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บทน ำ 

 ค าปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ปรากฏสาระส าคญัประการ
หน่ึง คือ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนัของประชาชนชาวไทย ในการธ ารงรักษาไวซ่ึ้งเอกราชและความ
มัน่คงของชาติและเพื่อเป็นหลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้ประชาชนมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐอย่าง เป็นรูปธรรม                             

ในขณะเดียวกนั มาตรา 3 วรรค 2 ไดบ้ญัญติัว่า “การปฏิบติัหน้าท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม” และมาตรา 78(6) บญัญติัให ้
“รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผน่ดินโดยให้หน่วยงานทางกฎหมายท่ีมีหนา้ท่ี
ให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐด าเนินการ
อยา่งเป็นอิสระ เพื่อใหก้ารบริหารราชการแผน่ดินเป็นไปตามหลกันิติธรรม” 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา หลกันิติรัฐถือเป็นหลกัการส าคญัท่ีจะช่วย
ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยหลกันิติรัฐดงักล่าวมีหลกัการท่ีส าคญัคือ “หลกัการแบ่งแยกอ านาจ” 
อนัได้แก่อ านาจนิติบญัญติั อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ อ านาจในการตราพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายท่ีมีค่าเทียบเท่าพระราชบญัญติันั้นโดยหลกัตอ้งเป็นอ านาจของฝ่ายนิติบญัญติั แต่ก็มกัมีขอ้ยกเวน้
เสมอมาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสภาวะบา้นเมืองไม่ปกติมีผลกระทบกระเทือนต่อเอกราชและความมัน่คงของ
ชาติ ฝ่ายบริหารนอกจากจะมีอ านาจในการออกกฎหมายเช่น พระราชก าหนด ประกาศ ค าสั่ง ขอ้ก าหนด ท่ี
อาศยัอ านาจตามความในกฎหมายแลว้ยงัมีอ านาจในการบังคบัใชก้ฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง และขอ้ก าหนด
ดงักล่าวอีกดว้ย แสดงให้เห็นวา่ผูต้รากฎหมายกบัผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายเป็นคนๆ เดียวกนัโดยหลกัการแลว้ถือ
ว่าเป็นการขดัแยง้กบัหลกัการแบ่งแยกอ านาจและถือเป็นขอ้จ ากดัทางกฎหมายของฝ่ายนิติบญัญติัในการ
ควบคุมการกระท าของฝ่ายบริหาร ในสภาวะดงักล่าวดุลพินิจของฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายและบงัคบั
ใชก้ฎหมายยอ่มจะมีจุดมุ่งหมายโดยค านึงและยดึมัน่ในการธ ารงรักษาไวซ่ึ้งเอกราชและความมัน่คงของชาติ
เป็นประการส าคญัและเป็นท่ีแน่ชดัวา่จะตอ้งมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน แมอ้ดีต
นายกรัฐมนตรีในยคุหน่ึงท่ีผา่นมาท่านเคยกล่าวไวว้า่ “ในยามท่ีบา้นเมืองไม่ปกติ รัฐบาลจ าเป็นตอ้งเลือกเอา
ความมัน่คงของชาติเหนือส่ิงอ่ืนใดถา้บา้นเมืองไปไม่รอดเสียแลว้ หลกันิติธรรมนั้นเองก็ไม่อาจคงอยูต่่อไป
ได้” ซ่ึงเป็นทศันคติและแนวความคิดของผูใ้ช้อ  านาจบริหารในขณะนั้นและเป็นค ากล่าวท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัจะมีผลใชบ้งัคบั แต่ในเม่ือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยฉบบัปัจจุบนัไดบ้ญัญติัใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐตอ้งเป็นไปตามหลกั
นิติธรรม จึงมีขอ้พิจารณาถึงการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมายพิเศษ
ในดา้นความมัน่คงในสถานการณ์ท่ีบา้นเมืองไม่ปกติและตกอยูใ่นสภาวะของการขาดความเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวโดยมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและมีการแตกแยกทางความคิดอยา่งรุนแรงตลอดจนวฒันธรรมประเพณีและ
ความเช่ือถือในลทัธิศาสนาท่ีแตกต่างกนัน้ี ควรจะเป็นไปในลกัษณะใดจึงจะเรียกไดว้า่เป็นไปตาม “หลกันิติ
ธรรม” 
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รัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุด 
รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐท่ีใชใ้นการปกครองประเทศซ่ึงเป็นพื้นฐานของการปกครอง

แบบนิติรัฐ ท่ีทุกๆ คนในรัฐนั้นตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย การปกครองของรัฐสมยัใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงจากการ
ปกครองโดยบุคคลไปเป็นการปกครองโดยกฎหมายหรือท่ีเรียกวา่นิติรัฐ วตัถุประสงคเ์พื่อจ ากดัการใชอ้  านาจ
ของผูป้กครองท่ีมีอยู่อย่างกวา้งขวางให้หลกัประกันในเร่ืองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน เคารพหลกัการ
แบ่งแยกอ านาจโดยสร้างเง่ือนไขในการปกครองข้ึนมาใหม่ให้ทั้งผูป้กครองและผูใ้ตป้กครองตอ้งอยูภ่ายใต้
กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายเดียวกนั ทั้งน้ีไม่วา่กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายดงักล่าวจะก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
หรือ ไม่ก็ตามและในบรรดากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายทั้งหลายท่ีใชบ้งัคบัภายในรัฐมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุด เพราะรัฐธรรมนูญเป็นท่ีมาแห่งกฎหมายทั้งปวงท่ีใชบ้งัคบัภายในรัฐนั้น กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายใดๆ ท่ี
มีข้ึนมาภายหลงัจากมีรัฐธรรมนูญใชบ้งัคบัแลว้ยอ่มมีกระบวนการในการตรา การยกเลิกเพิกถอนและสถานะ
หรือล าดบัศกัด์ิแห่งกฎหมายเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญทั้งส้ิน 
 
ผลแห่งการทีรั่ฐธรรมนูญมีฐานะเป็นกฎหมายสูงสุด 

1. กฎหมายอ่ืนใดในระบบกฎหมายจะขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ เพราะกฎหมายอ่ืนใดท่ี
บงัคับใช้ภายในรัฐ หรือกฎหมายภายใน จะใช้บังคับได้ก็ต่อเม่ือรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว ้ดังนั้ น 
กฎหมายทั้งปวงไม่ว่าจะมีมาก่อนหรือหลงัจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญย่อมไม่สามารถขดัหรือแยง้กบั
รัฐธรรมนูญได ้นอกจากน้ีหากยอมให้กฎหมายอ่ืนใดในระบบกฎหมายมีสถานะเหนือกว่าหรือขดัแยง้กบั
รัฐธรรมนูญได ้ยอ่มเท่ากบัเป็นการขยายอ านาจใหก้บัฝ่ายนิติบญัญติัใหส้ามารถออกกฎหมายไดต้ามอ าเภอใจ
โดยไม่มีขอบเขต ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสถานะของฝ่ายนิติบญัญติัแลว้จะเห็นไดว้า่ฝ่ายนิติบญัญติัเป็นองคก์รท่ี
ถูกสร้างข้ึนตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์กรท่ีตอ้งอยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญ ดงันั้นการท่ีให้อ านาจฝ่ายนิติบญัญติั
สามารถออกกฎหมายให้ขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญได้ย่อมเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง และด้วยเหตุผลท่ี
กฎหมายทั้งปวงไม่สามารถท่ีจะขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญของกฎหมายอ่ืนจึงตอ้งมีองค์กรท่ีมีหน้าท่ีดูแล
รักษารัฐธรรมนูญ และมีอ านาจในการตรวจสอบและควบคุมมิใหก้ฎหมายขดักบัรัฐธรรมนูญ 

2. การแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท าไดย้าก ทั้งน้ีเพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ หลกัการส าคญับางประการท่ี
บญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญจะไดรั้บการเคารพ และไม่อาจถูกยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขไดโ้ดยง่ายโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น หลักความเสมอภาค หลักความเป็นอิสระของศาล เป็นต้น อย่างไรก็ดีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญในทางปฏิบติัก็ข้ึนอยู่กับอุปนิสัย (กระแสสังคม) และแนวทางปฏิบติัทางการเมือง (กระแส
การเมือง) ของแต่ละรัฐด้วย ถา้หากสถานการณ์ทางการเมือง สภาพสังคมและเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกบั
กฎเกณฑ์ท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญทา้ยท่ีสุดกฎเกณฑ์ดงักล่าวก็ตอ้งถูกแก้ไข ยกเลิก หรือเพิกถอนไปใน
ท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อใหก้ฎเกณฑต์ามรัฐธรรมนูญสามารถน าไปใชใ้นทางปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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การรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญ 
รัฐหรือฝ่ายปกครองนั้น จ  าใจตอ้งรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพดงักล่าวโดยบญัญติัเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ผลท่ีตามมาก็คือรัฐหรือผูป้กครองจะยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนหาไดไ้ม่ 
แต่มิไดห้มายความวา่ รัฐหรือฝ่ายปกครองจะจ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ไดเ้ลย กล่าวคือ รัฐสามารถ
จ ากดัสิทธิเสรีภาพบางประเภทของประชาชนได้โดยมีบทบญัญติัให้อ านาจแก่รัฐในกรณีนั้นๆ เช่น การ
บญัญติัรับรองโดยเง่ือนไขไวใ้นบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ การรับรองไวภ้ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เป็นตน้ 
 ค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม 1789 มาตรา 16 ระบุวา่ “สังคมใดไม่มี
การให้หลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพหรือไม่มีการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตย จะถือว่ามี
รัฐธรรมนูญไม่ได”้ 
 โดยท่ีการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นจะปรากฏในสองรูปแบบคือ 

รูปแบบที่หน่ึงปรากฏในส่วนตน้ของรัฐธรรมนูญหรือในค าปรารภของรัฐธรรมนูญ ดงัเช่นในค า
ปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  

“ ศุภมัส ดุ  พระพุทธศาสนกาล เป็นอดีตภาค 2550  พรรษา ปัจ จุบันสมัย  จันทรคตินิยม                         
สูกรสมพตัสร สาวนมาส ชุณหปักษ ์เอกาทสีดิถี สุริยคติกาล สิงหาคมมาส จตุวีสติมสุรทิน ศุกรวาร โดยกาล
บริเฉท  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร       
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้ประกาศวา่ ประธานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติได้น าความกราบทูลว่า การปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขได้ด าเนินวฒันามากว่าเจ็ดสิบห้าปี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ได้มีการ
ประกาศใช้ ยกเลิก และแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายคร้ัง เพื่อให้เหมาะสมแก่สภาวการณ์ของบา้นเมือง
และกาลสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป และโดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 
2549 ได้บญัญติัให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญข้ึน มีหน้าท่ีจดัท าร่าง
รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ทั้งฉบบัส าหรับเป็นแนวทางการปกครองประเทศ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวางทุกขั้นตอน และน าความคิดเห็นเหล่านั้นมาเป็นขอ้ค านึงพิเศษในการยกร่างและ
พิจารณาแปรญตัติโดยต่อเน่ือง 
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ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีจดัท าใหม่น้ีมีสาระส าคญัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนัของประชาชน
ชาวไทย ในการธ ารงรักษาไว้ซ่ึงเอกราชและความมั่นคงของชาติ  การท านุบ ารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาให้
สถิตสถาพร การเทิดทูนพระมหากษัตริย์เ ป็นประมุขและเป็นม่ิงขว ัญของชาติ การยึดถือระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขเป็นวิถีทางในการปกครองประเทศ การคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม การก าหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้ งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร           
ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งให้สถาบนัศาลและองคก์รอิสระอ่ืน
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดโ้ดยสุจริตเท่ียงธรรม 

เม่ือจดัท าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแลว้ สภาร่างรัฐธรรมนูญไดเ้ผยแพร่ให้ประชาชนทราบและจดัให้มี
การออกเสียงลงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบบั การออกเสียงลงประชามติ
ปรากฏผลว่า ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขา้งมากของผูม้าออกเสียงประชามติเห็นชอบให้น าร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้บังคับ  ประธานสภานิ ติบัญญัติแห่งชา ติ จึ งน า ร่ าง รัฐธรรมนูญข้ึน                
ทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ใหป้ระกาศใชเ้ป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
สืบไป ทรงพระราชด าริวา่สมควรพระราชทานพระบรมราชานุมติัตามมติของมหาชน 

จึงมีพระบรมราชโองการด ารัสเหนือเกลา้เหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ฉบบัน้ีข้ึนไว ้ใหใ้ชแ้ทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2549 ซ่ึงไดต้ราไว ้ณ 
วนัท่ี 1 ตุลาคม พุทธศกัราช 2549 ตั้งแต่วนัประกาศน้ีเป็นตน้ไป 

