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 การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาประวัติความเปนมา แนวความคิด ทฤษฎี วัตถุประสงค 
รวมทั้งเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศที่กําหนดกรอบของระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะ 2. เพื่อศึกษาความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะของกฎหมายตางประเทศ และ 3. เพื่อวิเคราะหแนวทางและกรอบของระบบ
กฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่เหมาะสมและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
ระหวางประเทศ เพื่อนํามาปรับใชในระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของ
ประเทศไทย 
 ผลจากการศึกษาพบวา โดยหลักการของประเทศเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือหลักความเปนนิติ
รัฐ การประกาศสถานการณฉุกเฉินและการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินนั้น เปนสิ่งที่ยอมรับให
สามารถกระทําไดตอเม่ือรัฐมีความจําเปนตองแกไขปญหาวิกฤติเพ่ือการดํารงอยูของรัฐ แตตองกระทํา
บนพื้นฐานของคุณคาแหงประชาธิปไตยและหลักความเปนนิติรัฐ นั่นคือ ตองมีหลักประกันในสิทธิ
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานใหแกราษฎร เนื่องจากการประกาศสถานการณฉุกเฉินและการใชอํานาจใน
สถานการณฉุกเฉินดังกลาว มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ดังนั้น ใน
เอกสารกฎหมายระหวางประเทศ ไมวากติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง อนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน อนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งเกณฑมาตรฐานและหลักการที่นําเสนอโดยองคกรที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาดังกลาวขางตน อาทิ 
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน หลักการสิราคูซาวา
ดวยบทบัญญัติของขอจํากัดและการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีในกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1984 จึงไดกําหนดหลักเกณฑตางๆ เพื่อที่รัฐภาคีจะ
ไดนําไปปฏิบัติใหถูกตองในระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
 ในงานวิจัยฉบับนี้ไดเสนอแนะแนวทางและกรอบของระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะที่เหมาะสมและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศ โดย 1. ในระดับ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ใหมีการบัญญัติคํานิยามของคําวาสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ เงื่อนไขและ
วิธีการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ มาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน ขอบเขต
ระยะเวลาการสิ้นสุด และการควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะไวในรัฐธรรมนูญแหง



(4) 

ราชอาณาจักรไทย เพื่อเปนเกณฑมาตรฐานกลางในการบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ
ตอไป 2. สวนในระดับพระราชบัญญัตินั้น ก็ไดนําเสนอโดยจําแนกขอเสนอแนะออกเปน 2 ลักษณะ 
คือ 1. ในฐานะที่ระบบกฎหมายพิเศษดังกลาวยังคงใชบังคับอยูในปจจุบัน ก็ควรพิจารณาจัดลําดับการ
ใชบังคับกอนหลังตามลําดับของความรุนแรงของสถานการณและความเขมขนของมาตรการการใช
อํานาจในสถานการณฉุกเฉิน และในแตละฉบับควรวางหลักเกณฑเรื่องการกําหนดระยะเวลาและการ
ขอขยายระยะเวลาเมื่อสิ้นสุดออกไป โดยจะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติ
บัญญัติ และ 2. ในฐานะที่เปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบกฎหมายพิเศษดังกลาวตอไปใน
อนาคต ควรจัดโครงสรางระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะออกเปน 3 
ระดับชั้น คือ 1. จะเปนกฎหมายระดับนโยบายที่เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการบริหารจัดการ
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2. จะเปนการบัญญัติกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติ โดยมีรายละเอียดในการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ ที่มุงเนน
ภัยคุกคามที่เกิดจากมนุษย (Man-Made Disaster) อาทิ สงคราม การจลาจล การกอการกบฏ การ
กอการรายฯลฯ ไดแก พระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. .... 3. จะเปนการ
บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรายละเอียดในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อันเปนภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Natural and Environmental 
Disaster) ไดแก พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. .... 
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 This research is conducted on three major purposes; 1. to study the history 
background, concepts, theories, objectives, and the international standard prescribed 
within the framework of the exceptional legal system on public emergency situation, 
2. to find out the compatibility of the standard norms of the international law of the 
exceptional legal system on public emergency situation, and 3. to analyze conceptual 
framework of the exceptional legal system on public emergency situation which is 
appropriate and compatible with the international standard for the application in the 
exceptional legal system on public emergency situation in Thailand 
 The results shows that in the principle held by the liberal democratic countries 
respecting the legal state principle, the declaration of emergency situation and the 
subsequent exercise of emergency powers are accepted only when it is necessary to 
resolve the problems in times of crisis for the existence of the state, but every declaration 
must be undertaken on the basis of democratic values as well as the rule of law, that 
is, to guarantee the exercise of the most fundamental human rights.  Since the 
emergency situation and emergency power declaration result in primary human rights 
and freedom to be violated, the international law instruments such as International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the European Convention on Human 
Rights (ECHR), the American Convention on Human Rights (ACHR), as well as the 
international norms and principles which provided by international body concerning 
the conventions aforementioned such as The Paris Minimum Standards of Human 
Rights Norms in a State of Emergency, The Siracusa Principles on Limitation and Derogation 
Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights have provided the 
regulations for a state party to operate correctly, during the declaration of emergency 
situation. 
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 The research presents guidelines and conceptual framework of the exceptional 
legal system on public emergency situation which is appropriate and compatible with 
international standard as the followings; 1. In the constitutional provisions, there should 
be emergency clauses concerning with the definition of emergency situation, the 
condition and the power to declare emergency situation, the exercise to emergency 
powers and exceptional measures, the time limitation, the parliamentary oversight and 
the judicial supervision over the declaration of emergency situation in the Constitution 
of The Kingdom of Thailand as to be a legal standard for enacting the ordinary law of 
emergencies, 2. In the ordinary law for emergency, the recommendations can be classified 
into 2 aspects, 1. As exceptional laws are still in enforcement in the present day, they 
should be considered to prioritize by the severity of the situation and the degree of 
exercising the emergency powers, also each of these laws should require the time 
duration and the extension of the period of emergency, subject to the prior approval of 
the legislature, 2. As the recommendation regarding the improvement of the exceptional 
legal system on public emergency situation in the future, the legislative structure 
dealing with emergencies would be classified into 3 tiers as follows: 1. to be a generic 
policy and legislation dealing specifically with principles and regulations to govern the 
emergency situation such as the Constitution of the Kingdom of Thailand, 2. to be 
statues concerning details of the administration in emergency situation, focusing on 
the man-made disasters such as war, invasion, general insurrection, terrorism, that is, 
the Act on Public Administration in Emergency Situation B.E. ...., and 3. to be a statue 
concerning details of Disaster Prevention and Mitigation, which is the natural and 
environment disasters such as the Act of Disaster Prevention and Mitigation B.E. .... 
 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธเรื่อง ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะในประเทศไทยกับ
หลักความเปนนิติ รั ฐ  (The Exceptional Legal System of Public Emergency Situation in Thailand 
under the Principles of Legal States) สําเร็จลุลวงไดเนื่องมาจากไดรับความชวยเหลือในการให
ขอมูล คําปรึกษา ขอแนะนํา ความคิดเห็นและกําลังใจจากบุคคลหลายทาน อาทิ รองศาสตราจารย 
ดร.กิจบดี กองเบญจภุช ดร.สุธี อยูสถาพร และศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย เมื่อครั้งที่ผูเขียน
ไดเคยศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ผูเขียนขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ ผูซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาและ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธของผูเขียน ที่ไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา ขอชี้แนะ ขอแนะนํา และ
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธในทุกขั้นตอน ตลอดจนใหกําลังใจแกผูเขียนในการทํา
วิทยานิพนธเลมนี้ตลอดมา และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.โภคิน พลกุล และศาสตราจารย 
ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ และผูชวยศาสตราจารย ดร.วริยา ล้ําเลิศ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําในการศึกษา
ครั้งนี้ รวมทั้ง กรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธใหมีความถูกตองสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานแหงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่ไดถายทอดและ
สรางองคความรูใหแกผูเขียน และขอขอบพระคุณเจาหนาที่ของคณะนิติศาสตรทุกทานที่ไดใหความ
ชวยเหลือในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของในการศึกษาในครั้งนี้เปนอยางดี ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ รวมงานที่
เปนกัลยาณมิตรทุกคนของผูเขียน สําหรับกําลังใจ และความชวยเหลือท่ีมีใหมาโดยตลอด 
 ทายสุด ผูเขียนขอขอบพระคุณ และขอมอบความสําเร็จทั้งหมดจากการทําวิทยานิพนธฉบับ
นี้แด นายดํารงค และนางพยอม จันทรสมบัติ ซึ่งเปนบิดาและมารดาของผูเขียนที่เปนผูชวยสงเสริม 
สนับสนุน ใหผูเขียนมีความรักในการศึกษา ขอขอบพระคุณ คุณพรรณี คุณสมศักดิ์ และคุณทิพาพร 
จันทรสมบัติ ซึ่งเปนพี่สาว นองชายและนองสาวของผูเขียน โดยเฉพาะคุณภาวนา จันทรสมบัติ ซึ่งเปน
ภรรยาของผูเขียนที่เปนผูชวยกระตุนเตือนและเปนกําลังใจ ตลอดจนเปนแรงใจที่สําคัญยิ่งของผูเขียน
ตลอดมา จนทําใหการศึกษาครั้งนี้ประสบผลสําเร็จไดตามที่ตั้งใจ และหากวิทยานิพนธฉบับนี้มี
ขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียวและขออภัยไว ณ ที่นี้ 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 
 ประเทศที่สถาปนาการปกครองรูปแบบรัฐเสรีประชาธิปไตยท่ียึดมั่นในระบบนิติรัฐ มีหลักการ
ที่นําไปสูเปาหมายสูงสุดก็คือ การสรางความสงบสุขใหเกิดขึ้นในสังคม การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของราษฎร และการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการปองกัน
การใชอํานาจตามอําเภอใจของรัฐ ภายใตหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ที่มุงใหเกิดความยุติธรรมขึ้น
ไดภายในสังคมอยางแทจริง บนพื้นฐานของมนุษยธรรม ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพโดยเสมอภาคเทาเทียมกัน ดวยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงได
บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพดานตาง ๆ ที่มนุษยแตละคนจําตองมี และนําไปใชเพื่อการพัฒนา
บุคลิกภาพแหงตนทั้งในทางกายภาพและในทางจิตใจ1 รวมทั้ง ไดมีการกําหนดแนวทางและขอบเขต
ในการทําใหบรรลุความมุงหมายตอความเปนนิติรัฐที่รัฐจะตองใหความเคารพตอหลักการที่สําคัญ 
ดังนี้ 1. หลักการแบงแยกอํานาจ 2. หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 3. หลักความชอบดวย
กฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง 4. หลักความชอบดวยกฎหมายในเนื้อหา 5. หลักความ
เปนอิสระของผูพิพากษา 6. หลัก “ไมมีความผิด และไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” และ 7. หลักความ
เปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญทั้งนี้เพื่อคุมครองสิทธิของปจเจกชนจากการใชอํานาจรัฐและ
เพื่อที่จะจํากัดขอบเขตอํานาจรัฐหรือเพื่อถวงดุลตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ2 
 อยางไรก็ตาม มีบางกรณีที่กฎหมายรัฐธรรมนูญไดผอนคลายหลักการขางตน ดวยการ
อนุญาตใหรัฐสามารถดําเนินการจํากัดการใชสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได หากปรากฏวา การ
เขาไปจํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นเปนไป 1. เพือ่คุมครองสิทธิของบุคคลอื่น 2. เพื่อการดํารงอยูและเพื่อ
ความสามารถในการทําภาระหนาที่ของรัฐ และ 3. เพื่อผลประโยชนของมหาชนหรือผลประโยชน
สาธารณะอื่น ๆ3 ดวยเหตุนี้เอง รัฐธรรมนูญจึงยินยอมใหฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายในการจํากัดสิทธิ

                                           
 1วรพจน วิศรุตพิชญ, “สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (ศึกษารูปแบบการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญใหไวอยางเหมาะสม),” วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 17 
(กันยายน 2540): 19. 
 2บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, พิมพ
ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2552), หนา 22. 
 3เรื่องเดียวกัน, หนา 204. 
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และเสรีภาพของประชาชนได เพื่อฝายบริหารจะนําไปใชบังคับนั่นเอง4 แตการจํากัดการใชสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนนี้ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐธรรมนูญไดรับรองไว โดยเฉพาะหลักการ
การจํากัดการใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยตองกระทํา
เทาที่จําเปน และเปนไปตามหลักพอสมควรแกเหตุหรือหลักความไดสัดสวน (Principle of Proportionality) 
อีกทั้ง จะตรากฎหมายใหกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นไมได5 
 ในกรณีที่มีสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ (State of Public Emergency Situation) หรือที่
นักวิชาการบางทานอาจเรียกวา สถานการณยกเวน (State of Exception) ซึ่งเปนสถานการณที่
กอใหเกิดความเสียหายไมวาจะมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ หรือจากฝมือมนุษยดวยกัน (Situation of 
Natural or Man-Made Disasters) เชน สถานการณสงคราม การกอการจลาจลอยางรุนแรง หรือมี
ภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางรุนแรง เปนภัยที่คุกคามตอเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจ
รัฐ ในระบบกฎหมายของนานาประเทศ รวมทั้งกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศตางก็ใหการ
ยอมรับวา เพื่อประโยชนในการคุมครองประโยชนสาธารณะ รัฐจําเปนตองมีอํานาจหรือกลไกในการ
ใชมาตรการพิเศษบางประการที่ในสถานการณปกติไมอาจกระทําได เพื่อใหสถานการณวิกฤตินั้นผอน
คลายบรรเทาเบาบางลงไดโดยเร็ว 
 ดังที่ปรากฏในป พ.ศ.2491 องคการสหประชาชาติ (United Nations) ไดประสบความสําเร็จในการ
ประกาศเชิดชูหลักการสิทธิมนุษยชน ไวเปนบทบัญญัติระหวางประเทศที่รูจักกันในนาม “ปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” (Universal Declaration of Human Rights) แตบทบัญญัติดังกลาวก็
ยังไมมีความผูกพันตามกฎหมาย ตอมา ในป พ.ศ.2509 สมาชิกองคการสหประชาชาติก็ไดบรรลุ
ขอตกลงระหวางประเทศ ซึ่งมีชื่อเปนทางการวา “กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ.1966” (International Covenant on Civil And Political Rights: ICCPR) มีฐานะ
เปนสนธิสัญญาอันจะเปนพันธกรณีแกภาคีสมาชิกที่ไดแสดงความยินยอมที่จะผูกพันตอการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ โดยเฉพาะ สิทธิในทางการเมืองแกพลเมืองของตน อยางไรก็ดี ในกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศดังกลาวนี้ ก็ไดคํานึงวา ในบางครั้งบางกรณีที่รัฐภาคีประสบปญหาเมื่อตอง
เผชิญกับภาวะฉุกเฉินสาธารณะที่คุกคามความอยูรอดของประเทศชาติ ก็อาจจําเปนตองใชมาตรการ
พิเศษ และเลี่ยงพันธกรณีหรือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนบางประการอันเปนการชั่วคราว 
เพื่อแกไขปญหาในสภาวะวิกฤตินั้น หลักการดังกลาวเรียกกันในกฎหมายระหวางประเทศวา หลักการ

                                           
 4พรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย, ถึงเวลาวิพากษ พรบ.ความมั่นคงฯ อยางจริงจังกันเสียที, คน
วันที่ 27 สิงหาคม 2553 จาก http://www.pub-law.net/publaw/viewasp?PublawIDs=1451 

 5มาตรา 29 วรรคแรกและวรรคสองแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (2550) บัญญัติ
วา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทําได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ให
อํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย. . .” 
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เลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน 
(Derogations from Human Rights Obligations during States of Emergency)6 
 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ฉบับนี้ มุงใชบังคับ
อยางจริงจังในทางกฎหมายระหวางประเทศและบุคคลโดยทั่วไปเพื่อใหเกิดผลในดานการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากที่สุดเพราะเปนสิทธิที่มีความสําคัญมากกวาสิทธิประเภทอื่นและ
ตองใหการคํานึงถึงเปนประการแรก โดยการใหความสําคัญกับกฎหมายสูงสุด7 คือ รัฐธรรมนูญจะตอง
มีกระบวนการนิติบัญญัติหรือกําหนดมาตรการอื่น ๆ ที่จําเปนตอการคุมครองสิทธิและเสรีภาพและมี
หลักการที่สอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ8 ดังนั้น เมื่อประเทศไทยไดเขาเปนภาคีของกติกา
ระหวางประเทศดังกลาวโดยการภาคยานุวัตร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2539 และมีผลใชบังคับกับ
ประเทศเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2540 เปนตนมา ประเทศไทยก็ไดมีความตระหนักที่จะปฏิบัติตาม
พันธกรณีจึงไดกําหนดเปนแนวนโยบายดานการตางประเทศไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ.2550) มาตรา 829 วา จะปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี ซึ่ง
กอใหเกิดผลดีตอประเทศไทยคือ นอกจากจะไดรับความเชื่อถือจากตางประเทศวาประเทศไทยมี
แนวนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแลว ยังแสดงออกถึง
ความรวมมือของประเทศภาคีสมาชิกที่มีตอองคการสหประชาชาติ ดังระบุไวในกฎบัตรสหประชาชาติ 
ขอ 5610 และประการที่สําคัญคือ ประเทศไทยจะไดมีโอกาสปฏิรูปตัวบทกฎหมาย ระเบียบ และแนว
ปฏิบัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับกติการะหวางประเทศฯ และเปนแนวทางเดียวกันกับนานาสากล

                                           
 6Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 
Derogation from Human Rights Treaties in Situations of Emergency, Retrieved 
October 20, 2012 from http://www.geneva-academy.ch /RULAC/derogation_from_ 
human_rights_treaties_insituations_of_emergency.php 
 7ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, ขอสังเกตแนวทางสิทธิมนุษยชนสากลกับการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินภายในประเทศ [1], คนวันที่ 24 ตุลาคม 2555 จาก http://www. 
deepsouthwatch.org/node/2336 
 8ขอ 2(2) แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966
บัญญัติวา “รัฐภาคีแตละรัฐแหงกติกานี้รับที่จะดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเปน ตามกระบวนการทาง
รัฐธรรมนูญของตนและบทบัญญัติแหงกติกานี้เพื่อใหมีมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นที่อาจ
จําเปนเพื่อใหสิทธิทั้งหลายที่รับรองไวในกติกานี้เปนผล” 
 9มาตรา 82 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) วรรคแรกบัญญัติวา “รัฐตอง
สงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอ
ภาค ตลอดจนตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมทั้งพันธกรณีที่
ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ” 
 10ขอ 56 แหงกฎบัตรสหประชาชาติ บัญญัติวา “สมาชิกทั้งปวงใหคํามั่นวาตนจะดําเนินการ
รวมกันและแยกกันในการรวมมือกับองคการสหประชาชาติ เพื่อใหบรรลุความมุงประสงคที่กําหนดไว
ในขอ 55” 
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ประเทศ11 อันจะแสดงถึงความกาวหนาของระบบกฎหมายภายในประเทศที่ไดเชิดชู และเคารพตอ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม แตอยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติก็ยังเกิด
คําถามวา ประเทศไทยจะสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑของสนธิสัญญาดังกลาวกอใหเกิดประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลในการยกระดับกลไกคุมครองสิทธิพลเมืองในประเทศไดหรือไม และมากนอย
เพียงใด12 
 ในปจจุบัน ประเทศไทยไดมีระบบกฎหมายที่ใหอํานาจรัฐในการแกไขปญหาสถานการณ
ฉุกเฉินใน 2 ระดับดวยกัน ทั้งในบทบัญญัติของกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดคือ 
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 18413 และในมาตรา 18814 และในบทบัญญัติ
ของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ กลาวคือ ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาวไดใหอํานาจรัฐ 
โดยเฉพาะฝายบริหารมีอํานาจในการตราพระราชกําหนดเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือเพื่อ
ประโยชนในอันที่จะปองปดภัยพิบัติสาธารณะ ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะ
หลีกเลี่ยงได และใหอํานาจฝายบริหารในการประกาศใชกฎอัยการศึก อยางไรก็ตาม ตามหลักการ
แบงแยกอํานาจกระบวนการตรากฎหมายเปนอํานาจหนาที่หลักของฝายนิติบัญญัติ การตราพระราช
กําหนดของฝายบริหารดังกลาวนี้เปนเพียงขอยกเวนอํานาจหลักในการตรากฎหมายของฝายนิติ
บัญญัติเฉพาะในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดเทานั้น ดังนั้น เมื่อ
รัฐธรรมนูญไมอาจปฏิเสธอํานาจในการตราพระราชกําหนดของคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายบริหารใน
กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนเรงดวนได ก็ยอมมีความจําเปนที่จะตองมีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

                                           
 11นพนิธิ  สุริยะ, อาจารยนพ 65 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเดือนตุลา, 2523), หนา 60-62. 
 12ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, เรื่องเดิม, หนา 1. 
 13มาตรา 184 วรรคแรกและวรรคสอง แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) 
บัญญัติวา “ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย
จะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 
          การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีที่
มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได” 
 14มาตรา 188 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) บัญญัติวา “พระมหากษัตริย
ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจใน การประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตาม
กฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 
           ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน เจาหนาที่
ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก” 
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ตอการใชอํานาจดังกลาวของคณะรัฐมนตรี เพื่อปองกันการใชอํานาจในการตราพระราชกําหนดโดย
บิดเบือนไดเชนกัน15 
 สวนในบทบัญญัติของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติก็มีออกกฎหมายพิเศษอ่ืนอีก 4 ฉบับคือ 
1. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 2. พระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.
2551 และ 4. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ซึ่งบทบัญญัติกฎหมาย
ระดับรัฐธรรมนูญ และบทบัญญัติกฎหมายทั้ง 4 ฉบับก็ลวนแตมีความมุงหมายเดียวกัน เพื่อรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ โดยมีลักษณะที่คลายกันคือ การใหอํานาจเจาหนาที่ของรัฐสามารถออก
ขอกําหนดหรือมาตรการเพื่อใหสามารถดําเนินการปองกันและระงับภัยที่เกิดขึ้นไดทันทวงที อันมี
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แตอยางไรก็ตาม บทบัญญัติกฎหมายดังกลาวก็ยังมี
ปญหาเรื่องความไมชัดเจนแนนอนหรือซ้ําซอนกัน และไมสอดคลองกับหลักเกณฑกับกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนในสถานการณฉุกเฉินระหวางประเทศหลายประการ ดังนี้  
 ประการแรก ในระดับรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทั้งการให
อํานาจฝายบริหารในการตราพระราชกําหนดและการประกาศกฎอัยการศึก เมื่อพิจารณาตาม
หลักเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศที่ไดกําหนดเกณฑเกี่ยวกับการประกาศ ระยะเวลา และการ
ควบคุมสถานการณฉุกเฉินไว อาทิ เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสของการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
สถานการณฉุกเฉินแลว ยังไมอาจจะจัดประเภทเปนบทบัญญัติที่กําหนดเปนเกณฑมาตรฐานกลาง
เกี่ยวกับการกําหนดกรอบความหมายของคําวา ภัยพิบัติสาธารณะ หรือสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
(Public Emergency) รวมถึงวิธีการและเงื่อนไขสําหรับการบัญญัติกฎหมายวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะในระดับพระราชบัญญัติตอไป เปนเพียงบทบัญญัติการใหใชอํานาจนิติบัญญัติในการ
ตราพระราชกําหนดของฝายบริหารที่มีมาตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ.2475) 
จนถึงปจจุบัน ที่มีวัตถุประสงคหลักก็เพื่อตองการแกไขปญหาการตรากฎหมายในกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ซึ่งในขณะนั้นไมสามารถจะจัดการประชุมสภาผูแทนเพื่อที่จะตรากฎหมายเพื่อประโยชน
สาธารณะและเหมาะสมกับกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินนั้นได ซึ่งอาจจะเปนกรณีที่อยูนอกสมัยการ
ประชุมของสภาผูแทนราษฎรหรือปดสมัยประชุม และเปนกรณีการประกาศใชกฎอัยการศึกเทานั้น 
 เงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดนั้น นั้นก็ยังขาดความแนนอนชัดเจน กลาวคือ การ
กําหนดใหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับอํานาจในการตราพระราชกําหนดของคณะรัฐมนตรีใน
มาตรา 184 แบงออกเปน 2 วรรค คือ วรรคแรกบัญญัติถึงเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดวา จะ
กระทําไดก็เฉพาะแตเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง คือ 
 1.  เพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศ 
 2.  เพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะ 
 3.  เพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ 

                                           
 15บรรเจิด สิงคะเนติ, “บทวิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2546: กรณีพระราช
กําหนดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคม” ใน นิติรัฐกับอํานาจในการตราพระราช
กําหนด, บรรเจิด สิงคะเนติ, ผูรวบรวม (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2546), หนา 84. 



6 

 4.  เพื่อปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 
 และวรรคสองบัญญัติวา การตราพระราชกําหนดตามวรรคแรกจะกระทําไดตอเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได ซึ่งผลของการ
กําหนดในประการนี้ทําใหเกิดปญหาความเขาใจที่คลาดเคลื่อนวา คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอยาง
กวางขวางในการตราพระราชกําหนดและเปนดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีเทานั้นที่จะเปนผูพิจารณาวา
เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดหรือไม อีกท้ังในมาตราดังกลาวนี้ยังได
ตัดเงื่อนไขเรื่องไมสามารถประชุมรัฐสภาไดทันทวงที หรือเมื่อมีกรณีเชนวานั้นเกิดขึ้นในระหวางสภา
ผูแทนราษฎรถูกยุบ ซึ่งเปนขอความที่มีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (2489) 
เรื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (2511) โดยความเปนจริงแลวขอความที่วา “การที่
ไมสามารถจะเรียกประชุมรัฐสภาไดทันทวงที” นั้น ยอมเปนเงื่อนไขที่แสดงใหเห็นถึงกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจําเปนรีบดวน16 ประกอบกับ การใชถอยคําของบทบัญญัติกฎหมายในวรรคแรก ที่มีลักษณะ
เปนคําศัพทที่มีความหมายไมเฉพาะเจาะจงหรือเปนถอยคําที่ไมมีความชัดเจนในตัวเอง ตองอาศัยการ
ตีความหรือประเมินขอเท็จจริงอันเปนพื้นฐานของการตราพระราชกําหนด จึงสงผลทําใหรัฐตีความ
ถอยคําดังกลาวเพื่อหลีกเลี่ยงการตรากฎหมายโดยออกเปนพระราชกําหนด (Emergency Decree) 
ซึ่งมีคาบังคับดังเชนพระราชบัญญัติแทนที่จะตราเปนพระราชบัญญัติตามกระบวนการปกติอยางไม
เหมาะสม เพราะการที่ฝายบริหารไดใชอํานาจออกกฎหมายในลักษณะพระราชกําหนดเชนนี้ หลาย
กรณีในอดีตไดถูกคัดคานและโตแยงจากหลายฝาย ทั้งในแงความชอบธรรมของเนื้อหาที่ตราขึ้น และ
ความถูกตองของกระบวนการตรากฎหมาย17 อันเปนการปฏิเสธกระบวนการตรวจสอบและกลั่นกรอง
ในสภานิติบัญญัติ ซึ่งอาจเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและมีผลกระทบเบื้องตนตอ
ระบอบนิติรัฐ18 
 สวนในบทบัญญัติกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เมื่อไมมีการกําหนดกรอบความหมายของ
คําวา ภัยพิบัติสาธารณะหรือสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ (Public Emergency) ไวเปนเกณฑ
มาตรฐานกลางในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เมื่อมีการบัญญัติกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะในระดับพระราชบัญญัติหลาย ๆ ฉบับที่มีมาในภายหลังตางยุคสมัยกัน จึงมีการใหคํา
นิยามของคําวา ภัยพิบัติสาธารณะ หรือสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ ในกฎหมายแตละฉบับที่มี
ความหมายคลุมเครือ และซ้ําซอนกันหรือมีความคาบเกี่ยวกัน สงผลใหรัฐนําเอากฎหมายพิเศษฉบับ
ใดฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับมาใชพรอมกัน ซึ่งอาจไมมีความเหมาะสมตอสถานการณที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากภัยฉุกเฉินสาธารณะท่ีเกิดขึ้นสามารถเปนไดตั้งแตภัยธรรมชาติ ไปจนถึงระดับภัยของการกอ
การราย ตลอดจนระดับภัยของสงครามระหวางประเทศ บอยครั้งที่รัฐไดนําเอากฎหมายพิเศษเหลานี้ 

                                           
 16เรื่องเดียวกัน, หนา 100. 
 17สุรพล นิติไกรพจน, “การจัดระบบควบคุมตรวจสอบทางการเมอืงที่เหมาะสมสําหรับระบบ
รัฐสภาไทย”, ใน อาจาริยบูชา หนังสือรวมบทความทางวิชาการแด ศาสตราจารยไพโรจน ชัยนาม, 
พนม เอี่ยมประยูร, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2538), หนา 151. 
 18สุรพล นิติไกรพจน, ศาลช็อก! เผด็จการพลเรือน มธ. เขาชื่อคาน พรก. ทําลายนิติรัฐ, 
คนวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 จาก http://www.ftawatch.org.news/view.php?id=4924 
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มาใชเปนเครื่องมือหรือกลไกในการควบคุมการชุมนุมทางการเมือง จนองคการระหวางประเทศได
แสดงความกังวลตอรัฐบาลไทย19 หรือแมกระทั่งลาสุด คอป. ไดใหขอสรุปเปนขอเสนอแนะตอรัฐบาล
วา “ขอใหมีความระมัดระวังตอการนํากฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง เชน พระราชบัญญัติกฎอัยการ
ศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาใชบังคับเพื่อจัดการ
สถานการณความไมสงบจากการชุมนุมทางการเมืองนั้นไมเหมาะสม เนื่องจากกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ไมสอดคลองกับหลักความไดสัดสวนหรือพอสมควรแกเหตุ และอาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกประชาชนและสังคมสวนรวมได”20 
 ประการที่สอง ปญหาในการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามกฎหมาย 
 ในบทบัญญัติของกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑประการดังกลาว
แลวเห็นวา ยังขาดกรอบกระบวนการการควบคุมการใชอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มี
ประสิทธิภาพตอการใชอํานาจรัฐในสถานการณฉุกเฉิน ไมวาจะเปนกระบวนการการควบคุมการใช
อํานาจกอนการประกาศสถานการณฉุกเฉิน (Ex ante Approach) หรือกระบวนการการควบคุมการ
ใชอํานาจหลังการประกาศสถานการณฉุกเฉิน (Ex post Approach) ก็ตาม 
 สวนในบทบัญญัติของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ กฎหมายพิเศษในสถานการณฉุกเฉิน
บางฉบับก็มีประเด็นที่เปนปญหาในเรื่องการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เชน ในพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 การกําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจเพียงผู
เดียวในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน และดําเนินการตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยไมมีการตรวจสอบใด ๆ ทั้งสิ้น ปญหาก็คือ หากมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ทั้ง ๆ 
ที่ประเทศไมไดตกอยูในสถานการณฉุกเฉินที่แทจริง แตการประกาศดังกลาวก็มีผลใชบังคับแลว ผลที่
ตามมาก็คือมีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อีกทั้ง เมื่อมีการขยายระยะเวลาของการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินก็ยังคงเปนอํานาจของฝายบริหารอีกดวย จึงเปนกรณีโตแยงจากหลาย ๆ 
ฝายวา สมควรจะใหองคกรหนึ่งองคกรใดเขามารวมพิจารณาขอเท็จจริงวา เปนสถานการณฉุกเฉิน
อยางแทจริงหรือไม หรือมีความจําเปนและเหมาะสมตองขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินหรือไม21 
 ประการที่สาม ปญหาการไมปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ 
 ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ค.ศ.1966 (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) มีพันธกรณีที่

                                           
 19แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย, ประเทศไทย:การประกาศสถานการณฉุกเฉนิ
ตองไมนําไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชน, คนวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 จาก http://www.amnesty 
.or.th/thai/main/SubLibrary.asp?id=212&type=2&action=1 
 20คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ, เอกสาร
สรุปขอเสนอแนะของ คอป. (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ. ม.ป.ป.), หนา 8. 
 21วรเจตน ภาคีรัตน, ระบุ พรก. ฉุกเฉินฯ ใหอํานาจนายกฯลนฟา, คนวันที่ 27 ธันวาคม 
2550 จาก http://www.prachathai.com/news/show.php?Category=nm&No=5340 
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ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของกติกาฯ โดยเครงครัด เพื่อใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
พลเมือง แตปรากฏวา กฎหมายในสถานการณฉุกเฉินบางฉบับ ยังมีเนื้อหาและหลักเกณฑที่มีความ
ขัดแยงหรือไมสอดคลองตอหลักประกันในการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองตาม
กติกาฯ ดังกลาว เชน ตามมาตรา 12 ของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 ซึ่งเปดโอกาสใหมีการควบคุมตัวบุคคลผูตองสงสัยไวไดโดยปราศจากขอกลาวหาเปนเวลา 
30 วัน ถึงแมมาตรา 12 จะกําหนดไววา เจาพนักงานตองขอคํารองจากศาลกอนเขาจับกุม และคุมขัง
บุคคลผูตองสงสัยเพื่อควบคุมตัวไวไดไมเกินเจ็ดวัน แตมาตรานี้ไมไดกลาวอยางชัดแจงถึงสิทธิในการที่
จะโตแยงตอศาล เพื่อใหศาลพิจารณาวาการควบคุมตัวนั้นชอบดวยกฎหมายหรือไม (Habeas 
Corpus)22 ตามสิทธิที่ประกันไวในบทบัญญัติ ขอ 9 (4) แหง กติกาฯ23 อีกทั้งเมื่อมีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน ก็ไมไดมีการปฏิบัติตามบทบัญญัติขอ 4 (3)24 ของกติกาฯ กลาวคือ ไมไดแจงฝาย
สนธิสัญญาของสํานักงานเลขาธิการสหประชาชาติอยางเปนทางการวา ประเทศไทยจะขอเลี่ยงหรือ
ระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตามบทบัญญัติขอใด และดวยเหตุผลจําเปนประการใด25 หรือใน
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ก็ไมมีเงื่อนไขเรื่องของการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินกอน ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑมาตรา 4 ของกติการะหวางประเทศฯ 
ดังกลาว26 
 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ยอมแสดงใหเห็นชัดเจนวาประเทศไทยเราไดยอมรับเอา
หลักเกณฑของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศคือ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง

                                           
 22แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย, รายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนแหง
ประเทศไทย ประจําป 2548: ความยุติธรรมเปนบอเกิดแหงสันติสุขที่แทจริง, คนวันที่ 12 สิงหาคม 
2550 จาก http://www.amnesty.or.th 
 23ขอ 9(4) แหงกติการะหวาประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 
บัญญัติวา “บุคคลใดถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุมหรือควบคุมตัวยอมมีสิทธิรองเรียนตอศาล 
เพื่อใหศาลพิจารณาโดยมิชักชาไดถึงความชอบดวยกฎหมายของการควบคุมตัวผูนั้น และหากมีการ
ควบคุมตัวโดยไมชอบดวยกฎหมาย ก็อาจมีคําสั่งใหปลอยตัวได” 
 24ขอ 4(3) แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 
บัญญัติวา “รัฐภาคีใดแหงกติกาฉบับนี้เมื่อถือสิทธิหลีกเลี่ยงจากบทบัญญัติในกติกาแลวจะตองแจงแก
รัฐภาคีอื่น ๆ แหงกติกาฉบับนี้โดยพลันเพื่อใหทราบถึงบทบัญญัติซึ่งตนไดหลีกเลี่ยง และเหตุผลอัน
กอใหเกิดเหตุดังกลาว โดยอาศัยเลขาธิการสหประชาชาติเปนสื่อกลาง ในวันที่ไดยุติการหลีกเลี่ยง
ดังกลาวแลว ใหติดตอสืบไปโดยผานสื่อกลางเดิมดังวามาแลว” 
 25แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย, รายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนแหง
ประเทศไทย ประจําป 2548: ความยุติธรรมเปนบอเกิดแหงสันติสุขที่แทจริง, หนา 16.  
 26ขอ 4 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 
บัญญัติวา“รัฐภาคีจะตองประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการกอน” (In time of public 
emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially 
proclaimed,. . .) 
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และสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 มาใช ซึ่งนับวาเปนเรื่องดีดังที่ไดกลาวมา แตในทางปฏิบัติเรายังมี
ปญหา อุปสรรค และขอขัดของในการนําหลักการดังกลาวมาปฏิรูปตัวบทกฎหมาย ระเบียบ และแนว
ปฏิบัติใหสอดคลองกับกติการะหวางประเทศ และเปนแนวทางเดียวกับสากลประเทศ ดังนั้น จึงควรที่
จะตองทําการศึกษาวิจัย เพื่อทราบแนวทางและหลักการของตางประเทศในการกําหนดวาสถานการณ
อยางไรจะเปนสถานการณฉุกเฉินสาธารณะและของประเทศไทยเราเปนไปตามหลักการนั้นหรือไม 
หากจะนําหลักการดังกลาวมาปรับใชในระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศ
ไทยควรจะตองปรับปรุงอยางไรบาง โดยขอคนพบและขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเปน
ประโยชนตอการพัฒนากฎหมายไทย อีกทั้งแกวงวิชาการและนักกฎหมาย ตลอดจนประชาชน
โดยทั่วไป  
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 1.  เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา แนวความคิด ทฤษฎี วัตถุประสงค รวมทั้งเกณฑมาตรฐาน
ระหวางประเทศที่กําหนดกรอบของระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
 2.  เพื่อศึกษาความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศวาดวยสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะของกฎหมายตางประเทศ 
 3.  เพื่อวิเคราะหแนวทาง และกรอบของระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะที่เหมาะสมและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศ เพื่อนํามาปรับใชในระบบ
กฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศไทยตอไป 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 
 ประเทศไทยไดยอมรับหลักเกณฑที่วา ในกรณีที่รัฐตองเผชิญกับสถานการณวิกฤติตาง ๆ ที่
คุกคามตอการดํารงอยูและความสามารถในการทําภาระหนาที่ของรัฐ ซึ่งอาจเรียกรวมสถานการณนั้น
วา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” รัฐจําเปนตองใชอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายพิเศษ เพื่อ
เปนเครื่องมือหรือกลไกในการแกไขปญหาดังกลาวนั้นใหสําเร็จลุลวงไปโดยเร็ว และไดใหความสําคัญ
กับรัฐโดยเฉพาะฝายบริหารในการบัญญัติกฎหมายพิเศษ ทั้งในระดับรัฐธรรมนูญและระดับ
พระราชบัญญัติ แตระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของไทยดังกลาวใน
ปจจุบัน ยังมีขอบกพรองและไมเอื้ออํานวยประโยชนสูงสุดตอการนํามาใชเปนเครื่องมือหรือกลไกใน
การแกไขปญหาของรัฐดังกลาว อีกทั้ง ยังขาดกลไกในการควบคุมและตรวจสอบทบทวนการกระทํา
อยางมีประสิทธิภาพ อันอาจทําใหการใชอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวนั้น มีผลกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควรแกเหตุ ดังนั้น การใชอํานาจของรัฐโดยเฉพาะการ
บัญญัติกฎหมายเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองยึดหลักความเปนนิติรัฐและ
สอดคลองกับหลักเกณฑมาตรฐานการใชอํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉินขององคการระหวาง
ประเทศในฐานะที่เปนรัฐภาคี 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 
 การศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ เรื่อง ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ
ของประเทศไทยกับหลักความเปนนิติรัฐ ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาถึงประวัติความเปนมา แนวความคิด
ทฤษฎี วัตถุประสงค รวมทั้งเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศที่กําหนดกรอบของระบบกฎหมายพิเศษ
วาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ โดยนํามาศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายของตางประเทศและ
ระบบกฎหมายที่เก่ียวของกับการใหอํานาจรัฐในการแกไขปญหาสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของไทย
วามีความเหมาะสมและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศหรือไม อยางไร 
 
1.5  ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
 ผูวิจัยจะทําการวิจัยโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนกระบวนการวิจัย
หลัก ซึ่งเปนรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการรวบรวมขอมูลที่จะมาทําการวิเคราะห ซึ่งจะ
ครอบคลุมทุกมิติที่เก่ียวของตามกระบวนการวิจัย ดังนี้ 
 
 1.5.1  การติดตามและรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยใชการคนควา และรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูแลวและเกี่ยวของ ไดแก หนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการ รายงาน
การวิจัย กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําพิพากษาของศาล ราชกิจจานุเบกษา วิทยานิพนธ และ
เอกสารอื่น ๆ เชน ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เผยแพรทางอินเตอรเน็ต 
 
 1.5.2  การวิเคราะห 
 ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพดังกลาวขางตน 
นํามาบูรณการวิเคราะหรวมกันกับปญหาขอเท็จจริง และขอกฎหมาย โดยไมใชสถิติทางคณิตศาสตร
ในการวิเคราะห แตเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive) ถึงแนวทางและกรอบของกฎหมาย
พิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่เหมาะสมและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานระหวาง
ประเทศ อีกทั้ง ใหขอเสนอแนะวาประเทศไทยควรดําเนินการอยางไร อันจะเกิดประโยชนในการแกไข
ปญหาเพื่อประโยชนสาธารณะและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะตอไป 
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1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1.6.1  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับทางวิชาการ 
 1.6.1.1  ทําใหเกิดความเขาใจในประวัติความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี วัตถุประสงค 
รวมทั้งเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศที่กําหนดกรอบของกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะ 
 1.6.1.2  ทําใหทราบถึงความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศของ
กฎหมายตางประเทศ 
 1.6.1.3  ทําใหสามารถกําหนดแนวทาง และกรอบของกฎหมายพิเศษวาดวย
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่เหมาะสมและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศ เพื่อนํามา
ปรับใชในระบบกฎหมายไทยตอไป 
 
 1.6.2  ประโยชนที่จะนําไปใชในการพัฒนาระดับประเทศ 
 1.6.2.1  ฝายบริหาร หรือรัฐบาลมีแนวทางในการกําหนดนโยบาย และหลักการเพื่อ
มอบหมายใหพนักงานผูมีอํานาจหนาที่ในการใชบังคับกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล และหลักกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ 
 1.6.2.2  ฝายนิติบัญญัติหรือสมาชิกรัฐสภา มีแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแกไข 
และพัฒนาระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวาง
การแกไขปญหาเพื่อประโยชนสาธารณะและการใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหเกิด
ความเหมาะสมและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานสากล และหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศ 



 
บทท่ี 2 

 
แนวความคิดเกี่ยวกับนิติรัฐและสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 

 
 หลักนิติรัฐ (Legal State) หรือหลักการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) และ
หลักการประชาธิปไตยเปนสองหลักการที่มีความสัมพันธกันและตองพึ่งพิงอาศัยกันและกัน 
(Interdependent) และหลักท้ังสองประการนี้เปนสิ่งจําเปนตอการสรางสภาพแวดลอมที่ดีที่สามารถ
ทําใหสิทธิมนุษยชนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเปนจริงไดในสังคม รัฐตาง ๆ ตองใหการเชิดชูตอพันธกรณีของตน
ดานสิทธิมนุษยชนในระหวางชวงที่เกิดความขัดแยงและสถานการณฉุกเฉินของประเทศตามนัยของ
บทบัญญัติกฎหมายระหวางประเทศ หลักนิติรัฐหรือหลักการปกครองโดยกฎหมายและหลักการ
ประชาธิปไตย27 
 
2.1  ขอความคิดวาดวยหลักการของรัฐเสรีประชาธิปไตย 
 
 ประเทศที่สถาปนาการปกครองรูปแบบรัฐเสรีประชาธิปไตยจะตองรับรองหลักการพื้นฐานที่
สําคัญในการจัดโครงสรางและรูปแบบการปกครอง รวมทั้งการกําหนดขอบเขตของการใชอํานาจของ
รัฐไว 2 ประการ คือ 1. หลักการประชาธิปไตย และ 2. หลักนิติรัฐ ซึ่งรัฐตาง ๆ มีหนาที่และความ
รับผิดชอบสูงสุดในฐานะเปนผูรับประกันในหลักการประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐหรือหลักการ
ปกครองโดยกฎหมาย รวมทั้งสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธระหวางหลักนิติรัฐหรือหลักการปกครอง
โดยกฎหมายหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนี้ หากจะจัดวางเปนรูปสามเหลี่ยมที่มีดานแต
ละดานเทากัน และเปรียบเทียบหลักการทั้งสามดังกลาวเสมือนเปนแตละดานของสามเหลี่ยมก็จะ
พบวา ดานแตละดานของสามเหลี่ยมอาจจะมีขนาดที่ไมเทากันขึ้นอยูกับสถานการณตาง ๆ ที่จะเปน
ตัวกําหนดใหเนนความสําคัญในองคประกอบดานใดดานหนึ่งเพิ่มมากขึ้น แตองคประกอบทั้งสาม
ประการนี้ก็ไมอาจจะแยกขาดออกจากกันได เมื่อเปนเชนนี้ ในรัฐซึ่งสถาบันใดสถาบันหนึ่งของทั้งสาม
ประการนี้หากถูกทําลายลง ก็มีความจําเปนจะตองกอตั้งขึ้นมาใหมในสถาบันประชาธิปไตยและหลัก
นิติรัฐหรือหลักการปกครองโดยกฎหมาย เพื่อการรับประกันที่จะเคารพตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน28 กลาวคือ ทั้งสองหลักการมีสวนเอื้อและสนับสนุนซึ่งกันและกันจนกลาวไดวา เปน

