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                            (ฉบับสรุปยอ) 
 

พระราชกําหนดประกาศภาวะฉุกเฉินฉบับใหม 
ของประเทศไทย 

การเพิ่มอํานาจแตลดภาระที่ตองรับผิด 
รายงาน 
โดย 

คณะกรรมาธิการนิติกรระหวางประเทศ 
The International Commission of Jurists (ICJ) 

เจนีวา สวิตเซอรแลนด 
สิงหาคม พ.ศ.2548 

 
บทสรุปยอ 
 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมนายกรัฐมนตรีแหงประเทศไทยไดกลาวถึงการออกพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวันที่16 
กรกฎาคม 2548  โดยตอมาในวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 รฐับาลก็ไดประกาศภาวะฉุกเฉินใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต1

 
พระราชกําหนดฉบับดังกลาวใหอํานาจแกนายกรัฐมนตรีประกาศภาวะฉุกเฉินในสวนหนึ่งสวน
ใดของประเทศหรือทั่วทั้งประเทศ โดยสามารถใชอํานาจอยางเต็มที่ในชวงที่ประกาศภาวะฉุกเฉิน 
เหนืออํานาจหนาที่ของกระทรวงทบวงกรมหรือหนวยงานใดๆของรัฐ ทั้งที่เปนหนวยงานพล
เรือนและหนวยทหาร โดยที่พระราชกําหนดฯใหอํานาจแกนายกรัฐมนตรีประกาศกฎระเบียบ
ตางๆที่จํากัดสิทธิเสรีภาพชั่วคราวและประกาศยกเลิกสิทธิเสรภีาพตางๆที่รัฐธรรมนูญไทยให

                                     
1

 ยะลา ปตตานี นราธิวาส  
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หลักประกันไว  อีกทั้งยังไดรับการเชิดชูไวในกติการะหวางประเทศที่วาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ขององคการสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยไดใหสัตยาบรรณไว  จึงเปน
พันธกรณีที่ผูกพันทางกฎหมายตอประเทศไทย 
 
ทั้งนี้ สาระแกนแกนของประกาศภาวะฉุกเฉินฉบับนี้  ก็คือ การใหอํานาจอยางกวางขวางมากแก
นายกรัฐมนตรี แตก็นิยามขอบเขตของการใชอํานาจไวอยางคลุมเครือ ในขณะเดียวกันก็ลดภาวะที่
ตองรับผิดของรัฐบาล อันพึงมีตอรัฐสภาและศาลสถิตยุติธรรม จากการประกาศภาวะฉุกเฉินและ
การใชมาตรการตางๆที่เกี่ยวของกัน  ซึ่งจากประสบการณที่ผานมาและวิกฤติกาลที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศนี้ คณะกรรมาธกิารนิติกรระหวางประเทศจึงขอเรง
เราใหรัฐบาลไทยพิจารณาทบทวนการใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน เพราะเปนกรณีที่เพิ่มอํานาจใหแกนายกรัฐมนตรี ในขณะที่มาตรการตรวจสอบการใช
อํานาจดังกลาวกลับลดนอยลง ซึ่งการที่มาตการตรวจสอบและกลไกถวงดุลยการใชอํานาจลด
นอยลงเชนนี้ ก็มักกลายเปนเงื่อนไขที่เอื้อใหเกิดการใชอํานาจตามอําเภอใจมากขึ้น 
 
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการนิติกรระหวางประเทศ (ICJ) ก็ยอมรับวา รัฐบาลกําลังเผชิญกับ การ
คุกคามตอความมั่นคงในภาคใตของประเทศไทย  แตอยางไรก็ตาม ความชอบธรรมทางการเมือง
ในการใชมาตรการตางๆภายใตการประกาศภาวะฉุกเฉินดังกลาว ก็ควรจะใชมาตรการที่ไมควรจะ
ไมขัดตอรัฐธรรมนูญ ไมคัดตอหลักนิติธรรม และไมขัดตอพันธะกรณีทางกฎหมายระหวาง
ประเทศที่มีผลผูกพันประเทศไทย   โดยที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนก็ยินยอมใหรัฐตางๆใชตอสูกับ
ภัยที่คุมคามความมั่นคงไดอยางมีประสิทธิภาพอยูแลว ซึ่งรวมทั้งสิทธิที่จะจํากัดและยกเลิกสิทธิ
บางอยางเปนการชั่วคราวภายใตภาวะฉุกเฉิน อีกทั้งยังกําหนดไวดวยวา รัฐจะตองใชมาตรการนั้น
ในฐานะที่เปนมาตรการเสริมที่เพิ่มขึ้น แตไมใชมาตรการดังกลาวในลักษณะที่เปนการหักลาง
หรือยกเลิกหลักนิติธรรม 
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ทั้งนี้ ขอวิตกกังวลเกี่ยวกับการประกาศภาวะฉุกเฉินดังกลาวนี้ ปรากฎชดัเจนยิ่งขึ้นจากการแสดง
ความวิตกกังวลอยางจริงจังของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของไทย องคกรเอกชน
ตางๆและบรรดาผูเชี่ยวชาญขององคการสหประชาชาติ ตอกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนและการใช
อํานาจโดยอําเภอใจที่เกิดขึ้นซ้ําๆหลายกรณีในภาคใต  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เจาหนาที่
ทหารและตํารวจใชอํานาจตามอําเภอใจภายใตกฎอัยการศึก โดยที่กรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนตางๆ
ดังกลาวกลับกลายเปนเงื่อนไขที่เรงเราใหเกิดความตรึงเครียดทางการเมืองยิ่งขึ้น 
 