ของปวงชนชาวไทย จงมีความสมคัรสโมสรเป็นเอกฉันท์ ในอนัท่ีจะปฏิบติัตามและพิทกัษ์รักษา   
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยน้ี เพื่อธ ารงคงไวซ่ึ้งระบอบประชาธิปไตยและอ านาจอธิปไตยของปวงชน
ชาวไทย และน ามาซ่ึงความผาสุกสิริสวสัด์ิพิพฒันชัยมงคลอเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพรแก่อาณา    
ประชาราษฎรทัว่สยามรัฐสีมา สมดงัพระบรมราชปณิธานปรารถนาทุกประการเทอญ” 

รูปแบบที่สองคือการบญัญติัไวเ้ป็นหมวดหน่ึงในรัฐธรรมนูญ เช่นท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 หมวด 3 วา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ตั้งแต่ส่วนท่ี 1 บททัว่ไป 
ส่วนท่ี 2 ความเสมอภาค ส่วนท่ี 3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ส่วนท่ี 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ส่วนท่ี 5 
สิทธิในทรัพยสิ์น ส่วนท่ี 6 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ส่วนท่ี 7 เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน ส่วนท่ี 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ส่วนท่ี 9 สิทธิในการไดรั้บบริการ
สาธารณสุขและสวสัดิการจากรัฐ ส่วนท่ี 10 สิทธิในขอ้มูลข่าวสารและการร้องเรียน ส่วนท่ี 11 เสรีภาพใน
การชุมนุมและการสมาคม ส่วนท่ี 12 สิทธิชุมชน และส่วนท่ี 13 สิทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญ 
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ค าปรารภในรัฐธรรมนูญมีคุณค่าหรือล าดับศักดิ์ทางกฎหมายหรือไม่ 
ปัญหาวา่ค าประกาศหรือค าปรารภท่ีปรากฏอยูใ่นรัฐธรรมนูญจะมีคุณค่าหรือล าดบัศกัด์ิทางกฎหมาย

เช่นใดนั้น ในปัญหาดงักล่าวไดมี้ผูใ้หค้วามเห็นไวแ้ตกต่างกนับา้งวา่ค าประกาศหรือค าปรารภไม่มีคุณค่าทาง
กฎหมาย บา้งก็กล่าวว่ามีคุณค่าทางกฎหมายเทียบเท่ากบัรัฐธรรมนูญ ดงันั้นในกรณีดงักล่าวจึงแบ่งออกได้
เป็นความเห็นดงัน้ี 
 ความเห็นแรก ค  าปรารภ หรือค าประกาศเป็นเพียงแต่การแสดงถึงแนวคิดทางปรัชญาโดยปราศจาก
อ านาจบงัคบัตามกฎหมายซ่ึงอาจจะถือเป็นหลกัแก่ผูร่้างรัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่ใช้เป็นหลกัแก่ฝ่ายตุลาการ 
เพราะประการแรก ผูมี้อ  านาจในการก่อตั้งองค์กรไม่ได้มีเจตนาให้เป็นเน้ือความของกฎหมายโดยตรง 
ประการท่ีสอง บางท่านอา้งวา่รัฐธรรมนูญตอ้งมีเน้ือความในการก่อตั้งองคก์รและก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและ
ความสัมพนัธ์ขององค์กรต่อกนั การประกาศสิทธิเสรีภาพประชาชนไม่ใช่เน้ือความเก่ียวกบัองค์กรเลย จึง
เป็นเร่ืองท่ีไม่ใช่รัฐธรรมนูญโดยสภาพ และประการท่ีสาม บางท่านยนืยนัวา่การประกาศเช่นน้ีถึงจะมีผลทาง
กฎหมายก็มีผลระหวา่งปัจเจกชนต่อกนัเท่านั้น จะใช้ยนัรัฐหรือองคก์รของรัฐไม่ได ้ประการท่ีส่ี มีผูเ้ห็นว่า    
ผูร่้างรัฐธรรมนูญไม่มีเจตนาตอ้งการให้ค  าประกาศหรือค าปรารภมีคุณค่าทางกฎหมายใดๆ เลยเพราะว่าค า
ประกาศหรือค าปรารภดงักล่าวนั้นดูเน้ือหาแลว้กวา้งจนเกินไปและพิจารณาไดว้า่มีเจตนาวางส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่
กฎเกณฑม์ากกวา่จะเป็นการวางหลกัการ 
 ความเห็นทีส่อง ค  าปรารภหรือค าประกาศมีผลเป็นกฎหมายและมีค่าเท่ากบัรัฐธรรมนูญและถา้มีการ
ฝ่าฝืนบทบญัญติัดงักล่าว ผูฝ่้าฝืนก็จะถูกลงโทษตามกฎหมาย เพราะประการแรก การร่างค าประกาศใช้
รัฐธรรมนูญเป็นไปโดยองคก์รและกระบวนการเดียวกนัทั้งค  าปรารภ และเน้ือหาในตวัรัฐธรรมนูญและไม่
เคยปรากฏหลกัฐานจากเจตนารมณ์ของผูมี้อ  านาจสูงสุดในการก่อตั้งองคก์รทางการเมืองเลยว่า ตอ้งการให้
แยกค าปรารภไม่ใหผ้ลทางกฎหมาย ประการท่ีสอง ส าหรับเน้ือความรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ไดมี้กฎเกณฑ์ใดเลย
ท่ีบอกว่าจะต้องก่อตั้ งองค์กรอย่างเดียวแล้วให้องค์กรเหล่านั้นก าหนดเน้ือหาเอาเอง ประการท่ีสาม 
รัฐธรรมนูญจะวางเป้าหมายหรืออุดมการณ์เอาไวโ้ดยผา่นบทบญัญติัทั้งหลาย ให้องคก์รท่ีตั้งข้ึนตอ้งเดินตาม
การบญัญติัเร่ืองสิทธิเสรีภาพเอาไวใ้นค าปรารภหรือประกาศท่ีเป็นส่วนหน่ึงแห่งค าปรารภรัฐธรรมนูญจึง
เป็นการวางเป้าหมายหรืออุดมการณ์โดยตรงท่ีอาจเรียกไดว้า่ “เจตนารมณ์” หลกัซ่ึงตอ้งการแสดงให้เห็นชดั
แจง้ก่อนบทบญัญติัอ่ืนๆ ดว้ยซ ้ าไป จึงเห็นไดช้ดัวา่ค าปรารภหรือค าประกาศมีผลเป็นกฎหมาย  
 
ความหมายของค าว่า “กฎหมาย” 
 ค าวา่ “กฎหมาย” น้ี พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใ้ห้ความหมายวา่ “กฎหมาย 
คือ กฎท่ีสถาบนัหรือผูมี้อ  านาจสูงสุดรัฐตราข้ึนหรือท่ีเกิดข้ึนจากจารีตประเพณีอนัเป็นท่ียอมรับนบัถือเพื่อใช้
ในการบริหารประเทศ เพื่อใชบ้งัคบับุคคลให้ปฏิบติัตามหรือเพื่อก าหนดระเบียบแห่งความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลหรือระหวา่งบุคคลกบัรัฐ” และคู่มือตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมายซ่ึงจดัท าโดยส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2547 ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
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ของรัฐทราบและถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดไดใ้ห้ความหมายของ “กฎหมาย” วา่ เป็นขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัท่ี
ตราข้ึนเพื่อบงัคบัใหบุ้คคลตอ้งปฏิบติั ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายจะไดรั้บผลร้ายหรือถูกลงโทษ 
 
หลกัการแบ่งแยกอ านาจ 
 หลกัการแบ่งแยกอ านาจรัฐมีการใชอ้  านาจอยูส่ามประการดว้ยกนัคือ 

ประการแรก การออกกฎหมายมาบงัคบัการด าเนินชีวิตของประชาชนทัว่ไป อ านาจในการออก
กฎหมาย การแกไ้ขกฎหมาย และการยกเลิกกฎหมายนั้นคือ อ านาจนิติบญัญติั 
 ประการท่ีสอง การดูแลรักษาความมัน่คงปลอดภยัภายในและภายนอกประเทศ และใชก้ าลงัเพื่อให้
ประชาชนเคารพกฎหมาย ภารกิจน้ีเป็นการปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมายคือ อ านาจบริหาร 
 ประการสุดทา้ย การลงโทษบุคคลเม่ือมีการกระท าผิดกฎหมาย และจดัให้มีการพิพากษาวินิจฉยัขอ้
พิพาทระหวา่งเอกชนท่ีอยูใ่ตก้ฎหมายคือ อ านาจตุลาการ 
 จากท่ีกล่าวจะเห็นวา่การแบ่งแยกอ านาจยอ่มหมายถึงองคก์รท่ีใช้อ านาจดว้ย โดยมีจุดมุ่งหมายมิให้
องคก์รใดองคก์รหน่ึงของรัฐมีอ านาจมากจนเป็นการผกูขาด โดยไดมี้การแบ่งแยกองคก์รผูใ้ชอ้  านาจออกดงัน้ี 
1. องคก์รนิติบญัญติั เป็นองคก์รท่ีมีอ านาจในการตรากฎหมายซ่ึงใชอ้  านาจนิติบญัญติั 
2. องคก์รบริหาร เป็นองคก์รท่ีใชอ้  านาจในการปกครองประเทศ 
3. องคก์รตุลาการ เป็นองคก์รท่ีใชอ้  านาจในการอ านวยความยติุธรรมเม่ือมีขอ้พิพาทเกิดข้ึน 
 แต่ในปัจจุบนัน้ี ความเป็นพลวตัของสังคมในประเทศและระหวา่งประเทศท าให้รัฐธรรมนูญแต่ละ
ประเทศไม่สามารถจ ากดัตนเองได้ แต่ในเร่ืองการแบ่งแยกอ านาจเท่านั้น หมายความว่า รัฐธรรมนูญนั้น
จะตอ้งเร่ิมหันไปมองดูรอบขา้งอีกด้วยและปรับเปล่ียนให้ทนักบัพลวตัของสังคม ดงัเช่นการรวมตวัของ
สหภาพยุโรปเป็นตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นอย่างเด่นชดัว่าแต่ละประเทศท่ีเขา้มารวมตวักนันั้นจะตอ้งยินยอม
พร้อมใจสละอ านาจอธิปไตยบางอย่างของตนลงไป เช่นอ านาจอธิปไตยทางดินแดน อ านาจอธิปไตยทาง
การเงิน เช่น การใช้เงินสกุลยูโรใน ค.ศ.๒๐๐๒ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศจะตอ้ง
ปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กนัได ้
 การแบ่งแยกอ านาจเป็นหลกัการส าคญัในการก าหนดขอบเขตการใช้อ านาจรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม
แนวความคิดในเร่ืองของการใชอ้  านาจของรัฐนั้นยงัเป็นสาระส าคญัคือของโครงสร้างทางกฎหมายในรัฐแต่
ละรัฐอยูดี่ เช่น อ านาจรัฐในยามวกิฤตเป็นตวัอยา่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นในเร่ืองดงักล่าว 
 โดยหลกัการนั้นการแบ่งแยกอ านาจไม่จ  าเป็นเสมอไปท่ีจะตอ้งให้องคก์รผูใ้ชอ้  านาจทั้งสามมีความ
เท่าเทียมกนั อ านาจใดอ านาจหน่ึงอาจอยูเ่หนืออีกอ านาจได ้แต่มิใช่อยูเ่หนือกวา่ในลกัษณะท่ีเด็ดขาดสมบูรณ์ 
กล่าวคือจะตอ้งมีมาตรการท่ีเป็นหลกัประกนัในการด าเนินการตามอ านาจในแต่ละองคก์ร คือมีการคานและ
ดุลอ านาจระหวา่งกนั และถือไดว้า่หวัใจส าคญัอีกประการหน่ึงของการแบ่งแยกการใชอ้  านาจ ก็คือ การคาน
และดุลอ านาจนั้นเอง 
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หลกันิติธรรมภายใต้บทบัญญตัิรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรค 2 และ มาตรา 78 (6)              
ไดบ้ญัญติัถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคคล องคก์รและหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนการบริหารราชการแผน่ดิน
ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรมดงัน้ี 
 มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจ
นั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 
 การปฏิบติัหนา้ท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของ
รัฐ ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม 
 มาตรา 78 รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผน่ดินดงัต่อไปน้ี  

ฯลฯ 
 (6) ด าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐตาม
กฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐด าเนินการอยา่งเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผน่ดิน
เป็นไปตามหลกันิติธรรม 

