูตองหาวากระทําความผิด แตกลับกระทําละเมิดเองนับเปน
การละเมิดข้ันรายแรงตอประชาชน ซ่ึงยินยอมมอบอํานาจในการคุมครองดูแลใหแกรัฐไป จึงไม
สามารถยอมรับการกระทําดังกลาวโดยเฉพาะในสถานการณท่ีมีความสุมเส่ียงในการบังคับใช
นโยบายหรือกฎหมายในสถานการณพิเศษในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต ท่ีมีการบังคับใช
กฎหมายพิเศษ ซ่ึงกฎหมายเหลานี้เอ้ือใหเกิดการทรมานท่ีเกิดจากเจาหนาท่ีของรัฐ โดยการสราง
สภาพเง่ือนไขท่ีทําใหผูบังคับบัญชาไมสามารถตรวจพบการทรมานไดในชวงเวลาอันส้ัน ท้ังยังมี
เง่ือนไขงดเวนโทษใหเจาหนาท่ีท่ีกระทําผิด อนุญาตใหมี หรือปฏิเสธท่ีจะดําเนินการลงโทษ           
การละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึน  
 4.3.1  การอนุวัติกฎหมายภายในใหเปนไปตามอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติ
หรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรมหรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT) 
 ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการ
ลงโทษอื่นท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรมหรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT) ซ่ึงมีผลบังคับใชกับประเทศไทย
ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 รวมถึงไดลงนามและอยูระหวางพิจารณาใหสัตยาบันอนุสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยการคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับใหสูญหาย (Convention on the Protection 
of All Persons from Enforced Disappearance : CED) โดยมีพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิ
มนุษยชนตามอนุสัญญาท้ังสองฉบับท่ีมีความเกี่ยวของกัน จึงตองมีการศึกษาแนวทางการอนุวัติ
กฎหมายภายในเพื่อรองรับการดําเนินการตามอนุสัญญาดังกลาวรวมทั้งพิจารณาวาควรมีการ
ดําเนินการในเร่ืองดังกลาว รวมทั้งพิจารณาวาควรมีกลไกการดําเนินการท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีดังกลาวหรือไม อยางไร เม่ือพิจารณาพันธกรณีของประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี      
ของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ เจตนารมณของประเทศไทยที่จะเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับ
แหงอนุสัญญาตอตานการทรมาน และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองมิใหบุคคล     
ถูกบังคับใหสูญหายในอนาคต และขอผูกพันตอขอเสนอแนะจากกระบวนการ Universal Periodic 
Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Right Council : HRC) 
ซ่ึงประเทศไทยไดรับมาปฏิบัติ ตลอดจนเห็นวากฎหมายภายในของประเทศไทยยังไมสอดคลองกับ
พันธกรณีในอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองมิให
บุคคลถูกบังคับใหสูญหายท่ีประเทศไทยไดลงนามแลวและจะใหสัตยาบันในอนาคต  
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 ประเด็นปญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายไมเอ้ือตอการสงเสริมและคุมครองเหยื่อ  
ท่ีถูกทรมาน เชน กรณีท่ีเหยื่อตองไปแจงความรองทุกขตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบกับการทรมานเอง 
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 16 ท่ีใหความคุมครอง
เจาหนาท่ีไมตองรับผิดชอบตอการกระทําหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนอยางหนึ่งอยางใดในเร่ือง
อํานาจของเจาหนาท่ีฝายทหาร บุคคลจะรองขอคาเสียหายหรือปรับอยางหนึ่งอยางใด แกเจาหนาท่ี
ฝายทหารไมได นอกจากนี้เหยื่อมีอุปสรรคในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ความหวาดกลัวตอ
การคุกคามขมขูของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเกี่ยวของ ไมกลารองเรียนหรือแจงความ การปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีดานความม่ันคงมีหลายกรณีท่ีมีลักษณะเขาขายการใชกําลังบังคับท่ีไมเหมาะสม และมี
ลักษณะท่ีเปนการกระทําทรมานหรือการปฏิบัติท่ีไรมนุษยธรรม ซ่ึงในบางกรณีไดมีการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนและลงโทษทางวินัย หรือมีการเยียวยาความเสียหาย ซ่ึงการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีดานความม่ันคงยังขาดมาตรการท่ีมีประสิทธิผลในการปองกันมิใหเกิดการกระทํา
ทรมาน หนวยงานท่ีเกี่ยวของยังคํานึงถึงพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคี
คอนขางนอย หรือมิไดมีมาตรการใดๆ เทาท่ีจําเปนตามความฉุกเฉินของสถานการณ หากพิจารณา
จากสาระสําคัญของสิทธิในชีวิตตามกติกาสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ 6 ท่ีกําหนดให
มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแตกําเนิด สิทธินี้จะตองไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย บุคคล
จะตองไมถูกทําใหเสียชีวิตโดยอําเภอใจ นั้น สิทธิในชีวิตถือเปนสิทธิสูงสุด ท่ีถือเปนพันธกรณีอัน
เล่ียงมิได แมในภาวะฉุกเฉินท่ีคุกคามความอยูรอดของชีวิตก็ตาม ในการปองกันไมใหมีการทําลาย
ชีวิต ตามอําเภอใจเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง รัฐจึงตองดําเนินมาตรการมิใชเพียงการ
ปองกันและลงโทษในการทําลายชีวิต โดยอาชญากรรมเทานั้น แตจะตองปองกันการกระทําท่ีมีผล
ตอชีวิต เนื้อตัวรางกายท่ีเกิดจากเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจดวย เนื่องจากการทําลายชีวิตโดยเจาหนาท่ีของ
รัฐถือเปนเร่ืองรายแรงอยางท่ีสุด ดังนั้น กฎหมายตองควบคุมและจํากัดสถานการณท่ีอาจนําไปสู
การทําลายชีวิตของบุคคลท่ีกระทําโดยเจาหนาท่ีของรัฐอยางเขมงวด สําหรับปญหาการหายสาบสูญ
ของปจเจกบุคคล เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนบอยและมักนําไปสูการทําลายชีวิตตามอําเภอใจ รัฐตองใช
มาตรการพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันเหตุการณดังกลาว  

ผูเขียนเห็นวา ประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดใหการทรมาน     
เปนความผิดรายแรงตามท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานฯ ทําใหเกิดชองวาง
ท่ีใหผูกระทําความผิดไมถูกลงโทษ ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันปญหาท่ีจะไมใหมีการกระทํา            
ในลักษณะท่ีเปนการทรมาน หรือมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม หรือเปนการสรางเง่ือนไขท่ีจะนําไปสู
การกอความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต และเพื่อเปนการคุมครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมและตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสัญญาวาดวย            
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การตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรมหรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี        
ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อเปนหลักประกันให
ประชาชน รวมท้ังเจาหนาท่ีของรัฐในการประสานความรวมมือ เพื่อมิใหมีการกระทําหรือการ
ละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ีปะเทศไทยเปนพันธกรณี จึงควรตรากฎหมายภายในประเทศ เพื่ออนุวัติ
การใหเปนไปตามอนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษ            
ท่ีโหดรายไรมนุษยธรรมหรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี โดยกําหนดใหการทรมานเปนความผิดอาญารายแรง 
การชดใชความเสียหาย รวมทั้งผูเสียหายและครอบครัวควรไดรับการชดใชคาเสียหาย การเยียวยา
ท้ังทางรางกายและจิตใจท่ีเหมาะสม 
 4.3.2 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International 
Covention of Civil and Political Rights) 
 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เปนกฎหมายระหวาง
ประเทศท่ีมีเนื้อหาสาระเปนการรับรองหลักการวาดวยสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย มุงเนนในการ
กําหนดมาตรการตางๆ เพื่อสงเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชนของประชาชนอยางเปนรูปธรรม กติกา
ฯ ดังกลาวไดวางหลักเกณฑไววาบุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความม่ันคงของตน บุคคลจะ
ถูกจับกุมหรือกักขังหรือลิดรอนเสรีภาพโดยมิชอบไมได เวนแตอาศัยอํานาจตามกฎหมาย หาก
บุคคลใดถูกจับกุมจะตองไดรับแจงเหตุผลในขณะถูกจับกุมและจะตองทราบขอหาโดยทันที 
หลังจากนั้นจะตองถูกนําตัวไป ศาลหรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายโดยทันที และจะตองไดรับ   
การพิจารณาคดีหรือปลอยตัวในเวลาท่ีเหมาะสม กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ไดกลาวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีท่ีรับรองจะเคารพและประกันสิทธิของบุคคล 
รวมท้ังการหามการเลือกปฏิบัติไมวาจะดวยเหตุผลทางเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถ่ินกําเนิด หรือสภาพอื่นใด โดยจะ
ดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติภายในประเทศประกันวาบุคคลท่ีถูกละเมิดจะไดรับการเยียวยา   
ไมวาบุรุษหรือสตรี จะไดรับสิทธิพลเมืองและการเมืองอยางเทาเทียมกัน การลิดรอนสิทธิใน
สถานการณฉุกเฉิน และการหามการตีความกติกาในอันท่ีจะไปจํากัดสิทธิและเสรีภาพอื่นๆ  
 สาระของสิทธิในสวนท่ีเปนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดแก สิทธิในการ        
มีชีวิตอยู (Right to life) เสรีภาพจากการไมถูกทรมาน การหามบุคคลมิใหตกอยูในภาวะเยี่ยงทาส 
การหามบุคคลมิใหถูกจับกุมโดยตามอําเภอใจ การปฏิบัติตอผูถูกลิดรอนเสรีภาพอยางมีมนุษยธรรม 
(Freedom from Torture, or Cruel, Inhuman or Degrading Treatment)  การหามบุคคลถูกจําคุก    
ดวยเหตุท่ีไมสามารถชําระหนี้ตามสัญญาได เสรีภาพในการโยกยายถ่ินฐาน ความเสมอภาคของ