เพ่ิมอํานาจแตนิยามอยางคลุมเครือ 
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการรฉุกเฉินฯมีบทบัญญัติที่คลมุเครือและกวางขวาง
มาก เปนการใหอํานาจโดยเกือบไมจํากัดแกนายกรฐัมนตรี  และที่เปดชองใหใชอํานาจมากเปน
พิเศษอยางยิ่งก็คือ มาตราที่ 11 (6) ที่ใหอํานาจแกนายกรัฐมนตรีสามารถออกคําสั่งใหบุคคลใดก็
ตาม “มิใหทําหนาที่หรือใหทําหนาที่หรือใหปฏบิัติการใดๆ” ก็ได ตราบใดที่เห็นวามีความจําเปน
เพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยที่มีอีกบทบัญญัติหนึ่ง ที่ใหอํานาจแกนายกรัฐมนตรีประกาศ
ภาวะฉุกเฉิน โดยนิยามอยางกวางขวาง จนอาจจะครอบคลุมสถานการณใดๆก็ไดที่อาจไมชอบ
ธรรมเพียงพอตอการใชมาตรการที่รุนแรงมากดังกลาว 
 
นอกจากนี้แลว ความคลุมเครือของมาตรการตางๆดังกลาวอาจทําใหเกิดภาวะเสี่ยงเพิ่มขึ้น จาก
ความจริงที่วาพระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ใหอํานาจแก
นายกรัฐมนตรีที่จะมอบหมายอํานาจภายใตภาวะฉุกเฉินใหแก”เจาหนาที่ผูอํานาจหนาที่” โดยที่
มิไดนิยามหรือใหความหมายที่แนชัดในพระราชกําหนดฯดังกลาว ทั้งนี้อํานาจหนาที่
เฉพาะเจาะจงในบางลักษณะ  ก็ไมนาจะเหมาะสมกับการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน  
ตัวอยางเชน โดยทั่วๆไปแลว กองกําลังทหารอาจจะไมผานการฝกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอ 
หรือไมอาจจะอยูในภาวะที่ตองรับผิดไดในกรณีทีต่องทําหนาที่ของตํารวจ เชนการสืบสวน
สอบสวน การจับกุมและการกํากับดูแลการควบคุมตัวผูตองหา 
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พระราชกําหนดฯดังกลาวยังอนุญาตให”เจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่” ทําการจับกุมและควบคุมตัว
บุคคลไดนานติดตอกันถึง 30 วัน โดยไมอยูในกรอบของระบบยุติธรรมทางอาญาในภาวะปรกติ  
ตัวอยางเชน แมกระทั่งเมื่อบุคคลดังกลาวมิไดเปนผูตองสงสัยวาอาจจะไดกระทําความผิดทาง
อาญาหนึ่งอาญาใดก็ตาม  ในขณะที่กฎหมายระหวางประเทศมิไดหามในกรณีของการจับกุมหรือ
ควบคุมตัวในเชิงปกครอง แตก็มีมาตรการพิเศษหรือชั่วคราวที่กําหนดใหมีมาตรการปองปราม
ทางกฎหมายที่เขมงวดเพื่อปองกันมิใหเกิดการใชอํานายตามอําเภอใจอยางรายแรงในหลายกรณี  
เชน การจํากุมคุมขังบุคคลโดยอําเภอใจ การทําทารุณกรรม และทําใหกลายเปนบุคคลผูสูญหาย  
ทั้งนี้ ทางการหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจควรจะตองเนนย้ําดวยวา ผูใดก็ตามที่ถูกจับกุมคุมขังจะตอง
ถูกสงตัวโดยเร็วไปขึ้นศาล โดยปฏิบติัตามหมายศาล(habeas corpus) โดยมีสิทธิโตแยงความ
ถูกตองชอบธรรมทางกฎหมายที่ทําการจับกุมคุมขัง  ในขณะที่พระราชกําหนดฯดังกลาวได
กําหนดมาตรการปองปรามบางประการ ตอการใชอํานาจตามอําเภอใจ แตก็ควรจะตองเนนย้ําอีก
ดวยวา ผูที่ถูกจับกุมคุมขังจะตองมีสิทธิไดพบทนายโดยทันที โดยเปนทนายความที่เลือกเอง  มี
สิทธิที่จะแจงใหครอบครัวของตนทราบวาถูกจับกุมคุมขัง และมีสทิธิไดรับความชวยเหลือทาง
การแพทยและใหครอบครัวมีสทิธิเขาเยี่ยมไดดวย 
 
แตสิ่งที่ยังไมชัดเจน ก็คือ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน กําหนดวา ผูที่
ถูกควบคุมตัวในสถานการณฉุกเฉิน จะตองไมถูกควบคุมตัวที่สถานีตํารวจธรรมดาทั่วไป หรือใน
ศูนยควบคุมตัว ทัณฑสถานหรือเรือนจํา เนื่องจากวา การควบคุมตัวในสถานควบคุมตัวที่ไมปรกติ
วิสัย ที่ปราศจากระเบียบขั้นตอนตามกฎเกณฑและมาตรการปองปรามที่ดี จะเปนการเพิ่มภาวะ
เสี่ยงอยางมากตอการใชอํานาจตามอําเภอใจกับผูถูกควบคุมตัว 
 