ฯลฯ 
การอธิบายความหมายของค าว่า “หลกันิติธรรม” 
 ค านิยามของ “หลกันิติธรรม” มีมากมายหลากหลาย เร่ิมตั้งแต่ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ.2542 ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “นิติธรรม” ว่า หมายถึง “หลกัพื้นฐานแห่งกฎหมาย” และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี   พ.ศ.2542 ขอ้ 4.2(1) 
ก าหนดว่า “หลกันิติธรรม” ได้แก่ “การตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้ทนัสมยัและเป็นธรรมเป็นท่ี
ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการ
ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของตวับุคคล แต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีการอธิบาย
ความหมายของค าวา่ “หลกันิติธรรม” หมายความถึง “หลกัการแห่งกฎหมายท่ีเทอดทูนศกัด์ิศรีแห่งความเป็น
มนุษย์และยอมรับนับถือสิทธิและเสรีภาพแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม รัฐต้องให้ความอารักขาคุม้ครอง
มนุษยชนใหพ้น้จากลทัธิทรราชย ์หากมีขอ้พิพาทใดๆ เกิดข้ึนไม่วา่ระหวา่งรัฐกบัเอกชน หรือระหวา่งเอกชน
ต่อเอกชนศาลสถิตยุติธรรมเท่านั้นท่ีมีอ านาจอิสระและเด็ดขาดในการตดัสินขอ้พิพาทนั้นตามกฎหมายของ
บา้นเมือง” 
 นอกจากน้ีย ังได้มีการให้ค  านิยามของ “หลักนิติธรรม” ต่อไปอีกว่า  “หลักนิติธรรม” คือ               
“การปกครองประเทศโดยกฎหมาย กล่าวคือ บุคคลเสมอภาคกนัในกฎหมายบุคคลจกัตอ้งรับโทษในการ
กระท าผิดอนัใด ต่อเม่ือมีกฎหมายบญัญติัไวว้่า การกระท านั้นเป็นความผิดและก าหนดโทษไวแ้ละจะตอ้ง
ได้รับการพิจารณาคดีจากศาลยุติธรรม ท่ีมีความเป็นอิสระในการช้ีขาดตดัสินคดีไม่ว่าจะเป็นขอ้พิพาทท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งเอกชนดว้ยกนัเองก็ดี หรือระหวา่งเอกชนกบัรัฐก็ดี” และ 
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 “หลกันิติธรรม” หมายถึง “การตรากฎหมายท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม การด าเนินการให้ถูกตอ้งตามหลกั
กฎหมายการก าหนดกฎ กติกา และมีการปฏิบติัตาม กฎ กติกาท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัดโดยค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพ ความยติุธรรมของประชาชน” 
 ได้มีผูใ้ห้ค  านิยามของ “หลักนิติธรรม” กันอีกมากมายโดยได้อธิบายว่า “หลักนิติธรรม” ต้อง
ประกอบดว้ยแปดขอ้  
 ขอ้หน่ึง ทุกคนตอ้งเคารพกฎหมายท่ีมีอยู ่
 ขอ้สอง กฎหมายตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหนา้โดยทัว่กนั 
 ขอ้ท่ีสาม กฎหมายตอ้งไม่มีผลยอ้นหลงั 
 ขอ้ท่ีส่ี กฎหมายตอ้งบญัญติัไวช้ดัเจนเพื่อหลีกเล่ียงการใชดุ้ลยพินิจตามอ าเภอใจโดยมิชอบ 
 ขอ้ท่ีหา้ กฎหมายตอ้งหลีกเล่ียงความขดัแยง้กนัเอง 
 ขอ้ท่ีหก กฎหมายตอ้งไม่บงัคบัส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้
 ขอ้ท่ีเจ็ด กฎหมายตอ้งยืนยงคงอยูเ่พื่อให้หย ัง่รากลึกในสังคม แต่ตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสภาพความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมได ้
 ขอ้ท่ีแปด การบงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งสอดคลอ้งกบักฎเกณฑท่ี์ประกาศไวทุ้กประการ 
 
 อยา่งไรก็ดีในเร่ืองของ “หลกันิติธรรม” ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับในทางสากลวา่ ไม่มีนิยามศพัทท่ี์เป็นท่ี
ยุติแน่นอนตายตวัแต่เป็นหลกัคิดท่ีเป็นพลวตัหรือไดนามิกส์ท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสภาพเหตุการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวฒันธรรมของแต่ละประเทศ 
 
หลกันิติธรรมกบัการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารเพือ่ความมั่นคงของชาติ 
 ถ้ากล่าวว่ารัฐเป็นผูแ้สดงออกอ านาจการเมืองอย่างเป็นนามธรรมรัฐธรรมนูญก็เป็นผูแ้สดงออก
อ านาจการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม รัฐเกิดข้ึนเพื่อความสงบสุขของสังคมรัฐ แต่การด าเนินให้เกิดความสงบ
สุขแก่สังคมรัฐไดน้ั้นก็ตอ้งมีกลไกหรือเคร่ืองมือท่ีจบัตอ้งไดแ้ละน าพาไปซ่ึงความสงบสุขของสังคมรัฐนั้น 
กลไกหรือเคร่ืองมือดงักล่าวคือ รัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐท่ีมีข้ึนเพื่อสร้างความสงบสุขให้แก่
ประชาชนและสังคมของรัฐอยา่งไรก็ตาม รัฐธรรมนูญเพียงล าพงัก็ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวได ้
ดงันั้นรัฐธรรมนูญจึงไดส้ร้างกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีอยู่ในล าดบัศกัด์ิท่ีต ่ากวา่ข้ึนมา เพื่อช่วยในการ
สร้างความสงบสุขของสังคมรัฐให้เกิดข้ึนได ้และ ณ จุดดงักล่าวจึงกล่าวถึงกนัวา่รัฐธรรมนูญเป็นท่ีมาของ
ระบบกฎหมายของรัฐ 
 โดยท่ีฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้บรรลุตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงต่อรัฐสภา มีหนา้ท่ีเสนอ
ร่างกฎหมาย เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารประเทศ มีภาระส าคญัท่ีจะตอ้งกระท าเพื่อผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งเพื่อตอบสนองต่อความอยูดี่มีสุขของประชาชนภารกิจท่ีส าคญัประเภทหน่ึง คือ รักษาไวซ่ึ้ง
ความมัน่คงแห่งรัฐและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง โดยการบงัคบัใชก้ฎหมายให้เป็นกฎหมาย
อย่างถูกตอ้งและยุติธรรมโดยปราศจากการเลือกปฏิบติั แมรั้ฐธรรมนูญจะบญัญติัรับรองคุม้ครองสิทธิและ
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เสรีภาพของบุคคลไวร้วมถึงก าหนดให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐตอ้งเป็นไป
ตามหลกันิติธรรมก็ตาม แต่ในขณะเดียวกนัก็มีการจ ากดัวา่การใชสิ้ทธิและเสรีภาพตอ้งไม่กระทบกระเทือน
ต่อความมัน่คงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของสังคม มิฉะนั้นและฝ่ายบริหารก็สามารถใชก้องก าลงัของ
รัฐเขา้มาจดัการไดโ้ดยอา้งวา่เป็นการใชอ้  านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยถือเอาวา่ความมัน่คงของชาติและ
ประโยชน์ของมหาชนอยูเ่หนือส่ิงอ่ืนใด 
 แต่อย่างไรก็ตามการปกครองประเทศในรูปแบบท่ีเป็นนิติรัฐนั้นหมายความว่า ฝ่ายบริหารหรือ
รัฐบาลมีหนา้ท่ีจะตอ้งเคารพและปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมายเช่นเดียวกบัประชาชนทัว่ไปโดยไม่อาจ
อยูเ่หนือกฎหมายและตอ้งบริหารประเทศโดยใชอ้ านาจตามกฎหมายในขอบเขตท่ีกฎหมายไดใ้ห้อ านาจไวจ้ะ
กระท าเกินขอบอ านาจของกฎหมายไม่ได ้เพราะจะเป็นการใช้อ านาจตามอ าเภอใจขดัต่อหลกันิติธรรมและ
ตอ้งรับผดิชอบต่อการกระท าซ่ึงเป็นการใชอ้  านาจเกินส่วนนั้น 
 โดยเหตุท่ีฝ่ายบริหารมีจุดมุ่งหมายท่ีจะคุม้ครองเสถียรภาพและรักษาผลประโยชน์ของรัฐเป็นส าคญั 
เพื่อความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงของรัฐท าให้ง่ายต่อการปกครองประเทศ การบริหารประเทศใน
สังคมนิติรัฐดังกล่าว จึงต้องยึดถือกฎหมายเป็นส าคัญและฝ่ายบริหารจะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของ      
ปัจเจกชนภายใตห้ลกันิติธรรมดว้ย 
 อน่ึงในภาวะฉุกเฉินท่ีคุกคามต่อความมัน่คงของรัฐ ความเป็นความตายของประเทศอาจจะเป็นการ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมอบอ านาจใหฝ่้ายบริหารควบคุมสถานการณ์นั้น แมจ้ะเป็นกรณีท่ีเป็นภาวะฉุกเฉิน “หลกันิติ
ธรรม”  ก็ประสงคใ์หฝ่้ายบริหารใชค้วามพยายามทุกวถีิทางท่ีจะระวงัในเร่ืองขอบเขต วตัถุประสงคใ์นการใช้
อ านาจตามกฎหมายเพื่อน าไปปฏิบติัให้เกิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ประการส าคญัท่ีสุดคือไม่วา่กรณีใดๆ 
สิทธิขั้นมูลฐานของมนุษยจ์ะไม่ถูกละเมิดหรือทอดทิ้ง 
 
หลกันิติธรรม : การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารโดยเปรียบเทยีบ 
 1. ตามประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 43 พ.ศ.2503 ก าหนดให้ควบคุมตวับุคคลไวใ้นฐานะเป็น
บุคคลอนัธพาลโดยแสดงความมุ่งหมายในการใชอ้  านาจของฝ่ายบริหารเพื่อความสงบสุขของสังคม สรุปได้
ดงัน้ี 
 “...คณะปฏิวติัเห็นว่าเท่าท่ีไดด้ าเนินการจบักุมปราบปรามผูป้ระพฤติตนเป็นอนัธพาลเร่ิมตน้ตลอด
มาจนบดัน้ีนั้น ประชาชนส่วนมากไดรั้บความร่มเยน็เป็นสุข ยอ่มคลายความเดือดร้อนและหวาดเกรงภยัอนั
จะถูกข่มเหงรังแกโดยไม่เป็นธรรม แต่ความเดือดร้อนหวาดระแวงดงักล่าวน้ียงัหาหมดส้ินไปไม่ ในเม่ือ
บุคคลท่ีประพฤติตนเป็นอนัธพาลท่ียงัไม่ละเลิกนิสัยและถูกปล่อยตวัมาอีก คณะปฏิวติัมีเจตนารมณ์อนัแรง
กลา้ท่ีจะกวดขนัปราบปรามและท าการอบรมบ่มนิสัยผูท่ี้ประพฤติตนเป็นอนัธพาล ให้กลบัตนเป็นพลเมืองดี 
เพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชน...” 
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อยา่งไรก็ดีศาลแขวงอุบลราชธานี ไดมี้ความเห็นในคดีอาญาหมายเลขด าท่ี 918/2512 วา่ประกาศของ
คณะปฏิวติัฉบบัน้ีแยง้หรือขดัต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยเหตุผลสรุปไดด้งัน้ี คือ 
 1.1 การท่ีประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัน้ี ให้ผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาลหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็น
ผูมี้อ  านาจวินิจฉยัช้ีขาดว่าบุคคลใดมีความผิดตามประกาศหรือไม่อีกทั้งให้มีอ านาจสั่งให้ส่งตวับุคคลไปยงั
สถานอบรมและฝึกอาชีพมีผลเท่ากบัการตั้งใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารมีอ านาจท าการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ช้ีความผดิและลงโทษบุคคลไดเ้ป็นการตั้งศาลข้ึนใหม่ เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมีขอ้หาความผิดฐานมีนิสัย
และประพฤติตนเป็นอนัธพาลโดยเฉพาะ แทนศาลธรรมดาท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย จึงเป็นการแยง้หรือขดัต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
 1.2 ประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัน้ี มิไดก้ าหนดระยะเวลาลงโทษท่ีแน่นอนไวโ้ทษท่ีจะลงแก่บุคคล
นั้นจะหนกัหรือเบาสถานใด สุดแต่คณะกรรมการจะพิจารณาและมีค าสั่ง ท าใหโ้ทษท่ีไดรั้บไม่ไดส้ัดส่วนกบั
ความผดิท่ีถูกกล่าวหาและไม่เป็นธรรม 
 1.3แต่ในท่ีสุดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดว้ินิจฉยัไวใ้นค าวินิจฉยัท่ี ต.1/2513 วา่ประกาศของคณะ
ปฏิวติัฉบบัท่ี 43 ไม่แยง้หรือขดัต่อรัฐธรรมนูญโดยให้เหตุผลสนบัสนุนแนวความคิดของฝ่ายบริหารท่ีวา่ฝ่าย
บริหารมีเจตน์จ านงท่ีจะรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 2. ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 213/2518 ศาลฎีกาโดยท่ีประชุมใหญ่ตดัสินว่า ประกาศของคณะปฏิวติั
ฉบบัท่ี 21 นั้น มุ่งหมายให้อ านาจพนกังานสอบสวนท่ีจะควบคุมบุคคลอนัธพาลผูก้ระท าละเมิดกฎหมายได้
มากข้ึน โดยใชอ้ านาจควบคุมคร้ังแรกถึง 30 วนั กล่าวคือเป็นการขยายอ านาจการควบคุมคร้ังแรกในประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 87 นัน่เอง แต่หาไดมุ้่งหมายให้อ านาจท่ีจะควบคุมบุคคลอนัธพาลไว้
เฉยๆ โดยไม่มีขอ้หาวา่ละเมิดกฎหมายและโดยไม่มีการสอบสวนไม่ เจา้พนกังานจึงไม่อาจท่ีจะควบคุมผูใ้ด
โดยอา้งวา่เป็นบุคคลอนัธพาล แต่ปราศจากขอ้กล่าวหาวา่ผูน้ั้นไดก้ระท าการละเมิดต่อกฎหมาย 
 กรณีดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นแนวความคิดท่ีแตกต่างกนั ช้ีให้เห็นว่าฝ่ายบริหารยึดมัน่ในหลกั
เร่ืองความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่ฝ่ายตุลาการยึดมัน่ในหลกันิติธรรม ซ่ึงมุ่งท่ีจะคุม้ครองเสรีภาพ
ส่วนบุคคล 
 แต่ในบางกรณีก็ยอมรับอ านาจอนัเด็ดขาดของฝ่ายบริหาร ในเมือฝ่ายบริหารเข้ายึดอ านาจการ
ปกครองของประเทศไดเ้ป็นผลส าเร็จ เม่ือฝ่ายบริหารไดอ้อกประกาศและค าสั่งบงัคบัใชแ้ก่ประชาชนโดยไม่
ผา่นทางรัฐสภา ศาลไทยก็วนิิจฉยัวา่ประกาศหรือค าสั่งนั้นถือวา่เป็นกฎหมาย เช่น 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 662/2506 เม่ือคณะปฏิวติัได้ท าการเขา้ยึดอ านาจปกครองประเทศได้เป็น
ผลส าเร็จ หัวหน้าคณะปฏิวติัย่อมเป็นผูใ้ช้อ  านาจปกครองบา้นเมือง ข้อความใดท่ีหัวหน้าคณะสั่งบงัคบั
ประชาชนก็ถือว่าเป็นกฎหมาย แมพ้ระมหากษตัริยจ์ะมิไดท้รงตราออกมาดว้ยค าแนะน ายินยอมของสภา
ผูแ้ทนราษฎร หรือสภานิติบญัญติัของประเทศก็ตาม 
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แนวค าพพิากษาและค าวนิิจฉัยของศาลเกีย่วกบั “ความมั่นคง”  
1. ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1785/2513  
ถอ้ยค าในมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร พุทธศกัราช 2502 มาตรา 17 วรรคแรก