                                           
 27United Nations, Office of The High Commissioner For Human Rights, 
Conclusions and Recommendations of the Expert Seminar on Democracy and the 
Rule of Law (2 March 2005), Retrieved February 21, 2013 from http://www.unrol. 
org/doc.aspx?d=21167 

28Ibid. 
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สิ่งจําเปนที่จะขาดหลักการหนึ่งหลักการใดมิได หากจะสถาปนาความเปนรัฐเสรีประชาธิปไตย29 
นอกจากนี้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยยังตองสงเสริมคุณคาพื้นฐานของประชาธิปไตย อัน
ไดแก เสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรมสําหรับประชาชนดวย30 
 
 2.1.1  หลักประชาธิปไตย 
 หลักประชาธิปไตย หมายถึง หลักการกอตั้งเจตจํานงทางการเมือง (Political Will) ของ
ประชาชน31 ซึ่งการกอตั้งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนอันเปนรากฐานของหลักประชาธิปไตย
ดังกลาวนี้ไดมีพัฒนาการอันยาวนานตั้งแตครั้งประวัติศาสตรของสาธารณรัฐโรมัน ซึ่ง Montesquieu 
ไดเขียนหนังสือเรื่อง เจตนารมณแหงกฎหมาย (De l’ Esprit Des Lois 1748) โดยไดจําแนกลักษณะ
ของการปกครองวามีดวยกันสามรูปแบบ คือ 1. แบบสาธารณรัฐ 2. แบบราชาธิปไตย และ 3. แบบเผด็จการ 
 การปกครองแบบสาธารณรัฐ Montesquieu ไดแบงออกเปนสองชนิด คือ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย และสาธารณรัฐอภิชนาธิปไตย การปกครองสาธารณรัฐประชาธิปไตยเปนการปกครอง
ที่ประชาชนสวนรวมมีอํานาจอธิปไตยและคุณธรรมทางการเมือง คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมมา
กอนประโยชนสวนตัว หากประชาชนเพียงสวนหนึ่งมีอํานาจอธิปไตยก็มิอาจเรียกการปกครองรูปแบบ
นี้วาเปนประชาธิปไตย เปนเพียงรูปแบบของสาธารณรัฐอภิชนาธิปไตย เชน เวนิส เพราะการปกครอง
รูปแบบสาธารณรัฐอภิชนาธิปไตยอํานาจอธิปไตยเปนของ “บุคคลกลุมหนึ่ง”เทานั้น ดังนั้น เมื่อ
ประชาชนรวมกันเปนเจาของอํานาจอธิปไตยประชาชนในบางสวนอาจเปนผูปกครองประเทศ หรือใน
บางสวนก็อาจเปนผูอยูภายใตการปกครอง ซึ่ง Montesquieu ใชคําวา “เปนราษฎร” จึงอาจกลาวได
วา ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาชนอาจเปนไดทั้งผูปกครองและผูอยูภายใตการ
ปกครอง ดังนั้น เมื่อประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย เขาก็สามารถทําทุกสิ่งทุกอยางไดดวย
ตนเอง โดยการออกเสียงอยางเปดเผยซึ่งเปนการแสดงออกในเจตจํานงของตนไดไมวาจะเปนการ
เลือกผูบริหาร สภาที่ปรกึษาหรือสภาสูง สภาผูแทน รวมทั้งมีอํานาจในการบัญญัติกฎหมายตาง ๆ 
 การปกครองแบบราชาธิปไตย คือ การปกครองที่มีผูปกครองเพียงคน ๆ เดียว ไดแก 
กษัตริย ฯลฯ มีอํานาจทางการเมืองและทางพลเรือนแตมีกฎหมายซึ่งไดกําหนดไวแนนอนเปนหลักใน
การปกครอง และมีอํานาจที่เปนตัวกลางรองลงมาจากกษัตริย คือ อํานาจของคณะขุนนาง ตามคติที่
เปนสาระสําคัญของการปกครองแบบราชาธิปไตยวา “ไรกษัตริยก็ไรขุนนาง ไรขุนนางก็ไรกษัตริย แต
จะมีจอมเผด็จการ” 
 สวนการปกครองแบบเผด็จการนั้น เปนรูปแบบการปกครองที่มีบุคคลคนเดียวเปนผูปกครอง
ซึ่งเหมือนกับการปกครองแบบราชาธิปไตยแตตางกันตรงที่ไมมีกฎหมาย หรือกฎเกณฑ ใด ๆ เปนกรณีที่
กําหนดขอบเขตอํานาจเปนที่ชัดเจน ขึ้นอยูกับเจตจํานงของผูปกครองผูนั้นเปนผูนําพาทุกสิ่งทุกอยาง

                                           
29บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปนมนุษย, หนา 17. 
30สมบัติ ธํารงธัญวงศ, การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา, พิมพครั้งที่ 15 

(กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, 2548), หนา 240. 
31สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องตน, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 

2553), หนา 156. 
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ใหดําเนินไป และเปนไปตามอําเภอใจของผูปกครองนั้นเอง Montesquieu ไดเขียนบรรยายลักษณะ
ของอํานาจเผด็จการ ซึ่งคน ๆ เดียวเปนผูใชอํานาจวายอมจะเปนผูที่มีนิสัยเกียจครานเขลา และ
หลงใหลอยูแตในรูปรสกลิ่นเสียง เมื่อมีนิสัยเกียจครานก็ยอมจะละทิ้งหนาที่การงาน ครั้นจะมอบ
หมายใหอยูในความรับผิดชอบของบุคคลหลายคน ก็อาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางขึ้นในหมู
คนเหลานี้ ในที่สุดตนก็ตองเขามารับผิดชอบโดยเขามาบริหารงานนี้เองอีก ดังนั้น จึงเปนเรื่องที่มีความ
สะดวกท่ีจะมอบหมายใหเสนาบดีคนหนึ่งคนใดโดยใหเปนผูมีอํานาจเต็มเชนเดียวกับตน ซึ่งการแตงตั้ง
เสนาบดีเชนนี้ ถือวาเปนหลักกฎหมายบทหนึ่งในการปกครองแบบเผด็จการ เมื่อไดแตงตั้งเสนาบดี
แลว ผูปกครองก็จะอยูแตในฮาเร็มและมัวเมาอยูกับตัณหาราคะอันโหดเหี้ยมรุนแรงตาง ๆ นานา32 
 หลักประชาธิปไตย อาจประกอบดวยหลักการยอย ๆ ดังตอไปนี ้
 2.1.1.1  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน 
 แนวคิดวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน หรือที่เรียกตามทฤษฎีอํานาจอธิปไตย
วา “อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน” หรือ “อํานาจอธิปไตยมาจากประชาชน”33 เปนแนวคิดที่จะ
ตอตานอํานาจของกษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่มีบทบาทมาแตเดิมในประเทศฝรั่งเศส 
โดยนักปรัชญาเมธีชาวฝรั่งเศสชื่อ Jean Jacques Rousseau (ค.ศ.1712-1778) อธิบายวามนุษยทุก
คนเกิดมามีสิทธิเสรีภาพ มีอิสรภาพ มีความเสมอภาค และมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเทาเทียมกัน แต
การที่มนุษยยินยอมมารวมกันเปนสังคมก็เพื่อประสงคจะไดรับการคุมครองในรางกาย ชีวิต และ
ทรัพยสินจากสังคมรวมกัน กอใหเกิดสัญญาประชาคม (Social Contract) โดยยินยอมมอบรางกาย
และอํานาจที่มีอยูทุกอยางใหอยูภายใตอํานาจสูงสุดของสังคมที่ทุกคนมีสวนรวมกัน ในฐานะที่เปน
สมาชิกของสังคมที่แยกจากกันมิได ทุกคนที่เขามาอยูมีเจตนารมณรวมกัน (Volonté Genérale) ซึ่ง
เปนเจตนาของทุกคนที่มารวมกันเปนหนึ่ง และยังคงมีสิทธิและเสรีภาพดังเดิมเหมือนกอน การจะ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายที่จะตองมาจากเจตนารมณ
รวมกันของประชาชน ซึ่งการออกกฎหมายโดยเจตนารมณรวมกันสามารถกระทําได 2 วิธี คือ 
ประชาชนออกเอง หรือมีผูเสนอแลวใหประชาชนออกเสียงเปนประชามติ (Referendum) จาก
ขอเสนอนี้34 
 ดังนั้น อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนจึงถือเสมือนเปนหัวใจของระบบการเมืองใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย กลาวคือ ประชาชนเทานั้นที่เปนเจาของอํานาจอธิปไตยที่แทจริง 
ประชาชนแสดงออกซึ่งการเปนเจาของอํานาจอธิปไตยโดยใชสิทธิในการกําหนดตัวผูปกครองโดยผาน
กระบวนการเลือกตั้ง (Election Process) ซึ่งการแสดงออกของประชาชนดังกลาวสามารถกระทําได
ทั้งการเลือกตั้งผูแทนใหดํารงตําแหนงทางการเมือง และการถอดถอนออกจากตําแหนงทางการเมือง35 

                                           
32มงเตสกิเออ, เจตนารมณแหงกฎหมาย, แปลโดย วิภาวรรณ ตุวยานนท 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), หนา 1-29. 
33สมยศ เชื้อไทย, เรื่องเดิม, หนา 156-157. 
34บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เลม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของ

กฎหมายมหาชนตาง ๆ, พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2547), หนา 67-68. 
35สมบัติ ธํารงธัญวงศ, เรื่องเดิม, หนา 259. 
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หรือเปนการใชอํานาจในทางออมโดยมอบอํานาจใหองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐเปนผูใช
อํานาจแทน ดวยประการเชนนี้ การใชอํานาจขององคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐจะมีความชอบ
ธรรมตามหลักการประชาธิปไตย จึงตองมีจุดเชื่อมโยงกบัประชาชนทั้งสิ้น เพราะถือวา “ผูที่ทําหนาที่
ปกครองนั้นโดยแทจริงแลวก็คือ ผูที่ทําใหเจตจํานงของประชาชนปรากฏขึ้นเปนจริง”36 
 2.1.1.2  หลักประชาธิปไตยแบบเสรี 
 แนวคิดเกีย่วกับหลักประชาธิปไตยแบบเสรียอมรับวามนุษยทุกคนมีสติปญญาและมี
เหตุผล ดังนั้น ในสังคมมนุษยจะมีความแตกตางหลากหลายความคิดจนอาจเกิดความขัดแยงกันได 
สังคมในระบอบประชาธิปไตยจึงมีหลักเกณฑพื้นฐานคือยอมรับหลักการโตแยงกันโดยสันติวิธีดวยการ
ถกเถียงและอภิปรายกันอยางมีเหตุและผล ฉะนั้น จึงรับรองใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงออก ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็น การสื่อสารติดตอถึงกันและกัน มีสิทธิและเสรีภาพใน
การเขารวมชุมนุม มีสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวกันเปนกลุมเปนสมาคม โดยเฉพาะสิทธิและ
เสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพ่ือสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชน37 
 2.1.1.3  หลักการปกครองโดยเสียงขางมากที่เคารพเสียงขางนอย 
 จากหลักประชาธิปไตยที่ถือวามนุษยทุกคนมีสติปญญา มีเหตุผล และมีอุดมคติอยู
บนพื้นฐานวาทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ และความเสมอภาคเทาเทียมกัน จึงเปดโอกาสใหทุกคนไดมี
สวนรวมในการแสดงออกซึ่งเจตนารมณทางการเมือง ไมวาจะเปนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
หรือเสรีภาพในกรรวมตัวกันเปนกลุมหรือสมาคม ดังนั้น การแสดงออกซึ่งเจตนารมณทางการเมือง
ดังกลาวยอมมีโอกาสที่จะกอใหเกิดความขัดแยงอันเกิดจากการแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกัน 
เนื่องจากเปนไปไมไดที่มนุษยทุกคนจะมีความคิดเห็นตรงกันในทุกเรื่องทุกประเด็น หลักการ
ประชาธิปไตยจึงยอมรับเอาเจตนารมณของราษฎรจํานวนมากหรือยอมรับเสียงขางมาก (The Rule 
of Majority)38 แตทั้งนี้ ไมไดหมายความวาการยอมรับเจตนารมณของราษฎรจํานวนมากหรือยอมรับ
เสียงขางมากนี้ จะเปนเกณฑชี้วัดวาการตัดสินใจโดยเสียงขางมากจะเปนสิ่งที่ถูกตอง แตเปนสิ่งที่แสดง
ใหเห็นไดวาสิ่งที่ไดกระทําตามเสียงขางมากนี้จะไมมีการบังคับใหเปนไปตามที่ไดตกลงกันไว39 อยางไร
ก็ตาม การตัดสินใจทางการเมืองโดยเสียงขางมากนี้  หากพิจารณาในอุดมคติของหลักการ
ประชาธิปไตยที่ถือวาทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพและมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน การตัดสินใจทาง
การเมืองโดยเสียงขางมากดังกลาวยอมไมสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตยขางตน ดังนั้น หลัก
ประชาธิปไตยจึงมีหลักเกณฑใหราษฎรซึ่งเปนฝายเสียงขางมากตองเคารพตองสิทธิและเสรีภาพฝาย
ขางนอย (The Right of Minority) โดยตองเปดโอกาสใหราษฎรฝายเสียงขางนอยมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นโตแยงหรือคัดคาน วิพากษวิจารณการตัดสินใจของราษฎรฝายเสียงขางมาก หากมีขอ 
เสนอแนะอันมีเหตุผลที่ดีก็จะตองรับฟงเพื่อเปนการเปดโอกาสใหราษฎรฝายเสียงขางนอยไดพัฒนา
ไปสูราษฎรฝายเสียงขางมากได หลักการปกครองโดยฝายเสียงขางมากที่เคารพฝายเสียงขางนอยจึง

                                           
36บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 18. 
37เรื่องเดียวกัน, หนา 18-19. 
38สมยศ เชื้อไทย, เรื่องเดิม, หนา 158. 
39บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 19. 
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เปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญของหลักการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตย เพราะหากไมเปดโอกาส
ใหราษฎรฝายที่มีเสียงขางนอยไดมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนมีสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงเจตนารมณทางการเมืองที่เทาเทียมและเสมอภาคเทากับราษฎรฝายที่มีเสียงขาง
มากก็เทากับเปนการปกครองระบอบเผด็จการโดยเสียงขางมากในที่สุด40 
 สําหรับกรณีที่มีปญหาวา หลักการปกครองโดยฝายที่มีเสียงขางมากนั้นมีลักษณะที่
สําคัญที่เหมือนหรือแตกตางกันกับความเปนเผด็จการเสียงขางมากหรือเผด็จการรัฐสภาอยางไรกต็าม 
สามารถอธิบายประเด็นดังกลาวไดอยางชัดเจนดังนี้ ระหวางหลักการปกครองโดยเสียงขางมากกับ
เผด็จการรัฐสภา ลักษณะที่เหมือนกันก็คือถานับจํานวนคะแนนเสียงแลวทั้งคูตองอาศัยคะแนนเสียงที่
เกินครึ่งขึ้นไป แตความแตกตางกันก็คือ จะดูที่จุดประสงคของการใชเสียงขางมากเพื่อลงมตินั้นเปนไป
เพื่อผลประโยชนของใคร 
 เผด็จการรัฐสภานั้นจะใชเสียงขางมากเพื่อลงมติสนับสนุนผลประโยชนสวนตนหรือ
ของผูปกครองหรือของพรรคพวก โดยไมไดคํานึงผลประโยชนสวนรวมของประชาชน สวนหลักการ
ปกครองโดยเสียงขางมากในระบอบประชาธิปไตยถือวาจุดประสงคของการใชเสียงขางมากเพื่อลงมติ
ใด ๆ จะตองเปนไปเพื่อผลประโยชนของประชาชนเปนสวนใหญ มิใชเพื่อประโยชนแกสวนตนและ
พรรคพวก41 
 2.1.1.4  หลักประชาธิปไตยโดยผูแทน 
 ระบบประชาธิปไตยโดยผูแทนมีขอเท็จจริงมาจากการที่ประชาชนทั้งหมดในรัฐมี
ขอจํากัดไมสามารถเขารวมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือหรือพิจารณารวมตัดสินใจลงมติในการปกครองได
ดวยตนเองทุกคน วิธีการแกไขขอจํากัดนี้ประชาชนจึงมีความจําเปนตองเลือกบุคคลที่มีความสามารถ
และมอบอํานาจใหกระทําการแทนตน ซึ่งบุคคลดังกลาวนี้ เรียกวา “ผูแทน” ดังนั้น การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยโดยผูแทนจึงมีความหมาย กลาวคือ เปนระบอบการปกครองที่ประชาชนเลือก
ผูแทนของตนเขาไปทําหนาที่ตัดสินใจในการปกครองโดยประชาชนผูมอบอํานาจยังคงสามารถควบคุม 
กํากับ และตรวจสอบการทํางานของผูปกครองได อันเปนหลักประกันในการสรางความรับผิดชอบ
ทางการเมืองที่ผูนําหรือผูแทนตองมีตอประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจที่แทจริง สอดคลองกับ
หลักการที่ Aristotle ไดเคยกลาวไววา เปนระบอบการปกครองโดยคนสวนนอยภายใตการควบคุม
ของคนสวนใหญ ซึ่งสาระสําคัญของการปกครองรูปแบบนี้มิใชอยูที่การปกครองของคนสวนนอย แตมี
จุดมุงเนนอยูที่การควบคุมของคนสวนใหญ ดังนั้น ระบอบการปกครองนี้จึงตองใหความสําคัญตอการ
ใหอํานาจประชาชนในการทําหนาที่ควบคุมผูแทนของตน นอกจากนั้น ยังตองมีกระบวนการที่ให
ประชาชนสามารถเสนอความตองการของตนโดยผานกระบวนการทางการเมืองไดอีกดวย หาก
ผูปกครองไมสามารถทําหนาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจที่แทจริงได 
ประชาชนสามารถถอดถอนผูปกครองนั้นได โดยกลไกที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตยโดยผูแทนใน
การรักษาอํานาจการควบคุม กํากับ และตรวจสอบของประชาชนตอผูแทนหรือผูปกครอง ก็คือ การ
เลือกตั้ง (Election) ซึ่งเปนวิธีการสรางความไมมั่นคงแนนอนหรือไมผูกขาดใหแกผูดํารงตําแหนงที่

                                           
40สมยศ เชื้อไทย, เรื่องเดิม, หนา 157-159. 
41สมบัติ ธํารงธัญวงศ, เรื่องเดิม, หนา 271. 
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จะตองตระหนักในความรับผิดชอบวาเมื่อตนอยูในตําแหนงจะตองสรางผลงานที่เปนประโยชนแก
ประชาชนโดยสวนรวม มิฉะนั้นเมื่อครบวาระหรือตามกติกาของรัฐธรรมนูญ ประชาชนอาจจะไมเลือก
ตนกลับเขามาทําหนาที่อีก42 ดังนั้น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยผูแทนจึงตองมี
หลักเกณฑที่สําคัญ 2 ประการคือ 1. มีการกําหนดวาระในการดํารงตําแหนง ซึ่งอาจเปน 4 ป หรือ 5 
ป เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดพิจารณาเลือกผูแทนคนเดิมเขามาใหม หรือเปลี่ยนแปลงผูแทน หาก
ประชาชนไมพึงพอใจในการทําหนาที่ของผูแทนคนเดิม และ 2. การทําใหประชาชนติดตาม กํากับ 
และตรวจสอบความคิดเห็นและการกระทําของผูแทนไดตลอดเวลา43 
 หลักประชาธิปไตยโดยผูแทนนี้เพิ่งจะมีพัฒนาการในประเทศยุโรปประมาณปลาย
คริสตศตวรรษที่ 18 และตนคริสตศตวรรษที่ 19 ซึ่งการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยโดยผูแทนใน
ปจจุบันนี้อาจพบเห็นไดหลายรูปแบบ อาทิ การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยผูแทนในระบบ
รัฐสภา หรือประธานาธิบดี หรือระบบกึ่งประธานาธิบดี กลาวโดยเฉพาะการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา รัฐสภาเปนองคกรเดียวที่ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชน จึง
เปนองคกรที่มีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยมากกวาองคกรอื่น ๆ ซึ่งกอใหเกิดหลักสําคัญ 2 
ประการ คือ 1. หลักเงื่อนไขของรัฐสภา หมายถึง การพิจารณาหรือการมีขอกําหนดในเรื่องตาง ๆ ที่มี
ความสําคัญของรัฐ จะตองไดรับการพิจารณาหรือกําหนดโดยองคกรนิติบัญญัติหรือรัฐสภาเทานั้น ซึ่ง
รัฐสภาไมอาจมอบอํานาจนี้ใหแกองคกรอื่นเปนผูกําหนด โดยเฉพาะการจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน หากมีขอยกเวนที่รัฐสภาจะมอบอํานาจใหองคกรอื่น ๆ เชน องคกรบริหารเปนผูกําหนด ก็
สามารถกระทําไดแตจะเปนเพียงพิจารณาในรายละเอียดโดยไมขัดตอหลักการที่องคกรนิติบัญญัติหรือ
รัฐสภามอบให และ 2. หลักความสัมพันธในทางความชอบธรรมที่ไมขาดสาย หลักการนี้เรียกรองวา
ในฐานะที่อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน การใชอํานาจรัฐตองเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชน
เทานั้น ไมวาจะเปนการใชอํานาจรัฐโดยตรงขององคกรที่ไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชน หรือการ
ใชอํานาจรัฐโดยผานองคกรตาง ๆ ก็จะตองมีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนทั้งสิ้น อีกทั้ง หลักการนี้ยัง
เรียกรองวา องคกรที่ไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนโดยตรงเปนองคกรที่มีความชอบธรรมในทาง
ประชาธิปไตยที่สามารถแตงตั้งองคกรหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
 
 2.1.2  หลักความเปนนิติรัฐ 
. 2.1.2.1  พัฒนาการทางประวัติศาสตรของหลักนิติรัฐ 
 คําวา นิติรัฐ (Rechtsstaat) มีตนกําเนิดในประเทศเยอรมัน เมื่อป ค.ศ.1798 ซึ่งเปน
ถอยคําหรือสํานวนที่ประดิษฐขึ้นใหมโดยผสมคําวา “กฎหมาย” (Law) และ “รัฐ” (State) เขา
ดวยกัน จึงเปนถอยคําที่เนนความหมายไปที่คุณสมบัติที่แทจริงของรัฐมากกวาจะเนนไปที่กระบวนการ

                                           
42เรื่องเดียวกัน, หนา 259. 
43สมยศ เชื้อไทย, เรื่องเดิม, หนา 160. 
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ยุติธรรมทางศาล (Judicial Process)44 และดวยเหตุอันเนื่องมาจากการเชื่อมโยงที่วาขอความคิดของ
นิติรัฐ (Rechtsstaat) บัญญัติขึ้นระหวางคําวากฎหมายกับคําวารัฐ จึงเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา 
Immanuel Kant คือ ผูใหกําเนิดทางจิตวิญญาณ (The Spiritual Father) ของถอยคําภาษาเยอรมัน
คํานี้ แมวา Immanuel Kant จะไมเคยใชคํา ๆ นี้ในงานเขียนของเขาเลย แตโดยแทจริงแลวในงาน
เขียนหนังสือชื่อ “Theory of the State” Immanuel Kant ไดใหคํานิยามคําวารัฐ คือ ศูนยรวมของ
กลุมคนจํานวนมากภายใตกฎหมายที่มีความเปนธรรม (The Law of Justice) ซึ่งรัฐใดก็ตามจะเปน
รัฐที่ถูกตองตามกฎหมาย (The Lawful State) จําเปนจะตองเปนรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายที่มี
เหตุผล (The Law of Reason) กลาวคือ กฎหมายนั้นจะตองอยูบนพื้นฐานของหลักการที่สมาชิกของ
สังคมทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ (Principle of Freedom) ความเสมอภาค (Equality) และหลักความเปน
อิสระของปจเจกบุคคล (Individual Autonomy) นอกจากนี้ บรรดากฎหมายตาง ๆ ของรัฐจะตอง
ไดรับการกําหนดเพื่อใหการดูแลและปกปอง อีกทั้งใหการสนับสนุนหลักการดังกลาวนี้ดวย 
 หากพิจารณายอนเรื่องราวไปในอดีตเมื่อสมัยกรีกโบราณ ในราว 400 ปกอน
คริสตกาล Plato (429-348 B.C.) นักปรัชญาการเมืองชาวกรีกไดมีความเห็นแตเดิมวาการปกครองที่
ดีที่สุดไมใชการปกครองโดยกฎหมาย กฎหมายไมใชเรื่องสําคัญ หากแตใหความสําคัญไปที่ผูปกครอง
ที่มีความเฉลียวฉลาด และเปนคนดี มีความเปนธรรมประจําใจ รูสิ่งใดผิดรูสิ่งใดถูกก็เปนสิ่งที่เพียงพอ
แลว ไมมีความจําเปนตองอาศัยกฎเกณฑหรือกฎหมายใด ๆ มาเปนเครื่องกํากับ บุคคลประเภทนี้เมื่อ
ไดรับการอบรมสั่งสอนก็จะเปนปราชญ คือเปนธรรมราชา (Philosopher King)45 อยางไรก็ตาม ใน
ตอนปลายของชีวิต Plato เห็นวา Philosopher King นั้นหาไดยาก จึงควรเลือกสิ่งที่ดีรองลงมา นั่นก็
คือกฎหมาย ดังนั้น จึงควรปกครองโดยกฎหมาย46 ซึ่ง Plato ไดเคยกลาวไวในหนังสือ Law โดยสรุป
ในการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) วา “ที่ใด ๆ ซึ่งกฎหมายอยูภายใตบังคับของอํานาจ
อื่นใด และจนกฎหมายไมมีผลใชบังคับ ในทัศนของตนสถานการณก็จะไมไกลตอการลมสลายของรัฐ 
แตหากกฎหมายเปนนายของรัฐบาล รัฐบาลเปนทาสของกฎหมายแลว เมื่อนั้นสถานการณก็จะเต็มไป
ดวยตัวบงชี้ของความสําเร็จ และประชาชนก็จะไดรับพรของพระผูเปนเจาอันพรั่งพรูมาสูรัฐ”47 
 สวน Aristotle (384-322 B.C.) ไดเคยกลาวไวในหนังสือ Politics วา “มนุษยโดย
แทจริงแลวเปนสัตวที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด แตถาหากมนุษยถูกแยกออกจากกฎหมายและความยุติธรรม 
มนุษยจะเปนสัตวที่มีความเลวรายมากที่สุดในบรรดาสัตวทั้งหมด หากมนุษยปราศจากซึ่งคุณธรรม

                                           
44Ricardo Gosalbo-Bono, “The Significance of The Rule of Law and Its 

Implications for The European Union and The United States,” University of 
Pittsburgh Law Review 72 (2010): 241. 

45ปรีดี เกษมทรัพย, นิติปรัชญา, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเดือนตุลา, 
2546), หนา 111-112. 

46สุนทร มณีสวัสดิ์, นิติธรรมและนิติรัฐ, คนวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 จาก http://www. 
law.stou.ac.th>dynfiles>Ex.4171. . . 

47Constitutional Rights Foundation, Plato and Aristotle on Tyranny and the 
Rule of Law, Retrieved May 12, 2014 from http://www.crf-usa.org>bill-of-rights-in-action 
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แลวมนุษยก็จะมีสภาพความนาสะพรึงกลัวและปาเถื่อนมากที่สุด และมีความเลวรายมากกวาสัตว  
อื่น ๆ ในการกระทําตามใจตัวเองและมีความละโมบโลภมาก 
 ตามทรรศนะของ Aristotle เขาคิดวา กฎหมายและความยุติธรรม (Law and Justice) 
คือ สองปจจัยที่สําคัญที่จะตองไดรับการเชิดชูในรัฐ (Polis) เพื่อจะดูแลมนุษยจากการที่จะหันไปใช
สัญชาติญาณดั้งเดิม นอกจากนี้ หากปราศจากการใชบังคับกฎหมายและความยุติธรรม สังคมจะ
ประกอบไปดวยพลเมืองที่ชวยเหลือตนเอง อันจะนําไปสูสังคมที่ดิ้นรนเพื่อการอยูรอดซึ่งมีแตความ
วุนวาย Aristotle เนนย้ําวา ลักษณะนิสัยอันเลวรายของธรรมชาติของมนุษย มักจะมีอํานาจเหนือ
กฎหมายและความยุติธรรม กฎหมายและความยุติธรรมก็จะไมอยูในฐานะกระดูกสันหลังของสังคม 
(Backbone of Society) อีกตอไป 
 อาจกลาวไดวา Aristotle คือ บุคคลแรกที่พูดถึงหลักการปกครองโดยกฎหมาย (The 
Rule of Law)48 อันสืบเนื่องจากเขามีความเชื่อมั่นในรัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย (Government of Law 
and Not of Man) Aristotle อธิบายวา การดําเนินชีวิตในสังคม (Social Being) ของมนุษยจะเปนไป
อยางราบรื่นก็ตอเมื่อเปนไปภายใตหลักการของเหตุผลและความยุติธรรม นั่นคือตองอยูภายใต
กฎหมาย และกฎหมายที่เหมาะสมในการปกครองสังคมมนุษยก็คือกฎหมายธรรมชาติหรือความ
ยุติธรรมโดยธรรมชาติ เนื่องจากเหตุผลของมนุษยก็เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ มนุษยสามารถเขาถึง
กฎหมายธรรมชาติไดดวยญาณปญญาอันบริสุทธิ์หรือเหตุผลที่เปนอิสระโดยปราศจากกิเลสตัณหา
ทั้งปวง (The Law is Reason without Passion) การปกครองดวยเหตุผลคือ การปกครองดวย
กฎหมายเปนใหญ เพราะกฎหมายคือเหตุผลที่ปราศจากกิเลส ยอมเปนการปกครองที่ดีกวาการ
ปกครองโดยมนุษยซึ่งมีกิเลสอันเปนธรรมชาติของสัตวปะปนอยู (The Rule of Law not the Rule 
of Men)49 
 ทั้ง Plato และ Aristotle ไดพัฒนาแนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับความเปนรัฐบาลกับ
การเมือง (Government and Politics) โดยเนื้อหาสําคัญที่บุคคลทั้งสองไดเขียนเกี่ยวกับการเมืองก็
คือ รูปแบบการปกครองแบบทรราชย (Tyranny) และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) การ
ปกครองแบบทรราชยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการยินยอมมอบอํานาจโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (Absolute 
Power) ใหแกผูปกครอง ในคณะรัฐบาลแบบทรราชยนี้ผูปกครองเมื่อไดอํานาจแลวก็จะกระทําการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และใชอํานาจเพื่อแสวงหาเพิ่มทรัพยสินหรือผลประโยชนใหแกตนเองแทนที่จะ
บริหารงานเพื่อผลประโยชนแกสวนรวมสวนการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) นั้นคือ
หลักการปกครองท่ีไมมีใครไดรับการยกเวนหรืออยูเหนือกฎหมาย แมกระท่ังผูปกครองซึ่งอยูในอํานาจ
ก็ตาม หลักการปกครองโดยกฎหมายสามารถนํามาใชเปนหลักประกันตอตานการปกครองแบบ
ทรราชยได เพราะวากฎหมายที่เที่ยงธรรมจะใหความมั่นใจวาผูปกครองจะไมสามารถกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบได 

                                           
48โภคิน พลกุล, สังคมไทยไปไมถึงนิติรัฐ? โดย รศ.ดร.โภคิน พลกุล, คนวันที่ 1 กันยายน 

2556 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1223 
49ปรีดี เกษมทรัพย, เรื่องเดิม, หนา 120. 
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 คําวา “นิติรัฐ” (Rechtsstaat) นี้  ไดปรากฏขึ้นเปนครั้งแรกจากการที่ Johan 
Wilhelm Placidius ไดใชคําวา Schule Der Staatslehre, EinVersuch50 ในหนังสือ Litteratur 
Der Staatslehre (1798) จากการรับเอาขอวิจารณในลัทธิเผด็จการที่แหลมคมของ Immanuel 
Kant มาใช สําหรับ Placidius เฉพาะองคกรทางการเมืองที่อิงกับสิทธิมนุษยชนเทานั้นที่มีคุณคา
สําหรับสิ่งที่จะเรียกวารัฐ รัฐเชนวานี้จะมีลักษณะเฉพาะเปน “นิติรัฐ” (Rechtsstaat) (A Rights-
Based State) โดยการเปรียบเทียบรัฐที่ปกครองโดยอํานาจอยางเบ็ดเสร็จ ที่เรียกวา Polizeistaat (A 
Policy State) ซึ่งในรัฐเชนวานี้นโยบายของรัฐจะมีอํานาจควบคุมเหนือสิทธิมนุษยชน 
 อยางไรก็ตาม ชื่อ Rechtsstaat ไดมีนักเขียนอื่น ๆ หลายทานใหความหมายที่
แตกตางกันไปเล็กนอย หนึ่งในจํานวนนั้นที่สามารถแยกแยะความแตกตางไดอยางชัดเจน คือ Carl 
Theordor Welcker ซึ่งไดใหทรรศนะไวเมื่อป ค.ศ.1813 วา นิติรัฐเปนตัวแทนแหงคุณคาของลัทธิ
เสรีนิยม (Liberalism) และลัทธิที่ยึดถือหลักเหตุผลที่รุงเรืองในศตวรรษที่ 18 (Enlightenment 
Rationalism) นิติรัฐ (Rechtsstaat) จึงหมายถึง รัฐที่มีเหตุผลดวยเหมือนกัน (Rational State หรือ 
Vernunftsstaat)51 อยางไรก็ตาม การเปนปรปกษกันระหวางแนวคิดของรัฐที่ปกครองโดยนิติรัฐ 
(Rechtsstaat) กับรัฐที่ปกครองโดยใชอํานาจอยางเบ็ดเสร็จ (Polizeistaat) ก็ไดรับการเผยแพร
ออกไปโดย Robert von Mohl ในราวป ค.ศ.1830 สําหรับ Mohl แลว การอธิบายดวยเหตุผลของ
นิติรัฐไมควรถูกจํากัดในลักษณะความเปนสากลแบบคานต (Kantian Universality) แตควรปรับให
เขากับคุณคาของสังคมเปนการเฉพาะ ในกรณีเชนนั้น นิติรัฐก็ควรจัดเปนรัฐที่ใชอํานาจปกครองอยาง
เบ็ดเสร็จดวยเหมือนกัน ในความหมายซึ่งรัฐดังกลาวเปนรัฐสวัสดิการ (A Welfare State) เพราะ 
วัตถุประสงคหลักของ Rechtsstaat ก็คือ “เปนการจัดระบบการดํารงชีวิตรวมกันของประชาชนใน
แบบอยางที่สมาชิกแตละคนของสังคมจะไดรับการสนับสนุนและสงเสริมในการดําเนินการที่มีความ
เปนอิสระ และครอบคลุมทุกกรณี และใชความเขมแข็งของเขาเปนพลังไปสูความสําเร็จใหมากขึ้น
ที่สุดเทาที่จะทําได”52 
 ตามทรรศนะของ Robert Von Mohl แสงสวางที่นําทาง (Guiding Light) สําหรับ
การกระทําใด ๆ ของรัฐคือ ความเปนอิสรภาพของปจเจกบุคคล และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาวนั้น รัฐมีหนาที่ที่จะตองเคารพตอบรรดากฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติที่มีผลบังคับทาง
กฎหมาย ตองคํานึงถึงความประสงคและความตองการเฉพาะของพลเมืองของตน และตองเคารพใน
ทรัพยสินของเอกชนในฐานะท่ีเปนเงื่อนไขที่หลีกเลี่ยงไมไดเพ่ือการพัฒนาปจเจกบุคคล 
 ขอความคิดของนิติรัฐ (Rechtsstaat) ไดถูกนํามาใชอยางมากในระหวางชวง
ระยะเวลาศตวรรษที่ 19 ซึ่งประเทศเยอรมันไดมีประสบการณในการพัฒนากฎหมายมหาชนเปนกรณี
พิเศษซึ่งสวนใหญอันเปนผลของการฟนฟู (Restoration) จากการปฏิวัติยุโรปเมื่อป ค.ศ.1848 (The 

                                           
50J. W. Placidius, Litteratur der Staatslehre. Ein Versuch (Straβburg: n.p., 

1798) quoted in Ricardo Gosalbo-Bono, op. cit., p. 241. 
51Iain Stewart, From ‘Rule of Law’ To “Legal State”: A Time of 

Reincarnation?, Retrieved November 12 , 2013 from http://www.law.mq. edu.au /research 
52Ibid., p. 6. 
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1848 Revolts) การพัฒนากฎหมายมหาชนไดเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยผลของบทความตาง ๆ ซึ่งเปน
ทฤษฎีที่มีชื่อเสียงของ G. Jellinek, O. Mayer และ R. Von Jhering ในประเด็นทางการเมือง การ
พัฒนาเชนนี้ไดถูกนํามาเปนแบบฉบับของการประนีประนอมระหวางหลักการเสรีนิยมซึ่งสนับสนุนโดย
กลุมชนชั้นกลางที่มั่งคั่ง (Bourgeoisie) และความเชื่อแบบเผด็จการซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยกลุม
อนุรักษนิยม เชน ระบบการปกครองที่มีกษัตริยเปนประมุข (Monarchy) ชนชั้นขุนนางในชนบท 
(Rural Aristocracy) และเหลาขาราชการทหารระดับอาวุโส (Senior Military Bureaucracy) 
 คําวา “นิติรัฐ” (Rechtsstaat) ตามที่ไดรับการนิยามโดยผู เชี่ยวชาญทางดาน
กฎหมายมหาชนเยอรมันนั้น มีรากฐานมาจากองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการคือ 1) ทฤษฎีวาดวย
การจํากัดอํานาจตนเองของรัฐ (The Theory of the “State’s Self-Limitation”) 2) ทฤษฎีสิทธิอัต
วิสัยตามกฎหมายมหาชน (The Theory of “Subjective Public Rights”) และ 3) หลักความศักดิ์
สิทธิหรือความสูงสุดของกฎหมาย (The Theory of “Primacy of Law”)53 
 1)  ตามนัยของทฤษฎีวาดวยการจํากัดอํานาจตนเองของรัฐ (The Theory 
of the “State’s Self-Limitation”) รัฐในฐานะรัฏฐาธิปตย (Sovereign) ไมไดถูกกําหนดเงื่อนไข
โดยจํากัดขอบเขตจากสภาพภายนอกแตอยางใด แตเปนการที่รัฐไดรับการจํากัดโดยการพิจารณา
ตัดสินใจที่อิสระของตนเอง อันเนื่องมาจากไมวาจะเปนผลจากแรงกดดันของสังคมที่ดําเนินการ
ควบคุม54 หรือปฏิกิริยาของการตอตานโดยกระทําในสิ่งที่ตรงกันขามของประชาชนที่พัฒนาจนมีความ
เจริญอยางเต็มที่แลว55 ซึ่งเปนแนวความคิดของนักกฎหมายเยอรมันคือ Jhering และ Jellinek เปนผู
เสนอโดยมีหลักวา รัฐยอมจํากัดการใชอํานาจของตนเองโดยสมัครใจ และผูกมัดตนเองตอกฎหมายที่
ตนเองเปนผูบัญญัติขึ้น โดยกฎหมายที่สําคัญในที่นี้ก็คือ รัฐธรรมนูญซึ่งกําหนดสถานะของการใช
อํานาจทางการเมืองภายในรัฐวาองคกรใดเปนผูใชอํานาจ วิธีการใช และมีขอจํากัดการใชอยางไร56 
 2)  ตามนัยทฤษฎีวาดวยสิทธิตามอัตวิสัยทางกฎหมายมหาชน (The 
Theory of “Subjective Public Rights”) ไดแสดงใหเห็นถึงขอความคิดในสิทธิที่รัฐและผูทรง
อํานาจอธิปไตยของรัฐไดรับรองหรือกอตั้งใหแกประชาชน คือ สิทธิของปจเจกบุคคลซึ่งดวยวิธีการ
ดังกลาวเปนการผูกมัดตนเองในอิสรเสรีของการกระทํา หรือเปนการผูกมัดของอํานาจสาธารณะ 
(OeffentlicheGewalt) เพื่อประโยชนของเอกชน57 สิทธิของบุคคลเหลานี้เปนผลของทฤษฎีอํานาจ

                                           
53Ricardo Gosalbo-Bono, op. cit., p. 242. 
54R. von Jhering, Der Zweck im Recht [Law as a Means to an End] (Leipzig: 

Breitkopt&Härtel, 1877) quoted in Ricardo Gosalbo-Bono, op.cit., p. 242. 
55G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre (n.p.: n.p. 1919) quoted in Ricardo 

Gosalbo-Bono, op.cit., p. 242. 
56บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เลม 2 การแบงแยกกฎหมายมหาชน-เอกชน 

และพัฒนาการกฎหมายมหาชนในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2538), 
หนา 48. 

57หยุด แสงอุทัย, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, พิมพครั้งที่ 12 (กรุงเทพมหานคร: 
ประกายพรึก, 2538), หนา 213. 
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อธิปไตยเปนของปวงชน ซึ่งเปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปฏิวัติของฝรั่งเศส และสิทธิประเภทนี้ไมได
รวมถึง “สิทธิที่จะทําการตอตานรัฐ” (Right of Resistance)58 แตเดิมมานั้นมีการถกเถียงกันโดย
ตลอดมาวา สิทธินั้นจะมีที่มาจากกฎหมายมหาชน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวากฎหมายมหาชนจะเปนบอ
เกิดของสิทธิไดหรือไม ซึ่งการยอมรับใหประชาชนมีสิทธิที่เกิดจากกฎหมายมหาชน นอกเหนือจาก
สิทธิตาง ๆ ที่เกิดจากกฎหมายเอกชนดังกลาว จึงนับวาเปนชัยชนะของฝายเอกชนที่มีตอรัฐซึ่งเปน
ฝายปกครอง59 
 ในนิติรัฐ (Rechtsstaat) นี้  มีการจําแนกประเภทสิทธิของบุคคล โดย 
George Jellinek ไดเสนอการแบงแยกสิทธิของบุคคล ดังนี้60 
 (1)  Status Passivus or Status Subjectionis หมายถึง บรรดาสิทธิ
ที่ปจเจกบุคคลมีเพียงเฉพาะภาระหนาที่ แตจะไมมีสิทธิใด ๆ ในพันธกรณีจะตองเขารับราชการทหาร 
 (2)  Status Negativus or Status Libertatis หมายถึง บรรดาสิทธิที่
ปจเจกบุคคลจะเปนอิสระปลอดพนจากการเขามาแทรกแซงหรือการละเมิดใด ๆ ของรัฐ 
 (3) Status Positivus or Status Civitatus หมายถึง บรรดาสิทธิที่รัฐ
มอบใหปจเจกบุคคลในรูปแบบของความสามารถและการแกไขทางกฎหมาย อาทิ สิทธิในการที่จะขอ
เพิกถอนการกระทําทางปกครอง 
 (4) Status Activus or Status Activaecivitatis หมายถึ ง  บรรดา
สิทธิทางการเมืองของพลเมือง (Political Rights of the Citizen) ซึ่งมักจะจํากัดใหแกพลเมืองของ
ขาตินั้น ๆ อันไดแก สิทธิของผูเลือกตั้ง สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง สิทธิในการสมัครเขารับ
ราชการ สิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมือง รวมทั้งสิทธิในการเขาไปมีสวนรวมในทางการเมืองอื่น ๆ61 
 3)  ตามนัยทฤษฎีหลักความศักดิ์สิทธิหรือความสูงสุดของกฎหมาย (The 
Theory of “Primacy of Law”) ในประเทศนิติรัฐกฎหมายเปนสิ่งสูงสุดและจะตองประกอบดวย
ระบบของความไมมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Impersonal) ความเปนนามธรรม (Abstract) ลักษณะ
ทั่วไป (General) และหลักไมมีผลใชบังคับยอนหลัง (Non-Retroactive Rules) ที่ควบคุมโดยหลัก
ความชอบดวยกฎหมาย (Principle of Legality) 
 ตามหลักความชอบดวยกฎหมาย กฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาจะตองไดรับการ
เคารพจากอํานาจบริหารและตุลาการ ซึ่งหนาที่ที่จะตองใหความเคารพตอกฎหมายนี้เปนเครื่อง
ปองกันอันมีประสิทธิภาพยิ่งตอการใชอํานาจที่มิชอบใด ๆ ในทางการเมือง และกอเกิดเปนหลัก 
ประกันสูงสุดในการปกปองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล อยางไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 19 ทฤษฎีของ
ความเปนนิติรัฐไดลมเหลวที่จะพจิารณาถึงการใชอํานาจโดยอําเภอใจในทางนิติบัญญัติที่อาจเกิดข้ึนได

                                           
58Carl Schmitt, “Legalität und Legitimität,” in Verfassungsrechtliche Aufsätze 

aus dem Jahren 1924-1954 (Berlin: Duncker&Humblot, 2004) quoted in Ricrdo 
Gosalbo-Bono, op. cit., p. 242. 