การที่พระราชกําหนดดังกลาว กําหนดอํานาจตางๆดวยสํานวนภาษาที่คลุมเครือ สําหรับการจํากัด
ควบคุมสื่อและการแสดงออกในรูปแบบอื่นๆ  ทั้งนี้จะมีแตกรณีที่ยกเวนอยางชัดเจนจริงๆ ที่
อาจจะเปนการคุกคามความมั่นคงของชาติที่เกิดจากการใชสิทธเิสรีภาพในการแสดงออกของตัว
บุคคลหนึ่งบุคคลใด  แตอยางนอยที่สุดรัฐบาลเองก็ควรจะชี้ใหเห็นจุดเชื่อมโยงอยางแนชัด 

Tel: +41(0) 22 979 3800 – Fax: +41(0) 22 979 3801 – Website: http://www.icj.org - E-mail: info@icj.org

 



INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS 
Commission internationale de juristes  -  Comisión Internacional de Juristas 

 
" dedicated since 1952 to the primacy, coherence and implementation of international law and principles that advance human rights " 

 

 
 

 
81A, avenue de Châtelaine, P.O. Box 216, 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland  

5

โดยตรงและโดยทันที  ระหวางถอยคําและสิ่งที่คุกคามความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การกรณีที่กลาวหาวา ยุงยงปลุกปนใหใชความรุนแรง  ทั้งนี้ในยามที่เกิดวิกฤติกาล สทิธิเสรีภาพ
ของสื่อมีความสําคัญอยางยิ่ง เพื่ออนุญาตใหสะทอนความคิดเห็นในเชิงวิเคราะหตอภาวะฉุกเฉินที่
อางถึง เพื่อบางครั้งจะเปนเสียงที่แสดงทัศนะที่แตกตางและโตแยงกันได และเพื่อจะสามารถเปด
โปงการกระทําใดๆก็ตามที่เห็นวาไมถูกตอง แตบทบัญญัติบางบทในพระราชกําหนดฯดังกลาว 
อาจจะทําใหเกิดความหวาดหวั่นอยางยิ่งสําหรับสิทธิเสรีภาพหรือความเปนอิสระของสื่อ และควร
จะตองยกเลิกหรือควรจะตองแกไขอีกมาก 
 
ลดภาระที่ตองรับผิดตอรัฐสภาและตอระบบศาล 
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ตราและประกาศใชเพื่อตอบโตความ
รุนแรงที่เกิดเพิ่มขึ้นในภาคใตของประเทศไทย  แตอยางไรก็ตาม ความรุนแรงดังกลาวก็ยังไมถือ
ไดวา เปนภัยคุกคามใหมหรือที่จูๆก็เกิดขึ้นเปนภัยตอประเทศชาติ  หรือ ยังไมมีผลกระทบตอการ
ดําเนินการของรัฐสภา  ทั้งนี้ การออกกฎหมายที่กําหนดกรอบการดําเนินการสําหรับกรณีที่อาจจะ
ตองประกาศภาวะฉุกเฉิน ก็ควรจะตองนําสูการอภิปรายอยางเปดเผยตอสาธารณชน อีกทั้งยังตอง
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาอีกดวย  ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงควรจะตองเสนอพระราชกําหนด
ดังกลาวตอรัฐสภาเปนการดวน เพื่อใหผานการพิจารณาโดยละเอียด  แตพระราชกําหนดฯฉบับนี้
ไมเปดโอกาสใหรัฐสภามีบทบาทใดๆในการอภิปรายปรึกษาหารือกันและใหความเห็นชอบตอ
การประกาศใชพระราชกาํหนดฯ หรือ สวนเพิ่มเติมของพระราชกําหนดแตละฉบับและตอการ
ประกาศภาวะฉุกเฉินแตละครั้ง ซึ่งในรัฐประชาธิปไตยนั้น ฝายนิติบัญญัติควรจะตองสามารถ
สํารวจตรวจสอบและตั้งคําถามถึงความชอบธรรมในการประกาศภาวะฉุกเฉินไมวาจะกอน หรือ 
ภายหลังการประกาศใชกต็าม  และประเมินน้ําหนักหรือสัดสวนของอํานาจพิเศษที่ฝายบริหารจะ
ใชดําเนินการ 
 
สวนประชาชนที่ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเนื่องจากการประกาศใชกฎหมายภาวะฉุกเฉิน ก็ควรจะ
สามารถโตแยงไดเสมอ ตอความชอบดวยกฎหมายของการใชมาตรการดังกลาวตอพวกเขา  ทั้งนี้
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พระราชกําหนดฯฉบับดังกลาวไมเปดโอกาสใหปจเจกบุคคลมีวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อ
ทดสอบหรือเพื่อโตแยงในชั้นศาลวา เปนการแทรกแซงสิทธิของพวกตนหรือไมโดยเจาหนาที่
หรือทางการ  โดยที่พระราชกําหนดฯฉบับนี้มีขอหามอยางแนชัดมิใหปจเจกบุคคลแสวงหาทาง
แกขอกลาวหาไดตามปรกติในศาลปกครอง  ทั้งนี้ศาลตางๆดังกลาวก็ควรจะสามารถพิจารณา
ตรวจสอบไดดวยวา การประกาศภาวะฉุกเฉินใดๆรวมทั้งมาตรการตางๆที่ใชในระหวางการ
ประกาศภาวะฉุกเฉินนั้น ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรอืชอบดวยกฎหมายหรือไม  
 