บญัญติัว่า “ในระหว่างท่ีใชธ้รรมนูญน้ี ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเป็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการระงบัหรือ
ปราบปรามการกระท าอนัอาจเป็นการบ่อนท าลายก่อกวนหรือคุกคามความสงบสุขท่ีเกิดข้ึนภายในหรือมา
จากภายนอกราชอาณาจกัรให้นายกรัฐมนตรีโดยมติของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งการ หรือกระท าการใดๆ 
ไดแ้ละใหถื้อวา่ค าสั่ง หรือการกระท าเช่นวา่นั้นเป็นค าสั่ง หรือการกระท าท่ีชอบดว้ยกฎหมาย” นั้น ค าวา่ “มี
อ านาจสั่งการ หรือการกระท าใดๆ” ย่อมรวมถึงการสั่งจ  าคุกดว้ย เม่ือนายกรัฐมนตรีโดยมติคณะรัฐมนตรีมี
ค าสั่งว่าการกระท าของผูร้้องท่ีร่วมกนัมียาปลอมไวข้าย และปลอมยาของผูอ่ื้นเป็นการบ่อนท าลายความ
มัน่คงของราชอาณาจกัรให้จ  าคุกผูร้้องไวน้ั้นผูร้้องจะเถียงว่าการกระท าของผูร้้องไม่ถึงกบัเป็นการบ่อน
ท าลายความมัน่คงของราชอาณาจกัรหาไดไ้ม่เพราะเป็นดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีโดยมติของคณะรัฐมนตรี
สั่งการไปตามอ านาจท่ีมีอยูต่ามกฎหมาย และไม่มีบทกฎหมายใดให้ศาลมีอ านาจร้ือฟ้ืนแกไ้ขการใชดุ้ลพินิจ
ของนายกรัฐมนตรีโดยมติคณะรัฐมนตรีในกรณีเช่นน้ีได ้เวน้แต่มตินั้นเป็นการกระท านอกเหนือความใน
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร และการใช้อ านาจของนายกรัฐมนตรีโดยมติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 
๑๗ ดังกล่าว เป็นขอ้ยกเวน้ จึงไม่ขดัต่อมาตรา 5 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร ซ่ึงบญัญติัว่า 
“พระมหากษตัริยท์รงตราพระราชบญัญติัใช้บงัคบัโดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา คณะรัฐมนตรีใช้
อ านาจบริหารและศาลใช้อ านาจตุลาการ ทั้งน้ีในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย”์ และไม่ขดัต่อมาตรา 20 
วรรคแรกแห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร ซ่ึงบญัญติัว่า “ในเม่ือไม่มีบทบญัญติัแห่งธรรมนูญน้ี
บงัคบัแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย” 
เพราะไม่ใช่กรณีท่ีในธรรมนูญน้ี ไม่มีบทบญัญติัแห่งธรรมนูญน้ีบงัคบัแก่กรณีใดอนัจะตอ้งวินิจฉยักรณีไป
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย 
 2. ค าวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี 12/2552 
 ศาลจงัหวดัสระบุรีส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 45 พ.ศ.
2515 ขอ้ 3 ซ่ึงห้ามมิให้จ  าหน่ายและบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมระหว่างเวลาตี 1 ถึงตี 5 เวน้แต่จะได้รับ
อนุญาติจาก ผบ.ตร. หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าประกาศของคณะปฏิวติัดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันมิให้เหล่า
มิจฉาชีพใช้สถานจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นแหล่งมัว่สุมในยามวิกาล ซ่ึงอาจมีค าวามจ าเป็นตาม
สภาวการณ์ของประเทศในขณะนั้น แต่ในปัจจุบนัสังคมไทยได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก เศรษฐกิจของ
ประเทศมีความเจริญกา้วหนา้ทั้งดา้นอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ท าให้การประกอบอาชีพการงาน และ
การเดินทางของผูป้ฏิบติังานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จ าเป็นตอ้งกระท าในยามค ่าคืนมากข้ึน 
 การห้ามมิให้ประชาชนขายอาหารหรือเคร่ืองด่ืมในช่วงเวลาดงักล่าว ยอ่มเป็นการจ ากดัเสรีภาพใน
การประกอบอาชีพการงานและการแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 วรรคหน่ึง
โดยตรง 
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 ถึงแมม้าตรา 43 วรรคสอง จะยกเวน้ให้รัฐบญัญติักฎหมายจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวได้บา้ง แต่ก็ให้
กระท าได้ “เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุม้ครอง
ประชาชน...หรือเพื่อป้องกนัการผูกขาดหรือขจดัความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนั” เท่านั้น ซ่ึงกรณีน้ีมิไดมี้
ลกัษณะตามขอ้ยกเวน้ดงักล่าวแต่ประการใดเลย ทั้งยงัเป็นการจ ากดัสิทธ์ิเสรีภาพของประชาชนเกินความ
จ าเป็นและกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธ์ิและเสรีภาพนั้น อนัเป็นการตอ้งห้ามตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 29 อีกดว้ย 
 ถึงแมจ้ะมีการผอ่นผนัให้ขอรับอนุญาตจาก ผบ.ตร. หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัได ้ก็ยงัคงเป็นภาระแก่
การใช้สิทธ์ิเสรีภาพนั้นโดยไม่จ  าเป็นอยู่ดี เพราะการท่ีจะให้ประชาชนท่ีประกอบการคา้ขายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมตอ้งไปขออนุญาตจากเจา้หน้าท่ีระดบัสูงของรัฐก่อนนั้นเป็นส่ิงท่ียากต่อการปฏิบติั ทั้งยงัท าให้
ประชาชนผูป้ระกอบสัมมาชีพตอ้งตกอยูใ่ตอ้  านาจครอบง าของเจา้หนา้ท่ีโดยปราศจากเหตุผลอนัสมควรอีก
ดว้ย 
 จึงวนิิจฉยัวา่ บทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าวขดัแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 และมาตรา 29 วรรค
หน่ึง เป็นอนัใชบ้งัคบัไม่ได ้ตามมาตรา 6 
 
อ านาจฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายพเิศษด้านความมั่นคง 

กฎหมายพิเศษดา้นความมัน่คงสรุปโดยยอ่ 
 1. พระราชก าหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ.2524 
    1.1 เจตนารมณ์ของกฎหมายโดยท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งควบคุมสินคา้ชายแดนเพื่อป้องกนัและ
ปราบปรามการกระท าอันกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยตามบริเวณ
ชายแดน 
    1.2 อ านาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติัการ 
         1.2.1 เขา้ไปตรวจคน้ในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใดๆ ไดทุ้กเวลาเม่ือมีเหตุอนัความ
สงสัยวา่มีการกระท าความผดิ 
         1.2.2 ตรวจคน้บุคคลใดๆ เม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่กระท าผดิ 
         1.2.3 ตรวจคน้ยานพาหนะท่ีจะเขา้หรือออกนอกเขตควบคุมไดทุ้กเวลาและสั่งเจา้ของหรือผู ้
ควบคุมยานพาหนะใหห้ยดุ จอด น ายานพาหนะไปยงัท่ีหน่ึงท่ีใดเพื่อตรวจคน้และสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 
         1.2.4 สั่งบุคคลใดๆ มาให้ถอ้ยค าหรือส่งบญัชี เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนเพื่อประโยชน์แก่การ
ด าเนินการตามพระราชก าหนดน้ี 
         1.2.5 ยึดหรืออายดัส่วนตวั เอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ หรือส่ิงของใดๆ ท่ีเส่ียงกบัการ
กระท าความผดิตามพระราชก าหนด 
         1.2.6 จบั ควบคุม และสอบสวน หรือส่งผูต้อ้งหาไปยงัพนกังานสอบสวนเพื่อด าเนินการต่อไป
ก็ได ้
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         1.2.7 ควบคุมผูต้อ้งหาไวเ้พื่อสอบสวนไดไ้ม่เกิน 30 วนั นบัแต่วนัถูกจบัเม่ือควบคุมครบ 30 วนั 
ถา้จ าเป็นใหย้ดึค าร้องต่อบุคคล ออกหมายขงัผูต้อ้งหาต่อ ศาลมีอ านาจสั่งขงัหลายคร้ังติดๆ กนัไดแ้ต่คร้ังหน่ึง
ตอ้งไม่เกิน 15 วนั และรวมกนัทั้งหมดตอ้งไม่เกิน 60 วนั  
 
 2. พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
    2.1 เจตนารมณ์ของกฎหมาย เน่ืองจากในปัจจุบนัมีปัญหาเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐมีความ
ร้ายแรงมากยิง่ข้ึนจนอาจกระทบต่อเอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขตและก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
ในประเทศ รวมทั้งท าใหป้ระชาชนไดรั้บอนัตราย หรือเดือดร้อนจนไม่อาจใชชี้วิตอยา่งเป็นปกติสุข และไม่
อาจแกไ้ขปัญหาดว้ยการบริหารราชการในรูปแบบปกติได ้สมควรตอ้งก าหนดมาตรการในการบริหาร
ราชการส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินไวเ้ป็นพิเศษ เพื่อให้รัฐสามารถรักษาความมัน่คงของรัฐและความ
ปลอดภยัของประชาชนใหก้ลบัสู่สภาพปกติไดโ้ดยเร็ว 
    2.2 “สถานการณ์ฉุกเฉิน” หมายความวา่ สถานการณ์อนักระทบ หรืออาจกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นภยัต่อความมัน่คงของรัฐ หรืออาจท าใหป้ระเทศหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของ
ประเทศตกอยูใ่นสภาวะคบัขนั หรือมีการกระท าความผดิเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
การรบ หรือการสงคราม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว ้ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เอกราชและบูรณาภาพแห่งอาณา
เขต ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยัของประชาชน การด ารงชีวติโดยปกติสุข
ของประชาชน การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือ
แกไ้ขเยยีวยาความเสียหายจากภยัพิบติัสาธารณะอนัมีมาอยา่งฉุกเฉินและร้ายแรง 
   2.3 การออกขอ้ก าหนดต่างๆ นายกรัฐมนตรีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจจากนายกรัฐมนตรีมีอ านาจ
ออกขอ้ก าหนดดงัน้ี 
     2.3.1 หา้มมิใหบุ้คคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต
จากพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือเป็นบุคคลซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
     2.3.2 หา้มมิใหมี้การชุมนุมหรือมัว่สุมกนั ณ ท่ีใดๆ หรือกระท าการใดอนัเป็นการยยุงใหเ้กิด
ความไม่สงบเรียบร้อย 
     2.3.3 หา้มการเสนอข่าว การจ าหน่าย หรือท าใหแ้พร่หลายซ่ึงหนงัสือ ส่ิงพิมพ ์หรือส่ืออ่ืนใดท่ี
มีขอ้ความอาจเกิดความเขา้ใจผดิในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ฯลฯ 
     2.3.4 หา้มการใชเ้ส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะหรือก าหนดเง่ือนไขในการใชเ้ส้นทางหรือ
ยานพาหนะ 
     2.3.5 หา้มการใชอ้าคารหรือเขา้ไปอยูใ่นสถานท่ีใดๆ  
     2.3.6 ใหอ้พยพประชาชนออกจากพื้นท่ีท่ีก าหนดเพื่อความปลอดภยัของประชาชน หรือหา้ม
ผูใ้ดเขา้ในพื้นท่ีท่ีก าหนด 