59หยุด แสงอุทัย, เรื่องเดิม, หนา 213. 
60Ricardo Gosalbo-Bono, op. cit., pp. 242-243. 
61บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 53. 
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ในการบัญญัติกฎหมาย และเปนการมองโลกในแงดีเกินไปในการยอมรับที่ไมเห็นความสําคัญในความ
ไววางใจของพลเมือง เนื่องจากถือวาเปนความสอดคลองกันอยางสมบูรณแบบระหวางเจตจํานงของ
รัฐ ความถูกตองตามกฎหมาย (Legality) กับความชอบธรรมตามกฎหมาย (Moral Legitimacy) 
 ตลอดศตวรรษที่  9 แนวคิดเรื่ องการใชอํานาจรัฐอยางไมมีขอบเขตจํากัด 
(Unlimited State Power) เปนสิ่งที่อิทธิพลอยางมาก และครอบงําเหนืองานเขียนวิชาการอยาง
แทจริง ยุคนี้จึงไดรับการเรียกขานวาเปนยุคที่มีการใชอํานาจรัฐอยางเบ็ดเสร็จ (Poliziestaat)62 หรือ
บางทานเรียกวา “รัฐตํารวจ” (Police-State) ซึ่งเปนรูปแบบดั้งเดิมของรัฐบาลที่บรรดาการกระทํา
ทางปกครองนั้นขึ้นอยูกับการใชอํานาจรัฐอยางเบ็ดเสร็จ และไมจําเปนตองพิจารณาเหตุผลอันสมควร
แตประการใด63 
 อยางไรก็ตาม การดําเนินการเริ่มตนตอตานการใชอํานาจรัฐอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
(Poliziestaat) หรือรัฐตํารวจ (Police-State) ก็มาจากการริเริ่มจัดตั้งศาลปกครองในประเทศเยอรมัน 
โดยเฉพาะผลของการจัดตั้งศาลในปรัสเซียและแซกโซนี (Prussia and Saxony) ผลสําเร็จที่สําคัญ
ของการกอตั้งศาลเหลานี้ก็คือ การสถาปนาหลักที่วา “ฝายบริหารจะตองถูกผูกพันอยูกับกฎหมาย” 
(Gesetzmaessige Verwaltung)64 การพยายามใหไดมาซึ่งการจัดตั้งศาลปกครองในศตวรรษที่ 19 
เปนสวนหนึ่งของมาตรการในการควบคุมการใชอํานาจรัฐตามอําเภอใจ เพราะศาลปกครองมีความมุง
หมายที่จะตรวจสอบการกระทําของฝายปกครองใหชอบดวยกฎหมายภายใตหลักนิติรัฐ65 
 นักกฎหมายบางคน อาทิ Carl Schmitt (1888-1985) ไดอธิบายวา อาณาจักรที่
สาม (Third Reich) เปนนิติรัฐที่เปนแบบอยาง โดยพยายามแสดงเหตุผลจากขอเท็จจริงวา รัฐในลัทธิ
ความเชื่อฮิตเลอร (Hitlerian State) ก็มีความเปนนิติรัฐในตัวเอง โดยมีพื้นฐานของความคิดที่วามี
ความเปนนิติรัฐหลายประการดํารงอยูในหลาย ๆ รัฐ และดวยสิ่งนั้นเองรัฐในยุคของฮิตเลอร (Hitler 
State) สามารถที่จะไดรับการอธิบายในฐานะเปน “Deutsche Rechststaat Adolf Hitlers” หรือ 
“The German Rechtsstaat of Adolf Hitler”66 โดยเฉพาะ Otto Koellreutter (1883-1972) ได
คัดคานลักษณะของขอความคิดที่ไมมีสิ้นสุดของนิติรัฐ ซึ่งเขาไดใหคํานิยามนิติรัฐคือ รัฐที่มีพื้นฐาน

                                           
62กมลชัย รัตนสกาววงศ, หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), หนา 114. 
63Zuckerman Joyce Marie, Aliens in the German ‘Rechtsstaat’: The 

Constitutional Rights of Aliens in Germany, 1871-1975 (Doctoral dissertation, 
College of Law, University of Nebrasca-Lincoln, 1979), p. 11. 

64Ibid., pp. 12-13. 
65กมลชัย รัตนสกาววงศ, เรื่องเดิม, หนา 115. 
66Jürgen Fijalkowski, Die Wendung zum Führerstaat, (Köln und Opladen: 

Westdeutscher Verleg, 1958), p. 166 quoted in Glenn Norman Schram, Government 
without Politics: The West German Rechtsstaat (Doctoral dissertation, Graduate 
School, Indiana University, 1967), p. 103. 
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ขึ้นอยูกับคําสั่ง หรือ Ordnungstaat67 ดังนั้น อาณาจักรที่สาม (The Third Reich) จึงเปนนิติรัฐเนื่อง
ดวยอาณาจักรที่สามไดมีคําสั่งระเบียบแบบแผนทางกฎหมาย (Legal Order) 
 ในเวลาตอมา นักกฎหมายเชิงปฏิฐานนิยมไดใหความสําคัญดานรูปแบบของนิติรัฐ 
โดยเฉพาะความเปนนิติรัฐไดเปลี่ยนแปลงมาสูทฤษฎีที่นําเสนอโดยนักกฎหมายชาวออสเตรียชื่อ 
Hans Kelsen ซึ่งตามนัยทฤษฎีของ Hans Kelsen รัฐไมใชสิ่งที่มีตัวตนจริง (Real Entity) แตเปนสิ่ง
ที่สรางขึ้นในทางทฤษฎีโดยนักกฎหมาย Hans Kelsen อธิบายวารัฐคือชุดของบรรทัดฐานตาง ๆ ซึ่ง
ทําใหมีสภาพบุคคลไดโดยระบบกฎหมาย รัฐไมใชตัวอํานาจแตเปนกฎหมายที่มีอํานาจ เพราะฉะนั้น 
องคกรของรัฐทุกองคกรจะตองอยูในสถานะที่เทาเทียมกันกับประธานแหงสิทธิในกฎหมายอื่น ๆ 
(Legal Subject) ตามทรรศนะของ Hans Kelsen ความเปนนิติรัฐจะถูกนํามาเปนตัวกําหนดในทุก ๆ 
กิจกรรมของรัฐโดยระบบกฎหมาย และระบบกฎหมายนี้จะมีคาบังคับตามลําดับชั้นของกฎหมาย 
ประกอบดวยคาบังคับของบรรทัดฐานขั้นมูลฐาน (Grundnorm) จนถึงบรรทัดฐานที่อยูสูงขึ้นไปเปน
ลําดับ อาทิเชน รัฐธรรมนูญจะกําหนดใหมีการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบรรดากฎหมาย
ตาง ๆ68 
 ปจจุบันขอความคิดของนิติรัฐในทางเนื้อหาและรูปแบบผสมไดรับความนิยมกันอยาง
แพรหลายในประเทศเยอรมันกฎหมายพื้นฐาน (รัฐธรรมนูญ) แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ.
1949 (Basic Law for the Federal Republic of Germany 1949 or Grundgesetz) ได ยอมรั บ
และบัญญัติความเปนนิติรัฐเปนหลักการพื้นฐานไวในมาตรา 28 วรรคแรกวา “ระบอบรัฐธรรมนูญของ
มลรัฐตองเปนไปตามหลักการของรัฐที่มีการปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยและสังคม ภายใต
หลักนิติธรรม”69 ถอยคําที่วา “รัฐที่มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย และสังคม” เปน
ถอยคําที่นํามาจากรัฐธรรมนูญของมลรัฐตาง ๆ และดวยแนวปฏิบัติของรัฐธรรมนูญ ขอความคิด
เกี่ยวกับนิติรัฐจึงไดมีการพัฒนามาสูหลักการของรัฐธรรมนูญที่ใหรายละเอียดวา กิจกรรมของรัฐทุก ๆ 
กิจกรรมตองอยูภายใตกฎหมาย นอกจากนี ้ยังรวมถึงหลักการพื้นฐานอีกหลาย ๆ หลัก อาทิ หลักการ
แบงแยกอํานาจ หลักการพิจารณาทบทวนโดยศาล (Judicial Review) ตามรัฐธรรมนูญที่ดําเนินการ
โดยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน (Bunddesvervassungsgericht) หลักความชอบดวยกฎหมาย 
(Principles of Legality) กระบวนพิจารณาที่เปนธรรม (Fair Procedure) และหลักความมั่นคงแหง
กฎหมาย (Legal Certainty) และหลักความไดสัดสวนกัน (Principle of Proportionality) 
 ถอยคําวา “นิติรัฐ” (Rechtsstaat) ไดรับการถายทอดจากประเทศเยอรมันไปสูสวน
อื่น ๆ ของภาคพื้นทวีปยุโรป โดยเริ่มตนในปลายศตวรรษที่ 19 เปนจุดกําเนิดของคําวา État de 
Droit ในภาษาฝรั่งเศส คําวา Stato di Diritto ในภาษาอิตาเลียน คําวา Estado de Derecho ใน

                                           
67O. Koellreutter, Deutsches Verfassungsrecht: Ein Grundriss (Berlin: Junker 

und Dünnhaupt, 1938) quoted in Ricardo Gosalbo-Bono, op. cit., p. 244. 
68Hans Kelsen, Hauptproleme der Staatsrechtslehre (Darmstadt: Scientia, 

1984) quoted in Ricardo Gosalbo-Bono, op.cit., p. 244. 
69 Article 28 “The constitutional order in the Lander must conform to the 

principles of a republican, democratic and social state governed by the rule of law” 
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ภาษาสเปน คําวา Rechtstaat ในภาษาดัตซ คําวา Prawowojegosudartwo ในภาษารัสเซีย รวม 
ทั้ง กฎหมายที่มีอํานาจเหนือประชาคมในภูมิภาค หรือกฎหมายของสหภาพ (Union of Law) เชน 
ในกรณีของสหภาพยุโรป (European Union) ในชวงป ค.ศ.1970 โครงสรางทางรัฐธรรมนูญของนิติ
รัฐในฐานะเปนหลักทางรัฐธรรมนูญที่ใหรายละเอียดในทุกกิจกรรมของรัฐ ไดถูกนําไปบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญสเปนป ค.ศ.1978 มาตรา 1 วรรคแรก ในรัฐธรรมนูญโปรตุเกสป ค.ศ.1976 มาตรา 270 
และในรัฐธรรมนูญของประเทศยุโรปตะวันออกอีกหลายประเทศ ภายหลังการลมสลายของลัทธิ
คอมมิวนิสต71 นอกจากนี้ ยังคงมีการรับเอาเขามาใชในระบบกฎหมายของกลุมประเทศลาตินอเมริกัน
และเอเชียอีกดวย 
 2.1.2.2  องคประกอบของหลักนิติรัฐ 
 ในปจจุบันกระแสของนิติรัฐนั้นตองเปน “ยุติธรรมรัฐ”(Gerechtigheisstaat) 
กลาวคือ องคประกอบของนิติรัฐตองมีความสมบูรณทั้งในรูปแบบและเนื้อหา นั่นก็คือในทางรูปแบบ
รัฐนั้นตองผูกพันตนเองอยูกับกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อจํากัดอํานาจของตนลง สวนนิติรัฐในทางเนื้อหา
นั้นจะตองประกันความไวเนื้อเชื่อใจที่บุคคลมีตอการใชอํานาจของรัฐ มิใชเปนการใชอํานาจตาม
อําเภอใจเหมือนดังแตกอน นั่นก็คือ จะตองมีหลักประกันในสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานใหแกราษฎร 
ซึ่งหลักประกันนี้จะตองมีคาบังคับในระดับที่สูงสุดคือตราไวในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ การตรา
กฎหมายที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะตองเปนไปตามหลักแหงความพอสมควร
แกเหตุ และยังตองไมขัดตอหลักแหงความเสมอภาค หลักความความแนนอนชัดเจน และหลักการไมมี
ผลใชบังคับยอนหลังไปเปนผลรายตอบุคคล72 
 1)  หลักการแบงแยกอํานาจ 
 หลักการแบงแยกอํานาจนี้ ถือวาเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญของนิติรัฐ 
กลาวคือ หากปราศจากหลักการแบงแยกอํานาจนี้แลว หลักการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of 
Law) ก็ไมมีความหมาย หลักนี้มีสาระสําคัญวา หากอํานาจอธิปไตยไดถูกผูกขาดการใชอํานาจรวมอยู
ที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดก็มีแนวโนมวาบุคคลจะใชอํานาจนั้นแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยไมฟงเสียงทัดทาน
จากผูใด เมื่อนั้นประชาชนยอมไมมีสิทธิและเสรีภาพ จึงไดมีการนําเสนอหลักการแบงแยกอํานาจโดย
ใหองคกรตาง ๆ เปนผูใชอํานาจ อาทิ องคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติ องคกรผูใชอํานาจบริหาร และ
องคกรผูใชอํานาจตุลาการ อยางไรก็ตาม องคกรผูใชอํานาจเหลานี้ก็ไมสามารถจะใชอํานาจของตนได
อยางอิสระโดยปราศจากการตรวจสอบและยับยั้งซึ่งกันและกัน (Check and Balance) เพื่อใหสิทธิ

                                           
70มาตรา 2 แหงรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐโปรตุเกส บัญญัติวา “สาธารณรัฐโปรตุเกสเปนรัฐ

ประชาธิปไตยโดยยึดถือกฎหมายเปนหลักในการปกครอง. . . (The Portuguese Republic is a 
democratic State based on the rule of law. . .) 

71อาทิ มาตรา 1(3) รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐโรมาเนีย ป ค.ศ.1991 แกไขป ค.ศ.2003 
บัญญัติวา “สาธารณรัฐโรมาเนียเปนรัฐสังคมประชาธิปไตยท่ีปกครองโดยกฎหมาย. . .” (Romania is 
a democratic and social state, governed by the rule of law. . .) 

72วรเจตน ภาคีรัตน, นิติรัฐกับความยุติธรรมทางสังคม, คนวันที่ 21 ตุลาคม 2553 จาก 
http://www.enlightened-jurists.com/page/142/นิติรัฐกับความยุติธรรมทางสังคม.html 
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และเสรีภาพของประชาชนไดรับความคุมครอง ดวยเหตุนี้จะตองไมมีอํานาจใดอํานาจหนึ่งมีอํานาจ
เหนืออีกอํานาจหนึ่งอยางเด็ดขาด หรือจะตองไมมีอํานาจใดอํานาจหนึ่งที่รับภาระหนาที่ของรัฐ
ทั้งหมด และดําเนินการเพื่อใหบรรลุภารกิจดังกลาวแตเพียงฝายเดียว73 ดังที่ Montesquieu ไดเคย
กลาวไวในหนังสือชื่อเจตนารมณแหงกฎหมาย (The Spirit of Law) วา “ประสบการณมนุษยไดบอก
เราเสมอวา ผูมีอํานาจมักใชอํานาจเกินขอบเขต. . . วิธีที่จะปองกันเหตุเชนนั้นไดก็คือจะตองใหอํานาจ
มาคานอํานาจ”74 
 หากพิจารณาหลักการแบงแยกอํานาจอยางเปนระบบ อาจแยกพิจารณา
การแบงแยกอํานาจในแงของความแตกตางตามอํานาจหนาที่ของรัฐ ซึ่งกอใหเกิดการแบงแยกองคกร
ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่แตกตางกัน หรือที่เรียกกันวา “การแบงแยกอํานาจตามภารกิจ” 
(Funktionelle Gewaltenteilung) และ “การแบงแยกอํานาจในแงของตัวบุคคล” (Personelle 
Gewaltenteilung) ซึ่งเรียกรองใหภาระหนาที่ของรัฐที่มีการแบงแยกนั้นตองมีเจาหนาที่ของตนเอง 
อันมิใชเปนเจาหนาที่ของรัฐองคกรอื่นดวย โดยวิธีการแบงแยกอํานาจของรัฐเชนนี้ รวมทั้งการ
กําหนดใหองคกรอื่น ๆ ของรัฐเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการแตงตั้งบุคคลเขาสูอํานาจใดอํานาจหนึ่ง 
หรือการใหมีสิทธิโตแยงคัดคานอํานาจอื่นหรือสิทธิในการควบคุมตรวจสอบทั้งในแงของการแบง   
แยกอํานาจตามภารกิจ (Funktionelle Gewaltenteilung) และในแงของตัวบุคคล (Personelle 
Gewaltenteilung) แลว กรณีก็จะกอใหเกิดความสัมพันธระหวางอํานาจตาง ๆ ในการยับยั้งซึ่งกัน
และกัน และทําใหเกิดความสมความสมดุลระหวางอํานาจไมทําใหอํานาจใดอํานาจหนึ่งมีอํานาจโดย
เบ็ดเสร็จ ดวยสภาพการณเชนนี้จะทําใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดรับความคุมครองอันเปน
ความมุงหมายประการสําคัญของหลักนิติรัฐ75 
 2)  หลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
 ในประเทศเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือหลักนิติรัฐจะใหการเคารพและผูกพัน
ตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนเรื่องหลัก เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพของแตละ
บุคคล สวนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น จะกระทําไดตองถือเปนขอยกเวนตอเมื่อมี
กฎหมายที่ผานความยินยอมของประชาชนกําหนดไวเทานั้น ตองกระทําเทาที่จําเปนและจะ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได อีกทั้ง กฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพดังกลาวตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะหากมีการ
ละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หลักประกันที่สําคัญคือ การมีองคกรของรัฐทําหนาที่
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อาทิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูตรวจการ
แผนดิน ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง เปนตน นอกจากนี้ หากองคกรนิติบัญญัติตรากฎหมายออกมา
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญซึ่ง

                                           
73บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 22. 
74มงเตสกิเออ, เรื่องเดิม, หนา 184-185. 
75บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 22-23. 
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เปนกฎหมายสูงสุด รัฐก็ตองมีองคกรที่มาทําหนาที่ชี้ขาดในเรื่องดังกลาว เชน ศาลรัฐธรรมนูญ เปน
ตน76 
 3)  หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐ 
 หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐนั้นหมายถึง 
หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกตรอง หรือที่เรียกวา “หลักความผูกพันตอ
กฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง” ซึ่งสามารถแยกพิจารณาไดดังนี้  
 (1)  ความผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการหรือหลักความชอบดวย
กฎหมายของฝายตุลาการ 
 ความผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการนี้เปนหลักในการใชบังคับ
กฎหมายในการพิจารณาพิพากษาคด7ี7 ซึ่งมีสาระสําคัญวาฝายตุลาการจะตองยึดหลักความเสมอภาค
ในการใชกฎหมายใหเทาเทียมกัน โดยมีรูปแบบของการใชกฎหมายตามหลักความเสมอภาคอยู 3 
รูปแบบ ดังนี ้
 (1.1) ฝายตุลาการจะตองไมพิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให
แตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย หรือที่เรียกวาความผูกพันของตุลาการในทางปฏิเสธ กลาวคือ 
ฝายตุลาการจะตองใชกฎหมายใหเปนไปตามองคประกอบและผลของกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 
 (1.2) ฝายตุลาการมีความผูกพันที่จะตองใชกฎหมายอยางเทา
เทียมกัน กลาวคือ บุคคลยอมมีสิทธิเรียกรองอยางเทาเทียมกันในการที่จะใหฝายตุลาการใชบทบัญญัติ
กฎหมายใหตรงกับขอเท็จจริงในกรณีของตน ในกรณีนี้เปนการเรียกรองใหฝายตุลาการยอมรับการ
ผูกพันตนอยางเครงครัดตอกฎหมาย แมวากฎหมายจะอนุญาตใหคํานึงถึงขอเท็จจริงอันเปนลักษณะ
พิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งก็ตาม 
 (1.3) ฝายตุลาการมีความผูกพันที่จะตองใชดุลพินิจโดยปราศจาก
ขอบกพรอง ในกรณีนี้หมายความวา บุคคลยอมมีสิทธิเรียกรองอยางเทาเทียมกันตอฝายตุลาการใน
กรณีที่กฎหมายกําหนดใหมีการใชดุลพินิจโดยเรียกรองใหฝายตุลาการใชดุลพินิจโดยปราศจาก
ขอบกพรองใด ๆ ทั้งสิ้น78 
 (2) ความผูกพันตอกฎหมายของฝายปกครองหรือ “หลักความชอบ
ดวยกฎหมายของฝายปกครอง” 
 ความผูกพันตอกฎหมายของฝายปกครองในประการดังกลาวนี้  
สามารถแยกพิจารณาเปนหลักยอยได 2 ประการคือ หลักความมากอนของกฎหมาย และหลักเงื่อนไข
ของกฎหมาย 

                                           
76เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, หลักกฎหมายวาดวยสิทธิเสรีภาพ (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 

2547), หนา 34. 
77รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) ไดกําหนดหลักความผูกพันตอกฎหมายของ

ฝายตุลาการไวในมาตรา 197 วา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตอง
ดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย. . .” 

78บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนษย, หนา 24-25. 
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 (2.1)  หลักความมากอนของกฎหมาย 
 หลักความมากอนของกฎหมาย หมายความวา ฝายปกครองตอง
ผูกพันตนตอกฎหมายที่ฝายนิติบัญญัติตราขึ้นและมีผลใชบังคับอยูจริงในรัฐ กลาวคือ กฎหมายจะ
กําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่ใหฝายปกครองปฏิบัติ ฝายปกครองยอมมีหนาที่ตองปฏิบัติให
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนดนั้น หลักปฏิบัติดังกลาวนี้จึงเปนการเรียกรองในทางปฏิเสธวา การ
กระทําของฝายปกครองหรือมาตรการอันใดอันหนึ่งของฝายปกครองจะขัดหรือแยงกับกฎหมาย
ทั้งหลายที่มีอยูไมได ดังนั้น หากฝายปกครองกระทําการใดหรือมีมาตรการอันใดอันหนึ่งที่ขัดหรือแยง
กับกฎหมาย การกระทําการหรือมาตรการนั้นยอมไมชอบดวยกฎหมาย79 ทั้งนี้ การกําหนดใหการ
กระทําทางปกครองดังกลาวตองไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย ก็เนื่องมาจากเหตุผลพื้นฐานของหลัก
ความเปนเอกภาพของอํานาจรัฐและความเปนเอกภาพในระบบกฎหมาย เพราะหากยอมใหฝาย
ปกครองกระทําการหรือมีมาตรการอันขัดตอกฎหมายได โดยไมมีผลรายใด ๆ ตามมาแลว กฎหมายที่
ตราขึ้นเพ่ือใชบังคับในรัฐกจ็ะหาความหมายอันใดมิได80 
 (2.2)  หลักเงื่อนไขของกฎหมาย 
 หลักเงื่อนไขของกฎหมาย หมายความวา ฝายปกครองจะกระทํา
การใด ๆ หรือมีมาตรการอันหนึ่งอันใด ก็ตอเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจแกฝายปกครองในการกระทํา
หรือมีมาตรการนั้นได โดยเฉพาะการกระทําหรือมาตรการที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน หากไมมีกฎหมายใหอํานาจกระทําการแลว ฝายปกครองจะกระทําการนั้น ๆ ไมได ตาม
หลัก “ไมมีกฎหมาย ไมมีอํานาจ” กฎหมายจึงเปนฐานรองรับการกระทําหรือมาตรการตาง ๆ 
ดังกลาว81 ดังนั้น ในขณะที่หลักความมากอนของกฎหมายเรียกรองในทางปฏิเสธมิใหฝายปกครอง
กระทําการใดที่เปนการขัดหรือแยงกับกฎหมายที่มีอยู แตหลักเงื่อนไขของกฎหมายกลับเรียกรองวา
ฝายปกครองจะมีอํานาจกระทําการอันใดอันหนึ่งไดตอเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจ หากไมมีกฎหมายให
ฝายปกครองกระทําการดังกลาว การกระทําของฝายปกครองนั้นยอมไมชอบดวยกฎหมาย82 โดย 
เฉพาะการกระทําใด ๆ หรือมาตรการที่มีผลเปนการกาวลวงตอสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล ซึ่ง
หลักประการดังกลาวนี้มีเจตนารมณมุงคุมครองปจเจกบุคคลจากการกระทําของฝายปกครองที่มี
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตนเปนสําคัญ83 
 4)  หลักความชอบดวยกฎหมายในเนื้อหา 
 หลักความชอบดวยกฎหมายในเนื้อหา กําหนดใหองคกรนิติบัญญัติหรือ
องคกรฝายปกครองเมื่อตองออกกฎหมายลําดับรอง เคารพตอหลักเกณฑในทางกฎหมายใหเปนไป

                                           
79เรื่องเดียวกัน, หนา 25. 
80วรเจตน ภาคีรัตน, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง: หลักการพื้นฐานใน

กฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2549), 
หนา 19. 

81เรื่องเดียวกัน, หนา 21-22. 
82บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 25. 
83วรเจตน ภาคีรัตน, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง, หนา 24-25. 
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ตามหลักความแนนอนของกฎหมาย หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง และหลักความพอสมควร 
แกเหต ุ
 (1)  หลักความแนนอนของกฎหมาย 
 หลักความแนนอนของกฎหมายเรียกรองวา การบัญญัติกฎหมายตองมี
ความชัดเจนแนนอนเพียงพอที่จะใหบุคคลไดทราบการกระทําใด ๆ ของตนจะเปนการเขาเงื่อนไขขอ
หามของกฎหมายหรือไม เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการกระทําของตนจะไมเปนการละเมิดบทบัญญัติ
ของกฎหมาย หลักความแนนอนของกฎหมายประกอบดวยหลักยอยอีก 2 หลักคือ หลักความชัดเจน
ของกฎหมาย และหลักคุมครองความสุจริต ซึ่งขอแตกตางระหวางหลักยอยทั้งสองหลักนี้ก็คือใน
ขณะที่หลักความชัดเจนของกฎหมายเรียกรองใหองคกรนิติบัญญัติ รวมทั้งองคกรฝายปกครองเมื่อ
ตองออกกฎหมายลําดับรองตองบัญญัติกฎหมายใหมีความชัดเจนอยางเพียงพอ แตหลักคุมครองความ
สุจริตนั้นเรียกรองใหฝายปกครองเมื่อไดออกคําสั่งทางปกครองไปแลว แตเมื่อไดชั่งน้ําหนักกับ
ประโยชนสาธารณะแลวเห็นสมควรใหมีการยกเลิกเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกลาว ในกรณีนี้ใหนํา
หลักคุมครองความสุจริตของผูรับคําสั่งทางปกครองผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนหรือยกเลิกใน
คําสั่งดังกลาวมาใช84 
 (2)  หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง 
 หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลังมีขอกําหนดหามมิใหกฎหมายมีผล
ใชบังคับยอนหลังกับเหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กรณีของการยอนหลังไปเปนโทษตอเหตุการณหรือการกระทําที่ไดสิ้นสุดไปแลว85 กลาวคือ กฎหมาย
จะใชบังคับแกกรณีที่เกิดขึ้นในอนาคตนับแตวันที่ประกาศใชกฎหมายเปนตนไปเทานั้น โดยจะไม
บังคับแกการกระทําหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหนาวันใชบังคับแหงกฎหมาย86 อยางไรก็ตาม การที่
กฎหมายมีผลใชบังคับยอนหลังนี้มีขอหามที่เครงครัดเฉพาะในทางกฎหมายอาญาที่มีการยอนหลังไป
เปนโทษ ไมวาจะยอนหลังไปลงโทษหรือเพิ่มโทษบุคคลใหหนักยิ่งขึ้นก็ตาม ทั้งนี้เพื่อใหบุคคลมี
เสรีภาพในการกระทําหรืองดเวนตาง ๆ โดยไมตองหวาดกลัววาจะถูกลงโทษในภายหลัง87 แตหาก
ยอนหลังไปแลวมีผลไปในทางท่ีมีประโยชนตอผูที่เก่ียวของในกรณเีชนนี้ก็ไมมีขอหามแตประการใด 
 (3)  หลักความพอสมควรแกเหตุ 
 หลักความพอสมควรแกเหตุ หรือเรียกอีกชื่อวา “หลักความไดสัดสวน” 
ถือวาเปนหลักกฎหมายมหาชนทั่วไปที่มิไดบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร แตนับวาเปนหลักกฎหมาย
ที่สําคัญในการตรวจสอบการกระทําของรัฐ เปนหลักการในทางเนื้อหาที่หามมิใหมีการใชอํานาจอยาง
อําเภอใจ ดังนั้น จึงเปนหลักที่สําคัญมีผลตอการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอีกดวย 

                                           
84บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 26. 
85เรื่องเดียวกัน, หนา 27. 
86สมยศ เชื้อไทย, คําอธิบายวิชากฎหมายแพง: หลักท่ัวไป, พิมพครั้งที่ 16 

(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2553), หนา 98. 
87หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพครั้งที่ 18 (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 

2544), หนา 29. 
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 หลักความพอสมควรแกเหตุหรือหลักความไดสัดสวน ประกอบดวย
หลักที่เปนสาระสําคัญอยู 3 หลัก คือ หลักความเหมาะสม (Principle of Suitability) หลักความ
จําเปน (Principle of Necessity) และหลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ (Principle of 
Proportionality in the Narrow Sense) 
 (3.1)  หลักความเหมาะสม หมายถึง ในบรรดามาตรการหรือ
วิธีการที่นํามาใชนั้นจะมีความเหมาะสม หากมาตรการนั้นทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวนั้นได 
แตหากมาตรการนั้นไมอาจบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดเลย หรือจะบรรลุวัตถุประสงคไดก็แตดวย
ความยากลําบาก มาตรการดังกลาวนี้ตองถือวาเปนมาตรการที่ไมมีความเหมาะสม 
 (3.2)  หลักความจําเปน หมายถึง ในบรรดามาตรการหรือวิธีการ
ที่นํามาใชนั้นจะสอดคลองกับหลักความจําเปนมากที่สุด คือ ไมสามารถที่จะเลือกมาตรการอื่นใดที่มี
ผลเชนเดียวกับมาตรการที่เลือกได หากมาตรการหรือวิธีการนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ได
กําหนดไวและกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนอยที่สุด 
 (3.3)  หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ เปนการ
พิจารณาในเรื่องของความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคและวิธีการของการใชอํานาจรัฐวา จะตอง
พิจารณาใหเกิดความสมดุลกันระหวางประโยชนมหาชนและเอกชน กลาวคือ หากมีมาตรการหรือ
วิธีการที่กฎหมายใหอํานาจรัฐกระทําการ ตองเปนมาตรการที่กอใหเกิดประโยชนแกมหาชนมากกวาที่
จะกอใหเกิดความเสียหายหรือกระทบตอสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน แตหากผลกระทบตอ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนมีมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนที่มหาชนหรือสวนรวมพึงไดรับ 
กรณีเชนนี้ถือวาไมเปนไปตามหลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ 
 5)  หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา 
 ความเปนอิสระของผูพิพากษา หมายความวา ผูพิพากษาสามารถทํา
ภาระหนาที่ในทางตุลาการไดโดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ โดยผูพิพากษามีความผูกพันเฉพาะตอ
กฎหมายและทําการพิจารณาพิพากษาภายใตมโนธรรมของตนเทานั้น88 แตมิไดหมายความวาผู
พิพากษาจะมีอํานาจโดยเด็ดขาดปราศจากการควบคุม ความเปนอิสระเชนวานี้โดยพื้นฐานหมายถึง
สิทธิที่จะพิจารณาพิพากษาอรรถคดีโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม เปนกลาง โดยคํานึงถึงสิทธิและความ
รับผิดชอบของคูความ ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรม และความเปนกลางในการใชกฎหมายนี้ถือเปนหัวใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษา89 ความเปนกลางของผูพิพากษายืนอยูบนพื้นฐานของความเปน
อิสระ 3 ประการคือ ความเปนอิสระจากคูความ ความเปนอิสระจากรัฐ และความเปนอิสระจาก
สังคม90 
 หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา ในระบบนิติรัฐถือวาเปนหลักที่มีความ
จําเปน เนื่องจากองคกรตุลาการหรือผูพิพากษามีหนาที่ตรวจสอบและควบคุมองคกรอื่น ๆ เพื่อ
คุมครองหลักความชอบดวยกฎหมายใหเกิดเปนผลอยางจริงจัง อันเปนภารกิจหลักขององคกรตุลา

                                           
88บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 28-29. 
89วิชา มหาคุณ, ศาลยุติธรรมและการพิพากษาคดี (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2536), หนา 81. 
90บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 29. 
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การหรือผูพิพากษา91 หลักความเปนอิสระของผูพิพากษาอาจแบงแยกไดเปน 3 ประการ คือ ความ
อิสระของการทําหนาที่ในทางตุลาการ ความอิสระในทางองคกร และความอิสระในทางสวนบุคคล 
 (1)  ความอิสระของการทําหนาที่ในทางตุลาการ เปนการคุมครองการ
ทําภาระหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพิพากษาจากอิทธิพลภายนอกท้ังหลาย 
 (2) ความอิสระในทางองคกร หมายความวา อํานาจตุลาการ ศาล หรือ
ผูพิพากษาจะตองไมอยูในลักษณะของความสัมพันธที่อยูใตอํานาจขององคกรอื่น ๆ ตามหลักการ
แบงแยกอํานาจไมวาจะโดยในขอเท็จจริงหรือในทางกฎหมายก็ตาม 
 (3) ความอิสระในทางสวนบุคคล หมายความวา โดยหลักแลวการถอด
ถอนและการโยกยายผูพิพากษาไมอาจกระทําไดหากเปนการขัดกับความประสงคของผูพิพากษา เวน
แตกระทําโดยคําพิพากษาของศาล92 กลาวคือ ผูพิพากษาจะไมถูกโยกยายหรือออกจากตําแหนง
หนาที่ โดยปราศจากเหตุผลที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ และกระบวนการอันถูกตองของกฎหมาย (Due 
Process of Law)93 
 6)  หลัก “ไมมีความผิด และไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” 
 หลักนี้เปนหลักประกันในกฎหมายอาญา และเปนหลักสากลอันเปนที่
ยอมรับกันในนานาอารยประเทศ หลักนี้เรียกในภาษาลาตินวา “Nullum Crimen, Nulla Poena, 
Sine Lege” แปล เป นภาษาอั งกฤษว า  “No Crime nor Punishment without Law” “ ไม มี
ความผิดไมมีโทษ หากไมมีกฎหมาย” นอกจากนี้ ยังเรียกกันในภาษาอังกฤษดวยวา “Principle of 
Legality”94 นอกเหนือจากเปนหลักประกันในกฎหมายอาญาแลว หลักดังกลาวยังมีผลใชกับเรื่องโทษ
ปรับทางปกครอง เรื่องโทษทางวินัยและการลงโทษในทางวิธีเรียงตามขอบังคับขององคกรในทาง
วิชาชีพดวย หลัก “ไมมีความผิดและไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” นั้น วางอยูบนพื้นฐาน 4 
ประการ คือ 1. หลักการกระทํา 2. หลักการกําหนดโทษโดยกฎหมาย 3. หลักความแนนอนชัดเจน 
และ 4. หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง  
 (1)  หลักการกระทํา 
 กฎหมายอาญาตามหลักนิติรัฐนั้น พื้นฐานในการกําหนดความผิดและ
กําหนดโทษนั้นวางอยูบนพื้นฐานของ “การกระทํา” ไมไดอยูบนพื้นฐานของความคิด95 ซึ่งการกระทํา

                                           
91บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, คูมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, พิมพครั้งที่ 2 

(กรุงเทพมหานคร: จิรรัชการพิมพ, 2540), หนา 99. 
92บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 29-30. 
93วิชา มหาคุณ, เรื่องเดิม, หนา 82. 
94เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพครั้งที่ 8 

(กรุงเทพมหานคร: จิรรัชการพิมพ, 2546), หนา 16. 
95บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 30. 
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ในกฎหมายอาญามี 2 ประการ คือ การกระทําโดยตรง กับการใหเกิดผลอันใดอันหนึ่งโดยงดเวนการที่
จักตองกระทําเพ่ือปองกันผลนั้น96 
 (2)  หลักการกําหนดโทษโดยกฎหมาย   
 การกําหนดโทษในทางกฎหมายอาญา โดยหลักการจะตองไดรับการ
กําหนดโดยกฎหมายซึ่งกฎหมายที่จะกําหนดโทษในทางอาญาจะตองเปนกฎหมายที่ไดรับการ
พิจารณาจากรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติ หลักดังกลาวนี้เทากับเปนการหามใชกฎหมายจารีตประเพณี
ลงโทษทางอาญาแกบุคคล97 
 (3)  หลักความแนนอนชัดเจนของกฎหมาย 
 หลักความแนนอนชัดเจนของกฎหมายนั้น เรียกรองวาการบัญญัติ
กฎหมายอาญาตองกระทําใหมีความแนนอนชัดเจน เพื่อใหบุคคลไดทราบวาการกระทําใด ๆ ของเขา
เปนการตองหามที่กฎหมายอาญากําหนดวาหามกระทําหรือไม และหากบุคคลละเมิดการกระทํา เขา
จะไดรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวเพียงไร98 อีกทั้ง เพื่อที่จะไดเปนหลักประกันวา สิ่งที่กฎหมาย
บัญญัตินั้นตรงกับความประสงคของฝายนิติบัญญัติอยางแทจริง และทั้งจะเปนการปองกันมิใหศาลใช
กฎหมายตามใจชอบตามความรูสึกของตน99 
 (4)  หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง 
 หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง ในทางกฎหมายอาญานั้นถือเปน
ขอหามโดยเด็ดขาด100 จึงไดบัญญัติเปนหลักประกันในกฎหมายอาญาวา “บุคคลจักตองรับโทษในทาง 
อาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษ  
ไว. . .” ซึ่งคําวา “กฎหมายที่ใชในขณะกระทํา” นั้นแสดงวากฎหมายอาญาไมมีผลยอนหลังนั่นเอง101 
อยางไรก็ตาม การหามมิใหกฎหมายอาญามีผลยอนหลังนี้ หมายความเฉพาะมิใหมีผลยอนหลังไปเปน
ผลรายแกผูกระทําผิด แตถาจะบัญญัติไวใหยอนหลังไปในทางที่เปนผลดีก็ไมมีอยูในขอหาม ดังนั้น 
หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลังจึงมีขอยกเวนอยู 2 กรณี ดังตอไปนี ้
 (4.1)  กรณีที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายในภายหลัง การกระทํา
นั้นไมเปนความผิดตอไป และ 
 (4.2)  กรณีที่กฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิดแตกตางกับ
กฎหมายที่ใชในภายหลังการกระทําความผิด102 
 

                                           
96คณิต ณ นคร, ประมวลกฎหมายอาญา หลักกฎหมายและพื้นฐานการเขาใจ, พิมพครั้งที่ 

5 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2538), หนา 194. 
97บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 31. 
98เรื่องเดียวกัน, หนา 31. 
99คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หนา 175. 
100บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 31. 
101คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หนา 178. 
102หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 1, หนา 31. 
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 7)  หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
 หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความวา ในบรรดา
กฎหมายลายลักษณอักษรหลายรูปแบบที่ใชกันอยู จะมีลําดับศักดิ์ชั้นไมเทากัน เพราะกฎหมายแตละ
ฉบับมีที่มาตางกันซึ่งเปนไปตามเจตนารมณหรือวัตถุประสงคของผูบัญญัติกฎหมายเหลานั้นที่มุงเนน
ความสําคัญของเนื้อหาและรูปแบบของกฎหมาย ตลอดจนสถานะที่ไมเทากัน โดยทั่วไปจะกําหนดให
รัฐธรรมนูญมีสถานะความเปนกฎหมายสูงสุด สวนกฎหมายรูปแบบหรือประเภทอื่น เชน 
พระราชบัญญัติ (Act) พระราชกฤษฎีกา (Decree) ระเบียบ (Order) และขอบังคับ (Regulation) 
ตาง ๆ จะเปนกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์ชั้นรองลงมา103 ซึ่งความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญจะ
สงผล 2 ประการสําคัญในระบบกฎหมาย คือ ประการแรก กฎหมายอื่น ๆ ในระบบกฎหมายที่อยูใน
ลําดับศักดิ์ชั้นรองลงมาจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมิได และประการที่สอง การแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญกระทําไดยาก โดยองคกรหรือวิธีการทีพ่เิศษยิ่งกวาการแกไขกฎหมายอ่ืน ๆ104 
 
 2.1.3  เหตุผลในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
 ตามหลักทั่วไปแลว บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิและเสรีภาพโดยเสมอภาคและเทาเทียมกันแต
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นสามารถกระทําได ทั้งนี้จะตองกระทําภายใตเงื่อนไขตามที่
รัฐธรรมนูญไดกําหนด ดังนั้น หากไดศึกษาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแลว ก็จะพบวาเหตุผลในการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นมีอยู 3 ประการ คือ 1. เพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลอื่น 2. เพื่อการดํารงอยู
และเพ่ือความสามารถในการทําภาระหนาที่ และ 3. เพื่อประโยชนสาธารณะอื่น ๆ105 
 2.1.3.1  เพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลอื่น 
 การคุมครองสิทธิของบุคคลอื่นกอใหเกิดเหตุผลในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพได
อยางไร คงตองยอนหลังไปพิจารณาในครั้งที่มนุษยอยูในสภาวะธรรมชาติดั้งเดิมตามแนวคิดของ 
John Locke นักปรัชญาเมธีชาวอังกฤษเชื่อวา มนุษยในสภาวะธรรมชาติเมื่อเกิดมาตางคนตางอยู
และมีเสรีภาพโดยสมบูรณไมมีขีดจํากัด อยางไรก็ตาม มนุษยทุกคนก็รูจักกฎหมายธรรมชาติอันเปนสิ่ง
ที่สอนใหมนุษยรูจักเคารพความเสมอภาค ตางเปนอิสระและมีความเทาเทียมกัน กฎหมายธรรมชาติ
จะสอนใหมนุษยทุกคนรูวาแตละคนไมควรจะลวงละเมิดชีวิต รางกาย สิทธิและเสรีภาพ และทรัพยสิน
ของกันและกัน สภาวะตามธรรมชาตินี้เปนสภาวะแหงสันติภาพและความเสมอภาค อนึ่ง ในสภาวะ
ตามธรรมชาตินี้เมื่อเกิดขอขัดแยงพิพาทกันขึ้น มนุษยแตละคนยอมมีอํานาจที่จะบังคับการตามสิทธิที่
ตนมีตามธรรมชาติและลงโทษผูกระทําผิดดวยกําลังของตน ดังนี้ เพื่อความแนนอนชัดเจนและปองกัน
ความมีอคติในการแกแคนทํารายกันและกันจนเกินสมควรแกเหตุ มนุษยจึงเขาทําสัญญาอยูรวมกัน
เปนสังคม และจัดตั้งรัฐบาลขึ้นทําหนาที่ปกครอง รักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบรอยในรูป
ของสัญญาประชาคม (Social Contract)106 ตอมา เมื่อมีการจัดตั้งรัฐขึ้นและไดมีการบัญญัติกฎหมาย

                                           
103วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร: นติิบรรณาการ, 2530), หนา 669. 
104บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, คูมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, หนา 6. 
105บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 204. 
106ปรีดี เกษมทรัพย, เรื่องเดิม, หนา 201-208. 
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ลายลักษณอักษร จึงไดมีการบัญญัติรับรองหลักเกณฑการใหสิทธิแกบุคคลอื่น ๆ ในขณะเดียวกันก็มี
ผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอีกคนหนึ่ง ซึ่งเปนการเปลี่ยนจากตรรกะในทางกฎหมาย
ในสภาวะธรรมชาติดั้งเดิมมาเปนตรรกะในทางกฎหมายของกฎหมายบัญญัติ107 ซึ่งสอดคลองกับ 
Montesquieu ไดเคยกลาวไววา “ในรัฐที่มีการใหคุณคาแกเสรีภาพมากที่สุด หากมกีฎหมายที่ละเมิด
เสรีภาพของคนหนึ่งคน ก็เพ่ือรักษาเสรีภาพสําหรับคนทุกคน”108 
 
 ตัวอยางของการจํากัดสิทธิและเสรีภาพโดยอาศัยเหตุผลเพื่อการคุมครอง “สิทธิของ
บุคคลอ่ืน” ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) เชน 

 
 มาตรา 45 “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การ
พูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ. . . เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ 
เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคล
อื่น. . . 

 
 มาตรา 56 “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือ
ขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขางสาร
นั้นจะกระทบตอ. . . สวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น. . . 