มาตรา 17 ของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน เปนบทบัญญัติที่จํากดั
สิทธิและโอกาสมิใหดําเนินการทางทั้งทางอาญา ทางวินัยหรือทางแพง กับเจาหนาที่ของรัฐ ผูใช
อํานาจในภาวะฉุกเฉินตามอําเภอใจ  ซึ่งบทบัญญัติที่ใหเจาหนาที่ของรัฐปลอดจากการถูกฟองรอง
ทางกฏหมาย ยอมจะเอื้อใหเจาหนาที่รัฐผูที่กระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระหวางที่
ปฏิบัติการดานความมั่นคง ปลอดพนจากการฟองรอง โดยที่ประเด็นนี้ปรากฏอยางชัดเจนจาก
ประสบการณในประเทศตางๆทั่วโลกวา การปลอดพนจากการฟองรองหรือปลอดจากความผิด 
มิไดชวยทําใหสถานการณดานความมั่นคงดีข้ึนแตอยางไร มีแตจะเอื้อใหเกิดความตรึงเครียดทาง
การเมืองและสังคม อีกทั้งยังทําใหเกิดวิกฤติดานความมั่นคงหนักขึ้นดวย เนื่องดวยภาวะที่ปลอด
จากการฟองรองเอาผิดตอเจาหนาที่ผูละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีแตจะเพิ่มพูนปญหา 
เพราะวิธีการที่พระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน จํากัดภาวะที่ตองรับผิดของ
เจาหนาที่ในเชิงประชาธิปไตยและทําใหภาวะที่ตองรับผิดลดนอยลงอีกดวย 
 

กฎหมายระหวางประเทศวาดวยภาวะฉุกเฉนิ 
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ก็เชนเดียวกันกับรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ที่คํานึงถึง
วา ในบางครั้งบางกรณี รัฐบาลก็อาจจะจําเปนตองใชมาตรการพิเศษและยกเลิกหรือจํากัดสิทธิ
เสรีภาพบางอยางเปนการชั่วคราว เมื่อตองเผชิญกับภาวะฉุกเฉินที่คุกคามความอยูรอดของ
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ประเทศชาติ2   ซึ่งความจริงก็สะทอนอยูเชนกันใน ปฏิญญาของคณะกรรมาธิการนิติกรระหวาง
ประเทศ ท่ีประกาศ ณ กรุงเบอรลิน วาดวย การเชิดชูสิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม ในระหวาง
ท่ีทําสงครามกับลิทธิกอการราย (The ICJ Berlin Declaration on Upholding Human 

Rights and the Rule of Law while Combating Terrorism) ซึ่งระบุวา รัฐมีสิทธิและ
หนาที่ภายใตกฎหมายระหวางประเทศในการปองกันความมั่นคงของประชาชนภายใตการควบคุม
ของตน3

 
อยางไรก็ตาม กฎหมายระหวางประเทศยังกําหนดขอบเขตและขอจํากัดตอมาตรการตางๆ ที่
รัฐบาลจะทําไดตอกรณีฉุกเฉิน  โดยทีข่อจํากัดดังกลาวมิไดกําหนดขึ้นเพื่อจํากัดความจําเปนที่
ชอบธรรม ในการที่ตองตอบโตอยางรวดเร็วตอวิกฤติกาลหนึง่ใดที่เกิดขึ้น  แตการดําเนินการ
ดังกลาวจะตองสะทอนใหเห็นวา ภาวะฉุกเฉินที่ประกาศนั้น เปนมาตรการเสริมของหลักนิติธรรม 
อีกทั้งยังมิใชเปนการยกเลกิหรือการสิ้นสุดของหลักนิติธรรมอกีดวย 
 
นอกจากนี้แลว คณะกรรมการสิทธมินุษยธรรมขององคการสหประชาชาติ (The United 

Nations Human Rights Committee) ยังไดอรรถาธิบายอีกดวยวา ในกรณีที่ประกาศภาวะ
 

2
  ดมูาตรา 29 ของรฐัธรรมนูญแหงประเทศไทย และมาตรา 4 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR). 