DPU



 165

บุคคลภายใตกฎหมาย (Equality before the law) การหามมิใหมีการบังคับใชกฎหมายอาญา
ยอนหลังสิทธิท่ีไดรับรองเปนบุคคลตามกฎหมาย การหามแทรกแซงความเปนสวนตัว (Right to 
Privacy) การคุมครองเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก 
(Freedom of Expression) การหามการโฆษณาชวนเช่ือเพื่อการสงครามหรือกอใหเกิดความเกลียด
ชังทางเช้ือชาติ สิทธิที่จะชุมนุมอยางสันติ การรวมกันเปนสมาคม สิทธิของชายหญิงท่ีอยู ในวัย       
ท่ีเหมาะสมในการมีครอบครัว การคุมครองสิทธิเด็ก และการท่ีพลเมืองทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีสวน    
ในกิจการสาธารณะ การรับรองวาบุคคลท้ังปวงยอมเสมอภาคกันตามกฎหมายและไดรับการ
คุมครองอยางเทาเทียมกัน (Equality before the law and equal protection of the law) การรับรอง
สิทธิของชนกลุมนอยทางเผาพันธุ ศาสนา และภาษาภายในรัฐ 
 ประเทศไทยเขาเปนภาคีกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมืองโดยการภาคยานุวัติ (Accession) เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2539 โดยมีผลใชบังคับกับประเทศไทย
เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2540 ในฐานะรัฐภาคีประเทศไทยมีพันธะผูกพันท่ีจะตองดําเนินการตาม 
พันธกิจหลักของกติกา ICCPR  4 ประการ ไดแก 
 1) การประกันใหเกิดสิทธิตางๆ ตามท่ีระบุในกติกา ICCPR   
 2)  การปฏิบัติใหเกิดสิทธิตามท่ีรับรองไวในกติกา ICCPR ดวยความกาวหนา 
 3)  การเผยแพรหลักการของสิทธิตามกติกา ICCPR นั้นอยางกวางขวาง 
 4) การจัดทํารายงานความกาวหนา สถานการณและปญหาอุปสรรคภายในประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึงเปนผลจากการอนุวัติกติกา ICCPR เสนอตอ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Right Committee-HRC) ซ่ึงแตงต้ังข้ึน
ตามกติกาฉบับดังกลาว 
 ประเทศไทยในฐานะเปนภาคีของกติกาฯ นี้ มีพันธกรณีท่ีจะตองจัดทํารายงานประจําป   
เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามกติกาฯ โดยกําหนดใหรัฐภาคีจัดทํารายงานประจําป หรือตามท่ี
คณะกรรมการรองขอ เสนอตอเลขาธิการสหประชาชาติ ในการประชุมของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนจะมีการพิจารณาเร่ืองสําคัญ 4 ประการ คือ 
 1) ตรวจรายงานของรัฐภาคี ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการตีความตาม
พันธกรณี 
 2) การใหขอวินิจฉัย (General comments) เกี่ยวกับเร่ืองตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติตามกติกาฯ 
 3) คณะกรรมการอาจรับขอเรียกรองจากรัฐภาคีใด เม่ือรัฐภาคีนั้นอางวาถูกละเมิดจาก
รัฐภาคีอ่ืนๆ ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได 
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 4) การรับขอรองเรียนจากบุคคล (Individuals) ในกรณีท่ีบุคคลนั้นๆ ถูกละเมิดสิทธิ
ตามกติกาฯ ซ่ึงพิธีสารเลือกรับตอทายกติกาฯ ใหอํานาจไว19 
 ประเทศไทยไดจัดทํารายงาน (Initial report) ฉบับท่ี 1 เสนอตอเลขาธิการสหประชาชาติ  
เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2547 ภายหลังจากท่ีไดนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน    
แหงสหประชาชาติแลว คณะกรรมการฯ ไดมีประเด็นขอกังวลหลักและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประเทศไทย เชน ในยอหนาท่ี 13 เกี่ยวกับการประกาศพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และการประกาศสถานการณฉุกเฉินในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต  ซ่ึงคณะกรรมการฯ เห็นวา 
 (1)  พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินฯ ไมกําหนดหรือจํากัดการลิดรอน
เสรีภาพของประชาชนภายใตกติกาฯ ไวอยางชัดเจนเพียงพอ 
 (2)  กังวลเกี่ยวกับขอพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินฯ  
ไมกําหนดหรือจํากัดการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใตกติกาฯ ไวอยางชัดเจนเพียงพอ 
 (3)  คณะกรรมการฯ แสดงความเปนกังวลอยางยิ่งตอกรณีการจับกุมตัวประชาชนเกิน 
48 ช่ัวโมง โดยไมมีมาตรการคุมครองจากภายนอก 
 ก.  ความเห็นทั่วไป ฉบับท่ี 29 ภาวะฉุกเฉิน (ขอ 4) ภายใตกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (General Comments No. 29, State of Emergency (Article 4) 
according to International Covenant on Civil and Political Rights)20 
 ความเห็นท่ัวไป ขอ 4 รับรองในสมัยประชุมท่ี 1950 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2554 ซ่ึงเปน
หลักสําคัญของระบบการปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนท้ังหลายตามกติกาฯ นี้ ในแงหนึ่ง          
กติกาฯ นี้ เปดโอกาสใหรัฐภาคีสามารถเล่ียงการปฏิบัติตามพันธกรณีบางประการไดอยางช่ัวคราว 
ในอีกแงหนึ่ง ขอ 4 ยังกําหนดใหตองมีกรอบการปองกันตางๆ เฉพาะกรณี โดยใหครอบคลุมถึง
มาตรการที่เปนการเล่ียงพันธกรณี รวมท้ังสาระสําคัญของผลลัพธอันสืบเนื่องมาจากมาตรการ
ดังกลาว การดําเนินการใหกลับคืนสูสภาวะปกติ โดยกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณี ตามกติกาฯ        

                                                        
19 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, “รายงานผลการดําเนินงานฉบับแรกของประเทศ

ไทยตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง.”  มกราคม พ.ศ. 2552. น.10 
20 เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ, “หลักนิติธรรมกับการอํานายความยุติธรรมภายใตกฎหมาย