 
 2.1.3.2  เพื่อการดํารงอยูและเพ่ือความสามารถในการทําภาระหนาที่ของรัฐ 
 1)  การดํารงอยูของรัฐ 
 การมีอยูของรัฐและการดํารงอยูของรัฐซึ่งถือวาเปนบุคคลในกฎหมาย
ระหวางประเทศจะตองดํารงอยูอยางมั่นคงและปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการรุกรานโจมตีจาก
ศัตรูภายนอกประเทศ ในขณะที่กิจการภายในประเทศจํากัดเฉพาะการรบกวนประเภทที่มีความ
รุนแรง เชนกรณีที่จะกอใหเกิดการจลาจลขึ้นภายในรัฐเทานั้น รากฐานการดํารงอยูของรัฐอยางมั่นคง
ปลอดภัยนี้ ตามแนวคิดของทฤษฎีสัญญาประชาคมนั้นถือเปนพื้นฐานในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล เพราะรัฐเกิดขึ้นมาจากการทําสัญญาประชาคมนั้นก็เพื่อทําหนาที่รักษาความสงบและ
คุมครองสิทธิละเสรีภาพของคนทุกคนในสังคมนั่นเอง ดังนั้น จึงเปนเหตุผลอันชอบธรรมของรัฐในการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติของบุคคลได109 Montesquieu ไดเคยกลาวไวในหนังสือ De 

                                           
107บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, 

หนา 204-205. 
108มองเตสกิเออ, เรื่องเดิม, หนา 232. 
109บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 207. 
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L’esprit Des Lois หรือ The Spirit of Law วา “ชีวิตของรัฐก็เหมือนชีวิตมนุษย มนุษยมีสิทธิฆา
ผูอื่นในกรณีการปองกันตัวตามธรรมชาติ รัฐเองก็มีสิทธิทําสงครามเพื่อปกปกรักษาตนเอง” อันเปน
การแสดงใหเห็นวาเปาหมายในการทําสงครามของรัฐก็เพื่อการดํารงอยูของรัฐนั่นเอง110 เปาหมาย
การทําสงครามหรือเปาหมายการปองกันศัตรูจากภายนอกประเทศกอใหเกิดหนาที่ในการรับราชการท
หารของพลเมืองเพื่อปองกันประเทศจากการคุกคามของรัฐตางประเทศอันมีผลเปนการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลจากการที่รัฐกําหนดใหพลเมืองมีภาระหนาที่เขามามีสวนรวมในการปกปอง
ประเทศ ซึ่งอาจมีผลใหเกิดอันตรายตอชีวิตและรางกายของพลเมืองของรัฐได 
 ตัวอยาง การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยการกอใหเกิดภาระหนาที่ ตามที่
ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) เชน มาตรา 71 “บุคคลมีหนาที่ปองกัน
ประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติและปฏิบัติตามกฎหมาย” และมาตรา 73 “บุคคลมีหนาที่รับ
ราชการทหาร. . . ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 
2497 ไดกําหนดรายละเอียดในเรื่องดังกลาว 
 นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการปองกันประเทศ รัฐยังอาจกําหนดหนาที่ในการ
ทํางานใหแกบุคคลไดอันเปนลักษณะของการบังคับดังที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.
2550) ไดบัญญัติเรื่องดังกลาวไวในมาตรา 38 วา  
 

 การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปด
ภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งใหกระทําไดในระหวางที่ประเทศ
อยูในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศ
สถานการณฉกุเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

 
  ซึ่งมีกฎหมายกําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวคือ พระราชบัญญัติกําหนด
หนาที่ของคนไทยในเวลารบ พุทธศักราช 2484 
 นอกเหนือจากเรื่องดังกลาวแลวในภาวะที่รัฐจําเปนตองปองกันประเทศ รัฐสามารถ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดในหลายลักษณะ เชน 
 

 มาตรา 45 วรรคหา “การใหนําขาวหรือบทความไปให
เจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่น 
จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูใน
ภาวะสงคราม แตทั้ งนี้จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราข้ึนตามวรรคสอง” 

                                           
110วิภาวรรณ ตุวยานนท, เรื่องเดิม, หนา 7. 
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 มาตรา 63 “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในกรณีการ
ชุมนุมสาธารณะ และ. . . เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย ในระหวาง
เวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มี
ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก” 
 
 มาตรา 42 “การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ. . . 
การอันจําเปนในการปองกันประเทศ. . .” 
 

 2)  ความสามารถในการทําภาระหนาที่ของรัฐ 
 ความสามารถในการทําภาระหนาที่ของรัฐนี้ มีความเกี่ยวพันกับการให
อํานาจรัฐในการกําหนดหนาที่ขั้นพื้นฐานใหแกพลเมืองของตน อันเปนผลใหมีการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลหลายรูปแบบ เชน การกําหนดใหบุคคลมีหนาที่เสียภาษี หรือการกําหนดให
ประชาชนมีหนาที่ตาง ๆ เปนตน 
 สําหรับแนวคิดเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งจะกอใหเกิดหนาที่ขั้นพื้นฐานของ
มนุษยและพลเมืองนั้น ไดมีนักปรัชญาหลายทานไดพยายามใหคําอธิบายถึงความเกี่ยวพันกัน อาทิ  
Samuel Pufendorf G. Jellinek และ Christian Thomasius โดยเฉพาะ Svarez ไดอธิบายความ
เชื่อมโยงระหวาง “สิทธิมนุษยชน” กับ “หนาที่มนุษยชน” ซึ่งเปนกรอบในการจํากัด “สิทธิใน
เสรีภาพ” โดยเห็น วาภาระหนาที่หลัก ๆ ของบุคคลนั้นมาจากวัตถุประสงคตาง ๆ ของรัฐ ซึ่งหนาที่
ดังกลาว ไดแก หนาที่ในการเชื่อฟง หนาที่ในการรักษาความสงบ หนาที่ในการใหการสนับสนุนรัฐ 
หนาที่ในการมอบกรรมสิทธิ์ใหรัฐ นอกจากนี้ ยังมีหนาที่ในทางทหารอีกดวย111  
  2.1.3.3  เพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 1) “ประโยชนสาธารณะ” ถือวาเปนเหตุผลที่สําคัญประการหนึ่งในการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพ112 เนื่องจากประโยชนสาธารณะหรือประโยชนมหาชน คือ ประโยชนสวนรวม
ของทุก ๆ คน ซึ่งไมใชเปนประโยชนของบุคคลคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
ความตองการรวมกันของคนในสังคมนั่นเอง ดังนั้น เมื่อเปนความตองการรวมกันของคนในสังคม รัฐมี
หนาที่จะตองดําเนินงานมหาชนหรือจัดบริการสาธารณะเพื่อสนองความตองการรวมกันของบุคคลใน
สังคมดังกลาว เมื่อประโยชนมหาชนหรือประโยชนสาธารณะเปนวัตถุประสงคประการเดียวที่ตอง

                                           
111บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, 

หนา 208-210. 
112เรื่องเดียวกัน. 
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กระทําในการดําเนินภารกิจของรัฐ รัฐจึงมีความชอบธรรมในการใชอํานาจบังคับแกเอกชนในการ
ดําเนินภารกิจดังกลาวเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย113 
 2)  ความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 ความสงบเรียบรอยของประชาชน หมายถึง ประโยชนโดยทั่วไปของ
ประเทศชาติและสังคม ตามคติทฤษฎีสัญญาประชาคมเชื่อวา การที่ปจเจกบุคคลมารวมกันตกลงทํา
ขอสัญญามอบอํานาจใหแกรัฐในการที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของสังคมก็
เพื่อใหปจเจกบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลไดอยางสมบูรณ ในทางตรงกันขาม หาก
สังคมปราศจากความสงบเรียบรอย สิทธิและแสรีภาพของสวนบุคคลก็จะมีอยูคอนขางจํากัด ดังนั้น 
เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชน รัฐจึงมีความชอบธรรมที่จะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลได114 
 
2.2  แนวคิดพื้นฐานวาดวย“สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” (Basic Concept of The 

“Public Emergency”) 
 
 2.2.1  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร (Historical Background) 
 2.2.1.1  ยุคสมัยสาธารณรัฐโรมัน (Roman Republic) 
 การตัดสินใจใชอํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉินเพื่อนําเอามาตรการตาง ๆ มาใช 
พิทักษรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศใหมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามที่มีอันตรายอยาง
รายแรง แมวาจะเปนสิ่งที่ยอมรับกันวามีความจําเปนและสามารถกระทําได แตก็อาจนํามาซึ่งการ
ทําลายความมั่นคงในภายหลังได หากไมมีระบบปองกันและตรวจสอบที่เพียงพอ ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับ
การใชอํานาจพิเศษของรัฐเพื่อแกไขปญหาในสถานการณฉุกเฉินนี้ ไมใชเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคที่
เกิดรัฐสมัยใหมเทานั้น หากแตมีพัฒนาการมาตั้งแตอาณาจักรโรมันสมัยสาธารณรัฐ ในราว 510 ป
กอนคริสตกาล 
 ในการปกครองของสาธารณรัฐโรมันขณะนั้น มีสภาที่เปนตัวแทนของชาวโรมันอยู 2 
สภา ดังนี้ 
 1) สภาซีเนต (Senate) คือ ที่ประชุมของผูอาวุโสหรือชนชั้นสูงที่เรียกวา 
แพทริเชี่ยน (Patricians) ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 300 คน มาจากผูที่เคยดํารงตําแหนงขาราช 
การระดับสูง (Magistrate) มีหนาที่ควบคุมเกี่ยวกับการคลัง การตางประเทศ การประกาศสงคราม 
และทําหนาที่ตัดสินคด ี
 2) สภาประชาชน (Comics) คือ ที่ประชุมของราษฎรโรมันที่เรียกวา เพล
เบียน (Plebians) หรือเรียกสั้น ๆ วา พวก Plebs สวนมากจะเปนชาวนา พอคา และกรรมกร ซึ่งเปน
พลเมืองจํานวนมากในกรุงโรม 

                                           
113สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องตน, หนา 35-37. 
114บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 214. 
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 เมื่อใดก็ตามที่สภาซีเนต (Senate) พิจารณาแลวมีความเชื่อมั่นวาสาธารณรัฐโรมัน
ไดตกอยูในสถานการณที่มีภยันตรายอยางรายแรง และเจาหนาที่ทางปกครองตามลําดับชั้นไม
สามารถจะพิทักษรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหแกสาธารณรัฐได ก็อาจจะพิจารณามีมติ (Consultum 
Senatus) นําเสนอใหอํานาจแกกงสุล (Consul) ซึ่งเปนตําแหนงสูงสุดของทางราชการในสาธารณรัฐ
โรมันใชอํานาจสูงสุด (Imperium) แตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูเผด็จการ (Dictator) เพื่อที่จะเปน
ผูใชอํานาจสูงสุด (Imperium) แกไขปญหาในยามที่เกิดวิกฤตินั้น การนําเสนอแตงตั้งผูเผด็จการ 
(Dictator) ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ115 ไดใหอํานาจแกกงสุลทั้งสองคนดําเนินการในการแตงตั้ง
รวมกัน ซึ่งบอยครั้งก็จะกระทําโดยปรึกษาหารือกับเพรเทอร (Preator)116 หรืออาจใหกงสุลคนใดคน
หนึ่งเปนผูพิจารณาโดยเอกเทศตามลําพังเพียงผูเดียวก็ได ซึ่งในกรณีนี้จะตองกระทําโดยการจับสลาก
เลือกกงสุลคนใดคนหนึ่งใหเปนผูทําการแตงตั้งผูเผด็จการ (Dictator) ในการพิจารณาคัดเลือกผูเผด็จ
การ (Dictator) นี้ กงสุลซึ่งเปนผูตองทําหนาที่โดยลําพังจะตองปฏิบัติตามพิธีการอยางเครงครัด เพื่อ
เปนการปองกันไมใหการแตงตั้งผูเผด็จการ (Dictator) เปนไปโดยมิชอบตามรัฐธรรมนูญ117 ทั้งนี้ หาก
เปนการพิจารณาของกงสุลที่กระทํารวมกันทั้งสองคน กงสุลแตละคนก็อาจจะใชอํานาจของตนเอง
ยับยั้งอํานาจของกงสุลอีกคนหนึ่งได (Veto) อันเปนหลักเกณฑประการหนึ่งในการควบคุมการใช
อํานาจและการจํากัดอํานาจ แตในทุกกรณีจะมีกฎที่เขมงวดประการที่หนึ่งก็คือ กงสุลที่ไดรับการ
แตงตั้งจะทําการเลือกตนเองไมได ขอจํากัดพื้นฐานประการที่สองคือ ผูเผด็จการ (Dictator) จะถูก
จํากัดใหอยูในวาระไดเพียง 6 เดือนเทานั้น และไมวาสถานการณจะเปนอยางไรก็ตาม จะไมสามารถ
เปนตอไดอีก118 ทั้งนี้ ชาวโรมันมีความเชื่อวาหากใหผูเผด็จการ (Dictator) ใชอํานาจอาญาสิทธิ์โดย
สมบูรณในเวลาที่ยาวนานกวา 6 เดือนก็จะเปนการเปดโอกาสใหผูเผด็จการ (Dictator) ใชอํานาจ
อยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเปนผูเผด็จการในอํานาจ ที่ไมยอมฟงเสียงผูใด อีกทั้งอาจใชอํานาจในทางที่มิ
ชอบได ดังนั้น การใชอํานาจอาญาสิทธิ์เพื่อแกไขปญหาของบานเมืองโรมันควรจะใชในระยะเวลาอัน

                                           
115ในการนําเสนอรางรัฐธรรมนูญที่เปนอุดมคติ โดย Cicero นี้ เขาไดอธิบายลักษณะของ

ความเปนผูเผด็จการ จะตองมีลักษณะดังนี้ คือ เมื่อเกิดสงครามอยางรุนแรง หรือมีความแตกแยกของ
ประชาชนเกิดขึ้น อนุญาตใหบุคคล ๆ เดียวซึ่งไดรับการแตงตั้งมีความสามารถในการจัดการหรือ
ควบคุม ควรใหสภาซีเนตเปนผูพิจารณาตัดสินใจ โดยใหมีอํานาจเทาเทียมกับอํานาจของกงสุลทั้งสอง
คน แตจะมีอํานาจไดไมเกินหกเดือน; M. Tullus, Cicero: from On the Laws: Book III, Retrieved 
August 12, 2015 from http://www.legacy.fordham.edu/halsall/ancient/cicero-laws1.asp 

116ตําแหนงเพรเทอร (Preator) เปนตําแหนงสูงสุดอันดับสองรองลงมาจากกงสุล ซึ่งจะไดรับ
มอบหมายใหมีอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ถาเปรียบวาตําแหนงกงสุลเปน
นายกรัฐมนตรีในปจจุบัน ตําแหนงเพรเทอร (Preator) ก็เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

117Clinton L. Rossiter, Constitutional Dictatorship: Crisis Government in 
Modern Democracies (Princeton: Princeton University Press, 1948), p. 20. 

118Bruce Ackerman, “The Emergency Constitution,” The Yale Law Journal 
113 (March 2004): 1046. 
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สั้นไมเกิน 6 เดือนหรือครึ่งป119 และไมเคยปรากฏวาจะมีบุคคลใดที่อยูในตําแหนงยาวนานกวานี้ 
ยกเวน Lucius Cornelius Sulla Felix และ Gaius Julius Caesar ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไปในภายหลัง 
อยางไรก็ตาม แมวาผูเผด็จการ (Dictator) จะถูกจํากัดใหอยูในตําแหนง 6 เดือน แตก็มีผูเผด็จการ 
(Dictator) บางคนเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแลวก็จะสละตําแหนงทันที โดยเฉพาะผู เผด็จการที่ชื่อ 
Cincinnatus (Lucius Quinctius Cincinnatus: 519 BC–430 BC) ซึ่ ง เป นบุ คคลชนชั้ นสู งและ
รัฐบุรุษของโรมันโดยไดรับราชการเปนกงสุล (Consul) ในป 460 กอนคริสตกาล และเปนผูเผด็จการ 
(Dictator) ในป 458 กอนคริสตกาล และในป 439 กอนคริสตกาลไดทําใหเขาเปนตนแบบของ
คุณธรรมของความเปนพลเมืองที่ดีที่พึงม ี(Civic Virtue) 
 เรื่องราวของ Cincinnatus ไดรับการกลาวถึงจากชาวโรมันโดยเฉพาะในหมูชนชั้น
แพทริเชี่ยน (Patricians) ซึ่งเปนชนชั้นสูงในขณะนั้นในฐานะเปนหนึ่งในวีรบุรุษของสาธารณรัฐโรมัน
ยุคแรก ๆ และในฐานะเปนแบบอยางของชาวโรมันที่มีคุณธรรมและมีความพอเพียงไมทะเยอทะยาน 
อีกทัง้มีความเรยีบงาย เหตุการณที ่Cincinnatus ไดรับการยกยองและเปนที่สรรเสริญของชาวโรมันก็
คือ เมื่อลูกชายของเขาชื่อ Caeso Quinctus ไดถูกตัดสินวามีความผิดและถูกลงโทษโดยการประหาร
ชีวิต Cincinnatus ไดถูกบังคับใหไปอยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่ธรรมดา ๆ โดยหันเหจากชีวิตชน
ชั้นสูงไปเปนชาวนาปลูกขาวสาลีในฟารมเล็ก ๆ จนกระทั่งไดเกิดมีการบุกโจมตีของชนเผา Aequins, 
Sebines และ Volscian ตอมา Cincinnatus ไดถูกเชิญตัวใหเขามารับใชกรุงโรมในตําแหนงผูเผด็จ
การ (Dictator) ตําแหนงซึ่งเขาสละลงโดยทันทีหลังจากเขาเปนผูนําทัพเขาตอสูกับชนเผาดังกลาวจน
ไดรับชัยชนะและเสร็จสิ้นภารกิจในระยะเวลาอันสั้นเพียงแค 16 วันเทานั้น 
 การสละลงจากตําแหนงผูเผด็จการ (Dictator) ซึ่งมีอํานาจสูงสุดเด็ดขาดทันทีทันใด
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อปญหาวิกฤติไดยุติลงโดยเร็วของ Cincinnatus และหันหลังใหกับอํานาจ
และยศถาบรรดาศักดิ์ โดยสลัดทิ้งคราบของผูเผด็จการกลับไปเปนชาวนาปลูกขาวสาลีในฟารมเล็ก ๆ 
ของตนดังเดิม หาก Cincinnatus เปนบุคคลทีม่คีวามทะเยอทะยานและหลงใหลในอํานาจ เขาก็จะได
เปนกงสุลผูยิ่งใหญแหงกรุงโรมตอไปอีกแนนอน คุณูปการเชนนี้ทําให Cincinnatus ไดรับการยกยอง
และสรรเสริญในฐานะเปนแบบอยางของความเปนผูนําที่มีความสําคัญโดดเดน มีคุณงามความดีที่
ยิ่งใหญ มีคุณธรรมของความเปนพลเมืองที่ดีที่พึงมี (Civic Virtue) มีความพอประมาณและไมมีความ
ทะเยอทะยาน จึงเปนแรงบันดาลใจใหแกองคกรหรือหนวยงานหลาย ๆ หนวย ตั้งชื่อหนวยงานของ
ตนเพื่อเปนเกียรติแก Cincinnatus เชน เมือง Cincinnato ในลาซิโอ (Lazio) ประเทศอิตาลี หรือ
เมือง Cincinnatus ในมลรัฐนิวยอรก (New York) ประเทศสหรัฐอเมริกา120 
 ผูเผด็จการ (Dictator) ทันทีที่ไดรับการแตงตั้งก็จะมีฐานะเปนผูบริหารสูงสุด (Chief 
Executive) และผูบัญชาการทหารสูงสุด (Supreme Military Commander) ของสาธารณรัฐโรมัน 
มีอํานาจอาญาสิทธิ์อยางเต็มที่ (Higher Imperium) ซึ่งขาราชการระดับสูง (ยกเวนตําแหนงผูตรวจการ 

                                           
119ส. ศวิรักษ, อธิบายแนวคิดปรัชญาการเมืองฝรั่ง (กรุงเทพมหานคร: สํานักศึกษิตสยาม, 

2546), หนา 53. 
120Wikipedia, Cincinnatus, Retrieved October 8, 2013, from http://www.en. 

wikipedia.org/wiki/Cincinnatus 
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หรือ Tribune of the Plebs) จะอยูภายใตบังคับบัญชาและจะตองเชื่อฟงคําสั่งของผูเผด็จการ 
(Dictator) ในทุก ๆ กรณี หากไมเชื่อฟงคําสั่งก็อาจถูกปลดออกจากตําแหนงได 
 อํานาจอาญาสิทธิ์ (Imperium) ของผูเผด็จการ (Dictator) จะมีลักษณะที่เหนือกวา
อํานาจของกงสุล คือจะมีความเปนอิสระจากสภาซีเนตมากกวา มีอํานาจที่เพิ่มมากขึ้นในการลงโทษ
โดยไมตองมีการพิจารณาคดี และไดรับการคุมกันอยางเต็มที่โดยไมตองรับผิดชอบในการกระทําใด ๆ  
อยางไรก็ตาม สิ่งทีท่ําใหผูเผด็จการ (Dictator) มีอํานาจอยางมากมายในการปกครองเหนือกรุงโรม ก็
คือ การที่มีผู เผด็จการ (Dictator) เพียงคนเดียวจึงไมตองฟงเสียงคัดคาน (Veto) จากผูใด ไม
เหมือนกับกงสุลซึ่งมีอยูสองคนจึงมีความจําเปนที่ตองรวมมือซึ่งกันและกันกับสภาซีเนต ผูเผด็จการ 
(Dictator) สามารถกระทําการในอํานาจหนาที่ของตนโดยไมตองรวมมือกับสภาซีเนต แมวาผูเผด็จ
การ (Dictator) จะตองปฏิบัติหนาที่ของตนพรอมเพรียงกับสภาซีเนตอยางเปนประจําดังเชนที่เปนมา
ก็ตาม นอกจากนี้ ผูเผด็จการ (Dictator) ยังสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูพิพากษาสูงสุด ซึ่งการ
พิพากษาลงโทษของผูเผด็จการ (Dictator) ก็ไมมีขอกําหนดใหมีการยื่นอุทธรณได เวนแตผูเผด็จการ 
(Dictator) จะเปลี่ยนแปลงการตัดสินในคําพิพากษานั้นเอง ดวยอํานาจตัดสินที่สามารถกระทําไดทาง
ตุลาการเหลานี้จึงทําใหผูเผด็จการ (Dictator) เปนบุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่สําคัญสูงสุด
ไมวาจะเปนกิจการดานพลเรือนและกิจการทางทหาร121 
 ผูเผด็จการ (Dictator) สามารถใชอํานาจอาญาสิทธิ์ (Imperium) ซึ่งเปนอํานาจสูง 
สุดที่จะปกครองสาธารณรัฐโรมันโดยการออกคําสั่งทีม่ีอํานาจในทางกฎหมาย (Decree) และสามารถ
ที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายโรมันใด ๆ ก็ตาม เทาที่เห็นวาเปนการเหมาะสมซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้จะยังคงมีอยูตราบเทาที่ผูเผด็จการ (Dictator) มีอํานาจอยูในตําแหนง ผูเผด็จการ (Dictator) 
สามารถนํากฎหมายใหมมาใชในรัฐธรรมนูญโรมัน โดยไมจําเปนตองใหสภาใด ๆ ของโรมันพิจารณาให
ความเห็นชอบกอน แตก็มักจะใหมีการออกเสียงลงคะแนน (Vote) กอนดังเชนที่เปนมา 
 ผลที่ตามมาจากการที่อํานาจอาญาสิทธิ์ (Imperium) เปนอํานาจที่ไมมีใครจะหยุด 
ยั้งได (Unstoppable) และไมสามารถแตะตองไมได (Untouchable) ผูเผด็จการ (Dictator) ซึ่งเปน
ผูครองอํานาจดังกลาวก็มักจะไดรับการเปรียบเทียบกับอํานาจของกษัตริย อยางไรก็ตาม อํานาจของผู
เผด็จการ (Dictator) จะมีขอจํากัดอยูสองสามประการ คือ ประการที่สําคัญที่สุดก็คือระยะเวลาใน
การดํารงตําแหนงมีเพียง 6 เดือนเทานั้น และจะไมมีอํานาจดูแลเหนือการคลังของสาธารณรัฐ แตก็
สามารถใชประโยชนในจํานวนเงินที่ไดรับอนุญาตจากสภาซีเนตได นอกจากนั้น ผูเผด็จการ (Dictator) 
จะไมไดรับการอนุญาตใหเดินทางออกนอกอิตาลีได เนื่องจากเปนที่หวั่นเกรงวาอาจจะเปนอันตรายตอ
สาธารณรัฐไดงาย แตกม็ีกรณีที่เปนขอยกเวนในกรณีของผูเผด็จการ Atilus Calatinus ซึ่งเปนผูเผด็จ
การคนแรกของสาธารณรัฐโรมันที่นํากองทัพออกนอกอิตาลี (เปนที่เขาใจกันในตอมาวา คือผืน
แผนดินใหญของประเทศอิตาลีในปจจุบัน) โดยยกกองทัพขามไปยังเกาะซิซิลี ในสงครามพิวนิค 
(Punic) ครัง้แรก 

                                           
121Wikipedia, Roman Dictator, Retrieved May 20, 2010 from http://www.en. 

wikipedia.org/wiki/Roman_dictator 
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 ผูเผด็จการจะเปนขาราชการระดับสูง (Highly Magistrate) เพียงคนเดียวที่ไดรับ
การยกเวนจากหลักกฎหมายของโรมันสองประการ ประการแรกคือ หลักการการตัดสินใจแบบรวมกัน
บนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน (Principle of Collegiality) ในการตัดสินใจดําเนินมาตรการใด
มาตรการหนึ่งในระหวางผูดํารงตําแหนงรวมกันไมนอยกวาสองคน เพราะจะมีการแตงตั้งผูเผด็จการ 
(Dictator) เพียงคนเดียว และประการที่สองคือ หลักความรับผิดชอบ (Principle of Responsibility) 
เนื่องจากการสั่งการใดของผูเผด็จการยอมไมอยูในฐานะที่จะตองมีความผิดติดตัวหรือฟองรองใน
ภายหลังได แมจะเปนการกระทําที่ผิดพลาดหรือผิดกฎหมายของผูเผด็จการก็ตาม 
 ตามความเปนจริงแลว ในสาธารณรัฐโรมันมีรูปแบบผูเผด็จการ (Dictator) แตกตาง
กันหลาย ๆ ประเภท รูปแบบผูเผด็จการ (Dictator) ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ Dictator Rei Gerendae 
Causa ซึ่งไดรับการแตงตั้งในชวงที่มีภาวะฉุกเฉินทางทหารเปนระยะเวลา 6 เดือน หรือชวงระยะเวลา
ที่เกิดสถานการณฉุกเฉิน แลวแตระยะเวลาอันใดจะมีชวงที่สั้นกวากัน ผูเผด็จการ Dictator Rei 
Gerendae Causa ที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ Cincinnatus และ Fabius Maximus (ในชวงสงครามพิวนิค 
Punic ครั้งที่สอง) หลังจากนั้นมารูปแบบของผูเผด็จการชนิดแรกก็ไดถูกยกเลิกหลังจากยุคของผูเผด็จ
การ Gaius Marius ไดเสื่อมถอยลง ตอมา ผูเผด็จการ Sulla (Lucius Cornelius Sulla) ก็เดินทัพเขา
สูกรุงโรม และสถาปนาตั้งตนเองเปนผูเผด็จการรูปแบบใหมอยางแทจริง Dictator Rei Publicae 
Constituendae Causa ซึ่งมีอํานาจหนาที่ เชนเดียวกันกับผู เผด็จการ Dictator Rei Gerendae 
Causa ทุกประการ แตตางกันตรงที่ผูเผด็จการรูปแบบใหมไมจํากัดระยะเวลาการอยูในตําแหนง122 
 ผูเผด็จการ Sulla (Lucius Cornelius Sulla) ไดประกาศสถานการณฉุกเฉินยาว 
นานตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหนงของตนไปเรื่อย ๆ หลายป แลวก็ใชอํานาจเผด็จการนี้กําจัด
ศัตรูและผูที่ไมยอมภักดีตอตนอยางกวางขวาง มีการขมขูคุกคามบุคคลตาง ๆ ดวยกําลัง หรือกําจัด
โดยฆาทิ้งเสีย และหากมีการซองสุมกําลังเพ่ือตอตานเขา ณ ที่ใด ผูเผด็จการ Sulla ก็จะเคลื่อนทัพเขา
บดขยี้อยางไมปราณีปราศรัย นอกจากนั้น ผูเผด็จการ Sulla ยังใชอํานาจเผด็จการประกาศยึดทรัพย
ผูคนเปนจํานวนมากซึ่งสรางความร่ํารวยใหแกตนอยางมหาศาล แลวก็ใชอํานาจเงินนั้นสรางบารมี
ใหแกตนตอไปอีก รวมทั้ง ใชอํานาจบาตรใหญลมเลิกกฎหมายและเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรม
เปนอันมาก 
 ตอมา Julius Caesar (Gaius Julius Caesar) ก็ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูเผด็จการ
ของสาธารณรัฐโรมัน โดยในวาระแรกไดมีการนําเอารูปแบบผูเผด็จการ Dictator Rei Gerendae 
Causa ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงเพียง 6 เดือนมาใช แตตอมาก็ไดมีการแกไขวาระการดํารง
ตําแหนงเปน 1 ปเต็ม Julius Caesar ก็ไดรับแตงตั้งใหเปนผูเผด็จการ Dictator Rei Gerendae 
Causa ซึ่งมีวาระ 1 ปอีก ในป 46 กอนคริสตกาล และภายหลังตอมาก็ไดมีการแตงตั้งตอเนื่องกันมา 
9 วาระดวยกัน จึงมีผลทําให Julius Caesar อยูปฏิบัติหนาที่และตองเปนผูเผด็จการเปนเวลานานถึง 
10 ปเต็ม อยางไรก็ตาม ในปถัดมา ก็ไดมีการยกเลิกหลักการตาง ๆ ที่ไดกระทํามา โดยสภาซีเนตไดลง
มติให Julius Caesar เปนผูเผด็จการตลอดชีวิต (Dictator Perpetuus) ซึ่งโดยมากจะถอดความเปน
ภาษาอังกฤษวา “Dictator for Life” แตความหมายที่นาจะถูกตองกวาคือ ผูเผด็จการชั่วกัลปาวสาน 
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“Perpetual Dictator”) Julius Caesar อยูในตําแหนงผูเผด็จการตลอดชีวิตจนกระท่ังถูกลอบสังหาร
ในที่สุด123 
 กลาวโดยสรุป รัฐธรรมนูญโรมันไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสภาซีเนต (ฝาย
นิติบัญญัติ) เปนผูพิจารณาประกาศสถานการณฉุกเฉินเปนระยะเวลา 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดังกลาวนี้ อํานาจหนาที่ของฝายบริหารจะโอนจากกงสุล (ฝายบริหาร) ไปยังผูเผด็จการ (Dictator) ซึ่ง
เปนผูไดรับการแตงตั้งโดยกงสุล ผูเผด็จการ (Dictator) จะถูกคัดเลือกจากกลุมบุรุษผูชายภายนอก
กลไกระบบราชการปกติ ซึ่งเปนบุคคลที่รูจักกันดีในความสามารถและคุณธรรมของพวกเขา 
วัตถุประสงคของการใชอํานาจเชนวานี้ก็เพื่อใหผูเผด็จการ (Dictator) สามารถที่จะขจัดภัยคุกคามที่
รายแรงตอสาธารณรัฐโรมัน โดยใหอํานาจแกเขาในการปฏิบัติการพิเศษในชวงระยะเวลาที่เกิด
สถานการณฉุกเฉิน อยางไรก็ตาม ทันทีที่ภัยคุกคามที่รายแรงไดถูกขจัดลง ผูเผด็จการ (Dictator) 
จะตองลาออกจากตําแหนง รูปแบบการบริหารราชการแบบสาธารณรัฐอันประกอบดวยกงสุลในฐานะ
ฝายบริหาร ก็จะกลับคืนสูตําแหนงโดยไมไดเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ขอเท็จจริงที่ระบบของการปกครอง
ปกติกลับคืนมาสูสภาพเดิม เมื่อสถานการณฉุกเฉินสิ้นสุดลง แสดงใหเห็นถึง เหตุผลในการดํารงอยู
ของรัฐ เปนสิ่งที่จะตองนําระเบียบการปกครองตามรัฐธรรมนูญปกติ (Normal Constitutional 
Order) ใหกลับคืนมา 
 จากการศึกษาเรื่องความเปนมาของผูเผด็จการโรมัน (Roman Dictator) ทําให
ทราบวา การนําเสนอของ Cicero ที่ไดแสดงไวอยางมีความโดดเดนในการดําเนินการใหเปนระบบตอ
หลักการของสาธารณรัฐโรมัน นั่นคือ ในชวงเวลาที่เกิดปญหาวิกฤต อํานาจควรรวมศูนยอยูในความ
รับผิดชอบของเจาหนาที่เพียงผูเดียว บนเงือ่นไขที่วาผูพิจารณาวามีเหตุการณวิกฤตหรือไมจะตองเปน
องคกรอื่นบางองคกร และขอบเขตของอํานาจที่มอบใหควรไดรับการถวงดุล โดยระยะเวลาที่อยูใน
ตําแหนงนั้นควรเปนชวงสั้น ๆ 
 2.2.1.2  ยุคสมัยปจจุบัน  
 การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินตามรูปแบบโรมันโบราณ (The Ancient 
Roman Model) ไดกลับฟนคืนชีพมาสูในยุคปจจุบัน ดังเชนในรัฐธรรมนูญสมัยใหมของหลายประเทศ
ไดบัญญัติมอบอํานาจใหแกฝายบริหารอยางเต็มที่เพื่อแกไขปญหาในสถานการณฉุกเฉิน อาทิ 
รัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ตุรกี สาธารณรัฐแอฟริกาใต และอัฟกานิสถาน เปนตน 
โดยแทจริงแลว กฎหมายระหวางประเทศก็ไดใหอํานาจประเทศตาง ๆ ดําเนินการเลี่ยงหรือระงับจาก
การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาของตน หากตองเผชิญตอ “สถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะซึ่งคุกคามความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ” (A Public Emergency which 
Threatens the Life of the Nation) โดยกําหนดไววาสถานการณฉุกเฉินจะตองไดรับการประกาศ
อยางเปนทางการกอน อยางไรก็ตาม กฎหมายระหวางประเทศยังมีการกําหนดไวอีกวา สิทธิบาง
ประเภทไมอาจจะเลี่ยงหรือระงับได (Non-Derogable Rights) แมวาจะเกิดสถานการณฉุกเฉินก็ตาม 
รวมทั้งสิทธิที่จะไมเปนการเลือกปฏิบัติเพียงเหตุแหงเชื้อขาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือเผา
พันธุทางสังคม สิทธิในชีวิต สิทธิที่จะปลอดจากการทรมานและการถูกกระทําทารุณกรรมไรศักดิ์ศรี
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ความเปนมนุษย หรือการกระทําหรือการลงโทษที่ต่ําทราม สิทธิที่จะไมถูกตัดสินวากระทําความผิด
ภายใตกฎหมายอาญาที่มีผลใชบังคับยอนหลัง และสิทธิในเสรีภาพทางความคิด ศาสนา และความเชื่อ 
 อยางไรก็ตาม ก็ยังคงมีความคิดที่แตกตางกันในเรื่องของระบบที่ดีที่สุดของการใช
อํานาจรัฐในสถานการณฉุกเฉินที่รัฐประชาธิปไตยสมัยใหมควรนํามาใชเพื่อจัดการตอสถานการณ
ฉุกเฉิน ในขณะที่นักวิชาการ โดยเฉพาะนักทฤษฎีกฎหมายสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินในปจจุบัน ดังจะไดศึกษาถึงทฤษฎีและแนว
ปฏิบัติการใชอํานาจดังกลาวในหัวขอตอไป 
 
 2.2.2  มโนทัศนของนักทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ  
 คําวา สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ (Public Emergency) เปนขอความคิดทั่วไปและมี
ความสําคัญที่ประกอบดวยถอยคําทางกฎหมายที่หลากหลาย ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปในแตละ
ระบบกฎหมายเพื่อที่จะกําหนดสถานการณพิเศษที่มีภยันตรายตอสาธารณะจนนําไปสูการยินยอมให
มีการใชอํานาจหรือมาตรการพิเศษในการแกไขปญหาใหกลับคืนสูสภาวะปกติ124 
 นักทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Theorists) หลาย ๆ คน ได
สมมติวาสภาวะฉุกเฉินตาง ๆ เปนพื้นที่หนึ่งอยูนอกกฎหมาย ซึ่งเปนสถานการณที่กฎหมายปกติไดถูก
ระงับชั่วคราวหรือที่ซึ่งกฎหมายปกติไดมีสภาพที่หยุดนิ่ง นักทฤษฎีกฎหมายเหลานั้น ไดแก Carl 
Schmitt, Hans Kelsen และ Giorgio Agamben ในขณะที่นักทฤษฎีกฎหมายคนอื่น ๆ ไดสมมติวา
สภาวะฉุกเฉินเปรียบเหมือนสวิทซไฟปดเปดในกฎหมาย (A Toggle-Switch in Law) ที่ซึ่งกฎหมาย
ปกติไมมีคุณสมบัติเพียงพอและกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินไดรับการผลักดันเขามา แต
เพียงเฉพาะจนถึงระยะเวลาที่กฎหมายปกติสามารถที่จะฟนฟูสถานการณใหกลับคืนสูสภาวะปกติได 
นักทฤษฎีกฎหมายเหลานี้  อาทิ Joan M. Fitzpatrick, Subrata Roy Chowdhury และ Bruce 
Ackerman125 
 ในผลงานอยางตอเนื่องเกี่ยวกับความเปนเผด็จการของโรมัน (Roman Dictatorship) อาทิ 
Die Diktatur เมื่อป ค.ศ.1921 Carl Schmitt ไดจําแนกเผด็จการออกเปนสองประเภท คือ เผด็จการ
ที่มีลักษณะชั่วคราว (Commissarial Dictatorship) และเผด็จการแบบองคอธิปตย (Sovereign 
Dictatorship) Carl Schmitt เห็นวา เผด็จการรูปแบบแรกคือ เผด็จการชั่วคราว (Commissarial 
Dictatorship) เปนรูปแบบของเผด็จการที่ถูกควบคุมโดยขึ้นอยูกับกฎหมาย ใชอํานาจระงับระบบ
กฎหมายปกติเปนการชั่วคราว เพื่อที่จะฟนฟูฐานะของรัฐที่ดํารงอยูกอนหนาที่จะเกิดสถานการณ
ฉุกเฉินใหกลับคืนมา ขณะที่เผด็จการรูปแบบที่สองคือ เผด็จการแบบองคอธิปตย (Sovereign 
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Dictatorship) Carl Schmitt เห็นวาเปนรูปแบบของเผด็จการที่มีจุดมุงหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือ
ลมลางระบบกฎหมายเดิม เพื่อสรางระเบียบปฏิบัติทางกฎหมาย (Legal and Social Order) ขึ้นมา
ใหมโดยเปนไปตามแผนแมบทหรือแผนงานหลัก (Master Plan) ซึ่งมีเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ
บอลเชวิค (The Bolshevik Dictatorship of The Proletariat) เปนตัวอยาง Carl Schmitt คิดวา
เผด็จการรูปแบบแรกสามารถที่จะอยูภายใตเงื่อนไขของหลักการปกครองโดยกฎหมายได (The Rule 
of Law) ในความหมายที่วา กฎหมายสามารถกําหนดไวเปนการเฉพาะถึงอํานาจตาง ๆ และวิธีปฏิบัติ
ของการแตงตั้งเผด็จการที่มีลักษณะชั่วคราว (Commissarial Dictatorship) ลวงหนาได 
 อยางไรก็ตาม ในปตอมา Carl Schmitt ไดกลับทัศนคติของตนที่มีมาแตเดิมและไดทําใหงาน
วิจารณของเขาเกี่ยวกับหลักการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) มีความเฉียบแหลมมาก
ขึ้น ในงานเขียนของเขาชื่อ Political Theory (1922) Carl Schmitt ไดนําเสนอทฤษฎีทางการเมือง
โดยไดกลาวถึงมูลเหตุที่เปนพื้นฐานของสถานการณฉุกเฉินมากข้ึน โดยไดกลาวยืนยันวา จะไมมีทฤษฎี
ของสถานการณฉุกเฉินใดในระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมที่ผูกพันตนตอหลักการปกครองโดย
กฎหมาย (The Rule of Law) โดยการใหคํานิยามคําวาองคอธิปตย หมายถึง บุคคลผูซึ่งทําการ
ตัดสินใจประกาศสถานการณฉุกเฉิน (Sovereign is he who Decides on the Exception) ซึ่ง Carl 
Schmitt เรียกคําวาสถานการณฉุกเฉิน (Emergencies) เปนคําวาสถานการณยกเวน (State of 
Exception)126 คําอธิบายดังกลาวของ Carl Schmitt นี้เปนคํากลาวที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก กันดี 
เนื่องจากไดเปนบริบทของการวิพากษวิจารณกันอยางตอเนื่องหลายครั้งหลายคราวดวยกัน ซึ่งแนวคิด
ของสถานการณฉุกเฉินนี้ไดทําให “ปญหาทั้งหมดขององคอธิปตย” ไดสิ้นสุดลง127 กลาวคือ 
ความสามารถในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ไดแสดงลักษณะถึงบุคคลที่มีอํานาจที่จะกระทําสิ่งที่
อยูในฐานะองคอธิปตย จากคํากลาวของ Carl Schmitt ที่มีชื่อเสียงดังกลาว เปนที่ชัดเจนวา Carl 
Schmitt ไดวาดภาพใหเห็นวา องคอธิปตยไดกาวออกจากการบังคับของกฎหมายเขาไปสูพื้นที่ที่ซึ่งไม
มีกฎเกณฑ มีเพียงแตการตัดสินใจเทานั้น ในพื้นที่ที่ไมมีกฎเกณฑนี้การตัดสินใจขององคอธิปตยเปน
เพียงที่มาของความถูกตองตามกฎหมายเทานั้น อยางไรก็ตาม ภายในขอบเขตของกฎหมายมหาชนก็
ยังคงขาดทฤษฎีที่แทจริงเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ128 
 ทฤษฎีทางการเมืองของ Carl Schmitt ดังกลาวนี้ ไดสะทอนถึงปญหาที่สําคัญของรัฐในระบอบ
เสรีประชาธิปไตยที่ไมสามารถเปนผูแกไขปญหาในยามเกิดสถานการณฉุกเฉินได ตองใหองคอธิปตย

                                           
126Adrian Vermeule, “Our Schmittian Administrative Law,” Harvard Law 

Review 122 (February 2009): 1099. 
127Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of 

Sovereignty Trans George Schwab (Cambridge: Massachusetts Institute of Technology 
Press, 1985), p. 5. 

128Giorgio Agamben, The State of Emergency, Retrieved December 29, 2008 
from http://www.generation-online.org/p/fpagambenschmitt.htm 



45 

มาเปนผูตัดสินใจ129 เนื่องจากทฤษฎีการเมืองในระบอบเสรีประชาธิปไตยจะมีแนวคิดวาองคอธิปตย
จะมีสถานะการดํารงอยูตลอดเวลาในสถานการณปกต ิแตทฤษฎีการเมืองของ Carl Schmitt นั้นกลับ
อธิบายวา องคอธิปตยจะปรากฏตัวก็แตในยามที่เกิดสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้น องคอธิปตยจึงไมมี
ความสัมพันธกับระบบกฎหมายในภาวะปกติ หรือแมแตความสัมพันธทางการเมืองกับองคกรตาง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ เชน รัฐสภา ศาลยุติธรรม ประธานาธิบดี หรือนายกรัฐมนตรี แตจะมีฐานะอยูเหนือ
สถาบันทางการเมืองและบทบัญญัติของกฎหมาย จึงอาจกลาวไดวา สําหรับ Carl Schmitt แลวองค
อธิปตยกับสถานการณฉุกเฉินมีความสัมพันธกันอยางแนนแฟน130 สวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณายุติ
ขอพิพาทในยามสถานการณปกตินั้น ตองยอมใหบรรทัดฐานของกฎหมาย (Legal Norms) มีเขต
อํานาจในการพิจารณาตัดสินใจเปนคนแรก131 Professor David Dyzenhaus ศาสตราจารยทาง
กฎหมายและปรัชญาแหงมหาวิทยาลัย University of Toronto ประเทศแคนาดา ไดใหขอสังเกตวา 
สาระสําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคอธิปตยกับสถานการณฉุกเฉินดังกลาวนี้ ในทัศนะของ
เขานั้นเปนสิ่ง “ที่ไดตั้งใจใหเปนประเด็นสําคัญวา องคอธิปตยคือบุคคลผูซึ่งจะทําการตัดสินใจวามี
สถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้นเมื่อใด และวิธีการที่ดีที่สุดที่จะตอบโตตอสถานการณฉุกเฉินนั้นควรมี
อยางไร สําหรับ Carl Schmitt แลว การตัดสินใจเชนนั้นเปนวิธีการหนึ่งที่ใชเปนพื้นฐานของการ
พิจารณาที่จะกระทําตอบุคคลที่เปนมิตรและบุคคลที่เปนศัตรูของรัฐ”132 ซึ่งเปนกรอบความคิดที่
เกี่ยวกับเรื่องความเปนการเมืองของ Carl Schmitt ที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความแตกตางหรือความขัดแยง
ในทางการเมืองที่เปนกลุมตาง ๆ ภายในรัฐ ซึ่งเปนเรื่องที่มาจากความแตกตางระหวางความเปนมิตร
และความเปนศัตรู เนื่องจากการแบงแยกความเปนการเมืองดวยการแบงมิตรและศัตรูจะเปนสิ่งที่งาย
และสะดวกในการเขาใจสรรพสิ่งตาง ๆ เพราะทั้งชีวิตของเขาและผลงานทางความคิดของเขาก็มีทั้ง
มิตรและศัตรู ศัตรูที่สําคัญของเขา คือ การเปนศัตรูกับการรวมมือกับนาซีของเขา ในชวงเวลาป ค.ศ.
1933-1936133 
 สําหรับ Carl Schmitt ความเชื่อแนวเสรีนิยมที่วา การเมืองสามารถที่จะดําเนินการไปให
ประสบความสําเร็จไดโดยผานการพูดคุยและเจรจาตอรอง และดวยวิธีดังกลาวนี้จึงหลีกเลี่ยงการ
ตัดสินใจนั้น คอย ๆ ถูกทําลายลงโดยขอเท็จจริงที่วา การเมืองเปนอาณาจักรของการตอสู อยางที่เห็น
ไดชัดเจนมากก็คือ เปนอาณาจักรของการตอสูระหวางมิตรกับศัตรู สิ่งนี้เปนมโนทัศนทางการเมือง

                                           
129ศิโรตม คลามไพบูลย, ความคิดทางการเมืองของคารล ชมิทท ความเปนการเมือง, 

สภาวะใหม และเสรีประชาธิปไตย (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548), หนา 127. 