3
 ดู ICJ Berlin Declaration on Upholding Human Rights and the Rule of Law while Combating Terrorism, 

Principle 1, which reads: “All states have an obligation to respect and to ensure the fundamental rights and 
freedoms of persons within their jurisdiction, which includes any territory under their occupation or control.   
States must take measures to protect such persons, from acts of terrorism. To that end, counter-terrorism 
measures must themeselves be taken with strict regard to the principles of legality, necessity, proportionality 
and non-discrimination”.  On the duty to protect, see also United Nations Human Rights Committee, decision of 
12 July 1990, Willliam Eduardo Delgado  Paez v. Columbia, Communication No. 195/1985, UN Doc. 
CCPR/C/39/D/1951/1985, UN Doc. March 2000, Carlos Dias v. Anglola, Communication  No. 711/1996, UN 
Doc. CCPR/C/68/D/711/1996, 18 April 2000, para. 8.3, Human Rights Committee, decision of 25 October 2000,  
Rodger Chongwe v. Zambie, communication No. 821/1998, UN. Doc. CCPR/C/70/D/821/1998, 9 November 
2000. para.5.3.   Regional jurisprudence is along the same line.  See European Court Human Rgiths, Kilic v. 
Turkey, 29 March 2000, para. 62. “The Court recalls that the first sentence of Article 2  (1) enjoins the State not 
only to refrain from the intentional and unlawful taking of l ife, but also to take appropriate steps to safeguard 
the lives of those within its jurisdiction”(see the L.C.B. v. the United Kingdom judgment of 9 June 1998, Reports 
1998-III, p. 1403, 36).  See also Inter-American Court of Human Rights, Neira Alegria Case, Judgment of 19 
January 1995, para. 75; Case 11.182, Report No. 49/00, Carlos Florentino Molero Caca Rodolfo Gerbert 
Asencios Lindo, Rodolfo Dynmik Asencios Lindo, Marco Antonio Ambrosio Concha, and Peru, 13 April 2000, 
Annual Report of the IACHR, 1999, para. 58. 
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ฉุกเฉิน รัฐจะตองเคารพตอหลักนิติธรรมอยางไร ซึ่งขอชี้นําแนวทางปฏิบัติดังกลาว ก็ปรากฏอยู
ในคําตัดสินในแตละคดี อันเปนขอสรุปหลังจากที่บรรดาผูเชี่ยวชาญตางๆไดพิจารณารายงานของ
รัฐที่วาดวย การใชขอชี้นําแนวทางปฏิบัติและในบทความเห็นทั่วไป 29 ซึ่งเปนขออางอิงหลัก
สําหรับการประเมินมาตรการตางๆที่ใชในกรณีที่ประกาศภาวะฉุกเฉิน4

 
ในมาตรา 4 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 
กําหนดวา รัฐอาจจะประกาศภาวะฉุกเฉินไดชั่วคราวและยกเลิกสิทธิบางประการได หากภาวะ
ฉุกเฉินนั้น”คุกคามความอยูรอดของประเทศ” 5  โดยมิไดหมายความวาสถานการณที่เกิดความ
วุนวายหรือสถานการณที่เกิดความรุนแรงทุกๆกรณีจะกอใหเกิดสถานการณที่รายแรงในระดับ
ดังกลาวเสมอไป  โดยที่สถานการณที่ชอบธรรมพอที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินจะตองเปนภัย
คุกคามที่จะเกิดขึ้นอยางแนชัดและเปนภัยคุกคามที่เปนจริงและตองเปนการกอตัวถึงขนาดหรืออยู
ในระดับที่คุกคามศักดิ์ศรีความเปนมนุษยทางรางกายของประชากร  เอกราชทางการเมืองของ
ประเทศ หรอื บูรณภาพเหนือดินแดนของรัฐ หรือความอยูรอด หรือ การดําเนินการขั้นพื้นฐาน
ของสถาบันสําคัญๆตางๆที่จําเปนตอการใหความคุมครองหรือตอมาตรการตางๆ อันเเปน
หลักประกันตอสิทธิตางๆที่เชิดชูไวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (ICCPR)6  โดยที่สถานการณวุนวายใดๆที่เกิดขึ้นและเปนกรณีที่เกิดขึ้นเฉพาะ
ภายในประเทศ ที่ขัดตอกฎหมายหรือคําสั่งใดๆที่ประกาศใช หรือเปนกรณีที่มีผูกออาชญากรรมที่
รายแรงมากแตเพียงประการเดียวนั้น ถือวาไมมีความชอบธรรมเพียงพอที่จะประกาศภาวะฉุกเฉิน  
ทั้งนี้บรรดารัฐภาคีทั้งหลายจะตองมีเกณฑพิจารณาหรือใชระดบัความรุนแรงของสถานการณใน

 
4

 สําหรับขอสรุปย้าํโดยละเอียดของกรณใีชสิทธิในกรณีท่ีประกาศภาวะฉุกเฉิน ด ูมาตรา 4 ของ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมอืง (ICCPR) และความเห็นท่ัวไป (General Comment) หมายเลขที่ 29 วาดวย มาตรา 4 ท่ีใหไวโดยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง
องคการสหประชาชาติ เมือ่วันท่ี 24 กรกฎาคม ค.ศ.2001 อางอิงดวย CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 ซ่ึงดูไดท่ี www.ohchr.org. 
5

 ดู มาตรา 4 ของกตกิาระหวางประเทศวาดวย สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมอืง (ICCPR). 
6