13 

 2.4 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง 
    2.4.1 ลกัษณะของสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง 
    มีการก่อการร้าย การใชก้ าลงัประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นหรือมีเหตุอนัควรเช่ือ
ไดว้า่ มีการกระท าท่ีมีความรุนแรงกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของรัฐ
หรือบุคคล และมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเร่งแกไ้ขปัญหาให้ยติุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทนัท่วงที   
    2.4.2 นายกรัฐมนตรีประกาศไดโ้ดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
    2.4.3 นายกรัฐมนตรีมีอ านาจดงัน้ี 
  1) ประกาศใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจจบักุมและควบคุมบุคคลท่ีตอ้งสงสัยเก่ียวกบั
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
  2) ประกาศใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีออกค าสั่งเรียกใหบุ้คคลใดมารายงานตวัต่อ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือมาให้ถอ้ยค าหรือส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  3) ประกาศใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจออกค าสั่งยดึหรืออายดัอาวธุ สินคา้ เคร่ืองอุปโภค 
เคมีภณัฑ ์หรือวตัถุอ่ืนใด ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ไดใ้ชห้รือจะใชส่ิ้งนั้นเพื่อกระท าการหรือสนบัสนุน
การกระท าใหเ้กิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  4) ประกาศใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจออกค าสั่งตรวจคน้ ร้ือ ถอนหรือท าลายซ่ึงอาคาร 
ส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงกีดขวางตามความจะเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อระงบัเหตุการณ์ร้ายแรงใหย้ติุโดยเร็ว 
  5) ประกาศใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจออกค าสั่งตรวจสอบจดหมาย หนงัสือ ส่ิงพิมพ ์
โทรเลข หรือการส่ือสารดว้ยวธีิการอ่ืนใด ตลอดจนการสั่งระงบัหรือยบัย ั้งการติดต่อหรือการส่ือสารใดเพื่อ
ป้องกนัหรือระงบัเหตุการณ์ร้ายแรงโดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการ
สอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม 
  6) ประกาศหา้มมิใหก้ระท าการใดๆ หรือสั่งใหก้ระท าการใดๆ เท่าท่ีจ  าเป็นแก่การรักษา
ความมัน่คงของรัฐ หรือความปลอดภยัของประเทศและประชาชน 
  7) ประกาศใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจออกค าสั่งหา้มมิใหผู้ใ้ดออกไปนอกราชอาณาจกัร 
หากจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมัน่คงของรัฐหรือความปลอดภยัของประเทศ 
  8) ประกาศใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจสั่งการใหค้นต่างดา้วออกไปนอกราชอาณาจกัร
โดยใหน้ ากฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  9) ประกาศใหก้ารซ้ือ ขาย ใชห้รือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงอาวธุ สินคา้เวชภณัฑ ์เคร่ือง
อุปโภค เคมีภณัฑ ์หรือวสัดุอุปกรณ์อยา่งหน่ึงอยา่งใดซ่ึงอาจใชใ้นการก่อความไม่สงบหรือก่อการร้ายตอ้ง
รายงานหรือไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด หากเป็น
เคร่ืองมือหรือส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสาร นายกรัฐมนตรีอาจประกาศใหใ้ชม้าตรการน้ีเพิ่มเติม
ในบางพื้นท่ีหรือทัว่ราชอาณาจกัรก็ได ้
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  10) ออกค าสั่งใหใ้ชก้  าลงัทหารเพื่อช่วยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองหรือต ารวจระงบัเหตุการณ์
ร้ายแรง หรือควบคุมสถานการณ์ใหเ้กิดความสงบโดยด่วนทั้งน้ี ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของทหารใหมี้อ านาจ
หนา้ท่ีเช่นเดียวกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชก าหนดน้ี โดยการใชอ้  านาจหนา้ท่ีของฝ่ายทหารจะท าให้
ไดใ้นกรณีใดไดเ้พียงใดใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขและเง่ือนเวลาท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด แต่ตอ้งไม่เกินกวา่กรณี
ท่ีมีการใชก้ฎอยัการศึก 
 2.5 การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลทีต้่องสงสัย 
 2.5.1 ในการจบักุมและควบคุมตวับุคคลท่ีตอ้งสงสัยตามประกาศในมาตรา 11(1) ใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีร้องขอต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจหรือศาลอาญาเพื่อขออนุญาตด าเนินการ เม่ือไดรั้บอนุญาตจากศาลแลว้ 
ใหมี้อ านาจจบักุมและควบคุมตวัไดไ้ม่เกินเจด็วนั และตอ้งควบคุมไวใ้นสถานท่ีท่ีก าหนดซ่ึงไม่ใช่สถานี
ต ารวจ ท่ีคุมขงั ทณัฑสถาน หรือเรือนจ า โดยจะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นในลกัษณะเป็นผูก้ระท าผดิมิไดใ้นกรณีท่ี
มีความจ าเป็นตอ้งควบคุมตวัต่อเพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ร้องขอต่อศาลเพื่อขยาย
ระยะเวลาการควบคุมตวัต่อไดอี้กคราวละเจด็วนัแต่รวมระยะเวลาควบคุมตวัทั้งหมดตอ้งไม่เกินกวา่สามสิบ
วนั เม่ือครบก าหนดแลว้หากจะตอ้งควบคุมต่อไป ให้ด าเนินการตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
 2.5.2 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานเก่ียวกบัการจบักุมและควบคุมบุคคลนั้นเสนอต่อศาลท่ี
มีค าสั่งอนุญาตและจดัส าเนารายงานนั้นไว ้ ณ ท่ีท าการของพนกังานเจา้หนา้ท่ี เพื่อใหญ้าติของบุคคลนั้น
สามารถขอดูรายงานดงักล่าวไดต้ลอดระยะเวลาท่ีควบคุมตวับุคคลนั้นไว ้
 2.6 การยกเว้นกฎหมายปกครอง 
      ขอ้ก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าตามพระราชก าหนดน้ีไม่อยู่ในบงัคบัของกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจดัตั้ งศาลปกครองและวิธีการพิจารณาคดี
ปกครอง 
 2.7 การยกเว้นความรับผดิชอบของเจ้าหน้าที่ 
      ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี หรือผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชก าหนดน้ี 
เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาและมีอ านาจหนา้ท่ี เป็นพนกังานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศก าหนด และไม่ตอ้งรับผิดทั้งทางแพ่ง 
ทางอาญา หรือทางวินยั เน่ืองจากการปฏิบติัหน้าท่ี หากเป็นการกระท าท่ีสุจริต ไม่เลือกปฏิบติัและไม่เกิน
สมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกวา่กรณีจ าเป็น แต่ไม่ตดัสิทธิผูไ้ดรั้บความเสียหายท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากทาง
ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 
 2.8 บทก าหนดโทษ 
      ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งท่ีออกตามพระราชก าหนดน้ีตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
2 ปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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3. พระราชบัญญตัิการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
  3.1 เจตนารมณ์ของกฎหมาย ปัจจุบนัมีปัญหาเก่ียวกบัความมัน่คงจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีมี

หลากหลาย มีความรุนแรง รวดเร็ว สามารถขยายตวัจนส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง และมีความสลบัซบัซอ้น 
จนอาจกระทบต่อเอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ และ
เป็นภยนัตรายต่อความสุขของประชาชน ดงันั้นเพื่อใหส้ามารถป้อนกนัและระงบัภยัท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงทีจึงสมควรก าหนดใหห้น่วยงานปฏิบติังานหลกัเพื่อรับผิดชอบด าเนินการรักษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัรตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบติัร่วมกบัทุกส่วนราชการ ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการป้องกนัและรักษาความมัน่คง รวมทั้งเสริมสร้างความเขม้แขง็ในทอ้งถ่ินของตนเพื่อ
ป้องกนัภยนัตรายท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ในยามปกติและในยามท่ีเกิดสถานการณ์อนัเป็นภยัต่อความมัน่คงในพื้นท่ีใด
พื้นท่ีหน่ึง และก าหนดใหมี้มาตรการและกลไกควบคุมการใชอ้  านาจเป็นการเฉพาะตามระดบัความรุนแรง
ของสถานการณ์ เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขสถานการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  3.2 “การรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร” หมายความวา่การด าเนินการเพื่อป้องกนั ควบคุม 
แกไ้ข และฟ้ืนฟูสถานการณ์ใด ท่ีเป็นภยั หรืออาจเป็นภยัอนัเกิดจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีก่อใหเ้กิดความ
ไม่สงบ ท าลาย หรือท าความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย ทรัพยสิ์นของประชาชน หรือของรัฐ ใหก้ลบัสู่สภาวะ
ปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมัน่คงของรัฐ 

  3.3 การประกาศพืน้ที่ปรากฏเหตุการณ์อนักระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
        3.3.1 เม่ือปรากฏเหตุการณ์อนักระทบต่อความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรแต่ยงัไม่มีความ

จ าเป็นตอ้งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และเหตุการณ์นั้นมีแนวโนม้จะมีอยูต่่อไปเป็นเวลานาน ทั้งอยูใ่น
อ านาจหนา้ท่ีหรือความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วย และคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให ้
กอ.รมน. เป็นผูรั้บผดิชอบในการป้องกนั ระงบั ยบัย ั้งและแกไ้ขหรือบรรเทาสถานการณ์ภายในพื้นท่ีนั้น ให ้
ผอ.กอ.รมน. ประกาศใหพ้ื้นท่ีปรากฏเหตุอนักระทบต่อความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร โดยมีก าหนด
ระยะเวลาและตอ้งประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

  3.3.2 อ านาจหนา้ท่ีของ กอ.รมน. (มาตรา 16) 
   3.3.2.1 ป้องกนั ปราบปราม ระงบั ยบัย ั้ง และแกไ้ขหรือบรรเทาเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อความ

มัน่คงฯ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายตาม 3.3.1 
   3.3.2.2 สั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงมีพฤติกรรมน่าจะเป็นภยัหรือเป็นอุปสรรคต่อการรักษา

ความมัน่คงฯ ออกจากพื้นท่ีท่ีก าหนด โดยแจง้ใหห้น่วยงานของรัฐท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นสังกดัทราบ และ
ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูซ่ึ้งไดรั้บค าสั่งใหอ้อกจากพื้นท่ีนั้นไปรายงานตวัยงัหน่วยตน้สังกดัโดยเร็ว ใหห้น่วยงานตน้
สังกดัออกค าสั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีผูน้ั้นพน้จากต าแหน่งหนา้ท่ีหรือพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีในพื้นท่ีตามท่ีก าหนด 

 3.4 การออกขอ้ก าหนด 
  เม่ือมีประกาศพื้นท่ีปรากฏเหตุการณ์อนักระทบต่อความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ให้

ผูอ้  านวยการ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจออกขอ้ก าหนด ดงัน้ี 
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  3.4.1 ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัการ หรืองดเวน้การปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
  3.4.2  หา้มเขา้ หรือให้ออกจากบริเวณพื้นท่ี อาคาร หรือสถานท่ีท่ีก าหนดในหว้งเวลาท่ี

ปฏิบติัการ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือเป็นบุคคลซ่ึงไดรั้บการยกเวน้ 
  3.4.3 หา้มออกนอกเคหสถานในเวลาท่ีก าหนด 
  3.4.4 หา้มน าอาวธุปืนออกนอกเคหสถาน 
  3.4.5 หา้มการใชเ้ส้นทางคมนาคม หรือการใชย้านพาหนะ หรือก าหนดเง่ือนไขการใชเ้ส้นทาง 

หรือยานพาหนะ 
  3.4.6 ใหบุ้คคลปฏิบติั หรืองดเวน้การปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดอนัเก่ียวกบัเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดแก่ชีวติ ร่างกายหรือทรัพยสิ์นของประชาชน 
  การออกขอ้ก าหนดดงักล่าว จะก าหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนเวลา หรือเง่ือนไขไวด้ว้ยก็ได ้ทั้งน้ีตอ้งไม่

ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ 
 3.5 ผลจากการประกาศ 
  3.5.1 ใหผู้อ้  านวยการและพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย เป็นพนกังานฝ่ายปกครอง

หรือต ารวจชั้นผูใ้หญ่และร่วมเป็นพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
  3.5.2 ในการใชอ้ านาจของ กอ.รมน. ถา้ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประชาชนผูสุ้จริต ให ้กอ.รมน. 