130เรื่องเดียวกัน, หนา 135. 
131Richard D. Winfield, “Rethinking Politics: Carl Schmitt vs. Hegel,” The Owl 

of Minerva 22 (Spring 1991): 211. 
132David Dyzenhaus, The Constitution of Law: Legality in a Time of 

Emergency (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), p. 35. 
133ธเนศ วงศยานนาวา, “บทนํา Carl Schmitt: ตํานานแหงเทววาดวยมิตรและศัตรู,” 

รัฐศาสตรสาร 35 (กันยายน-ธันวาคม 2557): 69-71.    
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หลักของ Carl Schmitt ที่วา “ความแตกตางทางการเมืองที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในสิ่งซึ่งเปน
มูลเหตุจูงใจและการกระทําทางการเมืองนั้น สามารถจะทําใหลดลงไดก็เนื่องดวยสิ่งซึ่งระหวางเปน
มิตรและศัตรู” ความแตกตางเชนนี้มีความเปนรูปธรรมและมีการดํารงอยูมากกวาที่จะเปนลักษณะ
การอุปมาอุปไมยหรือสัญลักษณ สําหรับความเปนศัตรูนั้นดํารงอยูไดเมื่อกลุมคนตองตอสูกันเปนหมู
คณะในการเผชิญหนากับอีกกลุมชนหนึ่ง134 เมื่อความเปนศัตรูเปนเรื่องของสาธารณะ การกําหนด
หรือนิยามวาใครคือศัตรูก็ยอมเปนเรื่องที่ตองกระทําในระดับสาธารณะ แตสถานะของความเปนศัตรู
ไมจําเปนที่จะตองเปนเรื่องของความเกลียดชังกันเปนการสวนตัว สถานะของการเปนมิตรและศัตรูใน
กรอบความคิดทางการเมืองจึงไมใชเรื่องของความรูสึก ศัตรูจึงไมจําเปนเปนคนชั่วรายแบบที่เขาใจกัน 
ศัตรูไมใชคูแขงขัน135 แตความเชื่อแนวเสรีนิยมไดเปลี่ยนแปลงความเปนศัตรูนี้ไปยังคูแขงทาง
เศรษฐกิจ (Economic Competitor) หรือความเปนอริกันทางปญญา (Intellectual Adversary) ใน
กระบวนการที่ผิดพลาดที่จะตระหนักถึงความเปนศูนยกลางของรัฐ136 Carl Schmitt กลาววา มโน
ทัศนท่ีวาดวยรัฐจะบอกเปนนัยถึงมโนทัศนที่วาดวยทางการเมือง ปญหาที่ตามมาก็คือ “ใคร” คือ องค
อธิปตยผูมีสิทธิโดยชอบธรรมและมีอํานาจตัดสินใจในสถานการณฉุกเฉิน ซึ่ง Carl Schmitt ไดเคย
ตอบปญหานี้ไวในเรื่องอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน และระงับการใชกฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐไวมาร มาตรา 48 ไดระบุไว โดย Carl Schmitt เห็น
วาประธานาธิบดีเยอรมันมีอํานาจอยางสมบูรณในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน อีกทั้งเปนผูที่มี
อํานาจในการทําหนาที่พิทักษปกปองรัฐธรรมนูญดวย แต Hans Kelsen ไดเขียนเอกสารทางวิชาการ
ตอบโตวา “การคุมครองปกปองรัฐธรรมนูญจะตองกระทําในกระบวนการที่สอดคลองกับหลักนิติรัฐ
และประชาธิปไตย และสนับสนุนใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูมีอํานาจดังกลาว”137 
 การที่องคอธิปตยเปนผูที่มีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจประกาศสถานการณฉุกเฉินนี้ เปน
กรณีที่ทําใหองคอธิปตยสามารถกระทําการไดทุกอยางโดยไมมีขอบเขตจํากัด สามารถกระทําการ
ยับยั้งหรือทําลายระบบกฎหมายที่ใชอยูในขณะท่ีไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินได เมื่อเปนเชนนี้
ระบบกฎหมายที่มีอยูจึงไมอาจมีสภาพใชบังคับอีกตอไป ทุกสิ่งทุกอยางขึ้นอยูกับการตัดสินใจขององค
อธิปตยเพียงผูเดียว138 
 ทั้ง Carl Schmitt และ Hans Kelsen ตางก็เชื่อวา องคอธิปตยสามารถที่จะไมใสใจหรือ
สนใจตอกฎหมายที่มีอยูและสามารถสับเปลี่ยนบางสิ่งบางอยางมาแทนที่กฎหมายได บางสิ่งบางอยาง
ที่สามารถจะเปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมายได หากวาไดรับการยอมรับอยางแทจริงโดยบุคคลที่อยู
ภายใตคําสั่งขององคอธิปตย องคอธิปตยจะเปลี่ยนถิ่นที่อยูของตนออกมาอยูภายนอกกฎหมายที่มีมา

                                           
134Mark Neocleous, “Friend or enemy? Reading Schmitt Politically,” Radical 

Philosophy 79 (September-October 1996): 14. 
135ธเนศ วงศยานนาวา, เรื่องเดิม, หนา 72. 
136Mark Neocleous, op. cit., p. 14. 
137วรเจตน  ภาคีรัตน, “ฮันส เคลเซน กับทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์,” วารสารนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 1, 32 (มีนาคม 2545): 186. 
138ศิโรตม คลามไพบูลย, เรื่องเดิม, หนา 107. 
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กอนเปนการชั่วคราว แตการปฏิบัติขององคอธิปตยรูปแบบนี้จะไมทําการตรากฎหมายใหม ๆ ออกมา 
เนื่องจากกฎหมายใหมที่จะออกมาก็ยังคงตองตราภายในขอบเขต (Rule-Bound) ดังนั้น กฎหมาย
ใหมจึงไมสามารถที่จะเผชิญกับสถานการณฉุกเฉินได ในอีกดานหนึ่ง องคอธิปตยของ Hans Kelsen 
อาจจะไมใสใจหรือสนใจตอระบบกฎหมายหนึ่ง เพื่อที่จะสรางระบบกฎหมายอีกระบบหนึ่ง ทั้งนี้ 
Hans Kelsen เชื่อวา ไมมีรัฐบาลใดที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะอยูนอกกฎเกณฑ และวิธีการแกไข
ปญหาของรัฐในสถานการณฉุกเฉินไมใชการพึ่งพาองคอธิปตยที่มีลักษณะเผด็จการในลักษณะหนึ่ง
ลักษณะใดใหเปนผูตัดสินใจ อยางที่ Carl Schmitt พูดไว แตคือการสถาปนา “ศาลรัฐธรรมนูญ” 
(Constitutional Court) เพื่ออาศัยกลไกทางกฎหมายนี้ไปควบคุมการกระทําของฝายบริหารใน
ลักษณะตาง ๆ รวมทั้งการตัดสินใจกระทําทางการเมืองและกฎหมายใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับการมีอยูของ
สถานการณฉุกเฉินในขณะนั้น เพียงแตเงื่อนไขของกลไกแบบนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะตองไมกาวเขาไปสู
อาณาบริเวณทางการเมืองมากเกินไป จนกระทั่งนําไปสูการเผชิญหนากับสถาบันรัฐสภา139 
 นักกฎหมายดานสิทธิมนุษยชนรวมสมัย อยางเชน Joan M. Fitzpatrick, Subrata Roy 
Chowdhury และ Theodor Meron ไดผลักดันแนวความคิดที่เปนปทัสถานของสถานการณฉุกเฉินที่
แตกตางจากแนวคิดของ Carl Schmitt หรือ Hans Kelsen มาเปนเวลาหลายป นักกฎหมายเหลานี้ได
กระตุนใหรัฐตาง ๆ พัฒนาแนวทางการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินในฐานะที่เปนรูปแบบการ
บริหารการปกครองอยางเต็มที่ภายในกรอบกฎหมายตามรัฐธรรมนูญของการบริหารการปกครอง
ตามปกติ กลาวคือ สถานการณฉุกเฉินจะตองไดรับการประกาศอยางเปดเผย มีขอบเขตจํากัดที่เปน
รูปแบบอยางทางการ และจะตองคงอยูเพียงแตเมื่อมีสาเหตุที่ “คุกคามความอยูรอดปลอดภัยของ
ประเทศชาติ” บรรดาเหลานักกฎหมายสิทธิมนุษยชนกลาววา เมื่อสถานการณฉุกเฉินที่แทจริงกําลัง
ใกลจะเกิด รัฐตาง ๆ ควรจะตองใชกฎเกณฑเกี่ยวกับการบริหารการปกครองวาดวยการใชอํานาจใน
สถานการณฉุกเฉิน ตามที่ไดมีการกําหนดไวกอนลวงหนาภายในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ภายในอยางเปดเผย ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการกําหนดการเริ่มตนไวอยางชัดเจน มีมาตรการภายใน
กฎหมายที่ระบุวากฎหมายนั้นจะสิ้นสุดภายในวันที่กําหนด (Sunset Provisions) เวนแตจะไดมีการ
ขยายระยะเวลาออกไปโดยกระบวนการทางรัฐสภา มีบทบัญญัติวาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิบางประการที่ไดรับการยินยอมไวลวงหนา (Derogation) มี
กฎเกณฑที่เครงครัดในสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไมอาจทําการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีได 
(Non-Derogation from Fundamental Rights) และธํารงไวซึ่งกระบวนการบริหารปกครองท่ียึดถือ
ความจริงตอจิตวิญญาณของการบริหารการปกครองตามโครงสรางรูปแบบเดิมเทาที่จะเปนไปได อาทิ 
การกําหนดใหมีการพิจารณาใหความเห็นชอบทางรัฐสภาตอการกระทําของฝายบริหาร หากใหความ
เห็นชอบการกระทํากอนขอเท็จจริงไมได อยางนอยก็กระทําภายหลังขอเท็จจริงโดยเร็ว แนวคิดของ
นักกฎหมายเหลานี้ก็คือ การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินที่ไดมีการกําหนดไวอยางชัดแจง จะเปน
การชวยสกัดกั้นการใชอํานาจดังกลาวไปในทางที่มิชอบมากขึ้น และเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชน
อยางมาก อีกทั้ง มีแนวทางฟนฟูกลับสูการบริหารการปกครองประเทศตามปกติท่ีชัดเจนมากข้ึนดวย 
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 สมาคมกฎหมายระหวางประเทศ (The International Law Association) ไดลงมติยอมรับ
เอาเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน (The Paris 
Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency) ใ นป  ค . ศ . 1985 
และหลักการสิราคูซาวาดวยบทบัญญัติของขอจํากัด และการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณี
ตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ใน 
ป ค.ศ.1984 (The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the 
International Covenant on Civil and Political Rights 1984) บรรดารัฐตาง ๆ หลายรัฐไดรับเอา
กลยุทธนี้ไปใชโดยการนําเอาวิธีการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินใหอยูภายใตการบังคับของ
กฎหมาย โดยการวางโครงรางของการกําหนดรูปแบบการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินที่ยินยอมให
กระทําไดบรรจุอยูในรัฐธรรมนูญของตน อาทิ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี และสหพันธรัฐรัสเซีย สวนรัฐอื่น ๆ ก็ไดลงมติยอมรับเอาบทกฎหมายลายลักษณอักษรที่
เพิ่มเติมเขามา เพื่อควบคุมดูแลสภาวะฉุกเฉินภายในกรอบของกฎหมาย อาทิ ประเทศแคนาดา และ
สาธารณรัฐสเปน เปนตน ซึ่ง Bruce Ackerman ก็ไดนําเสนอวิธีเดียวกันนี้ในบทความ Before the 
New Attack ถงึวิธีการที่จะนําสภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ใหเขามาสูกฎหมายมหาชนของสหรัฐอเมริกา โดย
การวางระเบียบขอบเขตและเนื้อหาของภาวะฉุกเฉินเหลานี้ไวเปนการลวงหนา140 
 Giorgio Agamben นักปรัชญาการเมืองชาวอิตาลี ไดนําเสนอทฤษฎีที่เปนความตรงกันขาม
ระหวางสถานการณพิเศษที่อยูภายนอกกฎหมาย (ตามแนวคิดของ Carl Schmitt) กับสถานการณ
พิเศษที่อยูภายในกฎหมาย (ตามแนวคิดของนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนยุคใหม) เพื่อที่จะใชหลักการที่
ตนเองสรางขึ้นในการเติมเต็มพื้นที่ที่อยูตรงกลาง สําหรับแนวคิดของ Giorgio Agamben แลว 
สถานการณพิเศษไมไดอยูทั้งภายในและภายนอกกฎหมาย แตเปนเรื่องการบังคับใชกฎหมายที่
ปราศจากกฎหมาย (The Force of Law without Law) และดังนั้น สถานการณพิเศษซึ่งเปนหนี้การ
ดํารงอยูของตัวเองตอโอกาสที่ยังดําเนินอยูอยางตอเนื่องที่กฎหมายไดถูกระงับระหวางสถานการณ
ฉุกเฉิน ก็จะไมถูกระงับอีกตอไป และจะกลับเขาสูการบังคับใชตามปกติตอไป ตามที่ Giorgio 
Agamben กลาวไว สถานการณพิเศษจึงไมใชสภาวะของกฎหมาย (Not ‘A state of Law’) แตเปน
พื้นที่ที่ปราศจากกฎหมายหรือภาวะสูญเปลาทางกฎหมาย (Juridical Void) สภาวะนี้จึงเปรียบเสมือนเปน
การ “ขอเวลานอก” (Time Out) ทางกฎหมาย สถานการณพิเศษนี้กําหนดใหมีความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะของวิธีการปกครอง 2 ประการ ดังนี้ ประการแรก คือ อํานาจหนาที่ (Auctoritas) และ
ประการที่สอง คือ ศักยภาพหรือความสามารถที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จ (Potestas) อยางไรก็
ตาม เมื่อกฎหมายไมสามารถใชการได องคอธิปตยซึ่งมีมาแตกอนหรือมีอยูกอนการปรากฏตัวสามารถ
ทําใหมีประสิทธิภาพขึ้นมาโดยการระงับใชกฎหมาย แตใชอํานาจหนาที่และศักยภาพเพื่อบรรลุ
เปาหมายคือ ทําใหกฎหมายไดฟนฟูกลับสูสภาพเดิม Giorgio Agamben ไดกลาวย้ําวา พื้นที่ระหวาง
การระงับการปฏิบัติการของกฎหมายและการบรรลุผลสําเร็จเปาหมายทางการเมือง ซึ่งมีความจําเปน
ตอการยืนยงของรัฐก็คือ พื้นที่ทางการเมือง 
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 Giorgio Agamben กลาววา คําจํากัดความที่แทจริงของสถานการณฉุกเฉินสาธารณะจึงเปน
สิ่งที่ยุงยากซับซอน เนื่องจากคําจํากัดความดังกลาวนี้ไดรับการจัดวางอยูในตําแหนงระหวางขอบเขต
ของกฎหมายและการเมือง ซึ่งเปนบริเวณขอบนอกที่มีความคลุมเครือและความไมแนนอน ณ จุดตัด
ของกฎหมายและการเมือง และมีผลกอใหเกิด “จุดที่ไมสมดุลระหวางกฎหมายมหาชนกับขอเท็จจริง
ทางการเมือง” (Point of Disequilibrium between Public Law and Political Fact) อยางไรก็
ตาม งานที่ยากลําบากในการกําหนดขอบเขตของสถานการณฉุกเฉินจึงไมมีอะไรที่จะเกินกวาความ
ฉุกเฉินเรงดวน (Urgent) ซึ่งนักทฤษฎีกฎหมายรวมถึงนักประวัติศาสตรกฎหมาย พิจารณาวา
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะจะเปนปญหาทางขอเท็จจริงมากกวาจะเปนปญหาทางกฎหมาย 
 Giorgio Agamben ไดจําแนกสถานการณพิเศษหรือสถานการณฉุกเฉินออกเปนสองประเภท 
คือ สถานการณพิเศษหรือสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริง (The Real State of Exception) กับ
สถานการณพิเศษหรือสถานการณฉุกเฉินเทียมหรือลวงตา (The Fictitious/Fancied State of 
Exception) ซึง่สถานการณฉุกเฉินประเภทหลังนี้เกิดจากองคอธิปตยไดใชกลวิธีตาง ๆ เพื่อสรางภาพ
ลวงตาวามีสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริง อยางไรก็ตาม สถานการณฉุกเฉินทั้งสองประเภทนี้มีโอกาส
เกิดขึ้นโดยสลับกันไปมาก็เปนไปได กลาวคือ สถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริงอาจมีการสรางภาพลวง
ตาเสมือนวาไมมีเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงก็ได ตรงกันขาม หากไมมีสถานการณที่เกิดขึ้นจริงแตก็อาจมี
การสรางภาพใหเห็นวามีสถานการณฉุกเฉินที่รุนแรง จนกระทั่งเกิดความรุนแรงอยางตอเนื่องจน
กลายเปนสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเปนจริงก็ไปไดเชนกัน141 ซึ่ง Giorgio Agemben ไดยกตัวอยางวา 
“อยางนอยนับตั้งแตนโปเลียนไดประกาศรัฐกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.1811 ที่บัญญัติถึง
ความเปนไปไดที่ยินยอมใหผูปกครองสามารถเปนผูประกาศกฎอัยการศึกได ไมวาประเทศจะตกอยู
ภายใตการถูกโจมตีหรือไมก็ตาม หลักการของประเทศฝรั่งเศสไดคัดคานการประกาศกฎอัยการศึก
เทียมหรือทางการเมือง (A “Fictitious or Political” State of Siege) ในความแตกตางกันโดย
สิ้นเชิงกับการประกาศกฎอัยการศึกทางทหาร (A Military State of Siege) ในบริบทนี้ ระบบ
กฎหมายอังกฤษเรียกวา สถานการณฉุกเฉินเทียมหรือลวงตา (Fancied Emergency) ที่นักทฤษฎี
กฎหมายนาซีไดพูดถึงวา เปนการประกาศสถานการณฉุกเฉินซึ่งมีเจตนาอยางไมมีเงื่อนไขใด ๆ 
เพื่อที่จะสถาปนารัฐสังคมชาตินิยม (National Socialist State) ในระหวางสงครามโลก” นอกจากนี้ 
Giorgio Agamben ยังมีความเชื่อวา การพึ่งพาการประกาศสถานการณฉุกเฉินเปนสิ่งที่ไดกระทํากัน
อยางแพรหลายในบรรดารัฐที่ชอบทําสงคราม ในทุกวันนี้ในการเผชิญตอสิ่งที่กาวหนาไปอยางตอเนื่อง
ที่ถูกจํากัดความหมายวา “สงครามกลางเมืองทั่วโลก” (Global Civil War) การประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินมีแนวโนมวาจะมากขึ้น ๆ เพื่อที่จะแสดงใหเห็นวาการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นเปน
กระบวนทัศนที่ไดเปรียบของการปกครองในการเมืองรวมสมัย เมื่อการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
เริ่มกลายเปนกฎเกณฑก็จะเกิดอันตรายที่วาการเปลี่ยนสภาพของมาตรการพิเศษและชั่วคราวเชนนี้ 
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นําไปสูเทคนิคการปกครองของรัฐบาลจะนํามาซึ่งการสูญเสียของการแบงแยกอํานาจที่มีมาแตเดิม
ระหวางรูปแบบองคกรที่แตกตางกันของรัฐธรรมนูญ142  
 การประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีแนวโนมวาจะเกิดมากขึ้นเรื่อย ๆ จนนําไปสูเทคนิคการ
ปกครองของรัฐบาลหรือฝายบริหารในปจจุบันเปนเพราะวิวัฒนาการของการใชอํานาจในการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกของประเทศตาง ๆ ในโลกปจจุบันนี้ ไดถูกดําเนินการเปลี่ยนรูปไปเปนการใช
อํานาจโดยการประกาศสถานการณฉุกเฉินแทนแลว เนื่องจากลักษณะวาทศิลป (Rhetoric) ของการ
ใชคําศัพทคําวา“สถานการณฉุกเฉิน”นั้น มีลักษณะที่ยืดหยุนกวาและมีหลายความหมายที่ครอบคลุม
หลักการพื้นฐานของทุก ๆ กรณีอยูแลว จึงเปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับมากกวาคําศัพทคําวา “กฎอัยการ
ศึก” อาทิ สหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกา นับตั้งแตสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองจนถึง
ปจจุบันนี้ ก็ไมไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึกไมวาจะเปนพื้นที่ใด ๆ ของประเทศ143 ทั้ง ๆ ที่สอง
ประเทศนี้ก็เปนตนกําเนิดของแนวคิดการใชกฎอัยการศึก (Martial Law) สวนในประเทศอื่น ๆ อาทิ 
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต ก็ไมไดมีเรื่องของการใช
อํานาจประกาศกฎอัยการศึก แตกลับบรรจุบทบัญญัติวาดวยหลักการการใชอํานาจในสถานการณ
ฉุกเฉินไวในรัฐธรรมนูญแทน ในประเด็นดังกลาวนี้ ไดมีนักวิชาการระดับศาสตราจารยดาน
เศรษฐศาสตรการเมืองวิพากษ (Critique of Political Economy) แหงมหาวิทยาลัยบรู เนล 
(University of Brunel) ลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งมีผลงานในดานการศึกษาเรื่องของรัฐและ
การวิพากษความมั่นคง (State and the Critique of Security) ที่มีนามวา Mark Neocleous ได
ทําการศึกษาวิเคราะหวา ในปจจุบันการประกาศกฎอัยการศึกไมไดรับการยอมรับในประเทศเสรี
ประชาธิปไตยมากขึ้น จนทําใหเกิดการเปลี่ยนรูป (Transform) ของการใชถอยคําและเงื่อนไขมาเปน
การประกาศสถานการณฉุกเฉินแทน เนื่องจากลักษณะความหมายของคําวาสถานการณฉุกเฉินเปน
ถอยคําที่มีลักษณะยืดหยุนและมีหลายความหมายมากกวา กรณีดังกลาวจึงเปนลักษณะการเมืองเรื่อง
ของการใชภาษาหรือลักษณะวาทศิลป (Rhetoric of “Emergency”)144  
 Mark Neocleous ไดอธิบายเพิ่มเติมวา ในปจจุบันนี้ สิ่งที่เห็นไดชัดเจนเกี่ยวกับการเขาสูการ
ใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินของประเทศตาง ๆ ในโลกปจจุบันคือ มีประเทศสวนนอยบางประเทศ 
ซึ่งปกครองดวยระบอบเผด็จการยังคงมีความสุขดีตอการใชคําศัพทคําวา “กฎอัยการศึก” แตประเทศ
สวนใหญนิยมที่จะสนทนาและเปลี่ยนไปใชคําศัพทคําวา “การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน” 
(Emergency Powers) แทนคําวา “กฎอัยการศึก” กลาวคือ อํานาจที่จะนํามาใชในสถานการณ
ฉุกเฉิน (State of Emergency) นั้น ดูเหมือนจะใหความรูสึกที่ดีกวาคําศัพท “กฎอัยการศึก” 
(Martial Law) ซึ่งคําวาสถานการณฉุกเฉินในปจจุบันเปนคําศัพทที่ไมคอยจะมีความสําคัญเพราะเปน
คําศัพทที่คุนเคยกันจนเกิดความเคยชินไปแลว อีกทั้ง ยังเปนคําศัพทที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะความ

                                           
142Giorgio Agamben, op. cit., p. 2. 
143Harold C. Relyea, “Martial Law and National Emergency,” Congressional 

Research Service Report RS21024 7 (January 2005): 4. 
144Mark Neocleous, “From Martial Law to the War on Terror,” New Criminal 

Law Review 10 (November 2007): 506. 
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เปนกลาง ๆ และความจําเปนมากกวา คําศัพทคําวา “สถานการณฉุกเฉิน”นั้น ไมเพียงแตจะถูก
นํามาใชเพื่อที่จะขจัดความแตกตางระหวางสงครามในรูปแบบกับสงครามชนชั้น (Class War) แตก็
ยังคงนํามาใชระหวางสงครามเหลานี้กับการกอการจลาจลโดยทั่วไปที่เกิดมากขึ้นอีกดวย อาทิ การ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินโดย Paul Schell นายกเทศมนตรีเมืองซีแอตเติ้ล (Seattle) ในการตอบโตตอ
การประทวงการประชุมประจําปขององคการการคาโลก (World Trade Organization) ที่ไดจัดใหมี
ขึ้นในเมืองซีแอตเติ้ล (Seattle) นอกจากนี้ คําวาสถานการณฉุกเฉินก็ยังถูกนํามาใชเพื่อที่จะขจัดความ
แตกตางระหวางกรณีดังที่กลาวเหลานี้กับกรณีซึ่งมักจะเปนประเด็นในเรื่องธรรมดาอื่น ๆ ของสังคม
อีกดวยเหมือนกัน อาทิ ประธานาธิบดี Ronald Reagan ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเคยใชกองทหาร
เพื่อรับมือกับขบวนการคายาเสพติด โดยอางเปนสถานการณฉุกเฉินที่กอใหเกิดภัยคุกคามตอความ
มั่นคงของชาติ หรือเหตุการณการกอความไมสงบของแฟนฟุตบอลวัยรุน (Football Hooliganism) 
ซึ่ง เจาหนาที่ติดตอสื่อสารของสหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรป (Union of European Football 
Associations) หรือยูฟา (UEFA) ไดอางวากลุมฝูงชนที่สรางปญหากอความวุนวายในการแขงขัน
ฟุตบอลชิงแชมปสโมสรยุโรป ในฤดูกาลป 2006-2007 ถือเปนสถานการณฉุกเฉิน หรือการกระทํา
ทารุณกรรมและละเมิดตอเด็ก ในป ค.ศ.1990 ซึ่งคณะผูเชี่ยวชาญการเลี้ยงดูและอบรมเด็กท่ีไดรับการ
แตงตั้งจากรัฐบาลไดแถลงวาเปนสถานการณฉุกเฉินระดับชาติ นอกจากนี้ เราก็ยังเห็นลักษณะ
วาทศิลปของการใชคําศัพทคําวา“สถานการณฉุกเฉิน”เพื่อนํามาพิจารณาใชในภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่
เกิดจากธรรมชาติ อยางเชน ไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินในชวงที่เกิดพายุเฮอรริเคน แคทรีนา 
(Hurricane Katrina) ซึ่งพายุนี้ไดกอใหเกิดผลที่ตามมาคือวิกฤตการณน้ําทวม (Floods)145 อันเปน
สาเหตุใหเกิดการสูญเสียชีวิตของผูคน จํานวน 1,836 คนและไดเปดเผยใหเห็นถึงความผิดพลาดอยาง
รายแรงในการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินตาง ๆ พรอมกับแสดงถึงปญหาของการดําเนินการใหความ
ชวยเหลือในภาวะฉุกเฉินขององคกรตาง ๆ โดยเฉพาะสํานักจัดการภาวะฉุกเฉินสวนกลาง (Federal 
Emergency Management Agency: FEMA) และกระทรวงความมั่นคงแหงมาตุภูมิ (Department 
of Homeland Security) ของสหรัฐอเมริกา146 เปนประเด็นหนึ่งที่บรรดาเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน
เรื่องนี้ตองรูสึกเจ็บปวดที่ไดรับการติเตียนเปนอยางมากที่ไมไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก จึงทําให
เกิดความลาชาในการแกไขปญหาและเกิดการสูญเสียชีวิตมากเกินกวาที่ควรจะเปน จํานวน 1,836 
ศพ หรือกรณีเกิดทุพภิกขภัยซึ่งมีมากมายเกินกวาที่จะกลาวในที่นี้ไดทั้งหมด หรือแมกระทั่งเพียงเกิด
สภาพอากาศที่ผิดปกติ เชน ในประเทศอิตาลีชวงฤดูใบไมผลิ ป ค.ศ.2007 เจาหนาที่เรียกรองสิทธิ์วา 
“ใหดําเนินการตอไปเพื่อการประกาศสถานการณฉุกเฉิน” อันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่รอน จาก
กรณีที่กลาวถึงเหตุการณตัวอยางทั้งหมดนี้คอนขางจะเปนไปอยางสะดวกสําหรับการตัดสินใจใช
อํานาจ เนื่องจากคําศัพทคําวา “สถานการณฉุกเฉิน” (State of Emergency) นั้น เปนถอยคําที่มี
ความหมายยืดหยุนมาก เพียงแตชี้ประเด็นใหเห็นถึงความเขาใจวาการบริหารกิจการของรัฐ 

                                           
145Ibid., p. 507. 
146Kent Roach, “Ordinary Laws for Emergencies and Democratic Derogations 

from Rights,” in Emergencies and the Limits of Legality, V. Ramraj, ed. (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2008), p. 232. 
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จําเปนตองใชการปฏิบัติการที่เฉียบขาดตามที่ไดคาดคะเนไวเทานั้น ดวยเหตุเชนนี้ ในพระราชบัญญัติ
การบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 ของสหราชอาณาจักร (Civil Contingencies Act 2004) 
จึงไดผนวกเอาเหตุการณหรือสถานการณซึ่งคุกคามกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสวัสดิการ
ของมนุษย และเหตุการณหรือสถานการณซึ่งคุกคามกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ
สิ่งแวดลอม รวมทั้ง สงครามหรือลัทธิการกอการรายซึ่งคุกคามกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอ
ความมั่นคงของสหราชอาณาจักร เปนคํานิยามที่ใหความหมายโดยรวมของคําวา “สถานการณ
ฉุกเฉิน” (Emergency) ที่ครอบคลุมหลักการพื้นฐานของทุก ๆ กรณีไวแลว แมกระทั่งในเอกสาร
สนธิสัญญาระหวางประเทศ อยางเชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ก็ ได ใหคํ านิยามที่ เปดกว า ง (Openness) ความไมชัด เจน (Vagueness) และความครอบคลุม 
(Coverage) ของคําวา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” (Public Emergency) ในขอ 4 วรรคแรก วา
หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใด (Something) ซึ่งคุกคามความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ147   
 
 2.2.3  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน  
 Oren Gross148 และ Fionnuala Ní Aoláin149 ไดกลาวเริ่มตนในหนังสือ Law In Times of 
Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice ซึ่งเปนผลงานการศึกษาคนควาถึงแหลงที่มา
อันยอดเยี่ยมของการโตตอบของรัฐประชาธิปไตยตอสถานการณฉุกเฉินที่มีความรุนแรงดวยขอความที่
นาประทับใจวา “จะมีวิธีการอยางไรที่จะยอมใหรัฐบาลมีดุลยพินิจที่เพียงพอ มีลักษณะที่ยืดหยุนได 
และมีอํานาจที่จะเผชิญตอวิกฤตการณในขณะที่ยังคงไวซึ่งการจํากัดขอบเขตและการควบคุมเหนือ
การปฏิบัติการของรัฐบาลเพื่อที่เปนการปองกัน หรืออยางนอยที่สุดก็เปนการลดภยันตรายลงใหมาก
ที่สุด ซึ่งการใชอํานาจในการแกไขปญหาเชนนี้จะไมเปนการใชอํานาจไปในทางที่ผิด? จะมีวิธีการ
อยางไรที่จะสรางความสมดุลระหวางความมั่นคงและเสรีภาพ? คําถามเหลานี้เปนคําถามที่มีความ 
‘โบราณ’ เทา ๆ กับยุคสมัยสาธารณรัฐโรมัน และเปนคําถามที่มีความ ‘ใหม’ เทา ๆ กับสภาพความ
เปนจริงที่เกิดเปนรูปรางขึ้นโดยการโจมตีของลัทธิการกอการรายตอระบบการขนสงสาธารณะของ
มหานครลอนดอน (London) เมื่อวันที่ 7 และ 21 กรกฎาคม 2005”150 
 ในผลงานการศึกษาที่มี เนื้อหาครอบคลุมทั้งทางดานทฤษฎีและทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ
สถานการณฉุกเฉินของ Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin ทั้ง Oren Gross and Fionnuala 

                                           
147Mark Nucleous, “From Martial Law to the War on Terror,” New Criminal 

Law Review, pp. 507-508. 
148Oren Gross เปนศาสตราจารยทางกฎหมาย และเปนผูอํานวยการศูนยศึกษากฎหมายที่

มหาวิทยาลัย University of Minnesota Law School 
149Fionnuala Ní Aoláin เปนศาสตราจารยทางกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัย Ulster’s ผูกอตั้ง

และเปนผูอํานวยการสถาบัน Transitional Justice Institute ในกรุง Belfast ประเทศ Northern 
Ireland 

150Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin, Law in Times of Crisis: Emergency 
Powers in Theory and Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), pp. 1-2. 
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Ní Aoláin นี้ ไดพัฒนารูปแบบของกรอบแนวคิดกวาง ๆ ไว 3 รูปแบบที่ชวยทําใหสามารถทําความ
เขาใจเกี่ยวกับความรูและประเด็นที่เกี่ยวของกับสถานการณฉุกเฉินไดเปนระบบมากยิ่งขึ้น รูปแบบ
ดังกลาวนี้คือ 1. รูปแบบของการใหความชวยเหลือ (The Models of Accommodation) 2. การ
ดําเนินการไปตามรูปแบบปกติ (The ‘Business as The Usual’ Model) และ 3. รูปแบบมาตรการ
เพิ่มเติมนอกเหนือกฎหมาย (The Extra-Legal Measures Model) ซึ่งมีรายละเอียดของรูปแบบตาง ๆ 
ดังนี้ 
  2.2.3.1  รูปแบบของการใหความชวยเหลือ (Models of Accommodation) 
 กลุมของรูปแบบของการใหความชวยเหลือ (Models of Accommodation) นี้คือ 
กลุมที่มีอิทธิพลตอชุดความคิดที่เปนระบบและสืบทอดตอกันมาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของการใชอํานาจใน
สถานการณฉุกเฉินในระบอบประชาธิปไตย กลุมของรูปแบบนี้จะเกี่ยวของกับการจัดการปญหา
สภาวะความตึงเครียดระหวางการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Powers) และคุณคา
ของประชาธิปไตย (Democratic Value) โดยเฉพาะอยางยิ่ง รูปแบบเหลานี้จะแสวงหาวิธีทําใหเกิด
ความสมดุลระหวางความตระหนักในความจําเปนสําหรับอํานาจพิเศษในระหวางชวงเวลาที่วิกฤติและ
ความจําเปนที่จะพิทักษรักษาสวนสําคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตยตามระเบียบของรัฐธรรมนูญ 
เพราะฉะนั้น รูปแบบเหลานี้จึงมีความสําคัญยิ่งตอการแลกเปลี่ยนอยางเหมาะสมระหวางคุณคาของ
ความสงบเรียบรอยกับเสรีภาพ วัตถุประสงคที่ปกคลุมอยูเหนือการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินก็
คือ การพิทักษรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยตามรัฐธรรมนูญ ในลักษณะที่ไมใชเปนการทําลาย
ประชาธิปไตยในตัวของกระบวนการนั้นเอง ดังที่ Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin ไดแนะนํา
วา “การใหความชวยเหลือ (Accommodation) นี้  ทําใหการปฏิบัติตามหลักการปกครองโดย
กฎหมาย (The Rule of Law) และการยึดมั่นตอคุณคาพื้นฐานของประชาธิปไตย เปนไปไดอยาง
ตอเนื่อง ในขณะท่ีจัดเตรียมมาตรการที่เพียงพอที่จะตอตานกับพายุที่ไดกระทําโดยวิกฤตินั้น”151  
  รูปแบบของการใหความชวยเหลือ (Models of Accommodation) ก็ยังสามารถ
แบง ประเภทยอยออกไดเปน 2 รูปแบบคือ 1. รูปแบบของการใหความชวยเหลือแบบดั้งเดิม (Classical 
Model of Accommodation) และ 2. รูปแบบบริบทเชิงเปรียบเทียบสมัยใหม: การใหความชวยเหลือ 3 
รูปแบบ (The Modern Comparative Context: Three Categories of Accommodation) 

 1) รูปแบบของการใหความชวยเหลือแบบดั้งเดิม (Classical Model of  
Accommodation) 

 สิ่งที่เปนตนแบบแนวดั้งเดิม (Classic) ของกลไกนี้ตอการใหความชวยเหลือ 
(Accommodation) ของระบบการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินภายในระเบียบรัฐธรรมนูญ คือ 
ธรรมเนียมปฏิบัติในการใชอํานาจเผด็จการ (The Institution of Dictatorship) ในสาธารณรัฐโรมัน 
รูปแบบแนวคลาสสิกอื่น ๆ ที่ไดรับแรงดลใจจากรูปแบบดั้งเดิมโรมันคือ การประกาศกฎอัยการศึก
ฝรั่งเศส (L’état De Siège) และแนวคิดกฎอัยการศึกของอังกฤษ (The British Concept of Martial 
Law) ซึ่งไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการทางกฎหมายสําหรับการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน
ในประเพณีระบบกฎหมาย Civil Law และ Common Law ตามลําดับ  

                                           
151Ibid., p. 9. 
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 (1) ธรรมเนียมปฏิบัติโดยรัฐธรรมนูญของผูเผด็จการในสถานการณ
ฉุกเฉินของโรมัน (The Constitutional Institutional of the Roman Emergency Dictatorship) 
 แมวาจะไดมีการพิจารณาทบทวนอยางรวดเร็วที่สุดของการจัดทํา
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐโรมันภายหลังระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ในประเด็นของสถานการณ
ฉุกเฉินไดแสดงใหเห็นวาทําไมสาธารณรัฐโรมันจึงเปนแหลงดึงดูดความสนใจเชนนี้ของบรรดานัก
ทฤษฎีทางการเมืองและบรรดาผูรางรัฐธรรมนูญ ดวยขอสมมติฐานที่ยึดเอาทฤษฎีเปนหลักและ
คุณลักษณะที่เกี่ยวกับระบบ ทําใหทราบถึงแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) สมัยใหมในการ
ปฏิบัติการของการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินที่เปนไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ระบบ
รัฐธรรมนูญโรมันเกี่ยวกับผูเผด็จการในสถานการณฉุกเฉินไดรับการเชิดชูโดย Machiavelli ใหเปน
หนึ่งที่ “สมควรจะไดรับการพิจารณา และนับรวมอยูในกลุมซึ่งเปนปจจัยของความยิ่งใหญของ
จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ”152 ในการดําเนินการตอขอเรียกรองของความจําเปนเพื่อใหฝายบริหารมีความ
เขมแข็งในระหวางการรางรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา Alexander Hamilton ไดเรียกรองใหนําเอา
รูปแบบโรมัน (Roman Model) มาใชในฐานะที่เปนสิ่งที่มีคุณคาควรเอาเปนแบบอยาง (As Worthy 
of Emulation)153 ในผลงานการศึกษาซึ่งมีอิทธิพลตอการพัฒนาของรัฐบาลอเมริกันในชวงเวลาวิกฤติ
ของ Clinton Rossiter เขาไดอธิบายวา “ความชาญฉลาดทางการเมืองที่วิเศษสุดของพลเมืองโรมัน
ไดเขาใจและแกไขปญหาที่มีความยุงยากของการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินในลักษณะที่เกือบจะ
หาที่เปรียบมิไดในประวัติศาสตรของเราทั้งหมด โดยแทจริงมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวและอยางกลา
หาญที่การศึกษาของรัฐบาลในยามวิกฤติสมัยใหมคงจะไมสามารถพบจุดเริ่มตนที่อํานวยความสะดวก
มากไปกวาผลการพินิจพิเคราะหโดยสังเขปของลักษณะของเผด็จการโรมัน (Roman Dictatorship) 
ที่มีชื่อเสียง154 แมกระทั่ง Bruce Ackerman ซึ่งเปนนักสังเกตการณที่มองโลกในแงดีคอนขางนอย ที่
มีความเคลือบแคลงเกี่ยวกับการนําเอารูปแบบ Roman Model มาใชเปนรูปแบบของโลกในยุค
ปจจุบันวา จะสามารถนํามาใชไดจริงหรือไม ยังยอมรับวา “รูปแบบของโรมันไดแสดงใหเห็นถึงผลของ
การทดลองที่ยิ่งใหญเปนครั้งแรกเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน” และยังยอมรับในอิทธิพลของระบบการ
ตรวจสอบและถวงดุลทางการเมืองของรูปแบบโรมันในขอเสนอของเขาที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง
ดังกลาวนี้155 
 Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin ไดสรุปรูปแบบโรมัน (Roman 
Model) และประเด็นที่มีความสัมพันธกันที่ยังคงมีความรวมสมัยของรูปแบบโรมัน (Roman Model) 
ในลักษณะดังตอไปนี้ “คุณลักษณะที่โดดเดนของผูเผด็จการโรมัน (Roman Dictatorship) ที่เลื่องชื่อ
ลือนามวา-คุณลักษณะท่ียังเปนสิ่งที่รวมสมัย การยอมรับลักษณะเปนขอยกเวนของสถานการณฉุกเฉิน 
การแตงตั้งผูเผด็จการตามรูปแบบที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวโดยเฉพาะที่ใหแยกสิ่งตาง ๆ ออกจากกัน 

                                           
152Niccolo Machiavelli, Discourses on Livy, trans. H. C. Mansfield and N. 

Tarcov (Chicago: Chicago University Press, 1996), p. 74.  
153Federalist No. 70. 
154Clinton L. Rossiter, op. cit., p. 15. 
155Bruce Ackerman, op. cit., p. 1046. 