 หลักการสิราคุซาวาดวยบทบัญญัติท่ีจํากัดและเพิกถอนสิทธิท่ีกําหนดไวในกตกิาระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมอืงและสิทฺธิทางการเมอืง หลักการ
ขอท่ี 39 ซ่ึงหลักการตางๆพัฒนาคลี่คลายมาจากการประชุมหารอืในที่ประชุมของผูเชี่ยวชาญกฏหมายจํานวน 31 ทานทีจ่ัดข้ึนเมื่อป ค.ศ.1984 และไดรับ
การยอมรับอยางกวางขวางวา ใหความกระจางที่นาเชือ่ถือสูงมากตอขอจาํกัดและการเพิกถอนสิทธขิองประชาชนในสังคมประชาธิปไตย 
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การพิจารณาตัดสินใจวา ภาวะคุกคามใดๆที่เกิดขึ้นนั้น มีความชอบธรรมเพียงพอหรือไมที่จะ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน  และเพื่อใหมีผลบังคับใชได การประกาศภาวะฉุกเฉินใดๆยังจะตองเปนการ
ประกาศอยางเปดเผยตอสาธารณชนและจะตองแจงใหองคการสหประชาชาติไดรับทราบอยาง
เปนทางการอีกดวย7

 
แมในกรณีทีป่ระกาศภาวะฉุกเฉินในบางสถานการณ ก็ไมอาจจะยกเลิกหรือลิดรอนสิทธิบาง
ประการของพลเมืองได เชน สิทธิที่จะตองไมถูกกระทําทารุณกรรม หรอืไดรับการปฏิบัติตออยาง
โหดรายทารุณ ใชวิธีการที่ไมควรกระทําตอมนุษยดวยกัน หรือถูกลงโทษในลักษณะที่เสื่อมเสยี
ศักดิ์ศรีของมนุษย โดยมีสิทธิที่จะไมถูกปฏิเสธการมีชีวิตอยูเนื่องจากการใชอําเภอตามอําเภอใจ 
และมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น มีมโนธรรมของตนเอง มีศรัทธาความเชื่อทางศาสนา
ของตนเอง หรือมีสิทธิที่จะยึดมั่นในหลักการพื้นฐานสําคัญๆที่วาดวย ความยุติธรรม ซึ่งรวมทั้ง
หลักการที่ตองถือวา ผูตองหาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนไดวามีความผิดจริงตามกระบวนการ
ยุติธรรม8   แมกระทั่งในกรณีที่อยูภายใตสถานการณสงครามหรือภาวะการณที่คุกคามอยางนา
สะพึงกลัวตอชาติ ก็ไมอาจถือเปนความชอบธรรมเพียงพอที่จะปฏิเสธไมรับทราบหรือไมเคารพ
สิทธิตางๆดังกลาวขางตนอันเปนสิทธิข้ึนพื้นฐานที่สุดของมนุษย 
 
ในระหวางที่อยูภายใตภาวะฉุกเฉินที่ประกาศอยางถูกตองตามขั้นตอน สิทธิบางประการอาจถูก
ยกเลิกชั่วคราวได หากจําเปน แตก็ยังเปนภาระหนักของรัฐอยูดี ที่จะตองแสดงความชอบธรรมให
ไดวา การยกเลกิสิทธิบางประการในแตละกรณีหรือแตละโอกาสนั้น ถูกกาํหนดอยางเขมงวดวา 
ในแตละสถานการณวามีความจําเปนเรงดวนเพียงไรและอยางไร การจํากัดสิทธิเสรีภาพหรือ

 
7

 ดูมาตรา 4 ยอหนา 1 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ท่ีกําหนดวา การเพิกถอนสิทธิใดๆของประชาชน
จะตองอยูบนพื้นฐานของการประกาศอยางเปนทางการ  โดยท่ีมาตรา 4 ยอหนา 3 ของกติกาฯดังกลาวนี้ ระบุขอกาํหนดถงึข้ันตอนการประการภาวะ
ฉุกเฉินเพิ่มเติมดวยวา ตองแจงใหเลขาธิการใหญองคการสหประชาชาติทราบวา ประเทศตนใชบทบัญญัติใดเปนขออางอิงหรือมีเหตุผลใดที่ตอง
จําเปนตองริดดอนหรือเพิกถอนสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมอืงของประชาฃนของประเทศตน   
8

 ดูเอกสารอางอิง เพื่อแสวงหารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีวาดวย ขอบเขตของสิทธิตางๆดังกลาว จากเอกสารของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขององคการ
สหประชาชาต ิ(UN Human Rights Committee) ใบบทความเห็นท่ัวๆ (General Comment) ท่ี 29 ยอหนา 7 . 
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ยกเลิกสิทธบิางประการแตละครั้งแตละกรณี จึงตองเปนการชั่วคราว ตามความจําเปนและตาม
สัดสวนของความเขมงวดของลักษณะภัยที่คุกคามตอความมั่นคงของแตละกรณี  นอกจากนี้แลว
รัฐยังจําเปนตองแสดงใหเห็นดวยวา ไมมีมาตราการที่ผอนปรนมากกวานี้อีกแลวที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอสําหรับเผชิญกับภาวะคุกคามดังกลาวได โดยในขณะที่ประกาศภาวะฉุกเฉิน รัฐยังจะตอง
ใหความคุมครองประชาชนอยางตอเนื่อง ใหปลอดจากการตกเปนเหยื่อของการใชอําเภอตาม
อําเภอใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองยอมรับวาประชาชนยังมีสิทธิที่จะโตแยงวามาตรการตางๆที่ใช
ในระหวางการประกาศภาวะฉุกเฉินนั้นชอบดวยกฎหมายหรือไม 
 