จดัใหผู้น้ั้นไดรั้บการชดเชยค่าเสียหายตามควรแก่กรณีตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
  3.5.3 หากปรากฏมีผูต้อ้งหากลบัใจเขา้มอบตวัต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือกรณีท่ีพนกังาน

สอบสวนไดด้ าเนินการสอบสวนแลว้เห็นวา่ผูน้ั้นไดก้ระท าไปเพราะหลงผดิหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ให้
พนกังานสอบสวนส่งส านวนนั้นพร้อมความเห็นของพนกังานสอบสวนใหผู้อ้  านวยการ หากผูอ้  านวยการ
เห็นดว้ยกบัความเห็นของพนกังานสอบสวนใหส่้งส านวนใหพ้นกังานอยัการเพื่อยืน่ค  าร้องต่อศาล เม่ือศาล
เห็นสมควรอาจสั่งใหส่้งผูต้อ้งหานั้นเขา้รับการอบรม ณ สถานท่ีท่ีผูอ้  านวยการก าหนดเป็นเวลาไม่เกิน 6 
เดือน 

  เม่ือผูต้อ้งหาไดเ้ขา้รับการอบรมและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีศาลก าหนดแลว้ สิทธิน าคดีอาญามา
ฟ้องเป็นอนัระงบัไป 

 3.6 บรรดาขอ้ก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าตามหมวดน้ีไม่อยูใ่นบงัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย
วธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง การด าเนินการคดีใดๆ อนัเน่ืองมาจากขอ้ก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือการ
กระท าตามหมวดน้ี ใหอ้ยูใ่นอ านาจของศาลยติุธรรม 

 3.7 บทก าหนดโทษ ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ก าหนดตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

4. กฎอยัการศึก 
 4.1 เจตนารมณ์ของอยัการศึก เป็นกฎหมายท่ีประกาศใชไ้ดเ้ฉพาะเวลามีสงคราม หรือการจราจล 

หรือมีการจ าเป็นท่ีจะรักษาความเรียบร้อยใหป้ราศจากภยัซ่ึงอาจจะมีมาจากภายนอก หรือซ่ึงอาจจะเกิดจาก
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ภายบนราชอาณาจกัรนั้น จะประกาศใชใ้นเวลาอ่ืนไม่ไดเ้ป็นอนัขาดและการท่ีมีพระราชบญัญติั “กฎอยัการ
ศึก” ข้ึนไวใ้นเวลาปกติเช่นน้ี ก็เพื่อส าหรับวางแผนการรักษาอาณาจกัรทัว่ไป และส าหรับตระเตรียมการไว้
พร้อมเม่ือมีเหตุจ าเป็นก็ปฏิบติัการไดถู้กตอ้งทนัที 

 4.2 การใช้บังคับ การประกาศใชก้ฎอยัการศึกแต่ละคราวจะมีผลใชบ้งัคบัตลอดไป จนกวา่จะไดมี้
ประกาศกระแสพระบรมราชโองการใหเ้ลิกใชก้ฎอยัการศึก 

 4.3 ผู้มีอ านาจประกาศใช้กฎอยัการศึก คือ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและผูบ้งัคบับญัชาทหารอนั
ไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตไว ้เม่ือไดใ้ชก้ฎอยัการศึกแลว้ยอ่มลบลา้งกฎหมายอ่ืนๆ บรรดาท่ีมี
ขอ้ความขดัแยง้กบักฎอยัการศึกน้ีทั้งส้ิน 

 4.4 อ านาจทหารเมื่อประกาศใช้กฎอยัการศึก ในเขตประกาศใชก้ฎอยัการศึกใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายทหารมี
อ านาจเหนือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพลเรือน ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยทุธ การระงบั ปราบปราม หรือการรักษาความ
สงบเรียบร้อย และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพลเรือนตอ้งปฏิบติัตามความตอ้งการของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหาร 

 4.5 อ านาจของเจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารในด้านอรรถคดี ในเขตประกาศใชก้ฎอยัการศึก ศาลพลเรือนคงมี
อ านาจพิจารณาคดีไดอ้ยา่งปกติ เวน้แต่คดีท่ีอยูใ่นอ านาจของศาลอาญาศึกและผูมี้อ  านาจประกาศใชก้ฎอยัการ
ศึกมีอ านาจประกาศใหศ้าลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซ่ึงกระท าผดิข้ึนในเขตท่ีประกาศใชอ้ยัการศึก 
และในระหวา่งท่ีใชก้ฎอยัการศึกตามท่ีระบุไวใ้นบญัชีต่อทา้ยพระราชบญัญติัน้ีทุกขอ้หรือแต่บางขอ้ และ
หรือบางส่วนของขอ้ใดขอ้หน่ึง ทั้งมีอ านาจในการแกไ้ขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศดงักล่าวนั้นดว้ย และถา้
ในเขตประกาศกฎอยัการศึกเกิดมีคดีอาญาท่ีมีเหตุพิเศษเก่ียวกบัความมัน่คงของประเทศหรือความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดจะสั่งใหพ้ิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นในศาลทหารก็ได ้

 4.6 เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารมีอ านาจ 
  4.6.1 ตรวจคน้ 

   4.6.1.1 บรรดาส่ิงซ่ึงจะเกณฑ ์ตอ้งหา้ม ตอ้งยดึ จะตอ้งเขา้อาศยั หรือมีไวค้รอบครองโดยไม่
ชอบดว้ยกฎหมายในตวับุคคล ยานพาหนะ เคหสถาน ส่ิงปลูกสร้าง หรือท่ีใดๆ และไม่วา่เวลาใดๆ ไดท้ั้งส้ิน 

   4.6.1.2 ตรวจข่าวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ ห่อ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีส่งหรือมีไปมาถึงกนัในเขต
ประกาศใชก้ฎอยัการศึก 

   4.6.1.3 ตรวจหนงัสือ ส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์ภาพโฆษณา บท หรือค าประพนัธ์ 
 4.7 เกณฑ์  
  4.7.1 พลเมืองใหช่้วยก าลงัทหารในกิจการ ซ่ึงเน่ืองในการป้องกนัพระราชอาณาจกัร หรือ

ช่วยเหลือเก้ือหนุนราชการทหาร 
  4.7.2 ยวดยาน สัตวพ์าหนะ เสบียงอาหาร เคร่ืองศาตราวธุ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้างๆ จากบุคคล 

หรือบริษทัใดๆ ซ่ึงราชการทหารจะตอ้งใชเ้ป็นก าลงัในเวลานั้น 
 4.8 หา้ม 
  4.8.1 หา้มใหมี้การมัว่สุมประชุมกนั 
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  4.8.2 ออก จ าหน่าย จ่าย หรือแจก ซ่ึงหนงัสือ ส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์ภาพ บท หรือค าประพนัธ์ 
  4.8.3 โฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือส่งซ่ึงวทิย ุวทิยกุระจายเสียงหรือวทิยุโทรทศัน์ 
  4.8.4 ใชท้างสาธารณะเพื่อการจราจรไม่วา่จะเป็นทางบก ทางน ้าหรือทางอากาศ รวมถึงทางรถไฟ

และทางรถรางท่ีรถเดินดว้ย 
  4.8.5 มี หรือใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร หรืออาวธุ เคร่ืองอุปกรณ์ของอาวธุและเคมีภณัฑ ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ี

มีคุณสมบติัท าใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช หรือทรัพยสิ์น หรือท่ีอาจน าไปใชท้  าเป็นเคมีภณัฑ ์หรือส่ิง
อ่ืนใดท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าว 

  4.8.6 บุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนด 
  4.8.7 บุคคลเขา้ไปหรืออาศยัอยูใ่นเขตทอ้งท่ีใดซ่ึงเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหารเห็นวา่เป็นการจ าเป็นเพื่อ

การยทุธ การระงบัปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และเม่ือไดป้ระกาศห้ามเม่ือใดแลว้ ใหผู้ ้
อาศยัอยูใ่นเขตนั้นออกไปจากเขตนั้นภายในเวลาท่ีไดป้ระกาศก าหนด 

  4.8.8 บุคคลกระท า หรือมีซ่ึงกิจการ หรือส่ิงอ่ืนใดไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม
ก าหนดไวว้า่ควรตอ้งหา้มในเวลาท่ีไดมี้การประกาศใชก้ฎอยัการศึก 

 4.9 ยดึบรรดาส่ิงถูกคน้ เกณฑ ์หา้ม หากเจา้หนา้ท่ีฝ่านทหารเป็นการจ าเป็นจะยดึไวช้ัว่คราว เพื่อมิให้
เป็นประโยชน์แก่ราชศตัรูหรือเพื่อประโยชน์แก่ราชการ 

 4.10 เขา้อาศยัท่ีใดๆ ซ่ึงราชการทหารเห็นวา่จ าเป็นจะใชเ้ป็นประโยชน์ในราชการทหารไดทุ้กแห่ง 
 4.11 ท าลายหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี 
  4.11.1 ถา้การสงคราม หรือรบสู้เป็นรองราชศตัรู มีอ านาจท่ีจะเผาบา้นและส่ิงซ่ึงเห็นวา่จะเป็น

ก าลงัแก่ราชศตัรูเม่ือกรมกองทหารถอยไปแลว้ หรือส่ิงใดๆ อยูใ่นท่ีซ่ึงกีดกนัการสู้รบก็ท าลายไดท้ั้งส้ิน 
  4.11.2 จะสร้างท่ีมัน่ ดดัแปลงภูมิประเทศ หมู่บา้น เมือง ส าหรับการต่อสู้ราชศตัรู หรือเตรียมการ

ป้องกนัรักษา ตามความเห็นชอบของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหารไดทุ้กอยา่ง 
 4.12 ขบัไล่หน่ึงผูใ้ด ซ่ึงไม่มีภูมิล าเนาอาศยัเป็นหลกัฐาน หรือผูม้าอาศยัในต าบลนั้นชัว่คราว เม่ือมี

ความสงสัยอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือจ าเป็น มีอ านาจท่ีจะขบัไล่ผูน้ั้นใหอ้อกไปจากเมือง หรือต าบลนั้นได ้
 4.13 อ  านาจในการกกัในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหารมีเหตุอนัควรสงสัยวา่บุคคลใดจะเป็นราชศตัรู 

หรือฝ่าฝืนต่อพระราชบญัญติัน้ี หรือต่อค าสั่งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหารมีอ านาจกกัไวไ้ม่เกิน 7 วนั เพื่อการสอบถาม 
หรือตามความจ าเป็นทางราชการทหารได ้

5. ข้อยกเว้นความรับผดิชอบทางแพ่ง 
 บุคคล หรือบริษทัใดๆ จะร้องขอค่าเสียหาย หรือค่าปรับอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากการใชอ้  านาจของ