55 

บุคคลผูซึ่งประกาศสถานการณฉุกเฉินและบุคคลผูซึ่งเปนผูใชอํานาจเผด็จการในสถานการณฉุกเฉิน
เชนวานี้ การแตงตั้งผูเผด็จการ (Dictator) เปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดมีการวางขอบเขตและให
ความหมายไวอยางชัดเจนแลว และจุดมุงหมายสูงสุดของการเชิดชูระเบียบแหงรัฐธรรมนูญ 
(Constitutional Order) มากกวาที่จะเปนการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนกันสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนสิ่งที่
มักจะไดรับการพิจารณาเปนการกําหนดแนวทางพื้นฐานสําหรับระบอบสถานการณฉุกเฉินตาม
รัฐธรรมนูญในยุคปจจุบันนี้156 
  จุดแข็งที่สําคัญและความมีเสนหของรูปแบบผูเผด็จการโรมัน (Roman 
Dictatorship) ปรากฏอยูในรูปของขอจํากัดที่กําหนดใหมีขึ้นโดยรัฐธรรมนูญพรอมดวยธรรมเนียม
ปฏิบัติ ความสําคัญระหวางสิ่งดังกลาวเหลานี้คือ การแตงตั้งผูเผด็จการ (Dictator) ไดยินยอมให
กระทําไดเฉพาะเมื่อเผชิญหนาตอภัยคุกคามรายแรงและมีลักษณะเฉพาะท่ีมีตอสาธารณรัฐโรมัน และ
เฉพาะแตในระยะเวลาอันสั้นเทานั้น วาระการอยูในตําแหนงของผูเผด็จการ (Dictator) จะมีเพียงแค 
6 เดือน และไมสามารถอยูในตําแหนงตออีกได หรือหมดวาระการดํารงตําแหนงของกงสุล (Consul) 
ผูซึ่งไดทําการแตงตั้งเขา หรือหากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งมาถึงกอน157 ในทัศนคติของ Machiavelli 
และ Rousseau ตางก็มีความเห็นวา ลักษณะพิเศษของการอยูในตําแหนงเปนระยะเวลาอันสั้นที่มี
การกําหนดไวลวงหนา และไมตองรับผิดชอบที่จะตองขยายหรือยืดเวลาออกไปอีกคือ จุดแข็งที่สําคัญ
ของรูปแบบนี้158 
   หลายประเทศที่ใชรูปแบบโรมัน (Roman Model) มักที่จะนําเอา
หลักประกันความปลอดภัยจํานวนหนึ่งมาใชเพื่อปองกันการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินมาก
จนเกินไป โดยการกระจายอํานาจดานตาง ๆ ใหแกองคกรฝายตาง ๆ ของรัฐ ในทางปฏิบัติกฎหมาย
วาดวยสถานการณฉุกเฉินไดกระจายอํานาจใหแกองคกรฝายตาง ๆ รับผิดชอบในหนาที่ ดังนี้ 
   (1.1) การประกาศสถานการณฉุกเฉิน ตามปกติจะเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบขององคกรฝายบริหาร 
   (1.2) การประกาศใชมาตรการฉุกเฉิน ตามปกติจะเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบขององคกรฝายบริหาร 
   (1.3) การขยายระยะเวลาและประกาศการสิ้นสุดสถานการณ
ฉุกเฉิน ตามปกติจะเปนหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรฝายนิติบัญญัติ และ 
   (1.4) (หากมี) การทบทวนตรวจสอบการกระทําที่ไดนํามาใชใน
การตอบโตสถานการณฉุกเฉิน ตามปกติก็จะเปนหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรฝายตุลาการ 
  บางประเทศไดแสดงถึงสิทธิที่กําหนดไวจํานวนหนึ่งเปนสิทธิที่ไมอาจ
ถูกจํากัดได ซึ่งตามปกติก็เปนสิทธิที่ไดกําหนดไวในฐานะที่เปนสิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับได (Non-
Derogable) ภายใตกฎหมายระหวางประเทศ หลายประเทศยังไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญของตน 

                                           
156Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin, op. cit., p. 18. 
157Ibid., pp. 21-22. 
158Niccolo Machiavelli, op. cit., pp. 76-77.; Jean-Jacques Rousseau, The Social 

Contract and Discourses, trans. G. D. H. Cole (New York: Everyman’s Library, 1993), p. 296. 
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หรือในกฎหมายลําดับรองวามาตรการที่ใชในสถานการณฉุกเฉินจะหมดอายุลงทันที หากสถานการณ
ฉุกเฉินไดสิ้นสุดลง159 
 Bruce Ackerman ไดแสดงความคิดเห็นวา ประเทศตาง ๆ ในทวีป
ยุโรปไดมีประสบการณอันยาวนานและซึ่งกอใหเกิดปญหากับระบบสถานการณฉุกเฉินอยางชัดเจน 
กลาวโดยรวม ระบบสถานการณฉุกเฉินเหลานี้ไดมีแนวโนมที่จะใหอํานาจที่เปนอิสระแกฝายบริหาร
มากเกินไป ทั้งอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน และอํานาจที่จะดําเนินการตอไปเปน
ระยะเวลายาวนานผิดปกติ ตัวอยางก็คือรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส สิ่งนี้คือความผิดพลาด
อยางรุนแรง ฝายบริหารควรจะไดรับมอบอํานาจที่จะดําเนินการฝายเดียวเฉพาะแตในระยะเวลาที่สั้น
ที่สุด ซึ่งเปนระยะเวลาที่นานพอที่จะใหฝายนิติบัญญัติไดมาประชุมกันและพิจารณาถึงสถานการณ 
หากฝายนิติบัญญัติกําลังอยูในสมัยประชุมระยะเวลาหนึ่งสัปดาหดูเหมือนจะเปนชวงเวลาที่นาน
พอสมควรแลว หากยังดําเนินการไมทันระยะเวลาสองสัปดาหก็นาจะเปนระยะเวลาที่มากที่สุดแลว 
 หลักประกันความปลอดภัย (Safeguard) จะยังคงพบไดในรูปแบบของ
การกําหนดเงื่อนไขไวในรัฐธรรมนูญวาจะตองใชเสียงขางมากของฝายนิติบัญญัติ (Legislative 
Majorities) เพื่อใหความเห็นชอบหรืออนุมัติตอการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ตลอดจนการขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินอีกดวย มาตรการเหลานี้จะเพิ่มขึ้นจากเสียงขางมาก
ธรรมดาไปเปนเสียงขางมากพิเศษ (Simple Majorities to Special Majorities) ที่ไดถูกกําหนดไว
สถานการณฉุกเฉินบางประเภทที่กําหนดไวแนนอน (Certain Types of Emergencies)160 
  Bruce Ackerman ไดนําเสนอไวในรูปแบบของการควบคุมใชอํานาจ
ในสถานการณฉุกเฉินของเขาดวยวิธีการ “Supra-Majority or Supermajoritarian Escalation” ซึ่ง
มีหลักการวา หากจะตองมีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่ตอเนื่องกันออกไปอีก
ในแตละครั้ง ก็จะตองมีการกําหนดเงื่อนไขใหมีการเพิ่มเสียงขางมากของฝายนิติบัญญัติ จนกระทั่ง
เสียงขางนอยกลายเปนเสียงที่มีความสามารถทําใหการขยายระยะเวลาออกไปอีกมีความไมแนใจ
เกิดข้ึนในครั้ง ตอ ๆ ไป กลาวคือ การขยายระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไป ควร
กําหนดไวเปนเงื่อนไขวาตองอาศัยเสียงขางมากพิเศษเพิ่มมากขึ้นเปนขั้น ๆ ไป (An Escalating 
Cascade of Supermajorities) อาทิ การขยายระยะเวลาครั้งตอไปอีก 2 เดือนตองอาศัยเสียงขาง
มากจํานวน 60 เปอรเซ็นต ครั้งตอไปเพ่ิมจํานวนเปน 70 เปอรเซ็นต และหลังจากนั้น เพิ่มจํานวนเปน 
80 เปอรเซ็นต 
 Bruce Ackerman อธิบายเพิ่มเติมวา หลักการดังกลาวนี้อาจจะมี
ความยุงยาก แตก็ยังเปนประเด็นที่สําคัญเกี่ยวของกับสิ่งที่สงเสริมเกี่ยวกับความเปนระบบ หลักการ
ประการแรกคือ การเริ่มใหมที่ตองกระทําซ้ําเปนชวง ๆ เพื่อทําหนาที่เปนดานแรกของการปองกัน (A 
First Line of Defense) ตอการทําใหสิ่งที่เปนอันตรายของสถานการณฉุกเฉินเปนเรื่องปกติ ความ
จําเปนที่จะตองใหมีการลงคะแนนเสียงใหมทุก ๆ 2 เดือนอยางเปดเผยเปนการแสดงใหเห็นถึงระบบ

                                           
159Michelle A. Liguori, A New Emergency Law Model for Egypt, Retrieved 

June 2, 2013 from http://www.ncl.american.edu/hrbrief/19/3liguori.pdf 
160Bruce Ackerman, op. cit., p. 1047. 
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ของกฎเกณฑในลักษณะชั่วคราว โดยกําหนดใหมีการรับรองซึ่งตองคํานึงถึงจิตสํานึกของตนเอง (Self-
Conscious) เพื่อการขยายระยะเวลาออกไปอีกที่มีขอบเขต กอนที่จะมีการลงคะแนนเสียงในแตละ
ครั้ง จะตองจัดใหมีการอภิปรายกัน ซึ่งจะมีทั้งนักการเมือง ผูสื่อขาว และคนอื่น ๆ ในสวนของพวกเรา 
ที่อาจมีความรูสึกฝนใจที่จะถามคําถามอีกครั้งหนึ่งวา สถานการณฉุกเฉินนี้ยังคงมีความจําเปนอยู  
จริง ๆ หรือไม?161 
  วิธีการขยายระยะเวลาลักษณะนี้ไดถูกนํามาใชในรัฐธรรมนูญแหง
สาธารณรัฐแอฟริกาใต ที่กําหนดไววาการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินแรกเริ่ม
จําเปนตองอาศัยเสียงขางมากธรรมดา (Simple Majority) เทานั้น แตการขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณ ฉุกเฉินออกไปอีกตองอาศัยเสียงขางมากสนับสนุนของฝายนิติบัญญัติ จํานวน 
60 เปอรเซ็นต162  

(2) กฎอัยการศึกตามแนวคิดของฝรั่งเศส (The French Concept of the 
State of Siege) 

 การประกาศกฎอัยการศึกของฝรั่งเศส คือรูปแบบของการใชอํานาจใน
สถานการณฉุกเฉินที่ใชกันเปนประเพณีในกลุมระบบ Civil Law และจะพบการกลาวถึงสิ่งที่เปน
รายละเอียดในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัฐธรรมนูญของกลุมประเทศลาตินและ
อเมริกาใต จะเปนที่รูจักกันในนาม Estado De Sitio163 แนวคิดของการประกาศกฎอัยการศึกของ
ฝรั่งเศสนี้มีรากฐานมาจากการใชอํานาจของผูเผด็จการในสถานการณฉุกเฉินของโรมันที่เปนรูปแบบ
ดั้งเดิม (The Classical Roman Emergency Institution of the Dictatorship) ดังเชนที่ Clinton 
Rossiter ไดใหขอสังเกตไววา “ไมมีเครื่องมือใดของรัฐบาลยามวิกฤติที่จะปฏิบัติตามทฤษฎีแหงเผด็จ
การโดยรัฐธรรมนูญ (Constitutional Dictatorship) อยางใกลชิดไดเทากับการประกาศกฎอัยการศึก 
(State of Siege) ของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียง และนําเอามาเปนแบบอยางใชกันอยาง
กวางขวาง164 การประกาศกฎอัยการศึกเปนแนวคิดแรกเริ่มที่จะใหเปนกลไกสําหรับการถายโอน
อํานาจไปยังผูบัญชาการทหารในปอมหรือท่ีมั่นซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญท่ีจะนํามาตรการใด ๆ ทั้ง
ปวงที่มีความจําเปนตอการตอสูกับภัยคุกคาม และเปนกลไกพื้นฐานในการปองกันศัตรูที่มาจาก
ภายนอก (External Defence) ดวยเหมือนกัน 
  ภายหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ.1789 คุณลักษณะของกฎหมาย 
(การประกาศกฎอัยการศึก) ไดเปลี่ยนจากกลไกทางทหาร (État de Siège Réel) ในขณะแรกเริ่มมา
เปนกลไกทางการเมืองมากยิ่งขึ้น และไดรับการขยายออกไปสูมาตรการที่จําเปนสําหรับจัดการกับการ
กอความไมสงบภายในดวยเหมือนกัน (นั่นคือสิ่งที่กลายมาเปนที่รูจักกันในฐานะการประกาศกฎ
อัยการศึกโดยผลของกฎหมาย (Constructive State of Siege or État de Siège Fictif) ความ

                                           
161Ibid., pp. 1047-1048. 
162มาตรา 37 (2) (b) ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 
163Brian Loveman, The Constitution of Tyrancy: Regimes of Exception in 

Spanish America (Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 1993), p. 61. 
164Clinton L. Rossiter, op. cit., p. 16. 
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แตกตางระหวางกฎอัยการศึกที่แทจริง (Actual State of Siege) หรือที่ภาษาฝรั่งเศสใชคําวา État 
de Siège Reel กับกฎอัยการศึกโดยผลของกฎหมาย คือ กฎอัยการศึกที่แทจริงเกี่ยวของกับ
สถานการณซึ่งดินแดนไดถูกศัตรูเขาครอบครอง หรือในภูมิภาคที่ถูกศัตรูรุกรานอยางแทจริง ซึ่งการ
ปฏิบัติการทางทหาร หรือการสูรบทางการทหารที่ไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไปและดําเนินไปอยาง
รุดหนา165 สถานการณเชนนี้ทําใหมีการระงับใชกฎหมายทั้งหมด การตัดสินใจทางการทหารใน
สถานการณเชนนี้จะตองไดรับการกระทําในลักษณะที่ไมยินยอมใหความคิดที่ถูกกาลเทศะและ
รอบคอบที่อยูภายใตการตรวจสอบทบทวนอีก และเมื่อเปนเชนนี้ บทบัญญัติกฎอัยการศึกใน
รัฐธรรมนูญหรือในบทบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษรจะถูกนํามาใชกันนอยมาก ในทางตรงกันขาม 
ในระหวางการประกาศกฎอัยการศึกโดยผลของกฎหมาย ชีวิตตามปกติของประชาชนจะไมถูกรบกวน
ทั้งหมด แมวาจะมีภยันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นได กฎหมายที่เกี่ยวกับพลเรือนอาจถูกทําใหเสียระบบ
บางเพียงเทาที่ในขอบเขตที่จําเปนเทานั้น และภาระหนาที่ที่จะธํารงรักษาไวซึ่งระเบียบของกฎหมาย 
และหลักประกันโดยรัฐธรรมนูญนั้นยังคงอยู166 ดังเชนที่ Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin ได
อธิบายไววา แนวคิดพื้นฐานที่สําคัญของกฎหมายนี้ก็คือ ภาวะฉุกเฉินตาง ๆ นั้นเปนสิ่งที่สามารถ
คาดหมายได และมาตรการในการปองกันอันตรายสามารถจะไดรับการนํามาใชในสถานที่ โดยการ
ประกาศใชกฎระเบียบทางกฎหมายที่มีความสมบูรณเปนการลวงหนา กรอบของกฎหมายที่มี
รายละเอียดไดอธิบายและกําหนดมาตรการตาง ๆ ที่จะนํามาใชเพื่อที่จะควบคุม หรือนําไปสูการยุติ
ความฉุกเฉินใด ๆ ตามที่ไดอางไว167 ดังนั้น การประกาศกฎอัยการศึกจึงเปนธรรมเนียมปฏิบัติทาง
กฎหมาย (A Legal Institution) ของรัฐบาลในยามวิกฤติ ดังเชนที่ Max Radin ไดอธิบายไววา 
“ประเด็นที่สําคัญอยูตรงที่วา การประกาศกฎอัยการศึกนั้นไมใชสภาพที่ซึ่งกฎหมายไดถูกยกเลิกการ
ใชบังคับเปนการชั่วคราว และการใชอํานาจอาญาสิทธิ์ออกคําสั่งของผูบัญชาการทหารตามอําเภอใจ
จะเกิดขึ้นและเขามาแทนที่ในยามที่ไดมีการประกาศกฎอัยการศึก การประกาศกฎอัยการศึกเปนธรรม
เนียมปฏิบัติทางกฎหมาย (A Legal Institution) ที่มีความโดดเดน โดยไดรับอํานาจจากรัฐธรรมนูญ
เปนพิเศษและจากบทบัญญัติวาดวยสิทธิเสรีภาพตาง ๆ ทีบ่รรลุเปาหมายซึ่งกันและกันในฝรั่งเศส และ
จัดทําให เปนระบบภายใตอํ านาจหนาที่ ตามกฎหมายโดยกฎหมายลายลักษณอักษรที่มี
ลักษณะเฉพาะ168 
  ผลประการที่สําคัญของการประกาศกฎอัยการศึกของฝรั่งเศส จะมี
ดังตอไปนี้ ประการแรก การบังคับใชกฎหมายและหนาที่ของการรักษาความสงบเรียบรอยของ
สาธารณะจะสงตอจากเจาหนาที่พลเรือน เชน นายกเทศมนตรี (Mayor) หรือผูวาการจังหวัด (Le 

                                           
165Max Radin, “Martial Law and the State of Siege,” California Law Review 30 

(September 1942): 640. 
166William Feldman, “Theories of Emergency Powers: A Comparative Analysis 

of American Martial Law and the French State of Siege,” Cornell International Law 
Journal 38 (February 2005): 1023-1024. 

167Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin, op. cit., p. 27. 
168Max Radin, op. cit., p 637. 
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Prefét) ไปยังผูบัญชาการทหารในทองที่ อยางไรก็ตาม เจาหนาที่พลเรือนยังคงมีหนาที่อื่น ๆ ของ
รัฐบาลทองถ่ินอยู ประการที่สอง เจาหนาที่ฝายทหารไดรับอนุญาตใหมีอํานาจลวงล้ําเขตแดนแหงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนที่ไดกําหนด สิทธิเสรีภาพเชนวานี้อาจจะไดรับการจํากัด นอกเหนือจากนั้น 
ประชาชนยังคงใชสิทธิเสรีภาพอยางอื่นตอไปได ตามที่กฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจง ผลประการที่
สามของการประกาศกฎอัยการศึก คือ ใหอํานาจศาลทหารที่จะมีเขตอํานาจศาลเหนือคดีอาญาทุก
ประเภทและความผิดอื่น ๆ ที่ไดกระทําตอความมั่นคงของสาธารณรัฐ ความปลอดภัยและระเบียบ
สาธารณะ169  
  ในขณะที่การถายโอนอํานาจ (ในประเด็นเกี่ยวกับการธํารงรักษาไวซึ่ง
ความเปนระเบียบและความมั่นคงของสาธารณรัฐ) จากอํานาจทางการเมืองมาสูอํานาจทางการทหาร
ในระหวางสถานการณฉุกเฉิน อันเปนหลักพื้นฐานที่สําคัญของการประกาศกฎอัยการศึกรูปแบบของ
ฝรั่งเศส หลักสําคัญดังกลาวจะอยูภายใตมาตรการความปลอดภัยที่พินิจพิเคราะหแลว วาไมใชเปน
การถายโอนอํานาจโดยอัตโนมัติหรือโดยไมมีการคํานึงถึงหลักศีลธรรมจรรยาแตประการใด 
ขอกําหนดในวิธีการ และผลลัพธทางดานเนื้อหาของการประกาศกฎอัยการศึกเปนสิ่งที่ไดรับการ
กําหนดไวโดยรัฐบัญญัติ และจะอยูภายใตเงื่อนไข (ที่จํากัดสิทธิอยางเหมาะสม) สิทธิตาง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญตลอดเวลา ดังนี้ รูปแบบจึงไดพิจารณาขอกําหนดที่แข็งแกรงของความจําเปนทาง
รัฐธรรมนูญที่พิสูจนได กอนการประกาศกฎอัยการศึก คือสิ่งที่จะไดนํามาสูการปฏิบัติ อาทิ การ
ควบคุมทางดานนิติบัญญัติตอการประกาศกฎอัยการศึก ขอจํากัดในดานเวลาของการปฏิบัติการใน
การประกาศกฎอัยการศึก ความตอเนื่องของสิทธิตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ แตยกเวนสิทธิที่ถูกจํากัดใน
ขอบเขตอยางถูกตองตามกฎหมายภายใตการประกาศกฎอัยการศึก และการพิทักษรักษาไวซึ่งหลักการ
แบงแยกอํานาจระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ และบทบาทหนาที่ระหวางเจาหนาที่ฝายพลเรือน
และทหาร รวมถึงการควบคุมดูแลทางการเมืองและการปฏิบัติการรวมกับฝายทหาร170 

(3) กฎอัยการศึกตามแนวคิดของอังกฤษ (The British Concept of  
Martial Law) 

 แนวคิดดั้งเดิม (Classical) ของกฎอัยการศึกหรือ Martial Law ใน
ระบบ Common Law ของอังกฤษ มีมาแตเดิมเหมือนเชนกฎหมายทหาร (Military Law) ซึ่งเปนที่
รวบรวมระบบของระเบียบวินัย (Discipline) กระบวนการและอํานาจในการปกครอง (Governance) 
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) ภายในกองทัพ กฎอัยการศึกนี้เปนผลที่
เกิดขึ้นที่เปนสัญลักษณของระบบ Common Law ที่ยึดบรรทัดฐานคําพิพากษา (Of Precedent) 
จารีตประเพณี (Tradition) และวิวัฒนาการ (Evolution) กฎอัยการศึกที่นํามาใชทางการเมืองครั้ง
แรกโดยกษัตริยราชวงศ Stuart (The Stuart Kings) ซึ่งนํามาใชในฐานะเปนระบบของกระบวน
ยุติธรรมทางอาญาตอพลเรือน ผลที่ตามมาจากการนั้น รัฐสภาก็ไดมีมติเห็นชอบในป ค.ศ.1628 โดย

                                           
169มาตรา 8 แหงรัฐบัญญัติ 9 สิงหาคม ค.ศ.1849 
170Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin, op. cit., pp. 26–30; Rossiter, op. cit., pp. 79-129. 
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ตรา Petition of Right171 ซึ่งไดจํากัดการนํากฎอัยการศึกไปใชเฉพาะในทางการทหาร และในเวลา
ตอมาสามารถนําไปใชในทางการทหารไดในเวลาสงครามเทานั้น172 
  ในขณะที่แหลงกําเนิด ขอบเขต และเนื้อหาของกฎอัยการศึกไดเปน
หัวขอของการถกเถียงกันอยางมากมาย Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin มองเห็นความ
แตกตางของสองแนวความคิดในเรื่องแหลงกําเนิดของกฎอัยการศึก ในแนวคิดแรก กฎอัยการศึก
ตามที่ไดพบเห็นใน Common Law ของอังกฤษ คือ สิทธิในการปองกันโดยใชความรุนแรงตอความ
รุนแรง (Right to Repel Force by Force) ซึ่งเปนหลักการเดียวกันกับหลักการปองกันตนเอง 
(Doctrine of Self-Defence) ในกฎหมายอาญา แนวคิดที่สอง สํานักทฤษฎีความคิดเห็นวากฎ
อัยการศึกมีลักษณะเฉพาะเปนเกราะของอํานาจของพระราชินีที่กระทําภายใตพระราชอํานาจ (The 
Royal Prerogative)173 ในทัศนะของ Dicey มโนทัศนของกฎอัยการศึกซึ่งไดแสดงใหเห็นคุณคาโดย 
Common Law อังกฤษและรัฐธรรมนูญ เขากันไดกับสิทธิและอํานาจของรัฐบาล ตลอดจนพลเมือง
ธรรมดาเพื่อรักษาไวซึ่งความเปนระเบียบเรียบรอยของสาธารณะดวยมาตรการใด ๆ ก็ตามที่จําเปนใน
สถานการณตาง ๆ174 Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin ไดสรุปทัศนคติของ Dicey อยางเปน
ประโยชนซึ่งไดแสดงถึงการถอดแบบเต็มที่ ดังนี้  
 กฎอัยการศึกของอังกฤษนี้มีคุณลักษณะดังตอไปนี้ ประการแรก 
แหลงที่มาทางกฎหมายของกฎอัยการศึกคือ สิทธิใน Common Law ที่จะรับมือโดยใชความรุนแรง
ตอความรุนแรง สิทธิประการนี้ไดใชรวมกันโดยรัฐบาลและเหลาพลเมือง ประการที่สอง ความจําเปน
ของสถานการณคือบรรทัดฐานเดียวที่จะกําหนดถึงความจําเปนเพื่อการใชสิทธิใน Common Law 
ตามที่ไดใหตัวอยางไวและขอบเขตซึ่งมาตรการฉุกเฉินอาจนําออกมาใช การใชอํานาจใด ๆ ที่เกิน
ความจําเปนและเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย (Abuse of Power) ที่ไมใชความจําเปนโดยความ
ฉุกเฉินของสถานการณเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย และจะเปนความรับผิดชอบโดยสวนตัวของผูกระทํา 
เนื่องดวยการใชสิทธิที่จะรับมือโดยใชความรุนแรงตอความรุนแรง ตั้งอยูบนพื้นฐานของความจําเปน
เฉพาะกรณี การปฏิบัติการของกฎอัยการศึกจึงไมขึ้นอยูกับการประกาศกอนหรือการประกาศกฎ
อัยการศึกโดยรัฐบาล ประการที่สาม กฎอัยการศึกนั้นยินยอมใหใชมาตรการทุกชนิดที่จําเปนตอการ
ปราบปรามการกอการกบฏภายในประเทศหรือการจลาจล ตลอดจนการขับไลการรุกรานจาก
ภายนอกประเทศ อยางไรก็ตาม กฎอัยการศึกไมยินยอมใหมีมาตรการที่เปนการลงโทษ (Punitive 

                                           
171Petition of Right, 1628 เปนกฎหมายที่ราษฎรรองขอความคุมครองจากพระเจาแผนดิน

อังกฤษ คือพระเจาชารลสที่หนึ่ง และไดรับคํายินยอมใหประกาศเพิ่มเติม มีสาระสําคัญขอหนึ่งดังนี้ 
“กษัตริยไมพึงออกคําสั่งใหพิจารณาโทษบุคคลตามกฎอัยการศึก ดังเชนที่ทหารกระทําในเวลา
สงคราม”  

172Matthew Hale, The History of the Common Law of England (Colorado: 
F.B. Rothman, 1987), p. 34. 

173Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin, op. cit., p. 31.  
174Edwin S. Corwin, “Martial Law, Yesterday and Today,” Political Science 

Quarterly 47 (March 1932): 97. 
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Measures) แตประการใดตอผูรุกรานหรือผูกอการจลาจลนอกกระบวนการตามกฎหมายปกติ ศาล
ทหาร (Military Tribunals) และผูบัญชาการทหารไมไดรับอนุญาตใหพิจารณาคดีบุคคลเชนวานี้ หรือ
อีกประการหนึ่งลงโทษพวกเขาในการมีสวนรวมกับการจลาจลหรือการรุกราน กฎอัยการศึกคอนขาง
จะมีลักษณะในเชิงปองกันมากกวาจะเปนการลงโทษ ประการสุดทาย การยุติขอพิพาทสุดทาย
เกี่ยวกับการใชกําลังวาจะเปนสิ่งที่นํามาใชในความจําเปนเฉพาะกรณีของสถานการณหรือไม อยูใน
อํานาจของศาลพรอมกับภาระการพิสูจน (Burden of Proof) เปนของบุคคลผูซึ่งอางความจําเปน
ดังกลาวนั้นเปนขอแกตัว175 
  สวนความคิดเห็นอื่น ๆ ก็อธิบายวา กฎอัยการศึกนั้นเปนผลมาจากพระ
ราชอํานาจ (The Royal Prerogative) ตามความเห็นของ Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin 
ไดอธิบายวา จุดกําเนิดของทฤษฎีนี้ตองยอนกลับไปยัง The Court of the Constable and 
Marshall ซึ่งไดดําเนินการภายใตพระราชอํานาจ พวกเขามองเห็นหลักฐานของกลไกนี้ในมาตรการ
ทางนิติบัญญัติที่ตอตานการจลาจลและความวุนวายในไอรแลนด ซึ่งไดกําหนดเงื่อนไขไวอยางชัดเจน
วา “ไมมีสิ่งใดที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ที่จะแปลความเปนการพรากไป ตัดสิทธิ์ หรือทําใหลด
นอยซึ่งอํานาจพิเศษที่เปนที่ยอมรับกันของกษัตริยที่มีวัตถุประสงคเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ โดย
อาศัยการใชกฎอัยการศึกตอตานศัตรูหรือผูคิดทรยศตอชาติ176 พื้นฐานทางปรัชญาของกลไกนี้คือ
ทฤษฎีโดยสวนใหญของ John Locke ในเรื่องพระราชอํานาจ ตามความเขาใจในหลักการของเขา
เกี่ยวกับ Public Good ในชวงเวลาที่เกิดสถานการณฉุกเฉิน และในขณะที่มาตรการที่มีอยูภายใต
กฎหมายปกตินั้นไมเพียงพอหรือกระบวนวิธีตามระบบกฎหมายปกตินั้นมีความลาชาเกินไป 
 2)  บริบทเชิงเปรียบเทียบสมัยใหม (The Modern Comparative Context) 
 ในการพิจารณาถึงการปฏิบัติในเชิงเปรียบเทียบในปจจุบัน ทั้งทางดานการ
ปฏิบัติ ทางดานทฤษฎี และบทกฎหมาย Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin ไดใชกรอบที่
สามารถจัดแบงออกเปนหมวดหมูไดดังตอไปนี้ การใหความชวยเหลือทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional 
Accommodation), การใหความชวยเหลือทางนิติบัญญัติ (Legislative Accommodation) และการใหความ
ชวยเหลือโดยการแปลความหมาย (Interpretive Accommodation) 

(1) กา ร ให ค ว ามช ว ย เหลื อทา งรั ฐ ธ ร รมนูญ  (Constitutional 
Accommodation) 

 การใหความชวยเหลือทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Accommodation) 
ของสถานการณฉุกเฉิน เปนวิธีการที่นํามาใชจํานวนมากในประเทศประชาธิปไตยเปนสวนใหญ และ
เปนทางเลือกท่ีสําคัญในหมูผูรางรัฐธรรมนูญรวมสมัยใหความสําคัญอยางแนนอน ดังที่ไดกลาวมากอน
แลววา แรงบันดาลใจของกฎเกณฑสมัยใหมรูปแบบการใหความชวยเหลือทางรัฐธรรมนูญ 
(Constitutional Accommodation) มาจากการจัดการตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใชอํานาจเผด็จการ

                                           
175Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin, op. cit., p. 32.; Albert Venn Dicey, 

Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 8th ed. (Indianapolis: 
Liberty Classics, 1982), pp. 182-187, 398-409. 

176Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin, op. cit., p. 34. 
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ในสถานการณฉุกเฉินในสาธารณรัฐโรมัน สิ่งที่เหมือนกันคือลักษณะพื้นฐานทั่วไป แตอาจจะมีความ
แตกตางกันในวิธีการ ดวยเหตุนี้ รูปแบบการใหความชวยเหลือทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional 
Accommodation) จึงตั้งอยูบนขอสันนิษฐานของการแบงแยกชั่วคราวระหวางสภาวะฉุกเฉินกับ
สภาวะปกติ (Emergency and Normalcy) และพยายามที่จะจัดเตรียมกรอบของรัฐธรรมนูญไวเปน
การลวงหนา (Ex Ante) ของวิธีใชทั่วไป ตลอดจนการนํามาสูการปฏิบัติการในชวงเวลาที่เกิดวิกฤต1ิ77 
  ขอสมมติฐานของการแบงแยกชั่วคราวระหวางสภาวะฉุกเฉินกับสภาวะ
ปกติเปนหลักสําคัญพื้นฐาน (Cornerstone) ของกระบวนทัศนภาวะฉุกเฉิน (Emergency Paradigm) 
แนวคิดนี้มักจะไดรับการสืบสาวราวเรื่องยอนหลังไปยังผูเผด็จการโรมัน (Roman Dictator) ซึ่งเปน
กลไกในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินที่เปนตนแบบ การแบงออกเปน 2 กลุมระหวางภาวะฉุกเฉินกับ
ภาวะปกติที่มีสภาพขัดแยงกัน ไดรับการชวยเหลือโดยการแบงแยกออกเปนสภาพภูมิศาสตร 
(Geographical) ปจเจกบุคคล (Individual) และชั่วคราว (Temporal) บริเวณที่ไดรับผลกระทบทาง
ภูมิศาสตรของสถานการณฉุกเฉินควรไดรับการแบงแยกใหชัดเจนออกจากบริเวณพื้นที่อื่น ๆ ที่ไมได
รับผลกระทบ ดังนี้ บริเวณที่เกิดเหตุที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากผลที่ตามมาหลังเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติหรือบริเวณที่เกิดสงคราม จะมีลักษณะที่แตกตางจากพื้นที่อื่นที่ไมไดรับความเสียหายอยาง
มาก การจําแนกรายปจเจกบุคคล (Individual Separation) ไดใหความสนใจไปที่ความแตกตางที่
ชัดเจนระหวาง “เพื่อน” กับ “ศัตรู”178 ดวยเหตุเชนนี้ ทหารซึ่งเปนศัตรูที่อยูในชุดเครื่องแบบสามารถ
ไดรับการแบงแยกออกจากบรรดาทหารของรัฐตนเองไดหรือพลเมืองของรัฐตนได ทายที่สุด ความคิด
ของขอยกเวน (Exception) สามารถคาดการณถึงเหตุการณที่มีลักษณะชั่วคราวได ทันที่ภัยคุกคาม
พายแพไป ภาวะปกติก็จะกลับคืนมา และภาวะฉุกเฉินก็เปนที่สิ้นสุด ลักษณะชั่วคราวของภาวะฉุกเฉิน
ประการนี้เองที่ทําใหมาตรการที่มักเขมงวดเปนที่ยอมรับ ทันทีที่ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุด บรรดามาตรการ
เหลานี้จะตองหยุดการคงสภาพทีใ่ช อยู179 
  นอกจากนั้น Oren Gross ใหเหตุผลวา ความสําเร็จในระยะยาวของแต
ละรูปแบบของ การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินที่สืบทอดกันมา ขึ้นอยูกับขอสันนิษฐานของการ
แบงแยกชั่วคราวระหวางภาวะปกติ (Normalcy) กับภาวะฉุกเฉิน (Emergency) ความสําเร็จในที่นี้
ไมไดวัดเพียงแต ความสามารถที่จะเอาชนะภัยคุกคามที่มีมาอยางปจจุบันทันดวนเทานั้น แตยัง
หมายถึงความสามารถที ่จะจํากัดการนําเอามาตรการพิเศษมาใชในชวงเวลาพิเศษเทานั้น โดยปองกัน
ชวงภาวะปกติไมใหเกิด ความเสียหายจากการลวงละเมิดของการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินที่มี
อยางมากมาย180 

                                           
177Bruce Ackerman, op. cit., p. 1037. 
178Oren Gross, “Chaos and Rules: Should Response to Violent Crises Always 

Be Constitutional?,” The Yale Law Journal 112 (February 2003): 1043-1044. 
179Alan Greene, “Separating Normalcy from Emergency: The Jurisprudence of 

Article 15 of the European Convention on Human Rights,” German Law Journal 12 
(2011): 1769.  

180Oren Gross, op. cit., pp. 1070-1073. 



63 

 (2) การใหความชวยเหลือทางนิติบัญญัติ (Legislative Accommodation) 
 ปญหาหนึ่ งของรูปแบบการใหความชวยเหลือทางรัฐธรรมนูญ 
(Constitutional Accommodation) อยูที่วาเปนการยากที่จะคาดหมายเหตุฉุกเฉินทุก ๆ อยางไว
เปนการลวงหนา (Ex Ante) และดวยเหตุนี้จึงไมอาจกําหนดวิธีการที่จะดําเนินการตอเหตุฉุกเฉินได
อยางสมบูรณแบบ ดังนั้น กลไกตามรัฐธรรมนูญจึงอาจกําหนดไวเพียงแตกรอบโดยทั่วไป (General 
Framework) เพื่อที่จะจัดการปญหากับวิกฤติการณเฉพาะที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได และมาตรการ
ตาง ๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับการจัดการนั้น ในกรณีของบางเรื่องที่อยูในอํานาจการตัดสินคดีของศาล 
(Jurisdiction) ก็จะไมมีคําแนะนําตามรัฐธรรมนูญอันเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินแตประการใด ในทั้ง
สองกรณีการตรากฎหมายมักจะเปนวิธีการที่ใชกันบอย ๆ เมื่อวิกฤติการณที่เขามาเกี่ยวของนั้นอยู
ภายใตกฎหมาย 
 รูปแบบของการใหความชวยเหลือทางนิติบัญญัติ  (Legislative 
Accommodation) สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทตามลําดับ คือ การตรากฎหมายในการตอบ
โตตอวิกฤติการณที่เกิดขึ้นนั้น อาจกระทําโดยปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูเพื่อดําเนินการตอสิ่งทาทายที่มี
ลักษณะเฉพาะอันนํามาโดยวิกฤติการณนั้น หรืออีกทางเลือกหนึ่ง สามารถจําแนกประเภทเปนการ
ตรากฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉิน ดังที่ Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin อธิบาย
วา “รูปแบบนี้ (การตรากฎหมายพิเศษ) มักจะติดยึดอยูกับความคิดที่วาภาวะฉุกเฉินจะตองปฏิบัติ
ตามภายใตรมเงาของกฎหมาย (The Umbrella of the Law) อยางไรก็ตาม ในขณะเดียวกันก็จะ
พิจารณากฎเกณฑทางกฎหมายปกติวาเปนสิ่งที่ไมเพียงพอตอการดําเนินการกับความจําเปนที่เรงดวน
ที่เกิดจากภาวะฉุกเฉินที่มีลักษณะเฉพาะนั้น โดยมีความพยายามที่จะมุงไปที่การบัญญัติกฎเกณฑวา
ดวยสถานการณฉุกเฉินเขามาแทนที่หรือเขามาเปนสวนเพิ่มเติม ซึ่งมีความเหมาะสมกับภาวะฉุกเฉินที่
มีลักษณะเฉพาะ (หรือภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่คาดหมายวาจะเกิดขึ้นในอนาคต)181 ตัวอยางเชน กฎหมาย 
The Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to 
Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act of 2001, The First British Prevention 
of Terrorism (Temporary Provisions) Act of 1974 

(3) การใหความชวยเหลือโดยการตีความหมาย (Interpretive 
Accommodation) 

 รูปแบบการใหความชวยเหลือโดยการแปลความหมาย (Interpretive 
Accommodation) เปนรูปแบบของการตอบโตที่คณะผูพิพากษาอาจใชวิธีการในการตีความ
บทบัญญัติกฎหมายและรัฐธรรมนูญในลักษณะมุงความสนใจไปยังสิ่งทาทายในภาวะวิกฤติและอํานวย
ความสะดวกตอการตอบโตของรัฐบาล ดังที่ Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin ไดกลาวไว 
“บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใชอยู รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ไดใหความรูความเขาใจ
ใหม ๆ และแสดงออกดวยภาษาที่สําคัญโดยวิธีการตีความที่ยึดเนื้อหาของขอความ (Context-Based 
Interpretation) โดยไมมีการแกไขหรือเปลี่ยนขอความแทนที่แตประการใด ความจําเปนสําหรับ
อํานาจที่เพิ่มขึ้นเพื่อคุมครองปองกันจากภัยคุกคามที่มีอันตรายไดรับการปรับใหเขากัน โดยผูพิพากษา

                                           
181Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin, op. cit., p. 67. 
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เปนผูใชอํานาจในการตีความที่มีลักษณะเปนการยืดหยุน (The Elastic Power of Interpretation)182 
เพื่อที่จะใหการเรียบเรียงคําอธิบายความคิดเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินอยางละเอียดตอกฎเกณฑที่มีอยู 
หรือเปลี่ยนแปลงองคประกอบตาง ๆ ของระบบกฎหมายปกติใหเปนกฎเกณฑที่มีความสะดวกตอการ
เผชิญการจลาจลหรือการกอการกบฏ183 
  สิ่งนี้ เปนหนาที่ที่คุนเคยของผูพิพากษาในระบบ Common Law 
อยางไรก็ตาม วิธีการตีความไดเปนสิ่งทีมีความหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งในอํานาจการตัดสินคดีของ
ศาล (Jurisdiction) ดวยรัฐธรรมนูญที่มีความเกาแก อยางเชนรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะไม
บรรจุกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินอยางชัดเจนและมีรายละเอียด ดังนั้น 
จึงกําหนดใหผูพิพากษาแกไขปญหาที่ขัดแยงกันระหวางขอเรียกรองที่เปนคุณประโยชนกับการตอบโต
ที่เปนธรรมเนียมปฏิบัติตอภาวะฉุกเฉิน โดยปราศจากขอแนะนําท่ีเปนขอความมากนัก 
 2.2.3.2  การดําเนินการไปตามรูปแบบปกติ (The ‘Business as Usual’ Model) 
  รูปแบบการดําเนินการไปตามรูปแบบปกติ (The ‘Business as Usual’ Model) นี้ 
ซึ่งไดมีที่มาจากการถกเถียงกันในทางกฎหมายที่ไดวางกรอบโดยลักษณะเฉพาะของรัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกา ไมยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากระบบกฎหมายปกติภายใตสถานการณใด ๆ 
รูปแบบนี้ไดแสดงออกอยางชัดแจงถึงทฤษฎีวาดวยความเบ็ดเสร็จของรัฐธรรมนูญ (Constitutional 
Absolutism) และความสมบูรณแบบของรัฐธรรมนูญ (Constitutional Perfection) ความเบ็ดเสร็จ
ของรัฐธรรมนูญ (Constitutional Absolutism) เกี่ยวของกับขอผูกมัดซึ่งไมมีเงื่อนไขตอกลไกตาม
รัฐธรรมนูญในฐานะเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญของบรรดาสิทธิตาง ๆ ดวยความคิดที่วามาตรการใด ๆ 
ก็ตามที่รัฐบาลอาจนํามาใช มาตรการนั้นไมอาจที่จะลดหรือระงับสิทธิที่ไดรับการปกปองตาม
รัฐธรรมนูญ ไมวาภายใตสถานการณใด ๆ และนอกเหนือไปกวานั้น รัฐบาลไมอาจอางที่จะใชอํานาจ
พิเศษใด ๆ ในสถานการณฉุกเฉินเปนการชอบดวยกฎหมาย หากไมไดรับมอบอํานาจไวอยางชัดแจง
โดยรัฐธรรมนูญ สวนความสมบูรณแบบของรัฐธรรมนูญ (Constitutional Perfection) แสดงถึง
แนวคิดวารัฐธรรมนูญสะทอนใหเห็นถึงความสมดุลที่แนนอนและไมเปลี่ยนแปลงระหวางเสรีภาพกับ
การใชอํานาจของรัฐบาล ซึ่งดุลยภาพนี้ไมสามารถจะถูกทําใหเปลี่ยนแปลงไปได 
 ดังนั้น รัฐธรรมนูญ ซึ่งมีความสมบูรณและครบถวน (Perfect and Complete) จะ
สามารถคาดหมายทุก ๆ เหตุฉุกเฉินได และกําหนดภายในกรอบของรัฐธรรมนูญถึงการใชอํานาจทุก ๆ 
ชนิดที่มีความจําเปนสําหรับรัฐบาลในการเผชิญตอเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต รูปแบบการ
ดําเนินการไปตามรูปแบบปกติ (The ‘Business as Usual’ Model) นี้จะมีความแตกตางจากรูปแบบการ
ใหความชวยเหลือโดยการตีความหมาย (Interpretive Accommodation) ที่ไดอธิบายไวขางตน 
กลาวคือ รูปแบบการใหความชวยเหลือโดยการตีความหมาย (Interpretive Accommodation) การ
ตีความเกี่ยวกับการพิจารณาคดีที่ตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินของกฎหมายปกติเปนสิ่งไดรับการ

                                           
182Richard A. Posner, Law, Pragmatism, and Democracy (Cambridge: Harvard 

University Press, 2003), p. 295. 
183Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin, op. cit., p. 72. 
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พิจารณา ในขณะที่รูปแบบการดําเนินการไปตามรูปแบบปกติ (The ‘Business as Usual’ Model) 
จะไมมีความแตกตางในผลลัพธของการตีความกฎหมายปกติระหวางเวลาท่ีมีภาวะฉุกเฉินกับภาวะปกต ิ
 ภายใตรูปแบบการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินไปตามรูปแบบปกติ (‘The 
Business as Usual’ Model of Emergency Powers) ไมสามารถจะเอาเหตุการณสถานการณ
ฉุกเฉินมาอางแสดงเหตุผลสนับสนุนเพื่อใหมีการฝาฝนกฎเกณฑ (A Deviation) ไปจากระบบกฎหมาย
ปกติ และจะไมมีการนําเอาอํานาจ “ภาวะฉุกเฉิน” พิเศษมาใช ไมวาจะใชในลักษณะเฉพาะกิจหรือ
ถาวรตลอดไป ระบบกฎหมายปกติพรอมที่จะกําหนดมาตรการตอบโตที่จําเปนตอวิกฤติการณใด ๆ ก็
ตามอยูแลว โดยไมตองมีการอางสิทธิทางนิติบัญญัติหรือทางบริหารเพื่อการออกอํานาจใหมหรือเปน
การเพ่ิมเติมใหแกรัฐบาล เหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะภาวะฉุกเฉินใด ๆ ก็ตาม ไมสามารถเปนขออาง
หรือใหเหตุผลเพื่อการระงับชั่วคราวของระบบกฎหมายปกติที่ยังคงใชอยู ไมวาจะทั้งหมดหรือสวน
หนึ่งสวนใดก็ตาม ดังนี้ ผูพิพากษา Justice Davis ไดกลาวไวในคดี Ex Parte Milligan วา รัฐธรรมนูญ
จะนํามาใชอยางเทาเทียมกันในยามที่เกิดสงคราม รวมถึงในยามสันติดวย184 
 คําอธิบายอยางละเอียดของสถานะที่เกี่ยวกับหลักการนี้ ไดรับการอธิบายโดยผู
พิพากษา Justice Davis ซึ่งไดกลาวในฐานะฝายเสียงขางมากของศาลสูงสหรัฐอเมริกา (US 
Supreme Court) ในคดี Ex Parte Milligan (1866)185 เขาไดกลาวไววา “รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
เปนกฎหมายสําหรับบรรดาผูปกครองและประชาชนที่มีความเสมอภาคกันทั้งในยามสงครามและยาม
สันติ และปกคลุมไปดวยเกราะปองกันใหแกมนุษยทุกชนชั้นในทุกเวลา และภายใตทุกสถานการณ ไม
มีหลักการใดที่เกี่ยวของกับผลที่จะเปนอันตรายอยางใหญหลวงที่จะตามมา ไดเคยถูกประดิษฐขึ้นโดย
ความเฉลียวฉลาดของมนุษยที่วา บทบัญญัติใด ๆ ของรัฐธรรมนูญจะสามารถถูกระงับไดในชวงเวลาที่
เกิดภาวะฉุกเฉินอยางที่สุดของรัฐบาล หลักการเชนวานี้นําไปสูอนาธิปไตยหรือระบอบเผด็จการ
โดยตรง (Anarchy or Despotism) แตทฤษฎีของความจําเปนที่ซึ่งเปนรากฐานของหลักการนี้เปนสิ่ง
ที่ผิด สําหรับรัฐบาลที่เกิดขึ้นภายในรัฐธรรมนูญนี้ ไดมีอํานาจที่ไดรับความยินยอมทุกประการซึ่งมี
ความจําเปนตอการดํารงอยูของรัฐ. . .”186 