ความม่ันคงในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต” The Rule of Law and Strengthening the Administration of 
Justice in the Context of the Application of Emergency Laws in the Southern Border Province. สํานักงานศาล
ยุติธรรมและคณะกรรมการนักนิติศาสตรสากล, ระหวางวันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ โดรงแรมโนโวเทลเซ็น
ทารา หาดใหญ จ. สงขลา. 
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ใหสมบูรณดังเดิมจะตองเปนวัตถุประสงคหลักของรัฐภาคีท่ีไดเล่ียงพันธกรณีไว มาตรการท่ีเปน
การเล่ียงพันธกรณีนี้ เปนขอยกเวนและตองมีลักษณะเปนการช่ัวคราว กอนท่ีรัฐจะดําเนินการอาง
มาตรการตามขอ 4 นั้น จะตองเขาเง่ือนไขเบ้ืองตน 2 ประการเสียกอน ไดแก เกิดสถานการณท่ี
รุนแรงถึงข้ันเปนภาวะฉุกเฉินอยางเปนทางการแลว เง่ือนไขท่ีสองนี้เปนหัวใจสําคัญในการคุมครอง
หลักความชอบดวยกฎหมาย หลักนิติธรรม คณะกรรมการ  มีหนาท่ีในการตรวจสอบกฎหมายตางๆ 
ท่ีเปนปญหาเพื่อสงเสริมและประกันการปฏิบัติตามขอ 4 
 สถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดความโกลาหลหรือหายนะบางกรณีไมเขาขายเปนภาวะฉุกเฉิน
สาธารณะ ซ่ึงคุกคามความเปนอยูรอดของชาติตาม ขอ 4 วรรค 1 นอกจากนี้ในภาวะท่ีมีการขัดกัน
ทางอาวุธ (Armed Conflict) ไมวาในทางกฎหมายระหวางประเทศหรือภายในประเทศ กฎหมาย
มนุษยธรรมระหวางประเทศจะมีผลบังคับใชเพิ่มเติมจากบทบัญญัติตาม ขอ 4 และขอ 5 วรรค 1 
แหงกติกาฯ นี้ เพ่ือปองกันการใชอํานาจในภาวะฉุกเฉินโดยมิชอบ ในสถานการณอ่ืนท่ีมิใชภาวะท่ี
มีการขัดกันทางอาวุธ การเล่ียงพันธกรณีตามขอ 4 รัฐภาคีควรจะพิจารณาอยางถ่ีถวนถึงความ
สมเหตุสมผล รวมทั้งความชอบธรรมและความจําเปนในการพิจารณาใชมาตรการดังกลาว          
โดยสภาพการณในหลายกรณีคณะกรรมการไดแสดงขอกังวลตอรัฐภาคี ซ่ึงปรากฏวามีการลิดรอน
สิทธิท่ีกติกานี้ใหความคุมครองหรือปรากฏวากฎหมายภายในประเทศเปดชองใหมีการเล่ียง              
การปฏิบัติตามพันธกรณีในสถานการณท่ีมิไดบัญญัติไวในขอ 4  
 ขอกําหนดพ้ืนฐานในการใชมาตรการที่เปนการเล่ียงพันธกรณีตาม ขอ 4 วรรค 1        
ของกติกาฯ คือ มาตรการดังกลาวจะใชบังคับไดเทาท่ีจําเปนตามความฉุกเฉินของสถานการณ              
ซ่ึงเกี่ยวของกับระยะเวลาของเขตพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร และกรอบสาระสําคัญของภาวะฉุกเฉิน 
รวมท้ังมาตรการท่ีเปนการเล่ียงพันธกรณีอ่ืนใดท่ีมีสืบเนื่องจากภาวะฉุกเฉินนั้น การเล่ียงการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีบางประการของกติกาในภาวะฉุกเฉินนี้ มีความแตกตางอยางชัดเจนกับการจํากัดสิทธิ
หรือลิดรอนสิทธิและเสรีภาพตามขอบทแหงกติกาฯ นี้ ซ่ึงสามารถทําไดแมในภาวะปกติ อยางไรก็ดี 
พันธกรณีในการจํากัดการเล่ียงพันธกรณีอยางใดอยางหนึ่งจะกระทําไดเพียงเทาท่ีจําเปนแก
สถานการณเทานั้น ตามหลักความไดสัดสวน หรือหลักพอสมควรแกเหตุ ซ่ึงเปนหลักกฎหมาย
ท่ัวไปในการจํากัดและควบคุมการใชอํานาจ 
 ประเด็นปญหาวา เม่ือใดจึงจะมีสิทธิในการเล่ียงพันธกรณีและมากนอยเพียงใด            
ไมอาจพิจารณาแยกจากขอบทท่ี 4 วรรค 1 ของกติกาฯ ซ่ึงกําหนดวา รัฐภาคีแหงกติกานี้อาจใช
มาตรการท่ีเปนการเลี่ยงพันธกรณีภายใตกติกานี้ไดเพียงเทาท่ีจําเปน ตามความฉุกเฉินของ
สถานการณ เง่ือนไขดังกลาวกําหนดใหรัฐภาคีตองใชความรอบคอบในการแสดงเหตุผล เม่ือ
พิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉิน และยังรวมไปถึงการกําหนดมาตรการตางๆ ข้ึนเพ่ือใชกับภาวะ
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ฉุกเฉินนั้น ในกรณีท่ีรัฐประสงคจะหลีกเล่ียงพันธกรณีนี้ เชน เม่ือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ         
การเดินขบวนคร้ังใหญ รวมท้ังกรณีท่ีเกิดเหตุรุนแรง รัฐภาคีจะตองสามารถแสดงเหตุผล                  
ท่ีเหมาะสมในการอางถึงสถานการณซ่ึงเปนภัยคุกคามตอความม่ันคงของรัฐ นอกจากนี้ ขอ 4     
วรรค 1 กําหนดหามมิใหมีการเล่ียงพันธกรณีตามกติกาฯ ซ่ึงไมสอดคลองกับพันธกรณีของรัฐนั้น
ตามกฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ 
 จากการศึกษากฎหมายของตางประเทศพบวา การใหความสําคัญกับเร่ืองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนในระดับท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กําหนดวาแมวาในรัฐ
บัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน (German Emergency Acts 1968) จะมิไดกําหนดระยะเวลา          
ท่ีแนนอนในการควบคุมตัวบุคคลในสถานการณฉุกเฉินไว แตมีบทบัญญัติรับรองใหเปนอํานาจ
ของรัฐซ่ึงจะกระทําไดเม่ือไมขัดตอรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนีและรัฐบัญญัติ
วาดวยสถานการณฉุกเฉิน อันเปนกฎหมายพื้นฐานท่ีใชในการปกครองประเทศและรับรองสิทธิ
เสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชน ตลอดจนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การกําหนดระยะเวลาในการ
ควบคุมตัวบุคคลตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น และตองพิจารณาถึงหลัก          
สิทธิมนุษยชนซ่ึงเปนท่ียอมรับโดยสากล การตรวจสอบการใชอํานาจควบคุมเปนไปตามหลัก            
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน (StPO) โดยองคการอิสระท่ีจัดตั้งข้ึน         
โดยรัฐบาลแหงสหพันธรัฐและโดยองคกรระหวางประเทศ เชน UN, UNHCR และยังบัญญัติ
กฎหมายภายในและมาตรการตามอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ อีกท้ังประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 340 ซ่ึงหามการทํารายรางกายโดยเจาหนาท่ีของรัฐในขณะปฏิบัติหนาท่ี แตยังไมครอบคลุม
การทรมานทางจิตใจ ยังไมชัดเจนเกี่ยวกับการหามอางคําส่ังของผูบังคับบัญชาเพื่อกระทําทรมาน 
นอกจากนี้ ในช้ันสืบสวนสอบสวนมีพนักงานอัยการเปนผูรับผิดชอบ โดยอาจมอบหมายให
พนักงานตํารวจดําเนินการแทน ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีตํารวจคนละทองท่ีกับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีถูก
กลาวหาวากระทําความผิด ซ่ึงประเทศไทยควรนําแนวทางดังกลาวมาเปนตนแบบในการดําเนินการ 
 สาธารณรัฐฝร่ังเศสใหความสําคัญกับเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนอยางยิ่ง 