นอกจากนี้แลว รัฐยังถูกหามมิใหใชมาตรการใดๆที่เปนการเลือกปฏิบัติ เพียงเพราะสาเหตุทางเชื้อ
สายเผาพันธุ ผิวสี เพศ ภาษา ศรัทธาความเชื่อทางศาสนา หรือ พ้ืนฐานรากเดิมทางสังคม อีกทั้งรัฐ
ยังไมอาจใชการประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อการจํากัดหรือเพื่อใหหลบเลี่ยงจากพันธะผูกพันอื่นใด
ภายใตกฎหมายระหวางประเทศ  รวมทั้งกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ หรือ หลักปฏิบติั
ทั่วไปที่ยึดถือปฏิบัติกันในนานาอารยะประเทศวา ตองมีผลบังคับใชไดตลอดเวลา9

 
ขอเสนอแนะ 

• คณะกรรมาธิการนิติกรระหวางประเทศ (The International Commission of Jurists – 

ICJ) เรงเราใหรัฐบาลไทยขอความเห็นชอบจากรัฐสภาไทยโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ตามมาตรา 218 (3) ของรัฐธรรมนูญแหงประเทศไทย หากจําเปน ก็ตองเปดประชุมเปน
วาระพิเศษของรัฐสภาแหงชาติ 

• ICJ เสนอแนะวา นิยามของสถานการณตางๆที่จะใชเปนขออางความชอบธรรมเพื่อ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน ควรจะตองสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 

 
9

 ดู UN Human Rights Committee, General Comment 29, ยอหนา 11  ท่ีระบุไวอยางเจาะจงวารฐัจะตองดําเนินการตามหลักปฏิบัติท่ี
ปฏิเสธมิไดของกฎหมายระหวางประเทศ คือ รฐัมีภาระผกูพันภายใตกฎหมายระหวางประเทศโดยทั่วไป ท่ีผูกพันรัฐตลอดเวลา 
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• รัฐบาลเองก็ควรจะตองชี้แจงดวยวา การประกาศภาวะฉุกเฉินและการใชกฎระเบียบใดๆที่
เกี่ยวของนั้น ตองผานการพิจารณาตรวจสอบจากฝายรัฐสภาเปนระยะๆอีกดวย 

• ผลที่ตามมา คือ การใหความเห็นชอบของฝายรัฐสภาตอการประกาศภาวะฉุกเฉินภายใต
มาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญไทยดังกลาวขางตนนั้น ควรจะตองตรวจสอบทั้งความถูกตอง
ชอบธรรมของการประกาศภาวะฉุกเฉิน และทั้งอํานาจตางๆที่มอบใหเพื่อใชดําเนินการได
จริง 

• ICJ เสนอแนะวารัฐบาลพิจารณาทบทวนการตัดโอกาสของผูตองหาหรือผูถูกจับกุม ที่จะ
ขอพึ่งอํานาจของศาลปกครองเพื่อแกไขปญหา เพื่อใหแนใจไดวาปจเจกบุคคลใดก็ตามที่
ไดผลกระทบจากการใชอํานาจของการประกาศภาวะฉุกเฉิน สามารถขอรับความเปน
ธรรมจากศาลที่เปนอิสระไดทุกเวลา เพื่อโตแยงความชอบดวยกฎหมายของมติใดๆ หรือ 
การกระทํา และกฎระเบียบใดๆที่ออกบังคับใชตามคําประกาศภาวะฉุกเฉิน อีกทั้งยัง
สามารถขอมาตรการแกไขเยียวยาไดอยาทรงประสิทธิภาพอีกดวย 

• นอกจากนี้แลว รัฐบาลยังควรตองดําเนินการเพื่อใหแนใจไดวา การตรวจสอบตาม
กระบวนการยุติธรรมครอบคลุมไปถึงการพิจารณาถึงความชอบดวยกฏหมายของการออก
ประกาศภาวะฉุกเฉิน และนัยในแตละขอของคําประกาศภาวะฉุกเฉินนั้นอีกดวย 

• ICJ เรงเราใหรัฐบาลยกเลิกมาตรา 17 ของพระราชกําหนดประกาศภาวะฉุกเฉิน ซึ่งผูที่ใช
อํานาจตามที่บัญญัติไวในพระราชกําหนดฯ ใหปลอดจากการถูกฟองรองดําเนินคดี ทั้งใน
กรณีที่เปนความผิดทางอาญา ทางแพงหรือการถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย 

• ICJ เรงเราใหรัฐบาลยกเลิกมาตรา 11 (6) ที่เปนบทบัญญัติทีค่ลุมเครือและเปดโอกาสให
ตีความไดกวางขวางมาก ที่มอบอํานาจใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการใหบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดใหทําอะไรก็ได 

• กฎหมายประกาศภาวะฉุกเฉินควรตองระบุอยางแนชัดวา มผีลบังคับใชเมื่อไรและใชกับ
ใครไดบาง รวมทั้งอํานาจหนาที่ซึ่งอาจจะโอนใหแกผูอ่ืนไดดวยในภาวะฉุกเฉิน 