2.2.3.3 รูปแบบมาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือกฎหมาย (Extra-Legal Measures   
Models) 

 ในความสัมพันธระหวางประเทศ แตมีบางกรณีในเขตอํานาจศาลภายในประเทศ
สํานักทฤษฎีสัจนิยมทางการเมือง (The School of Political Realism) ถือวาปญหาพื้นฐานของการ
อยูรอดและผลประโยชนของรัฐ ความสวยงามทางกฎหมายจะตองยอมโอนออนผอนตามตอการมอง
สิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง ในความหมายที่วาไมควรจะมีการยับยั้งขัดขวางตอการปฏิบัติการทาง

                                           
184Oren Gross, op. cit., pp. 1043-1044. 
185Ex Parte Milligan (1866) คือ คดีที่ศาลสูงสหรัฐอเมริกาไดตัดสินวาการนําศาลทหารมา

ใชกับพลเรือนในขณะที่ศาลพลเรือนนัน้ยังคงดําเนินการอยู เปนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
186Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin, op. cit., p. 89. 
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การเมืองที่ไดกําหนดไวเพื่อรับประกันตอการอยูรอดหรือใหความมั่นคงตอผลประโยชนของรัฐ187 สิ่งนี้
ไดรับการสะทอนในคํากลาวที่วา “ความจําเปนไมรูจักกฎหมาย”(Necessity Knows no Law) 
“ประโยชนสุขของประชาชนเปนกฎหมายสูงสุด” (Salus Populi Suprema Lex Est) และ “ทามกลาง
อาวุธ กฎหมายยอมไมมีเสียง” (Inter Arma Silent Leges) คงไมมีความจําเปนตองกลาววา ทั้งในระดับ
ความสัมพันธระหวางประเทศและกฎหมาย รวมถึงขอบเขตภายในประเทศความคิดเห็นเหลานี้ที่
ยินยอมใหมีการกระทําตามอําเภอใจและการใชดุลพินิจอยางไมมีขอบเขตจํากัด จะเปนสิ่งที่เปน
ปฏิปกษตอความเชื่อเสรีนิยมในดานความเปนระเบียบเรียบรอยทางกฎหมายและคุณธรรมทางการเมือง 
 อยางไรก็ตาม ในรูปแบบมาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือกฎหมาย (Extra-Legal 
Measure Models) ของการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน ไมจําตองเปนกรณีที่มักจะยินยอมใหมี
การหาทางออกโดยที่ไรสภาพการใชบังคับกฎหมายจากการใชอํานาจตามอําเภอใจเสมอไปในชวงเวลา
ที่เผชิญวิกฤติ โดยแทจริงแลว ในรูปแบบมาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือกฎหมาย (Extra-Legal 
Measures Models) ที่  Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin สรางขึ้นให เปนกรณี เพื่ อการ
เปลี่ยนแปลงไปจากกฎเกณฑที่มีอยูเดิม(rules departures) ซึ่งมีรากฐานมาจากกฎหมายชาวยิว 
(Jewish Law)188 ทฤษฎีของ Locke ที่วาดวยสิทธิพิเศษของฝายบริหาร (Locke’s Theory of the 
Executive Prerogative)189 ทฤษฎีจิตวิญญาณของกฎหมายของ Dicey (Dicey’s ‘Spirit of Law’) 
และ รูปแบบในอุดมคติของ Max Weber (The Weberian Ideal-Type) ขอกําหนดที่มีกรอบ
ความคิดอยูในตัวของความมีคุณธรรมในธรรมเนียมปฏิบัติและการทําใหเปนสิ่งที่ชอบดวยกฎหมาย 
นํามาซึ่งขอโตแยงวา รูปแบบมาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือกฎหมาย (Extra-Legal Measures 
Models) คอนขางจะมีความใกลชิดกับกฎเกณฑในระบอบเสรีประชาธิปไตยมากกวาบางรูปแบบการ
ใหความชวยเหลือ (Models of Accommodation) โดยเฉพาะอยางยิ่งทฤษฎีวาดวยความจําเปน
ทางรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีวาดวยความจําเปนทางรัฐธรรมนูญสําหรับการประกาศใชมาตรการฉุกเฉินนั้น
มีความคลุมเครือ ไมเพียงพอหรือไมมีบทบัญญัติเพื่อการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน ดวยผลที่วา
ความจําเปนจะตองนํามาเปลี่ยนรูปใหมใหเปนแหลงที่มาที่เปนอิสระของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
โดยทั่วไปและการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินโดยเฉพาะ190 
 ในรูปแบบมาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือกฎหมาย (Extra-Legal Measures Models) 
นี้  Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin ไดพิจารณาวา “เจาหนาที่ของรัฐอาจกระทําการที่
นอกเหนือกฎหมาย (Extra-Legally) เมื่อเจาหนาที่เหลานั้นเชื่อวาการกระทําเชนวานี้มีความจําเปน
เพื่อการปกปองประเทศชาติและสาธารณะในยามที่ตองเผชิญหนาตอภัยพิบัติ โดยกําหนดวาพวกเขา
ตองยอมรับตอสํานึกภายในของการกระทําของตนอยางเปดเผยตอหนาสาธารณชน จุดประสงคก็
เพื่อที่จะ  

                                           
187Carl J. Friedrich, Constitutional Reason of State: The Survival of the 

Constitutional Order (Providence: Brown University Press, 1957), p. 14. 
188Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin, op. cit., pp. 113-119. 
189Ibid., pp. 119-130. 
190Ibid., p. 111. 
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 . . .รักษาสิ่งที่มีความสัมพันธและการเชื่อฟงตอหลักการ กฎเกณฑ 
และบรรทัดฐานของกฎหมายในระยะยาว การออกนอกกรอบของกฎหมาย
อยางมีเหตุผลในกรณีที่เหมาะสมจะเปนการรักษาไวซึ่งหลักการปกครอง
โดยกฎหมาย  (The Rule of Law) มากกว าการทํ าลาย  ด วยวิ ธี ที่
ปรับเปลี่ยนกฎหมายใหเขากับสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ (Bending the 
Law to Accommodate) ซึ่งจะไมใชการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา191 ดังนั้น
รูปแบบนี้จึง “ประสงคที่จะสนับสนุน และไดรับการสนับสนุนจากแนวคิดที่
สอดคลองกับศีลธรรมของความรับผิดชอบทางการเมืองและสาธารณะ 
คุณธรรมทางการเมือง (Political Morality) และความซื่อตรง (Candour) 
เพื่อใหการนําไปปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองรูปแบบนี้ตองการความซื่อตรงใน
สวนของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งจะตองทําการเปดเผยในลักษณะที่แทจริงของ
มาตรการที่ใชในการตอตานความไมสงบของรัฐ ดังนั้น รูปแบบนี้จึงมุง
ประเด็นไปที่การใหสัตยาบันตอกิจกรรมตาง ๆ เชนวานั้นในภายหลังโดย
สาธารณะ ไมวาจะเปนวิธีการโดยตรงหรือโดยออมก็ตาม กระบวนการซึ่ง
นําไปสูการใหสัตยาบัน (หรือการปฏิเสธ) กิจกรรมตางเหลานี้เปนการ
สงเสริมใหมีการพิจารณาถึงผลดีผลเสียกอนการตัดสินใจภายหลังการกระ
ทําตามขอเท็จจริง พรอมกับสรางความรับผิดชอบสวนบุคคลในตัวของ
สมาชิกที่เกี่ยวของกับชุมชนแตละคนในดานศีลธรรมและทางดานการเมือง
สําหรับการปฏิบัติการตาง ๆ ที่ไดกระทําในนามของสาธารณะในระหวาง
สถานการณฉุกเฉิน192 

 
 Oren Gross และ Fionnuala Ní Aoláin ไดนําเสนอรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจองคกร
ฝายบริหารที่จะกระทําการใด ๆ ทั้งสิ้นที่คิดวาจําเปนตอการจัดการแกไขปญหาในสถานการณฉุกเฉิน 
โดยกําหนดวาหลังจากการกระทําบังเกิดผลแลวการกระทําของฝายบริหารนั้นจะตองจัดใหมีการลง
ประชามติอยางแพรหลายและกวางขวาง (Popular Referendum) ไมวาจะโดยทางตรงหรือโดยผาน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หากประชาชนตัดสินวาการกระทําตาง ๆ นั้นไมสามารถไดรับการสนับสนุน
จากรัฐธรรมนูญ ประชาชนก็สามารถบังคับใหฝายบริหารถูกลงโทษทางกฎหมายและ/หรือทาง
การเมืองได (Legal and/or Political Sanction) 
 
 
 
 

                                           
191Ibid., p. 111. 
192Ibid., pp. 112-113. 
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2.3 ความสัมพันธระหวางหลักประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ กับสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะ 

  
 เมื่อตองกลาวถึงความสัมพันธระหวางหลักประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐกับสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะแลว ก็มีความจําเปนจะตองทําความเขาใจถึงปญหาสําคัญที่รัฐเสรีประชาธิปไตยตอง
เผชิญเมื่อประสบภัยอันตรายที่คุกคามความมั่นคงของรัฐ ซึ่งเรียกกันวาสถานการณฉุกเฉิน 
 สถานการณฉุกเฉิน (A State of Emergency) เปนผลมาจากการประกาศของรัฐบาลที่ได
กระทําในการตอบโตกับสถานการณที่ไมปกติ (An Extraordinary Situation) ที่เปนตนเหตุของภัย
อันตรายอยางรายแรงตอประเทศ ซึ่งการประกาศสถานการณฉุกเฉินอาจมีการระงับการปฏิบัติหนาที่
ปกติของรัฐบาลเปนการชั่วคราว อาจเตือนพลเมืองใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามปกติของตน หรือ
อาจใหอํานาจหนวยงานราชการปฏิบัติงานตามแผนเตรียมความพรอมในสถานการณฉุกเฉินตลอดจน
จํากัดหรือระงับสิทธิและเสรีภาพตาง ๆ ของบุคคล รวมทั้งสิทธิมนุษยชนอีกดวย 
 ความจําเปนที่จะตองประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นอาจเกิดขึ้นจากสถานการณตาง ๆ 
หลากหลายรูปแบบ อาทิ การปฏิบัติการตอสูดวยอาวุธที่เปนปฏิปกษกับรัฐโดยอาจมีปจจัยสําคัญมา
จากภายนอกหรือมาจากภายใน ภัยพิบัติธรรมชาติ (A Natural Disaster) การจลาจลกลางเมือง 
(Civil Unrest) โรคระบาด (An Epidemic) วิกฤติทางเศรษฐกิจหรือทางการเมือง (A Financial or 
Economic Crisis) หรือการนัดหยุดงานประทวงทั่วไป (A General Strike) 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบอบเผด็จการ สถานการณฉุกเฉินจะไมใชเหตุการณที่เกิดขึ้นผิดไป
จากปกติธรรมดา ซึ่งสถานการณการณฉุกเฉินอาจคงอยูยืนนานตราบเทาที่ระบอบเผด็จการนั้นดํารง
อยู ในบางเหตุการณอาจมีการประกาศกฎอัยการศึกดวยเพื่ออนุญาตใหเจาหนาที่ทหารมีอํานาจมาก
ขึ้นในการปฏิบัติการ 
 ถอยคําอื่น ๆ ที่ใชเรียกสถานการณที่มีความหมายและแนวคิดรวมทั้งแนวปฏิบัติในทํานอง
เดียวกับสถานการณฉุกเฉิน เชน สถานการณยกเวน (State of Exception) สถานการณการเตือนภัย 
(State of Alarm) และกฎอัยการศึก (State of Siege)193 ซึ่งสถานการณดังกลาวไดรับการหมายรวม
เปนสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ เนื่องจาก 
 ประการแรก สถานการณนั้น ๆ สงผลกระทบอยางรุนแรงและเรงดวนตอการดํารงอยูของรัฐ 
หรือในบางกรณีอาจมีการตีความใหมีผลครอบคลุมตอความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความม่ันคงของรัฐ จนถึงสถานการณที่อาจสงผลตอความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความรุงเรืองของรัฐได 
 ประการที่สอง สถานการณนั้น ๆ ทําใหระบอบประชาธิปไตยจําเปนตองมอบ “อํานาจพิเศษ” 
ซึ่งมีลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใหแกบุคคลหรือคณะบุคคลสามารถกระทําการรวบรัดขั้นตอน ยกเลิก 
หรือขามขั้นตอนการดําเนินการตามระบบปกติ ทั้งในสวนของอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการได 

                                           
193Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, States of 

Emergency, para. 1, Retrieved August 12, 2011 from http://www.dcaf.ch 
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 ประการที่สาม ภายใตสถานการณดังกลาว บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดรับมอบ “อํานาจ
พิเศษ” นั้น สามารถระดมทรัพยากร สรรพกําลัง (ทั้งทหาร ตํารวจ กองกําลังอาสาสมัคร) สามารถ
บังคับและใชความรุนแรงเพ่ือจัดการใหสถานการณกลับคืนสูสภาพปกติไดโดยเร็ว 
 ประการสุดทาย ในสถานการณฉุกเฉิน บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดรับมอบ “อํานาจพิเศษ” 
ยอมสามารถใชอํานาจดังกลาวลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง ทั้งในฐานะที่เปนสิทธิมนุษยชน 
และในฐานะที่เปนสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและตามตัวบทกฎหมายได ตั้งแต
สิทธิและเสรีภาพในบุคคล เคหสถาน การเดินทาง ที่อยูอาศัย การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ไป
จนถึงเสรีภาพในการสมาคม การชุมนุมโดยสงบ การแสดงความคิดเห็น และอ่ืน ๆ194 
 สถานการณฉุกเฉินจึงเปนชวงระยะเวลาที่อันตรายมากที่สุดตอการคุกคามสิทธิมนุษยชน  
เมื่อเปนเชนนี้ การปกปองสิทธิมนุษยชนในระยะเวลานั้นจึงเปนความสําคัญยิ่งแกชีวิตมนุษย ใน
สถานการณเหลานี้ หลักการปกติของรัฐธรรมนูญจะตองใหวิธีการตอความจําเปนที่มีความสําคัญกวา
ในการจัดการตอสถานการณฉุกเฉิน ระบบกฎหมายทุกระบบไดจัดหาเครื่องมือพิเศษเพื่อที่จะจัดการ
กับสถานการณฉุกเฉิน เหตุการณตาง ๆ ในศตวรรษที่ 20 นํามาซึ่งผูที่รางรัฐธรรมนูญ (Constitution-
Framers) ยุคใหมทั้งหลายจะตองใหความสนใจดวยความเปนหวงตอปญหามากยิ่งขึ้น สถานการณ
ฉุกเฉินเปนสิ่งที่มีอยูในขณะนี้ทั่วโลก ยกตัวอยาง ในชวงระยะเวลาป ค.ศ.1985 และ 1992 มี 80 
ประเทศทั่วโลกที่ไดประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งจํานวนตัวเลขนี้เปนผลสรุปโดย The President 
of the Inter-Parliamentary Symposium on “Parliament: Guardian of Human Rights” ณ 
กรุง Budapest ในระหวางวันที่ 19-22 พฤษภาคม 1993195 
 ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัย หรือแมกระทั่งสถานการณที่สงผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมอันดีงาม หรือสถานการณอื่น ๆ ก็มักจะเกิดขออางวาเปน “สถานการณฉุกเฉิน” เพื่อเปน
เหตุผลหรือตรรกะในการนําไปสูการเพิ่มอํานาจพิเศษ การผูกขาดการสั่งการ และการดําเนินการโดย
รวบรัดขั้นตอนในวิธีการปฏิบัติตามปกติ การอางสถานการณฉุกเฉินจึงเปนสิ่งที่ “เปนปญหา” สําคัญ
ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งไมเพียงจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเทานั้น แตจะเกิดขึ้นในแทบทุกประเทศ
ของโลกอีกดวย ทั้งนี้ เนื่องจากการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบที่ตองทํางานอยาง
รอบคอบและรัดกุม โดยยึดหลักการแบงแยกอํานาจ การมีผูแทน การมีสวนรวมของประชาชน การ
ตรวจสอบและถวงดุลซึ่งกันและกัน การมีเสรีภาพในแสดงขอมูลและความคิดเห็น ฯลฯ เปนกลไก
สรางความโปรงใสและเสถียรภาพ เมื่อยามตองเผชิญหนากับสถานการณฉุกเฉิน196 ปญหาที่สําคัญ

                                           
194วีระ สมบูรณ, “ประชาธิปไตยกับสถานการณฉุกเฉิน (3),” มติชน สุดสัปดาห 26, 1329 

(กุมภาพันธ 2549): 39. 
195Renata Deskoska, Restrictions of Human Rights in Emergency Situation, 

p. 1, Retrieved November 20, 2012 from http://www.enelsyn.gr /.../Paper% 20by% 
20Pro%20Renata%20De... 

196วีระ สมบูรณ, “ประชาธิปไตยกับสถานการณฉุกเฉิน (1),” มติชน สุดสัปดาห 26, 1327 
(มกราคม 2549): 38. 



70 

ดังกลาว คือ ระบอบประชาธิปไตยจะมีวิธีจัดการกับสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไดอยางไร โดยไมให
สถานการณฉุกเฉินนั้นมาทําลายหลักการและคุณคาของสถาบันในระบอบประชาธิปไตยเสียเอง กลาว
อีกนัยหนึ่ง เมื่อมีสถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้น รัฐเสรีประชาธิปไตยอาจจําเปนตองอนุญาตใหมีการใช 
“อํานาจเผด็จการ” หรืออํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉินได แตจะดําเนินการอยางไรใหอํานาจ
ดังกลาวนี้มีความชอบธรรม มีความชัดเจนโปรงใสและไมกลับมาเปนสิ่งทําลายลางหลักการและคุณคา
ของสถาบันในระบอบประชาธิปไตยเสียเอง ทั้งนี้ เพราะอํานาจเผด็จการหรืออํานาจพิเศษดังกลาวใน
ลักษณะนี้ยอมมีนัยสําคัญตอหลักการและคุณคาของสถาบันในระบอบประชาธิปไตยอยางยิ่ง197 
 ดังที่ Clinton Rossiter ไดกลาวไวอยางชัดเจนในผลงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ
ฉุกเฉินที่มีชื่อวา“เผด็จการโดยรัฐธรรมนูญ: รัฐบาลยามวิกฤติในยุคประชาธิปไตยสมัยใหม (Constitutional 
Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies) โดยสรุปในป ค.ศ.1948 วา 
“ไมมีการเสียสละใดที่จะมีความยิ่งใหญเกินกวาการเสียสละเพื่อประชาธิปไตยของพวกเรา อยางนอย
ที่สุดก็เสียสละเปนการชั่วคราวในตัวของประชาธิปไตยเอง” “. . .No Sacrifice is too Great for 
our Democracy, Least of all the Temporary Sacrifice of Democracy Itself” สิ่งที่สําคัญยิ่ง
ตอการใหเหตุผลของเขา คือ การยืนยันวาการปกครองแบบเผด็จการซึ่งจําเปนในการโตตอบตอ
สถานการณฉุกเฉินนั้นสามารถกระทําไดภายใตรัฐธรรมนูญ ในกรณีนี้ Clinton Rossiter ไดยกกรณี 
Roman Dictatorship ใหดูเปนตัวอยางซึ่งเปนกรณีที่บุคคลคนหนึ่งซึ่งไดรับมอบอํานาจอยางถูกตอง
ตามกฎหมายใหเปนบุคคลที่ไดรับความไววางใจในการทําภาระหนาที่ฟนฟูวิกฤติการณใหกลับสู
สภาวะปกติและนํารัฐบาลใหกลับสูสภาพเดิม แลวทําการสงมอบอํานาจกลับคืนยังเจาหนาที่ที่ปฏิบัติ
หนาที่ในยามปกติทันทีที่ไดบรรลุวัตถุประสงค 
 Clinton Rossiter ไดศึกษาความเปนมาของอํานาจเผด็จการ (Dictator) ในสาธารณรัฐโรมัน
วา ในยามที่เกิดวิกฤติการณสภาซีเนตโรมัน (Senate) อาจมีมติ (Consultum Senatus) ใหอํานาจ
กงสุล (Consul) ซึ่งเปนผูใชอํานาจบริหารสูงสุดของประเทศ ใหเปนผูแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผู
เผด็จการ (Dictator) เพื่อที่จะเปนผูใชอํานาจแกไขปญหาในยามวิกฤตินั้น198 
 โดยปกติแลว กงสุลซึ่งมีอยูสองคนจะทํางานรวมกันในการแตงตั้งผูเผด็จการ (Dictator) แต
บางครั้งก็จะใชวิธีการจับสลากเลือกกงสุลคนใดคนหนึ่งใหเปนผูทําการแตงตั้งผูเผด็จการ แตในทุก
กรณีจะมีกฎที่เขมงวด ประการที่หนึ่งก็คือ บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจะทําการเลือกตนเองไมได  
ขอจํากัดพื้นฐานประการที่สองคือ ผูเผด็จการถูกจํากัดใหอยูในวาระไดเพียง 6 เดือนเทานั้น และไมวา
สถานการณจะเปนอยางไรก็ตาม จะไมสามารถเปนตอไดอีก199 ทั้งนี้ ชาวโรมันมีความเชื่อวาหากใหผู
เผด็จการใชอํานาจอาญาสิทธิ์โดยสมบูรณในเวลาที่ยาวนานกวา 6 เดือนก็จะเปนโอกาสใหผูเผด็จการ
ใชอํานาจอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเปนผูเผด็จการในอํานาจ ไมฟงเสียงผูใด อีกทั้งใชอํานาจในทางที่มิ
ชอบ ดังนั้น การใชอํานาจอาญาสิทธิ์เพื่อแกไขปญหาของบานเมืองโรมันควรจะใชในระยะเวลาอันสั้น
ไมเกิน 6 เดือนหรือครึ่งป 

                                           
197เรื่องเดียวกัน, หนา 39. 
198Clinton L. Rossiter, op. cit., pp. 19-20. 
199Bruce Ackerman, op. cit., p. 1046. 
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 Clinton Rossiter ใหเหตุผลวา มีขอเท็จจริงอันเปนพื้นฐาน (Fundamental Facts) อยู 3 
ประการที่กําหนดเหตุผลอันสมควรสําหรับหลักการของเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญ (Constitutional 
Dictatorship) ประการแรกคือ ระบบอันสลับซับซอนเกี่ยวกับรัฐบาลประชาธิปไตย ประการที่สองคือ 
รัฐบาลประชาธิปไตยไดรับการออกแบบมาเพื่อทําหนาที่ในชวงเวลาที่มีความสงบ และประการที่สาม
คือ รัฐบาลดังกลาว “มักจะไมมีความสามารถพอสําหรับวิกฤติการณทางรัฐธรรมนูญอันรายแรงที่มีมา
โดยฉุกเฉิน” เมื่อเปนดังนี้ Clinton Rossiter จึงไดนําเสนอวา “. . .ในชวงเวลาที่มีภาวะวิกฤติ รัฐบาล
ในระบอบรัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตยจะตองไดรับการปรับเปลี่ยนสภาวะใด ๆ ก็ไดเปนการชั่วคราว 
เพื่อความจําเปนที่จะเอาชนะภยันตรายและฟนฟูสภาวะปกติใหกลับคืนมา ผลก็คือ รัฐบาลจะตองมี
อํานาจเพิ่มมากข้ึนและประชาชนก็จะมีสิทธินอยลง”200 รัฐบาลที่ปรับเปลี่ยนสภาพใหมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะตัวที่มีความเขมแข็ง ซึ่งอาจมีผลเทากับเปนรัฐบาลที่ปกครองแบบเผด็จการที่สมบูรณ 
(Outright Dictatorship) เชนนี้ สามารถกระทําไดดวยเพียงวัตถุประสงคประการเดียวคือ เปนการ
พิทักษรักษาไวซึ่งเอกราชของรัฐ ธํารงรักษาไวซึ่งระเบียบปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งการปกปองไว
ซึ่งสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองและทางสังคมของประชาชน 
 นอกจากนั้น Clinton Rossiter ยังไดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ “รัฐบาลในยามวิกฤต”ิ หรือ
รัฐบาลภายใตสถานการณฉุกเฉินในสหพันธรัฐเยอรมนี ซึ่งนําไปสูระบอบเผด็จการของฮิตเลอรและ
พรรคนาซีในที่สุด อีกทั้งยังไดศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตอบโตกับสถานการณฉุกเฉินที่ประเทศ
ประชาธิปไตยทั้งสี่ประเทศไดเผชิญ ไดแก สหรัฐอเมริกา (ค.ศ.1861-1945) อังกฤษ (กอน ค.ศ.1914-
1945) ฝรั่งเศส (ค.ศ.1919-1940) และสหพันธรัฐเยอรมนี ในชวงสาธารณรัฐไวมาร (ค.ศ.1919-1933) 
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงองคกรและวิธีการของเผด็จการที่ไดนํามาใชระหวางชวงเวลาที่มีสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะอยางรุนแรง โดยกลุมบุคคลที่ไดรับสิทธิพิเศษ (Free Men) ของสังคมประชาธิปไตยยุคใหม 
ซึ่งสิ่งเหลานี้เรียกวา “เผด็จการโดยรัฐธรรมนูญ” (Constitutional Dictatorship) 
 จากการศึกษาโดยการวิเคราะหขอดีและขอเสียอยางละเอียดดังกลาว Clinton Rossiter ได
อธิบายใหเห็นวา ผลกระทบจากการใชอํานาจเผด็จการในสถานการณฉุกเฉินนั้น มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงระบบกฎหมาย สถาบัน และหลักการของประชาธิปไตยอยางถึงรากถึงโคนในทุกครั้งและ
เปนการยากที่จะฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพเดิมกอนหนาที่จะไดมีการใชอํานาจดังกลาวได เพราะฉะนั้น 
สังคมที่มีเงื่อนไข กลไก และกฎหมายรองรับและตรวจสอบความชอบธรรมของการใชอํานาจดังกลาว
อยางเปนระบบและชัดเจนเทานั้น จึงจะสามารถยับยั้งและลดทอนผลกระทบของความเสียหายได แต
หากในกรณีท่ีสังคมใดเปดโอกาสใหการใชอํานาจเผด็จการในนามของสถานการณฉุกเฉินกระทําการได
อยางไมมีขอบเขตหรือไมมีขีดจํากัด การใชอํานาจนั้นก็จะมีการขยายไปไดอยางรวดเร็ว กวางขวาง 
จนกระทั่งนําไปสูความลมสลายของระบอบประชาธิปไตยและสังคมท้ังหมดไดในที่สุด201 

                                           
200“In time of crisis a democratic, constitutional government must be 

temporarily altered to whatever degree is necessary to overcome the peril and 
restore normal conditions. . . that is, government will have more power and the 
people fewer rights.” 

201วีระ สมบูรณ, “ประชาธิปไตยกับสถานการณฉุกเฉิน (1),” มติชนสุดสัปดาห, หนา 39. 
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 อยางไรก็ตาม Clinton Rossiter ก็มีความกังวลใจที่จะเนนความสําคัญของคําคุณศัพท คําวา 
“โดยรัฐธรรมนูญ” (Constitutional) ที่ขยายความคํานาม คําวา “เผด็จการ” (Dictatorship) สิ่งที่
แยกขอแตกตางของเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญ (Constitutional Dictatorship) จากเผด็จการฟาสซิสต 
(Fascist Dictatorship) สิ่งนั้นก็คือ ลักษณะชั่วคราว (Temporary) และการหยุดยั้งตนเอง (Self-
Destructive) และ “เหตุผลที่จะคงเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญอยูก็เฉพาะแตเม่ือมีวิกฤติการณท่ีรายแรง
เทานั้น เมื่อวิกฤตินั้นหมดไป เผด็จการโดยรัฐธรรมนูญก็ตองไปเชนกัน” Clinton Rossiter จึงได
นําเสนอวา การใชอํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑพื้นฐาน 
11 ประการ ซึ่งเปนหลักการที่ Clinton Rossiter นําเสนอบนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยที่
ปกครองโดยมีรัฐธรรมนูญใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนเปนพื้นฐาน และพลเมืองเลือกตั้ง
ผูแทนเขาสูรัฐสภา ดังนี้202 
 1.  การใชอํานาจเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญในสถานการณฉุกเฉินจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีความ
จําเปนอยางยิ่งหรือเปนสิ่งที่จะขาดเสียมิไดที่จะพิทักษรักษาไวซึ่งรัฐและรัฐธรรมนูญของประเทศ 
Clinton Rossiter กลาววา “สิ่งนี้เปนประการแรก และเปนขอบัญญัติอันสูงสุดของเผด็จการโดย
รัฐธรรมนูญ (Constitutional Dictatorship)203 จากประวั ติศาสตรยามวิ กฤติของประเทศ
ประชาธิปไตยสมัยใหม แสดงใหเห็นวาฝายบริหารมักจะเรียกหาอํานาจที่เพิ่มมากขึ้นมากกวาความจํา
เปนจริง ๆ และศาลก็มักจะไมสามารถสกัดกั้น หรือทําใหความตองการของฝายบริหารดังกลาวนั้น
ลดลงไดเลย ดังนั้น การพิสูจนความตองการสําหรับหลักเกณฑประการนี้ ก็จะขึ้นอยูกับสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเปนผูพิจารณา ในขณะท่ีภาระการพิสูจนอยางตรงไปตรงมาก็จะตกอยูกับบุคคลที่เรียกรองให
มีผูเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญเปนการเฉพาะ 
 2.  การตัดสินใจที่จะใหมีอํานาจเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญในสถานการณฉุกเฉินจะเปนการ
ตัดสินใจของผูใชอํานาจดวยตนเองมิได กลาวอีกนัยหนึ่ง ผูเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญจะแตงตั้งตนเอง
มิได (No Constitutional Dictator should be Self-Appointed) ในประเทศประชาธิปไตยสวน
ใหญ ฝายนิติบัญญัติจะเปนตัวแทนที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบที่จะตัดสินใจขั้นสุดทายในการเริ่มตน
ประกาศใชอํานาจเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญ 
 3.  อํานาจเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญหรืออํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉิน จะตองมี
ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดอยางชัดเจน ฝายบริหารจะใชอํานาจเผด็จการดังกลาว โดยไมกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดไมได 
 4.  การใชอํานาจเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญ หรือการดําเนินการใด ๆ ของรัฐที่จําเปนตอการ
ปกปองประเทศจากศัตรูในสถานการณฉุกเฉิน จะตองกระทําอยางชอบธรรมโดยมีบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายรองรับ 

                                           
202หลัก 11 ประการนี้แบงออกไดเปนสามสวน สวนแรก มี 3 ขอ วาดวยจุดเริ่มตนหรือการ

ประกาศสถานการณฉุกเฉิน สวนที่สอง มี 4 ขอ วาดวยขั้นตอนการบริหารอํานาจพิเศษในสถานการณ
ฉุกเฉิน และสวนที่สาม มี 4 ขอ วาดวยการสิ้นสุด หรือการยกเลิกสถานการณฉุกเฉิน; เรื่องเดียวกัน 
หนา 39. 

203Clinton L. Rossiter, op. cit., p. 298. 
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 Clinton Rossiter กลาววา “การใหอํานาจใด ๆ แกรัฐบาลที่จําเปนเพื่อการปกปองประเทศ
จากศัตรู แตอํานาจนั้นตองมีพ้ืนฐานมาจากรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซึ่งจะทําใหอํานาจเผด็จการเปน
สิ่งที่ชอบดวยกฎหมาย สิ่งนี้คือความจําเปนพื้นฐานสําคัญของเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญ”204 
 5.  สถาบันที่มีอยูตามปกติจะตองไมถูกประกาศวา เปนสิ่งที่ไมคูควรกับสถานการณวิกฤตินั้น 
เวนแตวาความไมคูควรนั้นจะปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน สถาบันที่ใชอํานาจเผด็จการจะตองไมถูก
นํามาใชเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการปกติ รวมทั้งการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือสิ่งใด ๆ 
มากไปกวาความจําเปนอยางยิ่งยวด เพื่อจะเอาชนะสถานการณฉุกเฉินอันวิกฤตนั้น205 กลาวคือ 
มาตรการ นโยบาย กระบวนการ หรือสถาบันในการใชอํานาจเผด็จการหรืออํานาจพิเศษ รวมทั้งการ
งดเวน หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะตองกระทําเทาที่จําเปนอยางยิ่งยวด เพื่อที่จะแกไข
สถานการณฉุกเฉินนั้น เทานั้น206 
 6.  มาตรการตาง ๆ ที่นํามาใชระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉิน จะตองไมมีลักษณะ 
หรือผลสืบเนื่องเปนการถาวรตลอดไป 
 Clinton Rossiter กลาววา207 “กฎหมายที่จะบังคับใชอยางถาวร ไมวาจะนํามาใชในเวลา
ปกติหรือไมปกติก็ตาม เปนหนาที่ของรัฐสภาเปนผูบัญญัติ โดยนัยเดียวกัน การพิจารณาและการ
ลงโทษของศาลพิเศษในสถานการณฉุกเฉินจะตองไดรับการตรวจสอบโดยศาลปกติ ภายหลังจาก
สถานการณฉุกเฉินไดสิ้นสุดลง” 
 7.  รัฐบาลในยามวิกฤติในการทําหนาที่ปกปองรัฐธรรมนูญ ควรเปนรัฐบาลผสม ซึ่งอํานาจ
เผด็จการโดยรัฐธรรมนูญมักจะเปนเรื่องราวของบุคคลคนเดียว หลักเกณฑในการที่มีตัวแทนหลายฝาย
เขารวม จะเปนเครื่องเตือนใจใหทุกฝายตระหนักในความรูสึกรับผิดชอบ 
 8.  การกระทําทุก ๆ ประการภายใตอํานาจเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญจะตองคงไวซึ่งความ
รับผิดชอบอยางสูงสุด หลักเกณฑนี้จะตองนํามาบังคับใชกับบุคคลซึ่งถูกกลาวหาวาใชอํานาจไปในทาง
ที่มิชอบ หรือเกินเลยตอความจําเปนในสถานการณวิกฤตดังกลาว บอยครั้งที่ไมอาจเปนไปไดที่จะ
เรียกรองเอาความผิดจากเจาหนาที่ในชวงเวลาทีก่ําลัง “เผชิญวิกฤต” อยูได แตเมื่อสิ้นสุดสถานการณ
ฉุกเฉินแลว เจาหนาที่ดังกลาวตองมีความรับผิดชอบในการกระทําของเขาติดตามมา208 กลาวคือ 
ภายใตสถานการณฉุกเฉินอํานาจพิเศษ หรืออํานาจเผด็จการมีแนวโนมที่จะกระทําตามอําเภอใจได
อยางงายดายและหากปลอยใหมีการใชอํานาจนั้นได โดยไมตองมีความรับผิดชอบในภายหลังยอมเปด
โอกาสใหมีการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ (โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิทธิในชีวิต รางกาย ทรัพยสิน และ

                                           
204Ibid, p. 300. 
205Ibid, p. 302. 
206วีระ สมบูรณ, “ประชาธิปไตยกับสถานการณฉุกเฉิน (4),” มติชน สุดสัปดาห 26, 1330 

(กุมภาพันธ 2549): 38. 
207Clinton L. Rossiter, op. cit., p. 303. 
208วีระ สมบูรณ, “ประชาธิปไตยกับสถานการณฉุกเฉิน (จบ),” มติชน สุดสัปดาห 26, 1331 

(กุมภาพันธ 2549): 28. 
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กระบวนการยุติธรรม) ไดอยางไมมีขีดจํากัด รวมทั้งเปดโอกาสใหสามารถทําลายองคกร สถาบัน และ
โครงสรางทางสังคมไดอยางกวางขวาง209 
 9.  การตัดสินใจที่จะยุติการใชอํานาจพิเศษ หรืออํานาจเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญดังกลาว 
จะตองกระทําโดยบุคคล กลุมบุคคล หรือสถาบันที่มิไดเปนผูใชอํานาจนั้น เชนเดียวกับการตัดสินใจที่
จะประกาศใชอํานาจพิเศษหรืออํานาจเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญ210 หลักขอนี้ยอมสอดคลองกับหลัก
ขอที่สอง และขอที่สาม วาดวยการประกาศสถานการณฉุกเฉิน เพราะฉะนั้นในระบอบรัฐสภา การ
ประกาศยุติสถานการณฉุกเฉินจะตองกระทําโดยรัฐสภาเทานั้น มิใชขึ้นอยูกับฝายบริหาร หรือคณะ
บุคคลที่เก่ียวของกับการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน211 
 Clinton Rossiter กลาววา212 “ผูประกาศการเริ่มตน และการสิ้นสุดของสถานการณฉุกเฉิน
ทั้งปวง ซึ่งเปนสถานการณที่ฝายบริหารจะไดรับมอบอํานาจพิเศษ คือสภา Congress แตตองไมใช
ประธานาธิบดี หรือรัฐสภาเปนผูประกาศ และตองไมใชพระมหากษัตริย ทั้งนี้เทาที่จะสามารถกระทํา
ไดและเปนไปไดมากที่สุด” 
 10.  การใชอํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉินหรืออํานาจเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญจะตองไม
ขยายเวลาออกไปเมื่อสิ้นสุดภาวะวิกฤตของสถานการณ ความจําเปนของการใชอํานาจพิเศษ หรือ
อํานาจเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญเพียงเพื่อใชแกปญหาในสถานการณวิกฤตเทานั้น เมื่อภาวะวิกฤต
สิ้นสุดลง การคงอยูของอํานาจพิเศษดังกลาว เปนสิ่งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ213 กลาวคือ อํานาจ
เผด็จการภายใตสถานการณฉุกเฉินหรือวิกฤติจะตองมีระยะเวลาเทาที่จําเปนตอการแกไขปญหาใน
สถานการณฉุกเฉินหรือวิกฤตนั้น ๆ เทานั้น214 
 11.  สิ่งที่จะตองติดตามมาหลังจากการสิ้นสุดของวิกฤติการณหรือสถานการณฉุกเฉิน คือ 
การฟนฟูการบริหารราชการของรัฐบาลใหกลับสูสภาพเดิมเหมือนกอนการใชอํานาจพิเศษหรืออํานาจ
เผด็จการโดยรัฐธรรมนูญอยางสมบูรณโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได215 กลาวคือ เมื่อสิ้นสุดสถานการณ
ฉุกเฉินแลว จะตองทําใหกระบวนการใชอํานาจ สภาพทางการเมือง การปกครอง และกระบวนการ
ยุติธรรมกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว และไมเปดโอกาสใหมีความสืบเนื่องของอํานาจพิเศษหรือเผด็จ
การใด ๆ มีตอไป ทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย216 

                                           
209เรื่องเดียวกัน, หนา 28. 
210Clinton L. Rossiter, op. cit., p. 305. 
211วีระ สมบูรณ, “ประชาธิปไตยกับสถานการณฉุกเฉิน (จบ),” มติชน สุดสัปดาห, หนา 28. 
212“Congress, not the President, Parliament, not the Crown ought to declare 

the  beginning and end of all emergencies in which the executive is to be given 
abnormal  powers, so far as is practicable and possible.”; Clinton L. Rossiter, op. cit., 
pp. 305-306.  

213Ibid., p. 306. 
214วีระ สมบูรณ, “ประชาธิปไตยกับสถานการณฉุกเฉิน (จบ),” มติชน สุดสัปดาห, หนา 28. 
215Clinton L. Rossiter, op. cit., p. 306. 
216วีระ สมบูรณ, “ประชาธิปไตยกับสถานการณฉุกเฉิน (จบ),” มติชน สุดสัปดาห, หนา 28. 
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 กลาวโดยสรุป ประเทศที่สถาปนาระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเปนหลัก
รัฐธรรมนูญที่มีการแบงแยกการใชอํานาจและกระบวนการตรวจสอบและถวงดุล (Check and 
Balance) สงผลใหองคกรของรัฐตองดําเนินการดวยความโปรงใส เปนธรรม โดยเปดโอกาสให
ประชาชนรับรู ดวยเหตุเชนนี้ การเขาถึงและตรวจสอบขอมูลขาวสารของทางราชการ อีกทั้งการ
ปฏิบัติการขององคกรของรัฐจะตองไดรับการประกัน เพื่อให เกิดความชอบธรรมตามหลัก
ประชาธิปไตยดังที่ไดกลาวมา องคกรของรัฐจะตองตระหนักอยูเสมอวา การใชอํานาจพิเศษในยามที่มี
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะนั้นตองเคารพตอหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม (Rule of Law) กลาวคือ 
รัฐตาง ๆ จะตองเคารพตอพันธกรณีของตนในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในชวงระยะเวลาที่มีความ
ขัดแยงและสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ ซึ่งเปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศ หลักการปกครอง
โดยกฎหมาย (The Rule of Law) และหลักการตาง ๆ ในระบอบเสรีประชาธิปไตย (Principles of 
Democracy) มาตรการทุก ๆ มาตรการที่ไดนํามาใชระงับสิทธิมนุษยชนเปนการชั่วคราวที่อยูภายใต
หลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogation) จะตองไดสัดสวน ไม
เปนการเลือกปฏิบัติ มีความเคารพตอพันธกรณีระหวางประเทศของตน และจะตองกระทําเทาที่
จําเปนตามความฉุกเฉินของสถานการณ (Strictly Required by the Exigencies of the Situation) 
และจะตองใสใจในความเดือดรอนและความรูสึกนึกคิดของประชาชนผูไดรับความเดือดรอนดวย และ
หากมีเหตุจําเปนจนไมอาจจะหลีกเลี่ยงได จนตองเกิดความเสียหายก็จะตองระมัดระวังใหเกิดผล
เสียหายอยางนอยที่สุดเทาที่จะทําได217 ดังที่จะไดกลาวรายละเอียดในบทตอไป 

                                           
217กิติศักดิ์ ปรกต,ิ “หลักกฎหมายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย: หลักสําคัญท่ีถูกมองขาม,” 

ใน หนังสือ 60 ป ดาราพร รวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาส 60 ป รองศาสตราจารย ดร.ดาราพร 
ถิระวัฒน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเดือนตุลา, 2555), หนา 53-54. 