นอกจากตองคํานึงถึงกระบวนการดําเนินทางกฎหมายอาญาแลว ยังตองใหความสําคัญกับปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ดวย เม่ือช่ังน้ําหนักการจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนผูตองสงสัยวากระทําความผิด แมในขณะท่ีบานเมืองมีสถานการณไมปกติก็ยังคงบังคับ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดโดยกฎหมายอาญา ยกเวนชวงเวลานั้นเปนชวงเวลาสงคราม ท่ีผานมาอาจมี
การประกาศกฎอัยการศึกนี้ คือ รัฐสภา โดยอํานาจท่ีมีแตเดิมเปนของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีจะโอนเปน
ของทหาร กระบวนการพิจารณาคดีตางๆ ท่ีจะอยูในเขตอํานาจของศาลทหารไดหากวามีการ
ประกาศรัฐกําหนดออกมาเพื่อกําหนดเทานั้น ท่ีสําคัญในชวงประกาศสถานการณฉุกเฉินนี้เจาหนาท่ี
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ของรัฐตองกระทําการตามหลักโดยชอบดวยกฎหมายควบคูไปกับการกาวลวงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอยางเหมาะสมท่ีสุด มีเพียงการบัญญัติโทษของการฝาฝนคําส่ังของเจาหนาท่ีรัฐ 
 สําหรับอังกฤษ สิทธิของผูถูกควบคุมตัวกรณีกอการรายโดยปกติแลวเม่ือบุคคลใดถูก
ควบคุมตัว ผูนั้นจะมีสิทธิท่ีตองไดรับการแจงสิทธิดังกลาวในทันทีท่ีทําได คือ มีสิทธิท่ีจะแจงเพื่อ
หรือญาติหรือบุคคลใดท่ีผูถูกควบคุมตัวรูจักหรือมีสวนไดเสียกับการเล้ียงชีพของเขาทราบวาเขาถูก
ควบคุมตัวและทราบวาเขาถูกควบคุมตัวท่ีใดมีสิทธิท่ีจะปรึกษาทนายความ นอกจากนี้ผูตองสงสัย  
ท่ีถูกควบคุมตัวมีสิทธิท่ีจะไดรับแจงคําขอหมายวามีการขอขยายระยะเวลาควบคุมตัว และมีสิทธิ      
ท่ีจะแตงต้ังตัวแทนเพ่ือไปศาลมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมตัวผูตองสงสัยเปนมาตรการท่ีมีการ
กระทบถึงสิทธิและหนาท่ีของบุคคลแตในขณะเดียวกันก็เปนมาตรการท่ีชวยคุมครองสภาพ       
ความเปนอยูของสังคมโดยรวมใหมีความปลอดภัยมากข้ึน ประเด็นท่ีตองพิจารณาวาระยะเวลา      
ในการควบคุมตัวผูตองสงสัยนั้นเหมาะสมเพียงใด หรือไม ตองการชั่งน้ําหนักระหวางความ
ปลอดภัยของสังคมและสิทธิสวนบุคคล ความสมดุลของสองส่ิงนี้ยิ่งเปนเร่ืองละเอียดออนมากข้ึน
เม่ือตองเกี่ยวของกับผูตองสงสัยท่ีเปนผูเยาว ผูติดยาเสพติดและผูกอการราย นอกจากนี้เม่ือได
กําหนดระยะเวลาควบคุมตัวของผูตองสงสัยแตละประเภทไวแลว ข้ันตอนตอไปเจาพนักงาน
ควบคุมตัวจะมีบทบาทเขามาเกี่ยวของคอนขางมาก ดังนั้นในกระบวนการนี้จึงตองมีมาตรการ          
ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูถูกควบคุมตัว โดยจะตองม่ันใจวาผูถูกควบคุมคัวไดรับการปฏิบัติ
อยางยุติธรรมและจะตองไมมีการใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ตองมีมาตรการที่สรางเช่ือม่ันไดวา
บุคคลจะถูกควบคุมตัวกรณีท่ีมีเหตุจําเปนจริงๆ เทานั้น จะตองไมมีการควบคุมตัวบุคคลใด         
โดยพรํ่าเพร่ือ และมีการนําหลักกระบวนการยุติธรรมมาบังคับใชอยางถูกตอง หากผูใชอํานาจใน
การควบคุมตัวอยางเปนธรรม และกฎหมายวางระเบียบวิธีปฏิบัติตอผูถูกควบคุมตัวไวอยางรัดกุม 
ประเด็นขอโตแยงท่ีวาการควบคุมตัวบุคคลผูตองสงสัยไวนานเกินควรจะเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนก็จะตกไป 
 เม่ือวิเคราะหจากแนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของประกอบกับมาตรการทาง
กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมตัวบุคคลในสถานการณฉุกเฉินและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล         
ท่ีถูกควบคุมตัวในสถานการณฉุกเฉินของประเทศไทยและตางประเทศแลวเห็นวา ควรกําหนด      
มาตรการทางกฎหมายใหมีความชัดเจน โดยกําหนดใหมีมาตรการและมาตรฐานข้ันต่ําสอดคลอง
ตามอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ ไดแกคํานิยามการทรมาน ตามขอ 1 ของอนุสัญญาฯ รวมท้ัง
กําหนดใหมีกลไกรองรับการปฏิบัติตามอนุสัญญา ซ่ึงจะเกิดประสิทธิภาพและมีผลบังคับใชไดจริง 
โดยการแกไขประมวลกฎหมายอาญาเน่ืองจากยังไมมีการบัญญัติใหการทํา “ทรมาน” เปนความผิด
ฐานหนึ่งฐานใดโดยเฉพาะแตจะบัญญัติใหการกระทําทรมานเปนเหตุฉกรรจท่ีจะเพ่ิมโทษใหกับ
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การกระทําความผิดอาญาบางฐาน ไดแก ความผิดฐานทํารายรางกาย ในมาตรา 296 ความผิดฐาน     
ทํารายรางกายเปนเหตุใหไดรับอันตรายสาหัส มาตรา 298 ความผิดฐานฆาผู อ่ืนโดยเจตนา        
มาตรา 289 (5) ความผิดฐานเรียกคาไถ มาตรา 313 วรรคสอง ความผิดฐานปลนทรัพย มาตรา 340 
วรรคส่ี และมาตรา 340 ทวิ วรรคหา 
 ในสวนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 135 บัญญัติไววา “ในการ
ถามคําใหการผูตองหาหามมิใหพนักงานสอบสวนทําหรือจัดใหทําการใดๆ ซ่ึงเปนการใหคําม่ัน
สัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทําโดยมิชอบประการใดๆ เพื่อจูงใจใหเขา
ใหการอยางใดๆ ในเร่ืองท่ีตองหานั้น” ควรแกไขการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทรมานให
สอดคลองกับอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ โดยกําหนดใหการกระทําความผิดฐานทรมานท่ีเกิด
จากการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐ การเพ่ิมฐานความผิดวาดวยการทรมานและบทลงโทษ 
โดยเฉพาะการกระทําทรมานท่ีเกิดจากเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังกลไกการปองกันการทรมาน         
ควรมีหลักประกันวาเม่ือมีมูลเหตุเช่ือไดวามีการกระทําทรมานจะมีการสืบสวนโดยพลันและโดยไม
ลําเอียง ซ่ึงอาจมีหนวยงานอิสระ หรือพนักงานอัยการทําหนาท่ีดังกลาว ขณะเดียวกันก็ควร
กําหนดใหมีหลักประกันวาผูถูกทรมานจะไดรับการชดเชยไดรับคาสินไหมทดแทนท่ีเปนธรรมและ
เพียงพอ ไดรับการบําบัดฟนฟูเต็มรูปแบบเทาท่ีเปนได เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของ
รัฐและผูท่ีเกี่ยวของจะตองคํานึงและใหความสําคัญกับเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การ
หามการทํารายรางกายโดยเจาหนาท่ีของรัฐในขณะปฏิบัติหนาท่ี และเม่ือมีมูลเหตุเช่ือไดวามีการ
กระทําทรมานเกิดข้ึนโดยเจาหนาท่ีของรัฐ การสอบสวนคดีการทรมานควรมีระบบตรวจสอบและ
ถวงดุล โดยใหพนักงานอัยการมีบทบาทหลักในการสืบสวนสอบสวน ภาครัฐควรใหความสําคัญ
เกี่ยวกับการใหความเปนธรรมแกประชาชนในพ้ืนท่ีโดยยึดหลักนิติรัฐ และเคารพหลักสิทธิ
มนุษยชน ประกอบหลักการในเร่ืองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมท่ีถูกบัญญัติรับรองไวใน