• ภายใตกรอบของการดําเนินการนี้ ผูมีอํานาจหนาที่ควรจะตองดําเนินการใหแนใจไดวา 
บทบาทของกองกําลังเหลาตางๆของประเทศ มีนิยามที่แนชัดและมีกรอบจํากัดที่ชัดเจน 
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อีกทั้งควรกําหนดไวดวยวา ฝายทหารจะไมทําหนาที่หรือปฏิบัติการแทนเจาหนาที่ฝายพล
เรือน นอกเสียจากวาเปนกรณีที่จําเปนอยางแทจริง ตัวอยางเชน เปนกรณีที่จําเปนเพราะ
เจาหนาที่ฝายพลเรือนไมสามารถปฏบิัติหนาที่หรือภาระกิจของตนตามปรกติได 

• พระราชกําหนดประกาศภาวะฉุกเฉิน ควรจะตองแกไขเพื่อความกระจางชัดในการจํากัด
เหตุผลขออางที่บุคคลหนึ่งใดจะถูกควบคุมตัวในเชิงปกครอง นอกเหนือจากกรอบของ
กฎหมายอาญาและระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวของในภาวะปรกติ เพื่อใชกับกรณีที่มีภัยคุกคาม
ตอความมั่นคงที่มีลักษณะชั่วคราว  เปนภัยคุกคามตอประเทศชาติโดยโดยตรงและจําเปน
อยางยิ่งที่ตองใชมาตรการดังกลาว 

• รัฐบาลควรจะตองยืนยันย้ําดวยวา บุคคลใดก็ตามที่ถูกควบคุมตัวภายใตภาวะฉุกเฉิน 
จะตองถูกนําตัวโดยเร็วไปอยูตอหนาบังลังศาล เพื่อฟองรองกลาวโทษตามขอกลาวหา 
โดยที่ผูที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมด รวมทั้งผูที่ดําเนินการแทนทุกคน มีสิทธิ์ที่จะโตแยงตอหนา
ศาลปรกติวา การควบคุมตัวดังกลาวชอบดวยกฎหมายหรือไม 

• ผูถูกควบคุมตัวควรถูกควบคุมตัวในสถานที่กักขังที่รูจักกันโดยทั่วไปเทานั้น โดยที่บุคคล
อ่ืนที่อยูในโลกภายนอกก็ยอมรูจักสถานที่ดวย โดยมีระเบียบขั้นตอนและมาตรการ
คุมครองปองกันผูถูกควบคุมตัวชั่วคราวดวย ทั้งนี้ควรถือวาผูที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวยัง
เปนผูบริสุทธิ์ ปลอดจากความผิดทางอาญาใดๆ และพึงไดรับการปฏิบัติตอตามขอสมมุทธิ
ฐานดังกลาวนี้  โดยที่ในพระราชกําหนดฉบับนี้ ควรจะตองบัญญัติใหแนชัดวา ผูใดก็
ตามที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความไดโดยทันท ี โดยเปนทนายที่ตนเปนผู
เลือกและแตงตั้ง อีกทั้งยังมีสิทธิ์แจงใหครอบครัวทราบดวยวา ตนถูกจับกมุและถูกควบคุม
ตัวอยูที่ใด และมีสิทธิ์ไดรับการชวยเหลือทางการแพทย รวมทั้งมีสิทธิ์ใหครอบครัวเขา
เยี่ยมตนได  ทั้งนี้เจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ควรจะตองยืนยันย้ําอีกดวยวา ในประกาศภาวะ
ฉุกเฉินดังกลาว ไมมีบทบัญญัติใดๆที่ทําใหปลอดพนจากภาระผูกพันที่ตองยอมอนุญาต
ใหนักโทษชาวตางประเทศติดตอกับเจาหนาที่กงศุลของประเทศตน 
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• มีแตหนวยงานฝายรักษากฎหมายที่ควรจะมีอํานาจหนาที่เรียกตัวบุคคล ตามบัญญัติของ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน โดยที่ตองเคารพสิทธิของผูตองหาอยางสมบูรณ ที่มีสิทธิ์ปฏิเสธ
หรือไมยอมใหปากคําใดๆในชั้นพนักงานสอบสวน 

• ICJ เรงเราใหรัฐบาลตัดทอนหรือแกไขบทบัญญัติในพระราชกําหนดประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน ในสาระบัญญัติหลักที่อนุญาตใหมีบทบัญญัติที่คลุมเครือและตีความไดอยาง
กวางขวาง ที่วาดวยการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและใน
การชุมนุม 

• ICJ เสนอแนะวา ใหรัฐบาลพิจารณาทบทวนเรื่องอํานาจพิเศษที่มีผลกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพในการเดินทางหรือเคลื่อนยาย สิทธิในความเปนสวนตัวและในทรัพยสินของ
ตนเอง โดยดําเนินการเพื่อใหแนใจไดวา ใชอํานาจดังกลาวอยางเขมงวดและใชอํานาจ
เฉพาะในกรณีที่จําเปน และไมวาจะเปนกรณีใดก็ตาม ตองมีมาตรการปองปราบมิใหเกิด
การใชอํานาจตามอําเภอใจ อีกทั้งการตรวจคนและการแทรกแซงใดๆตอสิทธิของบุคคลที่
พึงมีความเปนสวนตัว จะตองอยูภายใตการควบคุมของฝายตุลาการ 

 
                           -----------------------------End of File------------------------ 
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