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหารไม่ได ้
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อ านาจฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายพเิศษด้านความมั่นคงและการตรวจสอบการใช้อ านาจ  
 แมฝ่้ายบริหารจะมีอ านาจในการออกกฎหมายอนัเป็นขอ้ยกเวน้ของหลกัการแบ่งแยกอ านาจก็ตามแต่ 
ในการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายท่ีเรียกวา่ “พระราชก าหนด” นั้น ตอ้งเป็นไปตาม
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 184 ท่ีก าหนดวา่ ในกรณีเพื่อประโยชน์ใน
อนัท่ีจะรักษาความปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
หรือ ป้องปัดภยัพิบติัสาธารณะพระมหากษตัริยจ์ะทรงตราพระราชก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัดงัเช่น พระราชบญัญติัก็
ได ้
 การตราพระราชก าหนดวรรคหน่ึงใหก้ระท าไดเ้ฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นวา่เป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมี
ความจ าเป็นรีบด่วนอนัมิอาจจะหลีกเล่ียงได ้ ..... เม่ือคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก าหนดนั้นต่อรัฐสภา ถา้สภา
ผูแ้ทนราษฎรไม่อนุมติัหรือสภาผูแ้ทนราษฎรอนุมติั แต่วุฒิสภาไม่อนุมติัและสภาผูแ้ทนราษฎรยนืยนัการอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงไม่มากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎรใหพ้ระราช
ก าหนดนั้นตกไป  แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนกิจการท่ีไดเ้ป็นไปในระหวา่งท่ีใชพ้ระราชก าหนดนั้น ... และ
หากสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมติัพระราชก าหนดนั้น   หรือถา้วฒิุสภาไม่อนุมติัและสภาผูแ้ทนราษฎร
ยนืยนัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร ให้
พระราชก าหนดนั้นมีผลใชบ้งัคบัเป็นพระราชบญัญติัต่อไป จึงเห็นไดว้า่แมจ้ะเป็นขอ้ยกเวน้ของหลกัการ
แบ่งแยกอ านาจท่ีฝ่ายบริหารมีอ านาจออกกฎหมายไดก้็ตาม แต่ฝ่ายนิติบญัญติัก็มีอ านาจเขา้มาตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายได ้ นอกจากน้ีฝ่ายตุลาการก็มีอ านาจท่ีจะตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายบริหารในกรณีดงักล่าวไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ีตามความในมาตรา 185 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ซ่ึงก าหนดวา่ “ก่อนท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวฒิุสภาจะไดอ้นุมติัพระราชก าหนดใด
ตามมาตรา 184 วรรคสาม สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้าของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องแต่ละสภามีสิทธิเขา้ช่ือเสนอความเห็นต่อประธานสภาแห่งสภาท่ีตนเป็น
สมาชิกวา่พระราชก าหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา 184 วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง และใหป้ระธานแห่งสภานั้น
ส่งความเห็นไปยงัศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นเพื่อวินิจฉยั 
 เม่ือประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรือประธานวฒิุสภาไดรั้บความเห็นของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภาแลว้ใหร้อการพิจารณาพระราชก าหนดนั้นไวก่้อนจนกวา่จะไดรั้บแจง้ค าวนิิจฉยัของศาล
รัฐธรรมนูญ 
 ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัวา่พระราชก าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา 184 วรรคหน่ึงหรือวรรค
สอง ใหพ้ระราชก าหนดนั้นไม่มีผลบงัคบัมาแต่ตน้...” 
 นอกจากอ านาจนิติบญัญติัและอ านาจตุลาการจะมีอ านาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบคานอ านาจและ
ถ่วงดุลการใชอ้  านาจของฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 
ยงัไดใ้ห้อ านาจผูต้รวจการแผน่ดินท่ีจะเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองได ้ เม่ือเห็นวา่มีกรณี
ดงักล่าวต่อไปน้ีคือ 
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 1. บทบญัญติัแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ ใหเ้สนอเร่ืองพร้อมดว้ย
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญและใหศ้าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวนิิจฉยัโดยไม่ชกัชา้ 
 2. กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใด ของบุคคลใด ซ่ึงเป็นการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือปฏิบติั
นอกเหนืออ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายของขา้ราชการพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน มีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้เสนอ
เร่ืองพร้อมดว้ยความเห็นต่อศาลปกครองและให้ศาลปกครองพิจารณาวนิิจฉยัโดยไม่ชกัชา้ 
 นอกจากน้ี ผูต้รวจการแผน่ดินยงัมีบทบาทในการใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขปัญหาอีก
ดว้ย โดย เร่ืองใดท่ีผูต้รวจการแผน่ดินไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ แมป้รากฏวา่การกระท าในเร่ืองใดของ
ขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วน
ทอ้งถ่ินไดเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีแลว้แต่กฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เสมอกนัในกฎหมาย หรือ
เป็นการเลือกปฏิบติั หรือลา้สมยั ใหผู้ต้รวจการแผน่ดินเสนอแนะต่อหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาด าเนินการใหมี้การปรับปรุง หรือแกไ้ขเพิ่มเติม
กฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองดงักล่าวต่อไป ในกรณีท่ีเก่ียวกบัมติ
คณะรัฐมนตรีใหส่้งรายงานดงักล่าวใหค้ณะรัฐมนตรีทราบดว้ย 
 นอกจากน้ีภายใตบ้ทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติยงัมีอ านาจหนา้ท่ีเสนอเร่ืองพร้อมดว้ยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู ้
ร้องเรียนวา่บทบญัญติัแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ย
รัฐธรรมนูญและเสนอเร่ืองพร้อมดว้ยความเห็นต่อศาลปกครองในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผูร้้องเรียนวา่ กฎ 
ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งน้ีตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง 
 อยา่งไรก็ดีความในมาตรา 16 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
ไดบ้ญัญติั “ขอ้ก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าตามพระราชก าหนดน้ี ไม่อยูใ่นบงัคบัของกฎหมายวา่
ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองและกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง” 
และพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 มาตรา 23 บญัญติัวา่ “บรรดา 
ขอ้ก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าตามหมวดน้ีไม่อยูใ่นบงัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการ
ทางปกครอง 
 การด าเนินคดีใดๆ อนัเน่ืองมาจากขอ้ก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าตามหมวดน้ีใหอ้ยูใ่น
อ านาจของศาลยติุธรรม... 
 แมจ้ะเป็นขอ้ยกเวน้มิใหศ้าลปกครองใชอ้ านาจตรวจสอบในการออกขอ้ก าหนด ประกาศ ค าสั่ง 
รวมถึงการกระท าตามกฎหมายดงักล่าวก็ตาม แต่มิไดเ้ป็นขอ้ยกเวน้แก่ศาลรัฐธรรมนูญและศาลยติุธรรมท่ีจะ
ใชอ้  านาจตรวจสอบการใชอ้ านาจของฝ่ายบริหารแต่อยา่งใดนอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยยงั
ก าหนดใหบุ้คคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือ เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีรับรองไวมี้สิทธิยืน่ค  าร้องต่อศาล



21 

รัฐธรรมนูญเม่ือมีค าวนิิจฉยัวา่บทบญัญติัแห่งกฎหมายขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญไดโ้ดยการใชสิ้ทธิดงักล่าว
ตอ้งเป็นกรณีท่ีไม่อาจใชสิ้ทธิโดยวธีิการอ่ืนไดแ้ลว้ ทั้งน้ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยใชพ้ิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ดงันั้นอ านาจของฝ่ายบริหารในการออกกฎหมาย
นอกจากจะตอ้งยดึถือหลกัความมัน่คงของรัฐแลว้ยงัจะตอ้งค านึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของประชาชน
ภายใตห้ลกันิติธรรมดว้ย 

  แมห้ลกันิติธรรมจะมิไดมี้บญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ก็มีเน้ือหาใกลเ้คียงกบัหลกักฎหมาย
ธรรมชาติท่ีสังคมยดึถือร่วมกนัอยู ่เช่น หลกัยติุธรรม หลกัความชอบธรรม และเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน 
การตรากฎหมายโดยฝ่ายบริหารไม่วา่จะเป็นพระราชก าหนด กฎ ค าสั่ง ขอ้ก าหนด ประกาศท่ีอาศยัอ านาจ
ตามความในกฎหมายก็ดี จะตอ้งบญัญติัใหมี้เท่าท่ีจ  าเป็นจริงๆ เท่านั้นเพราะถา้เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนโดย
ปราศจากความชอบธรรมรองรับ สภาพบงัคบัก็แทบจะไม่มีประชาชนก็เส่ือมศรัทธาอ านาจบริหารบา้นเมือง
ปราศจากความสงบสุขและความมัน่คงจะไม่ถาวรย ัง่ยนืโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเป็นกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญได้
ระบุวา่พระราชก าหนดไม่เป็นไปตาม หลกัเกณฑท่ี์บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญอนัมีผลทางกฎหมายใหพ้ระราช
ก าหนดนั้นไม่มีผลบงัคบัมาแต่ตน้ซ่ึงก็หมายความวา่ การใชอ้  านาจของรัฐหรือกิจการท่ีไดเ้ป็นไปในระหวา่ง
ท่ีใชพ้ระราชก าหนดนั้น เป็นการใชอ้  านาจหรือเป็นกิจการท่ีปราศจากกฎหมายรองรับ อนัเป็นการกระท าไป
โดยไม่มีอ านาจและเป็นกิจการท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย การกระท าของอ านาจบริหารดงักล่าวจึงส่งผล
กระทบกระเทือนต่อความมัน่คงของรัฐเอง ดงันั้นแมจ้ะอยูใ่นสถานการณ์ท่ีคุกคามต่อความมัน่คงของรัฐและ
ตอ้งมอบอ านาจใหฝ่้ายบริหารออกกฎหมาย ฝ่ายบริหารก็จะตอ้งใชค้วามพยายามทุกวถีิทางท่ีจะระวงัในเร่ือง
เจตนารมณ์ ขอบเขต วตัถุประสงค ์หลกัการและเหตุผลในการออกกฎหมายเพื่อใหผู้บ้งัคบัใชก้ฎหมายน าไป
ปฏิบติัใหเ้กิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ประการส าคญัท่ีสุดสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษยจ์ะไม่ควรถูกละเมิด
หรือทอดทิ้ง 