รัฐธรรมนูญ สําหรับมาตรการในทางบริหารรัฐบาลควรลดระดับการบังคับใชพระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ในจังหวัดชายแดนภาคใต เนื่องจากกฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน จึงตองบังคับใชเทาท่ีจําเปนและในระยะเวลาท่ีจํากัดเทานั้น ในพื้นท่ีใด 
ท่ีสถานการณดีข้ึน รัฐบาลควรลดระดับการบังคับใชกฎหมายพิเศษขางตน โดยประกาศใช
พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ซ่ึงกําหนดใหการตรวจคน 
การตั้งขอหาการจับกุม การควบคุมผูตองหาและการสอบสวนเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ซ่ึงมีบทบัญญัติคุมครองสิทธิแกผูถูกกลาวหาท่ีเปนไปตามมาตรฐานระหวาง
ประเทศมากกวาแทน 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 จากการศึกษากฎหมายเก่ียวกับการรักษาความม่ันคง ท้ัง 3 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน     
พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีลักษณะ    
การบังคับกฎหมายท่ีเด็ดขาด รวดเร็ว โดยยึดความมั่นคงของประเทศเปนหลัก และไดลดข้ันตอน
และการบังคับบัญชาใหส้ันท่ีสุด มีการตรวจสอบนอยท่ีสุด โดยเนนการรวมศูนยอํานาจ การ
ตัดสินใจเพื่ออํานวยความสะดวกในการควบคุมสถานการณโดยไมชักชา หากพิจารณาจากสภาพ
การบังคับใชกฎหมายพิเศษท้ัง 3 ฉบับในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีใหอํานาจพนักงาน
เจาหนาท่ีจับกุมและมีสิทธิควบคุมตัวบุคคลท่ีเปนผูตองสงสัยโดยปราศจากขอกลาวหา เปนการ
จับกุมและควบคุมตัวอันเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน           
ซ่ึงตนไดรับความคุมครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการจับกุมและควบคุมตัวผูตองสงสัยเพื่อวัตถุประสงค         
ท่ีจําเปนใหเกิดความรวมมือในการระงับเหตุการณรายแรง อันเปนการจับกุมและควบคุมตัว         
โดยไมมีหมายจับ การจับกุมและควบคุมบุคคลโดยปราศจากการแจงขอกลาวหา การทรมาน 
ดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหรับสารภาพ ไมมีการกําหนดใหสิทธิของผูถูกควบคุมตัวพบและปรึกษา
ทนายความเปนการเฉพาะตัว หรือใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําของตน
หรือใหไดรับการเย่ียม หรือติดตอกับญาติไดตามสมควร รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาให
ประกันตัว  
 ผูตองสงสัยท่ีถูกควบคุมตัวไดรับผลกระทบเกี่ยวกับความเส่ียงตอการถูกละเมิดสิทธิ
ระหวางการถูกควบคุมตัวของเจาหนาท่ีของรัฐ การกระทําท่ีเกิดจากการละเมิดโดยไมสามารถ
ตรวจสอบระหวางการปฏิบัติของเจาหนาท่ีได ขณะเดียวกันก็ไมสามารถท่ีจะฟองศาลปกครอง    
เพื่อเอาผิดเจาหนาท่ีได เนื่องจากพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 กําหนดไววา ขอกําหนด ประกาศ คําส่ัง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับ
ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง หากพิจารณาถึงการใชอํานาจรัฐถือวาเปนความเส่ียงท่ีใกลชิดอันอาจ
กอใหเกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีไดรับการคุมครอง ตามกฎหมายในการ
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ปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยหลักนิติรัฐนั้น นอกจากรัฐตองใชอํานาจอยางระมัดระวังแลว 
ควรมีมาตรการท่ีใหหลักประกันวาจะไมมีการใชอํานาจในการละเมิดกฎหมายตามหลักนิติธรรม 
หรือใชอํานาจนอกขอบเขตรัฐธรรมนูญ เพื่อกอใหเกิดความเปนธรรมท้ังตอบุคคลและตอประโยชน
สวนรวมในสังคม เพื่อใหเกิดดุลยภาพท่ีเปนธรรม  
 หากกลาวถึงการกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน การทรมานถือเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอยางรายแรง นอกจากจะรับรองไวในอนุสัญญาตอตานการทรมานแลว การหาม
ทรมานยังเปนหลักการพื้นฐานในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนกติกาสากลระหวางประเทศ         
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เนื่องจาก
สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนส่ิงสําคัญข้ันพื้นฐานในการดํารงชีวิต ไมมีใครสามารถ       
มาพรากหรือทําลายสิทธิดังกลาวไปจากเราได รัฐจึงมีหนาท่ีในการเคารพ คุมครองปองกันและ
สงเสริมไมใหเกิดการละเมิดดังกลาวข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนาท่ีในการเคารพและไมกระทําการ
ละเมิดโดยรัฐเอง เพราะหากรัฐละเมิดสิทธิดังกลาวเสียเอง ประชาชนในประเทศยอมไมไดรับการ
ประกันสิทธิทําใหขาดความเช่ือถือตอกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ อันจะสงผลตอความเปน 
นิติรัฐและประชาธิปไตย ดวยเหตุดังกลาวการทรมานจึงแยกออกมาจากฐานความผิดในการทําราย
รางกายท่ัวไป เนื่องจากความผิดดังกลาวกระทําโดยเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีอํานาจซ่ึงมีหนาท่ีคุมครอง
ประชาชน มีอํานาจในการจับกุมคุมขังผูตองหาวากระทําความผิด แตกลับกระทําละเมิดเองนับเปน
การละเมิดข้ันรายแรงตอประชาชน ซ่ึงยินยอมมอบอํานาจในการคุมครองดูแลใหแกรัฐไป 
 จากสภาพปญหาและพื้นฐานความคิดดังกลาวขางตน จึงนํามาสูการศึกษาถึงมาตรการ
และแนวทางในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองสงสัยตามกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับความ
ม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ในประเด็นปญหาการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐตอผูตอง
สงสัยในระหวางการควบคุมตัว การทรมานดวยวิธีการโหดรายใหรับสารภาพ ปญหาดานกฎหมาย
ที่ยังไมชัดเจนและไมสอดคลองกับอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ เก่ียวกับคํานิยามการทรมาน
ตามขอ 1 ของอนุสัญญาฯ และยังไมมีมีกลไกรองรับการปฏิบัติตามอนุสัญญา ซึ่งกฎหมาย     
ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมเอ้ือตอการสงเสริมและคุมครองผูตองสงสัยท่ีถูกทรมาน เนื่องจาก
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 16 ท่ีบัญญัติใหความ
คุมครองเจาหนาท่ีไมตองรับผิดชอบตอการกระทําหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนอยางหน่ึงอยางใด 
ในเร่ืองอํานาจของเจาหนาท่ีฝายทหาร และบุคคลจะรองขอคาเสียหายหรือปรับอยางหน่ึงอยางใด          
แกเจาหนาท่ีฝายทหารไมได  
 ผูเขียนเห็นวา ประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดใหการทรมาน     
เปนความผิดรายแรงตามท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานฯ ทําใหเกิดชองวาง

DPU



 173 

ท่ีใหผูกระทําความผิดไมถูกลงโทษ ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันปญหาท่ีจะไมใหมีการกระทํา            
ในลักษณะท่ีเปนการทรมาน หรือมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม หรือเปนการสรางเง่ือนไขท่ีจะนําไปสู
การกอความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต และเพื่อเปนการคุมครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมและตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสัญญาวาดวย            
การตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรมหรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี        
มิใหมีการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตาม
พันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนพันธกรณี จึงควรตรากฎหมาย
ภายในประเทศ เพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามอนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการ       
ประติบัติหรือการลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรมหรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี โดยกําหนดใหการทรมาน    
เปนความผิดอาญารายแรง การชดใชความเสียหาย การเยียวยาท้ังทางรางกายและจิตใจท่ีเหมาะสม 
 เม่ือพิจารณากฎหมายภายในของประเทศไทยท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน เชนๆ ประมวล
กฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ยังไมปรากฏคํานิยามของคําวา 
“ทรมาน” แล “ความผิดฐานกระทําทรมาน” ไวเปนการเฉพาะ การเพิ่มฐานความผิดวาดวยการ
ทรมานและบทลงโทษ โดยเฉพาะการกระทําทรมานท่ีเกิดจากเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังกลไกการ
ปองกันการทรมาน เชน การเยียวยา การปองกันการเกิดซํ้า การคุมครองพยาน การพิสูจนหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร การคํานึงถึงสิทธิของผูถูกกระทําทรมาน โดยกําหนดใหผูถูกกระทําดวยการ
ทรมานสามารถยื่นคํารองตอศาลเพื่อใหระงับ เพิกถอนการกระทํานั้นและมีสิทธิยื่นคํารองขอการ
เยียวยาความเสียหาย ท่ีสอดคลองกับอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ   
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขกฎหมาย 

1. สมควรเสนอใหมีการตรากฎหมายเปนการเฉพาะ โดยกําหนดใหมีมาตรการและ
มาตรฐานสอดคลองตามอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ ไดแกคํานิยามการทรมาน ตามขอ 1             
ของอนุสัญญาฯ รวมท้ังกําหนดใหมีกลไกรองรับการปฏิบัติตามอนุสัญญา และขอตกลงระหวาง
ประเทศท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงจะเกิดประสิทธิภาพและมีผลบังคับใชไดจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทํา
ความผิดฐานทรมานท่ีเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐ นั้น ควรมีหลักประกันวาเม่ือมีมูลเหตุ
เช่ือไดวามีการกระทําทรมาน จะมีการสืบสวนโดยพลันและโดยไมลําเอียง ซ่ึงอาจมีหนวยงานอิสระ 
หรือพนักงานอัยการทําหนาท่ีดังกลาว ขณะเดียวกันก็ควรมีหลักประกันวาผูถูกทรมานจะไดรับการ
การเยียวยา การชดเชยไดรับคาสินไหมทดแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ไดรับการบําบัดฟนฟู      
เต็มรูปแบบเทาท่ีเปนได 
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2.  เนื่องจากในประมวลกฎหมายอาญายังไมมีการบัญญัติใหการทํา “ทรมาน” เปน
ความผิดฐานหนึ่งฐานใดโดยเฉพาะแตจะบัญญัติใหการกระทําทรมานเปนเหตุฉกรรจท่ีจะเพิ่มโทษ
ใหกับการกระทําความผิดอาญาบางฐาน ไดแก ความผิดฐานทํารายรางกาย ในมาตรา 296 ความผิด
ฐานทํารายรางกายเปนเหตุใหไดรับอันตรายสาหัส มาตรา 298 ความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยเจตนา 
มาตรา 289 (5) ความผิดฐานเรียกคาไถ มาตรา 313 วรรคสอง ความผิดฐานปลนทรัพย มาตรา 340 
วรรคส่ี และมาตรา 340 ทวิ วรรคหา 