  
อ านาจฝ่ายบริหารในการบังคับใช้กฎหมายพเิศษด้านความมั่นคงและการตรวจสอบการใช้อ านาจ 

ส าหรับการบงัคบัใชก้ฎหมายของฝ่ายบริหารนั้น เน่ืองจากกฎหมายพิเศษดา้นความมัน่คงมีหลกัการและ
เหตุผลเพื่อธ ารงและรักษาไวซ่ึ้งเอกราชและความมัน่คงของรัฐ ฝ่ายบริหารซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในการบงัคบัใช้
กฎหมายดงักล่าวยอ่มมีเจตจ านงอนัแน่วแน่ท่ีจะใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการรักษาไวซ่ึ้งความมัน่คงของ
รัฐเป็นประการส าคญัในล าดบัแรกมากกวา่จะค านึงถึงความกระทบกระเทือนต่อสาระส าคญัแห่งสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหน่ึงซ่ึงเคยกล่าวไวว้า่ “ในยามท่ี
บา้นเมืองไม่ปกติ รัฐบาลจ าเป็นตอ้งเลือกเอาความมัน่คงชองชาติเหนือส่ิงอ่ืนใด ถา้บา้นเมืองไปไม่รอดเสีย
แลว้หลกันิติธรรมนั้นเองก็ไม่อาจคงอยูต่่อไปได”้ แต่ในเม่ือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั
ไดบ้ญัญติัใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม จึงมี
ขอ้พิจารณาวา่ระหวา่งความมัน่คงของชาติกบัหลกันิติธรรมควรจะเป็นไปในลกัษณะใด เน่ืองจากมีผูม้กัจะ
กล่าวกนัวา่หลกันิติธรรมไม่มีสภาพบงัคบัดงัเช่นกฎหมายซ่ึงหากฝ่าฝืนกฎหมายจะตอ้งไดรั้บโทษ               
ในประเด็นน้ีเห็นวา่แมจ้ะไม่ตอ้งรับโทษก็ตาม แต่ภายใตก้ฎหมายหลายฉบบัไดว้างมาตรการในการ
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ตรวจสอบและถ่วงดุลการบงัคบัใชก้ฎหมายของฝ่ายบริหารไวห้ลายลกัษณะดว้ยกนั เช่น กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดิน ก าหนดใหผู้ต้รวจการแผน่ดินมีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาและสอบสวนหา
ขอ้เทจ็จริงตามค าร้องเรียนในกรณีการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือปฏิบติันอกเหนืออ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายของขา้ราชการ พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจหรือ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
 การปฏิบติัหรือละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการ พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานรัฐหรือรัฐวสิาหกิจหรือราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูร้้องเรียนหรือประชาชน
โดยไม่เป็นธรรม ไม่วา่กรณีนั้นจะชอบหรือไม่ชอบดว้ยอ านาจหนา้ท่ีก็ตาม 
 การตรวจสอบการละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายขององคก์ร
ตามรัฐธรรมนูญและองคก์รในกระบวนการยุติธรรม ทั้งน้ีไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล 
 ส าหรับในกรณีท่ีผูต้รวจการแผน่ดินเห็นวา่ การกระท าในขา้งตน้ดงักล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหาย
ของประชาชนส่วนรวมหรือเพื่อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ ผูต้รวจการแผน่ดินอาจพิจารณาและสอบสวน
โดยไม่มีการร้องเรียนได ้อยา่งไรก็ดีในการบงัคบัใชก้ฎหมายของฝ่ายบริหาร หากปรากฏวา่มีการฝ่าฝืน
จริยธรรมอาจถูกตรวจสอบการใชอ้ านาจนั้นโดยผูต้รวจการแผน่ดินไดเ้ช่นกนัซ่ึงมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐแต่ละประเภทตอ้งเป็นไปตามประมวล
จริยธรรมท่ีก าหนดข้ึน โดยมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพื่อใหก้ารบงัคบัใชเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท าดว้ย การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมใหถื้อวา่เป็นการกระท าผดิทางวนิยั ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามใหผู้ต้รวจการแผน่ดินรายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือสภาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง
แลว้แต่กรณีและหากเป็นการกระท าผดิร้ายแรงใหส่้งเร่ืองใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติพิจารณาด าเนินการ โดยใหถื้อเป็นเหตุท่ีจะถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งดว้ย 
 นอกจากน้ีหากมีการบงัคบัใชก้ฎหมายของฝ่ายบริหารมีการกระท าหรือละเลยการกระท าอนัเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็น
ภาคี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยอ่มมีอ านาจหนา้ท่ีตรวจสอบและรายงานโดยเสนอมาตรการ
แกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานดงักล่าว หากไม่มีการด าเนินการตามท่ีเสนอใหร้ายงานต่อรัฐสภา
เพื่อด าเนินการต่อไป รวมถึงมีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลยติุธรรมแทนผูเ้สียหาย เม่ือไดรั้บการร้องขอจาก
ผูเ้สียหายและเป็นกรณีท่ีเห็นสมควร เพื่อแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งน้ีตามท่ี
กฎหมายบญัญติัอีกดว้ย 
 ขณะเดียวกนัรัฐธรรมนูญไดก้ าหนดใหรั้ฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นกฎหมายและความ
ยติุธรรมดงัต่อไปน้ี 
 (1) ดูแลใหมี้การปฏิบติัและบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรมและ
ทัว่ถึง ส่งเสริมการใหค้วามช่วยเหลือและใหค้วามรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน การช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย 
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 (2) คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพ้น้จากการล่วงละเมิดทั้งโดยเจา้หนา้ท่ีรัฐและโดยบุคคล
อ่ืนและตอ้งอ านวยความยติุธรรมแก่ประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนั 
 นอกจากน้ียงัก าหนดใหบุ้คคลผูเ้ป็นขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ หรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของรัฐ มีหนา้ท่ีด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
อ านวยความสะดวกและใหบ้ริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีและในการปฏิบติัการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน บุคคลดงักล่าวตอ้งวางตนเป็น
กลางทางการเมือง ในกรณีบุคคลดงักล่าวละเลยหรือไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ี บุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ยอ่มมีสิทธิขอใหบุ้คคลหรือผูบ้งัคบับญัชาของบุคคลดงักล่าวช้ีแจง แสดงเหตุผล และขอใหด้ าเนินการให้
เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายและหลกัธรรมาภิบาลหรือวางตนเป็นกลางทางการเมืองไดแ้ละ
นอกจากน้ีบุคคลยอ่มมีสิทธิติดตามและร้องขอใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมืองหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดเ้ช่นกนั  
 เม่ือเปรียบเทียบกับในสภาวะท่ีประเทศชาติมีภยัคุกคามต่อเอกราชและความมัน่คงอย่างร้ายแรง 
กล่าวคือมีการรบ การสงคราม แต่ในการรบหรือการสงครามเพื่อธ ารงไวซ่ึ้งเอกราชและความมัน่คงของรัฐ
แม้ไม่ได้อยู่ภายใต้ “หลักนิติธรรม” แต่ก็ต้องกระท าโดยชอบด้วย “หลักมนุษยธรรม” ตามกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ (กฎหมายว่าดว้ยการขดักนัดว้ยอาวุธหรือกฎหมายสงคราม) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
ของประชาคมโลกหากผูใ้ดฝ่าฝืนยอ่มถูกด าเนินการทั้งทางวนิยัและทางอาญา 
 ส าหรับการปฏิบติัต่อเชลยศึกนั้น “หลกันิติธรรม” มีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองการด าเนินคดี ในกรณีเชลย
ศึกกระท าความผดิ โดยตอ้งใหเ้ชลยศึกมีโอกาสต่อสู้คดีไดรั้บการช่วยเหลือจากทนายและไดรั้บการพิจารณา
คดีโดยเท่ียงธรรม 
 นอกจากน้ียงัมีบทลงโทษแก่ผูก้ระท าการทดลองใดๆ แก่เชลยศึก ในทางการแพทยฯ์ อนัไม่เป็นการ
สมควรแก่เหตุในการรักษาพยาบาลเชลยศึก ผูก้ระท าการขู่เข็ญ ดูหม่ิน หรือกระท าให้เชลยศึกไดรั้บความ
อปัยศหรือผูก้ระท าทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือบงัคบัเชลยศึกด้วยประการใดๆ เพื่อจะไดม้าซ่ึงขอ้ความ
ใดๆ จากเชลยศึก รวมทั้ง ผูก้ระท าใดๆ เพื่อมิให้เชลยศึกไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเท่ียงธรรมด้วยนั้น เม่ือ
น ามาพิจารณาประกอบกบัอ านาจของฝ่ายบริหารในการบงัคบัใช้กฎหมายพิเศษดา้นความมัน่คงในสภาวะ
บา้นเมืองไม่ปกติตกอยูใ่นสถานการณ์ของการขาดความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวโดยมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและมี
การแตกแยกทางความคิดประเพณีความเช่ือถือในลัทธิศาสนาท่ีแตกต่างกันน้ี แม้ฝ่ายบริหารจะค านึงถึง 
“ความมัน่คง” เป็นประการส าคญั แต่ก็ไม่อาจท่ีจะปฏิเสธ “หลกันิติธรรม” ไดอ้ยา่งส้ินเชิง โดยหลกัการแลว้
จะตอ้งบงัคบัใช้กฎหมายภายใตห้ลกัยุติธรรมเป็นประการแรกกล่าวคือประโยชน์ของสาธารณะตอ้งมาก่อน
ประโยชน์ของปัจเจกชน ความสงบสุขของบา้นเมือง ความมัน่คงของประเทศชาติส าคญักวา่ประโยชน์อ่ืนท่ี
ดอ้ยกวา่นั้น  
 ภายใตห้ลกัการบงัคบัใชก้ฎหมายประการต่อไปคือ หลกัความไดส้ัดส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณีไม่
รุนแรง จนเกินขอบเขตโดยปฏิบติัอยา่งเป็นไปตามขั้นตอนอยา่งเหมาะสมแก่พฤติการณ์ของการกระท าผิด 
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ตามความจ าเป็นในการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งสมเหตุสมผล เป็นธรรมและแมจ้ะมีความจ าเป็นตอ้งใชอ้ านาจ
นั้นก็ยงัตอ้งพิจารณาดูวา่มีทางเลือกอ่ืนท่ีดีกวา่หรือไม่ 
 หลักการบังคบัใช้กฎหมาย ประการต่อไปคือต้องรับรองหลักความเสมอภาคตามหลักสากลซ่ึง
ก าหนดให้บุคคลได้รับการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานและแนวทางปฏิบติัของสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ ซ่ึงถือเป็นองค์ประกอบหน่ึงของหลกันิติ
ธรรม ประการต่อไปนั้นไดแ้ก่ 
 หลกัการบงัคบัใช้กฎหมายตอ้งให้เกิดความเป็นธรรมกบัประชาชนแมบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายจะไม่
ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญแต่องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐตอ้งน าไปปรับใช้ให้เป็นไปตามหลกันิติธรรม
โดยค านึงถึงสภาวะความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวฒันธรรมของประเทศโดยตอ้ง
บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเป็นกลางอยา่งยิง่ นอกจากน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งแสดง
ความเป็นกลางโดยยึดถือหลกักฎหมายอย่างเคร่งครัดและระมดัระวงัท่ีจะไม่ท าให้เกิดความเขา้ใจว่าเป็น
เคร่ืองมือของรัฐ 
 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยละเลยหลกันิติธรรมโดยวางตวัไม่เป็นกลางของเจา้หนา้ท่ียอ่มท าให้ประชาชน
เส่ือมคลายความเช่ือถือศรัทธาท่ีมีต่ออ านาจรัฐ เม่ือหวงัพึ่งอ านาจรัฐไม่ได ้ในท่ีสุดบางคนบางพวกก็อาจ
ตดัสินใจช่วยตวัเองตามสิทธิท่ีเขาเห็นสมควร การจลาจลและสงครามกลางเมืองอาจเกิดข้ึนเม่ือรัฐไม่สามารถ
รักษากฎหมายไวไ้ด ้
 รัฐและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการก ากบัควบคุมการใชอ้  านาจรัฐทุกฝ่ายตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายและด าเนิน
กระบวนการยติุธรรมดว้ยความระมดัระวงัและสอดคลอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยโ์ดย
ไม่มีการเลือกปฏิบติั 
 รัฐควรเผยแพร่และสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและ
สาระส าคญัของพนัธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกายให้ประชาชนไดรั้บทราบอย่างทัว่ถึงรวมทั้งตอ้งสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่หน่วยงานของรัฐและ
เจา้หนา้ท่ีรัฐใหย้ดึถือปฏิบติัอยา่งไดผ้ลดว้ย 
 รัฐตอ้งเผยแพร่พื้นฐานส าคญัส าคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นหลกัความเสมอภาค 
หลกัธรรมาภิบาล หลกันิติธรรม ให้เป็นความรู้พื้นฐานของเขา้หน้าท่ี ผูบ้งัคบัใช้กฎหมายพิเศษดา้นความ
มัน่คงเพื่อใหธ้ ารงไวซ่ึ้งความมัน่คงของชาติไดส้ัดส่วนกบัหลกันิติธรรม 
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บทสรุป 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยมีเจตนารมณ์ท่ีส าคญัประการหน่ึงคือเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ร่วมกันของประชาชนชาวไทยในการธ ารงรักษาไวซ่ึ้งเอกราชและความมั่นคงของชาติและเพื่อเป็น
หลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
ปกครองและตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐอยา่งเป็นรูปธรรม แต่ในสภาวะท่ีมีการคุกคามต่อความมัน่คงของรัฐ
มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารควบคุมสถานการณ์ โดยฝ่ายบริหารมีอ านาจในการออก
กฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมายพิเศษดา้นความมัน่คง อนัเป็นขอ้ยกเวน้ของหลกัการแบ่งแยกอ านาจโดยเป็น
กรณีท่ีผูใ้ชอ้  านาจนิติบญัญติัและอ านาจบริหารเป็นบุคคลเดียวกนัและมีจุดมุ่งหมายเพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้งความ
มัน่คงของชาติเป็นประการส าคญั โดยมีทศันคติและแนวความคิดของฝ่ายบริหารว่า “ในยามท่ีบา้นเมืองไม่
ปกติ รัฐบาลจ าเป็นตอ้งเลือกเอาความมัน่คงของชาติเหนือส่ิงอ่ืนใด ถา้บา้นเมืองไปไม่รอดเสียแลว้ หลกันิติ
ธรรมนั้นเองก็ไม่อาจคงอยู่ต่อไปได้” ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญก็ได้ก าหนดให้การปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรมนั้น  
 ปัจจุบนัค าวา่ “หลกันิติธรรม” เป็นท่ียอมรับในทางสากลวา่ ไม่มีนิยามศพัทท่ี์เป็นท่ียุติแน่นอนตายตวั 
แต่เป็นหลกัคิดท่ีเป็นพลวตัท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสภาพเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วฒันธรรมของแต่ละประเทศ 
 แมก้ารปฏิบติัหน้าท่ีของฝ่ายบริหารในการธ ารงและรักษาไวซ่ึ้งเอกราชและความมัน่คงของชาติใน
ภาวะวกิฤต มีภยัคุกคามอยา่งร้ายแรง อนัเน่ืองมาจากการรบหรือการสงครามก็ไม่อาจจะหลีกเล่ียงหรือละเลย 
“หลักมนุษยธรรม” ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศได้ และการปฏิบติัต่อเชลยศึกซ่ึงกระท า
ความผิดนั้น “หลกันิติธรรม” ก็เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินคดี โดยตอ้งให้เชลยศึกมีโอกาสต่อสู้คดี 
และไดรั้บการช่วยเหลือทางกฎหมาย รวมถึงไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเท่ียงธรรม  
 ดงันั้นการใชอ้  านาจของฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายและบงัคบัใช้กฎหมายพิเศษดา้นความมัน่คง
ในสถานการณ์บา้นเมืองไม่ปกติ ตกอยูใ่นสภาวะของการขาดความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียว โดยมีการแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่ายและมีการแตกแยกทางความคิดอยา่งรุนแรง ตลอดจนวฒันธรรมประเพณีและความเช่ือถือในลทัธิศาสนา
ท่ีแตกต่างกนัน้ี “หลกันิติธรรม” ก็ประสงคท่ี์จะให้ฝ่ายบริหารใชค้วามพยายามทุกวิถีทางโดยระมดัระวงัใน
การใช้อ านาจ โดยค านึงถึงหลกัการ เหตุผล ความจ าเป็น ขอบเขต วตัถุประสงค์ในการออกกฎหมายพิเศษ
ดา้นความมัน่คงให้กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนน้อยท่ีสุด และบงัคบัใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดดว้ยความเป็นกลางอย่างยิ่งภายใตห้ลกัความเสมอภาค หลกัไม่เกินสัดส่วนความจ าเป็น หลกัการ
คุม้ครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และหลกัความเป็นธรรมกบัประชาชน เพื่อให้การบงัคบัใชก้ฎหมาย
พิเศษดา้นความมัน่คงบงัเกิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ประการท่ีส าคญัคือสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษยจ์ะไม่
ถูกละเมิดหรือทอดทิ้ง โดยยดึหลกั “ความมัน่คงด ารงอยูคู่่หลกันิติธรรม”  

 