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 135 บัญญัติไววา “ในการถาม
คําใหการผูตองหาหามมิใหพนักงานสอบสวนทําหรือจัดใหทําการใดๆ ซ่ึงเปนการใหคําม่ันสัญญา 
ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทําโดยมิชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจใหเขาใหการ
อยางใดๆ ในเร่ืองท่ีตองหาน้ัน”  
  การใชแนวทางการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมาย           
วิธีพิจารณาความอาญา โดยทบทวนนิยามคําวา “การทรมาน” ใหครอบคลุมความหมายตาม
อนุสัญญาตอตานการทรมานฯ ซ่ึงมีเนื้อหาเปนการกําหนดใหเม่ือมีมูลเหตุเช่ือไดวามีการกระทํา
ทรมานเกิดข้ึนโดยเจาหนาท่ีของรัฐ กระบวนการในการสอบสวนคดีการทรมานควรมีระบบ
ตรวจสอบและถวงดุล โดยใหพนักงานอัยการมีบทบาทหลักในการสืบสวน สอบสวน รวมท้ังควร
แกไขกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ใหครอบคลุมกระบวนการชดเชย เยียวยา บําบัดฟนฟู  

3.  แกไขมาตรา 17 ของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน       
พ.ศ. 2548 เพื่อดูแลใหไมมีการยกเวนโทษขาราชการท่ีกระทําความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรืออาชญากรรมระหวางประเทศ รวมท้ังการทรมานและความผิดท่ีคลายคลึงกันท่ีเกิดข้ึน
ในระหวางการปราบปรามการกอความไมสงบ จากการถูกดําเนินคดี  
  4. สมควรทบทวนกฎหมายพิเศษดานความม่ันคงและการบังคับใช เนื่องจากกฎหมาย
เหลานี้เปดโอกาสใหเจาหนาท่ีรัฐใชอํานาจเกินกวาเหตุ เชน การควบคุมตัว และทําใหผูถูกกลาวหา 
ผูดอยโอกาสในสังคมถูกเจาหนาท่ีรัฐทําราย หรือไดไดรับการปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม หรือเปนธรรม 
  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการดําเนินการ 

1. กําหนดแนวปฏิบัติเพื่อใหการซักถามผูตองสงสัยเปนไปตามหลักการสืบสวน 
สอบสวน สอดคลองกับหลักสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และดําเนินการโดยผูมีหนาท่ีเกี่ยวของ    
ท่ีเปนผูมีความชํานาญเฉพาะดานโดยตรง เม่ือควบคุมผูตองสงสัยมาซักถามแลว ใหเปนหนาท่ี    
ของพนักงานสอบสวนหนวยงานเดียวท่ีสามารถควบคุมตัวและซักถามตามข้ันตอนในกระบวนการ
ยุติธรรม และควรมีการประกันสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถูกจับ กักหรือควบคุมตัวท่ีไมต่ํากวามาตรฐาน
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สิทธิของผูตองหาในคดีอาญา และมาตรฐานระหวางประเทศ เชน สิทธิในการที่จะไดรับการแจง
เหตุผลในการจับกุมการแจงครอบครัว การเขาเยี่ยม การพบปรึกษาทนายความอยางเปนอิสระ  
 เพื่อความโปรงใสและปองกันการทรมาน ใหกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ภาค 4 สวนหนา เสนอตอสํานักงานศาลยุติธรรม ใหนําตัวผูตองสงสัยตามหมายแหงพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มารายงานตัวตอศาลทุกคร้ังท่ีมีการขอ
ขยายระยะเวลาการควบคุมตัว เพื่อผูตองสงสัยจะไดพบกับญาติ หรือทนายความ เพื่อสอบถาม   
ความเปนอยู หรือหากมีส่ิงใดผิดปกติตอเน้ือตัวรางกาย ผูตองสงสัยจะไดแจงใหญาติรับทราบ  

2. ปรับปรุงกระบวนการซักถามผูตองสงสัย ทั้งในเชิงดานการขาว การแสวงหาขอมูล 
หรือการปรับทัศนคติ โดยจะตองกระทําโดยไมสรางเง่ือนไขท่ีไมเปนธรรมและไมใชวิธีรุนแรง 
นอกจากนี้ ยังตองแจงสิทธิผูถูกควบคุมตัว จัดหองซักถาม จัดใหมีระเบียบการซักถาม และการเยี่ยม
ผูถูกควบคุมตัวใหชัดเจน 

 3.  ผลักดันใหเกิดการเยียวยาและชดเชยอยางเปนระบบ และรณรงคและสงเสริมให
ประชาชนเขาใจหลักสิทธิมนุษยชนและรูชองทางในการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
   เม่ือมีการอางวาบุคคลใดถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือรางกาย สิทธิท่ีจะ       
ไมถูกทรมาน ทารุณกรรมหรือการลงโทษดวยวิธีการท่ีโหดรายหรือไรมนุษยธรรม บุคคลนั้น
สามารถมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจ เพ่ือใหมีคําส่ังระงับและเพิกถอนการกระทําเชนนั้น 
ท้ังนี้ เพื่อใหศาลส่ังระงับการกระทําความผิดและกําหนดมาตรการเยียวยาตามที่เห็นสมควร 
   เม่ือมีการปลอยตัวจากการควบคุมหรือกักขัง ยายสถานท่ีกักขัง กําหนดใหผูเสียหาย     
ไดพบสมาชิกครอบครัว ทนายความหรือบุคคลอ่ืนที่ไววางใจเปนการสวนตัว ชดเชยดานการเงิน
การรักษาทางการแพทย ฟนฟูทางรางกายหรือจิตใจ กําหนดมาตรการหรือเยียวยาอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 
มาตรการที่ศาลกําหนดยอมไมตัดสิทธิผูเสียหายในการฟองรองเรียกคาเสียหายจากผูกระทําความผิด 
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