 
บทท่ี 3 

 
หลักเกณฑเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 

ตามกฎหมายระหวางประเทศ 

 
 ในชวงเวลาท่ีเกิดสงครามหรือมีสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ (Public Emergency) รัฐตาง ๆ 
ไดรับอนุญาตใหเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิบางประเภทที่ไดรับการ
คุมครองโดยสนธิสัญญาระหวางประเทศ ในการใชอํานาจกระทําการเชนนี้รัฐจะตองรับประกันวาการ
เลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน จะตอง
เปนไปตามที่กําหนดอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ (Strictly Required by the 
Exigencies of the Situation) และมาตรการเชนนี้จะตองสอดคลองกับพันธกรณีอ่ืน ๆ ของรัฐที่ตอง
กระทําภายใตกฎหมายระหวางประเทศ  
 ดังนั้น ในบทที่ 3 นี้จึงจําเปนตองศึกษาถึงคํานิยาม “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” (Public 
Emergency) รวมทั้ง หลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน
ในระหวางสถานการณฉุกเฉิน (Derogations from Human Rights Obligations during States of 
Emergency) ที่ไดรับการรับรองและคุมครองตามขอตกลงระหวางประเทศ โดยมีรายละเอียดดัง 
ตอไปนี้ 
 

3.1  คํานิยามของคําวา สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ (Public Emergency) 
 
 คําวา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” (Public Emergency) ในกติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 (ICCPR) อนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน  
ค.ศ.1950 รวมทั้งอนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1969 ดังที่จะไดกลาวถึงรายละเอียดใน
หัวขอตอไป ตางก็ไมไดใหคํานิยามศัพทเฉพาะของคําวาสถานการณฉุกเฉินสาธารณะเอาไววามี
ความหมายอยางไร เพียงแตบัญญัติไววา “ในยามที่เกิดสถานการณฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความ
อยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ. . .” (In Time of Public Emergency which Threatens the 
Life of the Nation. . .) อยางไรก็ตาม องคกรที่ทําหนาที่ติดตามตรวจสอบระหวางประเทศที่ไดกอตั้ง
ขึ้นภายใตสนธิสัญญาตาง ๆ เหลานี้ โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการและศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได
ตีความหมายของถอยคําดังกลาวไวอยางกวาง ๆ และไดกําหนดสิ่งที่มีคุณคาในระบบกฎหมายเพื่อการ
พิจารณาถึงความหมายและขอบเขตของคําวา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” เอาไว และเนื่องจาก
ขอเท็จจริงที่บทบัญญัติในขอ 4 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(ICCPR) และขอ 15 ของอนุสัญญายุโรปฯ (ECHR) มีความคลายคลึงกัน โดยเฉพาะขอความในเงื่อนไข
ของการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ (The Derogation Clause) ดังนั้น การพิจารณา
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และคําวินิจฉัยในขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับบทบัญญัติขอ 15 แหงอนุสัญญายุโรปของศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรปจึงสามารถนํามาใชกับกรณีตาง ๆ ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR) ไดดวยอยางปราศจากขอสงสัย 
 การตีความหมายที่มีความสําคัญของคําวา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” ในขอ 15 แหง
อนุสัญญายุโรปฯ (ECHR) ไดกระทําขึ้นในคดี Lawless v. Republic of Ireland218 หรือที่เรียกวาคดี 
Lawless Case คณะกรรมาธิการยุโรปไดมีโอกาสที่จะตีความหมายบทบัญญัติของการเลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีฯ ตามขอ 15 ของอนุสัญญายุโรปฯ (ECHR) ซึ่งคดีนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ควบคุมตัวบุคคลเพศชายคนหนึ่ง ซึ่งมีอายุ 22 ปและมสีัญชาติเปนชาวไอริช ในกรณีที่มีความสงสัยวา
เขาเปนสมาชิกของขบวนการกอการรายเพื่ออิสรภาพไอรแลนด (Irish Republican Army: IRA) 
เจาหนาที่ไดควบคุมตัวเขาไวโดยปราศจากการตั้งขอกลาวหาหรือการพิจารณาคดี ในบริเวณคาย
กักกันนักโทษการเมือง ซึ่ ง เปนไปตามคําสั่ งที่ออกโดยรัฐมนตรีว าการกระทรวงยุติธรรม 
คณะกรรมาธิการฯ ไดพิจารณาตัดสินดวยการลงมติดวยคะแนนเสียง 9: 5 วา มีสถานการณฉุกเฉินคง
อยูในไอรแลนดในเวลาที่บทบัญญัติของอนุสัญญาไดถูกลวงละเมิด และมาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือ
ระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ ไดรับการพิสูจนวาเปนสิ่งที่มีเหตุผลถูกตองแลว 
 คณะกรรมาธิการฯ ไดใชโอกาสนี้ที่จะทําใหมาตรฐานของการตรวจสอบที่จะนํามาใชเมื่อตอง
พิจารณาถึงการกําหนดมาตรการของการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ ภายใตอนุสัญญา
ยุโรปใหชัดเจนมากขึ้น คณะกรรมาธิการฯ ถือวาในการพิจารณาตัดสินวาสถานการณฉุกเฉินยังคง
ดํารงอยูหรือไมนั้น สถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่คุกคามการดํารงอยูของประเทศชาตินั้นจะตอง
ไดรับการพิจารณาในความหมายปกติและธรรมดา (Natural and Ordinary Meaning) ในการใช
มาตรฐานนี้คณะกรรมาธิการฯ ไดพิจารณาวา สถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่คุกคามความอยูรอด
ปลอดภัยของประเทศ (Public Emergency Threatening the Life of the Nation) นั้น ตองเปน
สถานการณฉุกเฉินหรือมีวิกฤติเปนกรณีพิเศษและใกลจะถึงที่มีผลกระทบตอประชากรโดยทั่วไป 
โดยเฉพาะคือ กอใหเกิดภัยคุกคามตอชีวิตที่รวมกลุมกันเปนระบบของชุมชนซึ่งกอตัวกันขึ้นเปนรัฐ219 
 คณะกรรมาธิการฯ ไดใหขอสังเกตตอไปอีกวา ในขณะท่ีจะตองตัดสินใจประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน รัฐบาลสมควรจะมีอํานาจในการใชดุลพินิจ (Margin of Appreciation) และในที่สุด 
คณะกรรมาธิการฯ ไดวินิจฉัยวา การมีอยูของขบวนการกอการรายเพื่ออิสรภาพไอรแลนด (IRA) ใน
ลักษณะที่เปนองคกรที่ผิดกฎหมายที่ทุมเทอยูกับการใชความรุนแรง และภยันตรายที่ขบวนการกอ
การรายเพื่ออิสรภาพไอรแลนด (IRA) เปนตนเหตุตอสาธารณรัฐไอรแลนดนั้นมีเหตุผลเพียงพอตอการ
อางสิทธิของรัฐบาลในการนําหลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ มาใช 
 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปก็ไดวินิจฉัยคลายคลึงกันวา รัฐบาลไอรแลนดมีเหตุผลเพียงพอตอการ
นํามาตรการการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนมาใช โดยอาง

                                                           

 
218

 Lawless v. Republic of Ireland (European Court of Human Rights, 1957-61) 
 219J. G. Merrills and A. H. Robertson, Human Rights in Europe: A Study of 
the European Convention on Human Rights, 4th ed. (New York: Manchester 
University Press, 2001), p. 148. 
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ถึงการมีอยูของขบวนการกอการรายเพื่ออิสรภาพไอรแลนด (IRA) เปนภยันตรายตอความสัมพันธ
ตางประเทศ และการเพิ่มขึ้นของการดําเนินการกอการราย เปนคําวินิจฉัยที่มีความสอดคลองกับการ
วินิจฉัยของคณะกรรมาธิการฯ ที่วา ขอ 15 ของอนุสัญญายุโรปควรไดรับการตีความในความหมาย
ตามธรรมชาติและตามปกติประเพณี และที่วาสถานการณฉุกเฉินสาธารณะตองเปนสถานการณที่
กระทบตอประชากรทั้งหมดและคุกคามวิถีชีวิตที่เปนระบบของชุมชน 
 คํานิยามความหมายของคําวาสถานการณฉุกเฉินสาธารณะไดรับการพัฒนาและอธิบาย
ความหมายอยางชัดเจนขึ้นตอไปในคดี Greek Case220 ในป ค.ศ.1967 กองกําลังทหารกรีกได
ประกาศกฎอัยการศึก ทําการยึดอํานาจจากรัฐบาลในขณะนั้น ระงับการใชบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
หลายมาตรา และจําคุกผูนําฝายคาน จากนั้นคณะทหารไดประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยอาง
หลักการเพื่อการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ ภายใตสนธิสัญญายุโรป 
 ในคดี Greek Case คณะกรรมาธิการฯ ไดใหคํานิยามของคําวาสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ
ที่แนนอนมากขึ้นวา การที่รัฐบาลจะพิจารณาตัดสินใจวา มีสถานการณฉุกเฉินสาธารณะเกิดขึ้นนั้น
จะตองประกอบดวยหลักเกณฑ 4 ประการดังตอไปนี้ 
 1.  สถานการณฉุกเฉินนั้นจะตองเกิดข้ึนอยูจริง หรือใกลจะเกิดขึ้น 
 2.  ผลกระทบของสถานการณฉุกเฉินจะตองมีผลตอประเทศชาติโดยรวมมากกวาจะเปน
เพียงแคซีกหนึ่งหรือเสี้ยวหนึ่งเสี้ยวใด (A Segment) 
 3.  สถานการณฉุกเฉินตองเปนภัยคุกคามตอวิถีชีวิตที่เปนระบบของชุมชน 

 4.  สถานการณฉุกเฉินหรือสถานการณที่ เกิดภยันตรายนั้น จะตองเปนกรณีพิ เศษ 
(Exceptional) ซึ่งมาตรการตาง ๆ ในระบบปกติ หรือขอจํากัดตาง ๆ ที่ไดรับอนุญาตจากสนธิสัญญาฯ 
ไมเพียงพอตอการธํารงไวซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ สุขภาพอนามัย และความสงบเรียบรอย221 
 คณะกรรมาธิการฯ ไดกลาวเพียงเล็กนอยถึงการใชดุลพินิจที่แสดงถึงลักษณะที่สําคัญในการ
พิจารณากําหนดเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินวา ควรใชดุลพินิจใหนอยที่สุด 
 คณะกรรมาธิการฯ ไดนําหลักเกณฑ 4 ประการดังกลาวขางตนมาปรับใชกับองคประกอบ
ของขอเท็จจริง 3 ประการที่คณะรัฐบาลทหารกรีกนํามาใชอางทําการยึดอํานาจ เพื่อพิสูจนความชอบ
ดวยเหตุผลในการนําขอ 15 ECHR มาใช ซึ่งองคประกอบของขอเท็จจริง 3 ประการดังกลาวคือ 1. มี
ภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต (The Communist Threat) 2. เปนวิกฤติการณของรัฐบาลตาม
รัฐธรรมนูญ (The Constitutional Government Crisis) 3. มีภัยคุกคามตอความสงบเรียบรอย
สาธารณะ (The Threat to Public Order) คณะกรรมาธิการฯ จึงไดพิจารณาตัดสินวา ความกังวล

                                                           
220Greek Case (European Court of Human Rights, 1969) 
221หลักฐานของขอกําหนดเหลานี้ ไดรับการยอมรับในฐานะที่เปนเกณฑมาตรฐานทาง

กฎหมายพื้นฐานในกระบวนการพิจารณาความหมายของคําวา สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ ที่
สามารถพบไดในหลักสิราคูซา (Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions 
in the International Covenant on Civil and Political Rights) นอกจากนั้น เกณฑเหลานั้น ก็ยัง
ไดรับการกลาวถึงในเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน 
(The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency) 
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ใจเกี่ยวกับความมั่นคงในอนาคตของรัฐบาลไมไดกอใหเกิดภัยคุกคามเชนวานี้ แมความกังวลใจเชนนั้น
จะเปนสิ่งที่แพรหลายก็ตาม ในที่สุดคณะกรรมาธิการฯ ไดตัดสินวา ยังไมมีสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
เปนจริงหรือใกลจะเกิดที่เปนภัยคุกคามการดํารงอยูของประเทศ 
 ตามที่คณะกรรมาธิการฯ และศาลยุโรปไดกลาวไวในคดี Greek Case รัฐภาคีของสนธิสัญญา
ยุโรปจึงมีภาระการพิสูจนในการแสดงใหเห็นวามีสถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม ในการ
ประเมินวามีสถานการณฉุกเฉินสาธารณะเกิดข้ึนจริงหรือไม และขั้นตอนที่จําเปนตอการจัดการปญหา
มีอยางไร รัฐตาง ๆ ไดรับอนุญาตใหใชดุลพินิจในการพิจารณาได เปนที่ทราบกันอยางแพรหลายวา 
หลักการการใชดุลพินิจในการพิจารณาเชนนี้ไดแสดงตัวอยางใหเห็นถึงกลไกโดยทั่วไปขององคการ
ระหวางประเทศตอภารกิจอันยุงยากที่จะรักษาดุลยภาพอํานาจอธิปไตยของรัฐภาคีที่มีตอพันธกิจ
ภายใตสนธิสัญญาในบริบทของหลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ คําวา “ในชวงเวลา
ที่มีสถานการณฉุกเฉินสาธารณะคุกคามตอการดํารงอยูของประเทศ” การใชดุลพินิจในการพิจารณา
จึงเปนการแสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระในการตัดสินใจ (Discretion) ที่ยังเหลืออยูแกรัฐในการสราง
ความแนใจถึงความจําเปนและขอบเขตของมาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตอการคุมครองสิทธิตาง ๆ ในสถานการณที่มีอํานาจเหนือกวา ภายใตเขตอํานาจหนาที่ของ
ตน222  
 ตอมา ในคดี Ireland v. United Kingdom คณะกรรมาธิการและศาลยุโรปไดพิจารณาถึง
การใชดุลพินิจในการพิจารณา ดังที่ไดพิจารณามาแลวกอนหนานี้ในคดี The Lawless Case แลวครั้ง
หนึ่ง คดีนี้เกี่ยวของกับปญหาเมื่อป ค.ศ.1976 ที่สาธารณรัฐไอรแลนดโดยเจาหนาที่ไดใชวิธีการตาง ๆ  
ที่จะตอบโตตอการกระทําความผิดทางอาญาของขบวนการ IRA ในคดีนี้ทั้งสาธารณรัฐไอรแลนดและ 
สหราชอาณาจักรไดเห็นพองตองกันวา มีสถานการณเกิดขึ้นจากผลที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นใน
ไอรแลนดเหนือ ดวยเหตุที่คณะกรรมาธิการหรือศาลยุโรปไมไดแสดงถึงการตรวจสอบที่เปนอิสระวามี
สถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้นจริงหรือไม ซึ่งบงบอกถึงเปนการยินยอมใหการพิจารณาตัดสินใจของรัฐ
เกี่ยวกับการมีอยูของสถานการณฉุกเฉินของประเทศเปนสิ่งที่เชื่อถือได 
 ศาลพิจารณาวาเปนหนาที่ประการแรกของแตละรัฐภาคีที่จะพิจารณาตัดสินใจวา สถาน 
การณฉุกเฉินสาธารณะนั้นเปนภัยคุกคามตอการดํารงอยูของประเทศชาติหรือไมนั้น เพราะรัฐมีความ
รับผิดชอบตอการดํารงอยูของประเทศ และตอจากนั้นรัฐก็ยังสามารถพิจารณาในขั้นตอนที่มีความ
จําเปนตอไปในความพยายามที่จะเอาชนะสถานการณฉุกเฉินนั้นได ดวยเหตุผลที่พวกเขาตองอยู ณ 
จุดที่ตองเผชิญกับปญหาที่มีความจําเปนที่รีบดวนโดยตรงและตอเนื่อง โดยหลักการแลวเจาหนาที่
ระดับชาติจะเปนผูที่อยูในสถานะที่ดีกวาผูพิพากษาระหวางประเทศที่จะตัดสินใจทั้งสองปญหาวา มี
สถานการณฉุกเฉินอยูเฉพาะหนาหรือไม และขอบเขตของการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธ 
กรณีฯ ที่มีความจําเปนที่จะนํามาปดปองสถานการณฉุกเฉินนั้นมีอยางไร 

                                                           
222Daniel O’ Donnell, “The Margin of Appreciation Doctrine: Standards in the 

Jurisprudence of the European Court of Human Rights,” Human Rights Quarterly 4 
(Winter 1982): 474. 
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 ตอมา ไดมีความพยายามหลาย ๆ ครั้งโดยเหลาผูนําในหมูประชาคมระหวางประเทศ (The 
International Community) ที่จะตีความหมายของคําวา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” ใน
บทบัญญัติของการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ (The Derogation Provision of the ICCPR) ของกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ความพยายามเชนวานี้ไดบรรลุถึงจุดสูงสุดในการ
พัฒนาหลักการและเกณฑมาตรฐานที่มีแนวทางที่สําคัญเพื่อพิจารณาวาการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีฯ เปนสิ่งที่ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาตโดยกฎหมายหรือไม ซึ่งกฎหมายจารีตประเพณี
ระหวางประเทศก็ไดใหการยอมรับในผลงานของนักวิชาการและนักกฎหมายระหวางประเทศ เมื่อจะ
พิจารณาถึงความหมายของคําวาสถานการณฉุกเฉินสาธารณะและเกณฑระหวางประเทศเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาวอยูหรือไม 
 ดังนั้น หลักการและเกณฑมาตรฐานดังกลาวนี้ก็ยังคงเปนตัวกําหนดแนวทางที่เปนประโยชน
ตอการสรางกรอบเพื่อการวินิจฉัยสถานการณตาง ๆ ที่กอใหเกิดสถานการณฉุกเฉินสาธารณะตราบ
เทาที่หลักการและเกณฑมาตรฐานดังตอไปนี้ยังคงมีความสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ จึง
กลาวไดวา หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) และเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีส (‘Paris 
Minimum’) ซึ่งจะไดกลาวรายละเอียดตอไปในหัวขอ 3.2.1 คือ สองแหลงที่มาที่สอดคลองกับ
กฎหมายระหวางประเทศซึ่งกําหนดความเขาใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับมาตรการที่เหมาะสมของขอ 4 แหง
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 
 หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ไดกําหนดคุณลักษณะของสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะวา เปนภัยคุกคามตอการดํารงอยูของประเทศชาติ ซึ่งมี 1. เกิดขึ้นเปนจริง หรือใกลจะเกิด 
2. มีผลกระทบตอประชากรโดยรวม หรือบางสวนของพื้นที่ และ 3. มีผลกระทบตอความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันทางกายภาพของประชากร เอกราชทางการเมือง หรือบูรณภาพแหงดินแดน หรือการดํารง
อยู หรือการดําเนินการขั้นพื้นฐานของสถาบันสําคัญตาง ๆ ที่จําเปนตอการใหความคุมครองและ
ปกปองสิทธิมนุษยชนตาง ๆ ที่เชิดชูไวในกติการะหวางประเทศ หลักการสิราคูซา (‘Siracusa 
Principles’) นี้ไดใหขอสังเกตไวโดยเฉพาะวา ความขัดแยงและความไมสงบภายในไมอาจนํามา
พิจารณาเปนเหตุผลเขาเงื่อนไขดังกลาวเหลานี้ได และปญหาความยุงยากทางเศรษฐกิจก็ไมอาจนํามา
พิจารณาเปนเหตุผลโดยเนื้อหานั้นเอง สําหรับการอางเพื่อนําขอ 4 แหงกติการะหวางประเทศฯ มาใช 
ในการพิจารณาวาขอเท็จจริงจะเขาเกณฑที่กําหนดเหลานี้หรือไม หลักการสิราคูซา (‘Siracusa 
Principles’) ไมยินยอมใหมีการใชดุลพินิจของรัฐบาลที่จะอางเพื่อนํามาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือ
ระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนมาใช 
 หลักความคิดเชนนี้สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อที่วาขอ 4 แหงกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองควรนํามาใชเฉพาะในการตอบโตตอภัยที่มีขนาดความรุนแรง
มากกวาที่จะมุงความสนใจไปยังปญหาความตึงเครียดที่มีอยูเสมอ ๆ เพื่อเปนวิธีการที่จะขจัดปญหา
การกระทําของรัฐบาลที่ไมสมเหตุผล ภาวะฉุกเฉินนั้นจะตองเปนภัยที่คุกคามตอประเทศชาติโดยรวม 
สงผลกระทบตอความสามารถของประเทศในการทําหนาที่ และภัยคุกคามนั้นจะตองเกิดขึ้นจริงหรือ
ใกลจะเกิดมากกวาการคาดการณหรือคาดคะเน จากผลดังกลาวมาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีที่คุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogation) จะไดรับอนุญาตเฉพาะเมื่อจะตอง
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นํามาใชในการปกปองสถาบันแหงประชาธิปไตยและมุงหมายจะใหการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ของสถาบันตาง ๆ กลับคืนมา  
 สวนเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ (‘Paris Minimum’) ไดใหคํานิยาม “สถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะ”วา เปนสถานการณพิเศษที่มีวิกฤติ หรือภยันตรายสาธารณะ ที่เกิดขึ้นเปนจริงหรือใกลจะ
เกิด ซึ่งมีผลกระทบตอประชากรทั้งหมด หรือประชากรทั้งหมดของพื้นที่ที่ไดมีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน กอใหเกิดภัยคุกคามตอวิถีชีวิตที่เปนระบบของชุมชนซึ่งรวมตัวกันเปนรัฐ 
 จากการศึกษาการใหคํานิยามความหมายคําวา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” (Public 
Emergency) ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป หลักการสิราคูซา และ
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ ทําใหสามารถสรุปสังเคราะหหลักเกณฑรวมที่จะนํามาใชในการ
พิจารณาวา มีสถานการณฉุกเฉินสาธารณะเกิดข้ึนหรือไม 4 ประการ ดังนี้ 
 ประการแรก ภาวะฉุกเฉินจะตองเปนพฤติการณที่มีความรายแรงเปนอยางมาก ซึ่งเกิดขึ้นอยู
จริงหรือใกลจะเกิดขึ้น 
 ประการที่สอง ภาวะฉุกเฉินนั้นจะตองคุกคามตอวิถีชีวิตที่เปนระบบของชุมชน เอกราชทาง
การเมือง หรือบูรณภาพแหงดินแดน หรือการดํารงอยูหรือการดําเนินการขั้นพื้นฐานของสถาบันสําคัญ
ตาง ๆ ที่จําเปนตอการใหความคุมครองและปกปองสิทธมินุษยชนที่เชิดชูไวในกติการะหวางประเทศฯ 
 ประการที่สาม ภาวะฉุกเฉินดังกลาวจะตองมีผลกระทบตอประชากรทั้งหมดของประเทศหรือ
ประชากรทั้งหมดในพื้นที่ที่จะนําเอามาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอ
การคุมครองสิทธิมนุษยชนไปใช 
 ประการที่สี่ วิกฤติการณหรือภยันตรายนั้น จะตองเปนกรณีพิเศษ (Exceptional) ที่มาตรการ
ตาง ๆ ในระบบปกติ หรือขอจํากัดตาง ๆ ที่ไดรับอนุญาตจากสนธิสัญญาฯ ไมเพียงพอตอการธํารงไว
ซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ สุขภาพอนามัย และความสงบเรียบรอย 
 ดังนั้น หากกลาวโดยสรุป ความหมายทั่วไปของคําวาสถานการณฉุกเฉินสาธารณะจึงควร
หมายถึง สถานการณซึ่งการมีอยูและการดํารงอยูของชาติ (The Life of the Nation) ไดถูกคุกคาม
จากภัยที่มีอันตรายอยางรุนแรง เชน สงคราม การรุกราน การกอการกบฏ การจลาจล ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ หรือสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงอื่น ๆ ซึ่งกลไกทางกฎหมายที่มีอยูในระบบปกติไม
เพียงพอหรือไมสามารถที่จะแกไขเหตุการณที่มีความรายแรงนั้นใหกลับคืนสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว จึง
จําเปนตองอาศัยมาตรการทางกฎหมายพิเศษในการแกไขปญหานั้นเปนการชั่วคราว ในขอบเขตที่มี
ความจําเปนตอการฟนฟูกฎหมายและความสงบเรียบรอย 
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3.2  หลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
ระหวางสถานการณฉุกเฉิน (Derogations from Human Rights Obligations 
during States of Emergency) 

 
3.2.1  ขอความคิดพื้นฐานของหลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการ

คุมครองสิทธิมนุษยชนในระหวางสถานการณฉุกเฉิน 
 3.2.1.1  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร 
 บรรดาผูรางกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(ICCPR) ซึ่งไดเรียนรูบทเรียนที่เกิดขึ้นในระหวางสงคราม (สงครามโลกครั้งที่สอง) ที่ยาวนานและ
กอใหเกิดความเสียหายอยางยอยยับทั้งชีวิตผูคนและทรัพยสินของประเทศคูสงคราม จึงทราบดีวาการ
ยอมรับในสิทธิมนุษยชนเพื่อประการทั้งปวงนั้นเปนรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และความสงบ
สุขในโลก รวมทั้ง ไดตระหนักถึงพันธกรณีของรัฐบาลภายใตกฎบัตรสหประชาชาติที่จะสงเสริมการ
เคารพและการยอมรับโดยสากลตอสิทธิและเสรีภาพของมนุษยชน อยางไรก็ตาม โดยแทจริงพวกเขาก็
ไมไดสังเกตตอปญหารายแรงซึ่งอาจจะสงผลตอการพัฒนาประเทศและอาจจะกอใหเกิดอันตรายตอ
การอยูรอดของประเทศ ดังนั้น หลังจากที่ไดมีการถกเถียงกันเปนอยางมากและไดรวมเอาระบบการ
ปองกันตอการใชอํานาจไปในทางที่ผิด ผูรางจึงไดรวมเอาบทบัญญัติที่ยินยอมใหรัฐภาคีไดใชมาตรการ
เกี่ยวกับการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณี (Derogatory Measures) บนเงื่อนไขที่เครงครัด
แนนอนในขอ 4 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง บทบัญญัติที่มี
ความคลายคลึงกันนี้ก็ไดถูกนําไปรวมไวในขอ 27 แหงอนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน 
(American Convention on Human Rights) และขอ 15 แหงอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน 
(European Convention on Human Rights)223   
 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) จึงนับวา
เปนอนุสัญญาระหวางประเทศฉบับแรกท่ีไดบรรจุบทบัญญัติวาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในระหวางสถานการณฉุกเฉินเอาไวอยูในขอ 4 ของกติกา
ระหวางประเทศฯ บทบัญญัติดังกลาวนี้ไดเขียนขึ้นตามแบบรางของสหราชอาณาจักร (United 
Kingdom) ในการประชุมคณะกรรมาธิการรางของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1947 และไดมีการนําเสนอในรูปแบบที่ไดมีการขยายความเล็กนอยของ
บทบัญญัติวาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนซึ่งแมวาจะ
ไดรับการคัดคานจากคณะทํางาน (A Working Group) แตในเวลาตอมาภายหลังคณะกรรมาธิการก็
ไดผานการรับรองอยางหวุดหวิด 

                                                           
223Office of the High Commissioner for Human Rights in Cooperation with the 

International Bar Association, Human Rights in the Administration of Justice: A Manual 
on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers (New York and Geneva: United 
Nation, 2003), p. 813. 
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 ในระหวางการประชุมของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนตอมา ก็ไดมีการ
ดําเนินการอภิปรายถึงการใหเหตุผลสนับสนุนและคัดคานตอความเหมาะสมของบทบัญญัติวาดวยการ
เลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน (A 
Derogation Provision) ยกตัวอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States) ไดคัดคาน
บทบัญญัติเชนวานี้และสนับสนุนบทบัญญัติขอความที่เปนขอจํากัดทั่วไป (General Limitation) 
ในขณะที่ประเทศเนเธอรแลนด (Netherland) กลัววาอาจจะเปนอันตรายตอความสําเร็จของการ
ทํางานของคณะกรรมาธิการ จึงไดเนนย้ําวา “สถานการณตาง ๆ ที่ซึ่งรัฐภาคีสามารถเลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนได ควรไดรับการนิยามใหมีความชัดเจนมาก
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได” 
 ตอมา ในสมัยประชุมคณะกรรมาธิการ สมัยที่ 5 ในป ค.ศ.1949 แมวาจะไดมีการ
คัดคานบทบัญญัติมาตราวาดวยการเลี่ยงหรือการระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิ
มนุษยชน (Derogation Article) มากอนหนานี้  อาทิ “กลัววาจะมีการระงับสิทธิมนุษยชนตาม
อําเภอใจ โดยอางวามีสถานการณฉุกเฉินเพื่อเปนขอแกตัว” ประเทศฝรั่งเศส (France) ไดแสดงความ
คิดเห็นในระหวางการประชุมดังกลาววา ขอ 4 ของกติกาฯ “ไมควรตัดออกหรือถูกจํากัดเฉพาะใน
ชวงเวลาที่เกิดสงคราม” ควรที่จะพิจารณาวามีหลายสถานการณที่รัฐอาจตกอยูภายใตอันตรายอยาง
รายแรงหรือตกอยูในภาวะวิกฤติ ไมใชเพียงแคสถานการณสงคราม ซึ่งในชวงเวลานั้นมาตรการการ
เลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีของตนตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogations) เชนนี้
เปนสิ่งจําเปน ในทรรศนะของประเทศฝรั่งเศส หลักการดังตอไปนี้ควรไดรับการยอมรับวา 
 1.  ขอจํากัดตาง ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเปนสิ่งที่ทําไดในชวงเวลาที่เกิดสงคราม
หรือสถานการณฉุกเฉินอื่น ๆ 
 2.  สิทธิที่เลี่ยงไมได (Certain Rights) ไมอยูภายใตเงื่อนไขของการจํากัดไมวา
สถานการณใด ๆ ก็ตาม 
 3.  บทบัญญัติวาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครอง
สิทธิมนุษยชน (Derogation) ของกติกาฯ จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของวิธีการที่กําหนดไวเปนการ
เฉพาะ และบทบัญญัติที่วาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีเชนวานี้จะตองไดรับการ
โฆษณาประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วไปเปนพิเศษ โดยตองดําเนินการใหสอดคลอง
กับภายใตสถานการณพิเศษ224  
 ในระหวางสมัยประชุมเดียวกันนั้น ประเทศอินเดีย (India) อียิปต (Egypt) และชิลี 
(Chile) ไดยอมรับหลักการตาง ๆ ที่บรรจุไวในรางบทบัญญัติวาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Draft Derogation Provision) แตประเทศสหรัฐอเมริกา 
(United States) และฟลิปปนส (Philippines) ยังคงคัดคานในประเด็นนี้อยู เชนเดียวกันกับประเทศ
เลบานอน (Lebanon) ก็ไดคัดคานบทบัญญัติวาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอ
การคุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogation Provision) โดยกลัววาหากถอยคําวา “สงคราม (War)” ได
ถูกตัดทิ้งไปตามที่ตัวแทนของหลาย ๆ ประเทศตองการ ก็จะเปนการยากที่จะพิจารณาสถานการณ

                                                           
224Ibid., pp. 816-817. 
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หลาย ๆ สถานการณที่ซึ่งนําเอาบทบัญญัติวาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนมาใชบนพื้นฐานของความหมายที่มีความยืดหยุนของถอยคํา เชน คําวา 
“สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” (Public Emergency) ตามความเห็นของประเทศเลบานอน เมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับคําวา “สงคราม” (War) ความหมายของแนวคิดคําวา “สถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะ (Public Emergency)” มีความหมายไมชัดเจน (Hazy) และอาจเปนจุดกําเนิดของการ
ตีความหมายที่เพ่ิมมากขึ้นไปมากกวา. . . ที่ไดกําหนดไว”225 
 ในป ค.ศ.1950 ระหวางการประชุมของคณะกรรมาธิการ สมัยที่ 6 ประเทศอุรุกวัย 
(Uruguay) ไดกลาวสนับสนุนบทบัญญัติวาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีของตนตอ
การคุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogation Provision) แตประเทศชิลี  (Chile) ก็ได เพิกถอนการ
ประกาศการสนับสนุนบทบัญญัติขอ 4 ที่ไดแสดงมากอนหนานี้ และไดเสนอใหมีการตัดทิ้งขอความ
ดังกลาวออก เนื่องจากเปนการรางดวยถอยคําที่คลุมเครือที่อาจเปดโอกาสใหมีการใชอยางบิดเบือนได
ทุก ๆ ประเภท ในความคิดของประเทศชิลี (Chile) หลักการอยางเชน “ความมั่นคงของชาติ” 
(National Security) และ “ความสงบเรียบรอยสาธารณะ” (Public Order) ตามที่ไดบรรจุไวใน
บทบัญญัติบางขอนั้น “ครอบคลุมเพียงพอแลวกับทุก ๆ กรณีซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไดในชวงเวลาที่มี
สงครามหรือภัยพิบัติอื่น ๆ ” แตประเทศฝรั่งเศสไมเห็นดวย และไดรองขอใหมีการคงไวซึ่งบทบัญญัติ
วาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogation 
Provision) เนื่องจากมีความจําเปนที่จะคงไวในกติกาฯ และพรอมกันนี้ยังไดเสนอใหเพิ่มเติม 
“ขอความเกี่ยวกับการประกาศอยางเปนทางการ” (The Clause concerning the Official 
Proclamation) ของสถานการณฉุกเฉินสาธารณะโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันรัฐตาง ๆ จากการ
เลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยอําเภอใจจากพันธกรณีของ
ตนที่ตองปฏิบัติภายใตกติกาฯ 
 ในสมัยประชุมเดียวกัน ในที่สุดคณะกรรมาธิการ ไดตัดสินใจที่จะคงบทบัญญัติขอ 4 
ไว ในร างกติกาฯ และไดตัดสินใจที่ จะเปลี่ ยนขอความ “In Time of War or other Public 
Emergency Threatening the Interest of the People” เ ป น “In the Case of a State of 
Emergency Officially Proclaimed by the Authorities or in the Case of Public Disaster” 
 การอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาของบทบัญญัติวาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนครั้งสุดทายของคณะกรรมาธิการ ไดเกิดขึ้นในสมัยประชุมครั้ง
ที่ 8 ในป ค.ศ.1952 เมื่อไดรับขอเสนอแนะจากสหราชอาณาจักร (The United Kingdom) จึงมีการ
พิจารณาและตัดสินใจที่จะเปลี่ยนถอยคําในวรรคแรกซึ่งเปนขอความดังที่ปรากฏในปจจุบันนี้เปน "In 
Time of Public Emergency Threatening the Life of the Nation” ในคําเสนอแนะของประเทศ
ฝรั่งเศส (France) ก็ไดมีการตัดสินใจที่จะเพิ่มเติมขอกําหนดเรื่องของการประกาศอยางเปนทางการ 
(Official Proclamation) เพื่อที่จะเปนการหลีกเลี่ยงการกระทําตามอําเภอใจและใชอํานาจไปในทาง
ที่มิชอบ (Arbitrary Action and Abuse) สวนประเทศชิลี (Chile) ก็ยังคงชี้ประเด็นที่มีความสําคัญ
วา “เปนการยากที่จะใหคําจํากัดความทางกฎหมายที่ถูกตองของคําวาความอยูรอดของประเทศชาติ 

                                                           
225Ibid., p. 818. 
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(The Life of the Nation) แตก็มีนัยสําคัญวาเนื้อหาดังกลาวนั้น ไมไดมีความเกี่ยวของกับความอยู
รอดของรัฐบาลหรือของรัฐ (The Life of the Government or of the State)”226 
 ในกระบวนการรางบทบัญญัติวรรควาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน (The Derogation Clause) ในอนุสัญญา
ยุโรปวาดวยสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (ECHR) ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญเพื่อที่จะ
พิจารณาสิ่งที่ตองการนํามาใชของรัฐภาคีในความกาวหนาของกระบวนการรางขอ 4 แหงกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ขอเสนอที่นําเอาบทบัญญัติวา
ดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนมาใสไวในอนุสัญญา
ยุโรปฯ (ECHR) ในระยะแรก ไดรับการพิจารณาวาเปนสิ่งที่ไมมีความจําเปนเนื่องจากไดมีบทบัญญัติ
ขอความหรือวรรคที่เปนขอจํากัดทั่วไป (The General Limitation Clause) อยูแลวในอนุสัญญาฯ 
อยางไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมาธิการ ซึ่งไดจัดขึ้นที่ Strasbourg ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ.
1950 ผูแทนของสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ไดนําเสนอบทบัญญัติวาดวยการเลี่ยงหรือ
ระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนอันคลายคลึงกับขอ 4 ของกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) หลังจากนั้น ที่ประชุมก็ไดบรรลุขอตกลงที่
เปนประโยชนของบทบัญญัติวาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาวที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กนอย ฉบับรางดังกลาวนี้จึงกอใหเกิดเปนหลักเกณฑที่สําคัญของขอ 15 วาดวย
บทบัญญัติการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณ
ฉุกเฉิน แหงอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน (ECHR)227 
 สวนการเจรจารางบทบัญญัติวาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอ
การคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉินแหงอนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน (ACHR) 
ซึ่งไดจัดใหมีการประชุม ในราวป ค.ศ.1969 นั้น มีอุปสรรคในกระบวนการรางนอยกวาอนุสัญญา
ยุโรปวาสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (ECHR) แนวคิดเรื่องสถานการณฉุกเฉินในอนุสัญญาอเมริกาวา
ดวยสิทธิมนุษยชน (ACHR) มีความแตกตางกันเล็กนอยจากกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (ECHR) ใน
ประเด็นขอความที่อนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน (ACHR) อางถึงการเลี่ยงหรือระงับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน ในชวงเวลาที่เกิดสงคราม ภยันตรายสาธารณะ
หรือสถานการณฉุกเฉินอื่นที่คุกคามความเปนเอกราชและ/หรือความมั่นคงของรัฐภาคี (In Time of 

                                                           
226Ibid., pp. 818-819. 
227Ronald St. John Macdonald, “Derogations Under Article 15 of the European 

Convention on Human Rights,” Columbia Journal of Transnational Law 36 (1977): 
225 quoted in Belay Frenesh Tessema, A Critical Analysis of Non-Derogable Rights 
In A State of Emergency under the African System: The Case of Ethiopia and 
Mozambique  (Master’s Thesis, Faculty of Law, University of Pretoria, 2005), p. 12. 
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War, Public Danger, or Other Emergencies that Threatens the Independence and or 
Security of the State Party)228 

3.2.1.2  สาระสําคัญของหลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนในระหวางสถานการณฉุกเฉิน (Derogations from 
Human Rights Obligations during States of Emergency) 

  หลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
สถานการณฉุกเฉิน เปนระบบ (A System of Derogations) ที่สนธิสัญญาหรืออนุสัญญาระหวาง
ประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนยินยอมใหรัฐภาคอีาจดําเนินการ “ปรับ” (Adjust) พันธกรณีของตนให
เหมาะสมเปนการชั่วคราว ภายใตสนธิสัญญาในสถานการณที่เปนกรณีพิเศษ อาทิ ในภาวะที่มี
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะอันมีภัยคุกคามความอยูรอดของชาติได เชน การขัดแยงตอสูกันดวย
อาวุธ (Armed Conflict) การกอความไมสงบที่มีความรุนแรง ภัยพิบัติอันเกิดจากธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนตน229 กลาวคือ เมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่คุกคามความอยูรอดของชาติ 
และไดมีการประกาศภาวะนั้นอยางเปนทางการแลว รัฐภาคีอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตอการคุมครองสิทธิและเสรีภาพบางประการไดเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความ
ฉุกเฉินของสถานการณ อยางไรก็ตาม รัฐภาคีไมอาจไดรับอนุญาตใหเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสิทธิตาง ๆ ที่ไดระบุไวเปนการแนนอนในขอที่ 4(2) ของ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และไมอาจใชมาตรการที่เปนการ
เลือกปฏิบัติแตกตางกันไปตามหลาย ๆ สถานการณที่เกิดขึ้น และตามขอ 4(3) ของกติกาฯ นอกจาก 
นั้น รัฐภาคียังคงมีหนาที่ตองแจงใหรัฐภาคีอื่น ๆ ทราบโดยพลัน โดยผานเลขาธิการสหประชาชาติถึง
บทบัญญัติที่ตนไดเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเหตุผลที่
ตนไดตัดสินใจ ในประการเดียวกัน ก็จะตองแจงวันที่สิ้นสุดของการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีฯ ดวย230  
 หลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนนี้ 
เปนไปตามขอ 4 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่
กําหนดวา 

                                                           
228Office of the High Commissioner for Human Rights in Cooperation with the 

International Bar Association, op. cit., p. 819. 
229Rule of Law in Armed Conflicts Project, Derogation from Human Rights 

Treaties in Situations of Emergency, Retrieved November 3, 2012 from http:// 
www. geneva-academy.ch/RULAC/derogation_from_human_rights_treaties_in_ 
situations_of_emergency.php 

230กุลพล พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., ม.ป.ป.), หนา 
387; Angelika Siehr, State Practice with Respect to Derogations, Retrieved November 
3, 2012 from http://www.nuigalway.ie/sites/eu.../angelika%20siehr-eng.doc 
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 ในยามที่เกิดสถานการณฉุกเฉินอันมีมาเปนสาธารณะซึ่งคุกคาม
ความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ ดังที่ไดประกาศแลวอยางเปน
ทางการ บรรดารัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้อาจดําเนินมาตรการเลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีของตนที่มีอยูในกติกาฉบับนี้ไดเพียงเทาที่จําเปน
อยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขวา
มาตรการเชนวานั้นจะตองไมขัดแยงตอพันธกรณีอื่น ๆ ของตน อันมีอยู
ตามกฎหมายระหวางประเทศ และไมกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติโดยอาศัย
เหตุเพียงเนื่องมาจากเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือเผาพันธุทาง
สังคม231 
 

 ในกลุมสนธิสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค คือ อนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ค.ศ .1950 (The 1950 European Human Rights Convention: ECHR) และอนุสัญญา
อเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1969 (The 1969 American Convention on Human Rights: 
ACHR) ก็ไดนําหลักการดังกลาวไปบรรจุไวดวยบทบัญญัติที่คลายคลึงกันโดยบัญญัติไวในขอที่ 15 ของ
อนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน (ECHR) ซึ่งกําหนดวา 
 

 ในภาวะสงครามหรือสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ ที่กําลังคุกคาม
ความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ รัฐภาคีอาจดําเนินมาตรการเลี่ยง
พันธกรณีของตนที่มีอยูตามอนุสัญญานี้ไดเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัด
ตามความฉุกเฉินของสถานการณ ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขวามาตรการเชนวานั้น
จะตองไมขัดแยงตอพันธกรณีอื่น ๆ ของตน อันมีอยูตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ232 

                                                           
231 Article 4(1) of the International Covenant on Civil and Political Rights 

provided that: “In time of public emergency which threatens the life of the nation and 
the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present 
Covenant may take measures derogating from their obligations under the present 
Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided 
that such measures are not inconsistent with their other obligations under international 
law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, 
language, religion or social origin.” 

232Article 15 (1) of the European Convention on Human Rights provided that: 
“In time of war or other public emergency threatening the life of the nation any High 
Contracting Party may take measures derogating from its obligations under this 
Convention to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided 
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 และในขอ 27 แหงอนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน (ACHR) ซึ่งกําหนดวา 
 

 ในภาวะสงคราม ภัยสาธารณะ หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ซึ่งคุกคาม
เอกราชหรือความมั่นคงของรัฐภาคี รัฐภาคีอาจดําเนินมาตรการเลี่ยง
พันธกรณี อันมีอยูตามอนุสัญญาฉบับปจจุบันนี้ไดในขอบเขตและระยะเวลา
เพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ ทั้งนี้
ภายใตเงื่อนไขวามาตรการเชนวานั้นจะตองไมขัดแยงกับพันธกรณีอื่น ๆ
ของตน อันมีอยูตามกฎหมายระหวางประเทศ และจะตองไมกอใหเกิดการ
เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุเพราะเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือเผา
พันทางสังคม233 
 

 แตบรรดาถอยคําตาง ๆ ของแตละอนุสัญญาที่กําหนดมาตรการตาง ๆ ที่เปดใหกับ
รัฐในสถานการณฉุกเฉินจะมีความแตกตางกันเล็กนอยเทานั้น234 กลาวคือ ในอนุสัญญาอเมริกาวาดวย
สิทธิมนุษยชน (ACHR) ไดกําหนดถึงมาตรการที่นํามาใชจะตองไมกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติโดยอาศัย
เหตุเพราะเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือเผาพันทางสังคม เหมือนดังเชนไดบัญญัติไวในกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) แตในอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิ
มนุษยชน (ECHR) ไมไดบัญญัติถึงขอความเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติดังกลาว เพราะฉะนั้นขึ้นอยูท่ีรัฐแต
ละรัฐที่เปนภาคีของอนุสัญญาฉบับใดก็จะอยูภายใตบังคับของหลักเกณฑของการเลี่ยงหรือระงับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีฯ ที่แตกตางกัน235 อยางไรก็ตาม ขอ 15 แหงอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิ
มนุษยชน (ECHR) ก็ยังคงกําหนดวามาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ    
ใด ๆ ก็ตามจะตองไมขัดแยงตอพันธกรณีอื่น ๆ ของตนอันมีอยูตามกฎหมายระหวางประเทศ 
 นอกเหนือไปจากเนื้อหาในกฎหมายสนธิสัญญาตาง ๆ การอธิบายความ 
(Interpretations) ทีส่ําคัญที่สุดของวิธีการที่จะนําหลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอ
การคุมครองสิทธิมนุษยชนในระหวางสถานการณฉุกเฉิน (Derogation) มาดําเนินการหรือไม อยางไร

                                                           

that such measures are not inconsistent with its other obligations under international 
law.” 

233Article 27(1) of the American Convention on Human Rights provide that: “In 
time of war, public danger, or other emergency that threatens the independence or 
security of a State Party, it may take measures derogating from its obligations under 
the present Convention to the extent and for the period of time strictly required by 
the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with 
its other obligations under international law and do not involve discrimination on the 
ground of race, color, sex, language, religion, or social origins.”  

234Angelika Siehr, op. cit., p. 3. 
235Rule of Law in Armed Conflicts Project, op. cit., p. 1. 
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นั้น ไดถูกกําหนดไวโดยหลักกฎหมายที่ถือเอาคําพิพากษาเปนบรรทัดฐาน (Case Law) ขององคกร
ตามสนธิสัญญา เชนเดียวกับการอธิบายความที่ไดรับการยอมรับโดยคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Committee) ซึ่งเปนองคกรควบคุมหรือตรวจตราตามสนธิสัญญา โดยในสวน
ตอไปนี้จะกลาวถึงในชื่อยอเปนภาษาอังกฤษวา HRC ในความเห็นทั่วไป หมายเลข 29 (General 
Comment 29) ในฐานะบอเกิดลําดับรอง (Subsidiary Resource) ก็อาจไดรับการสังเกตดวย
เหมือนกันวาเกณฑมาตรฐานสําหรับสถานการณฉุกเฉินหลาย ๆ เกณฑไดรับการอธิบายเพิ่มเติม
รายละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยที่ประชุมของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอธิบายความเหลานี้ โดย
ตัวเองไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally Binding) แตเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอธิบายความเหลานี้กไ็ด
นําเสนอซึ่งคําแนะนําอันทรงคุณคาของการอธิบายความบทบัญญัติวาดวยการเลี่ยงหรือระงับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่ดํารงอยูในสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
(Legally Binding Treaties) และเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอธิบายความเหลานี้ไดรับการมุงชี้แนะไปยัง
เจาหนาที่ระดับชาติตาง ๆ (National Authorities) และองคกรตรวจสอบระหวางประเทศตาง ๆ
(International Monitoring Bodies)236 
 กลาวโดยสรุป หลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิ
มนุษยชน (Derogations of Rights) สามารถนํามาใชไดในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะภายใต
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม สิทธิมนุษยชนที่สําคัญที่สุดบางประการเปน
สิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ ได (Non-Derogable Rights) ขอ 4 แหงกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) กําหนดเงื่อนไขซึ่งการใชสิทธิเลี่ยง
หรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิบางประเภท (สิทธิในการสื่อสาร สิทธิในการ
ชุมนุม สิทธิและเสรีภาพในการเคลื่อนยาย) สามารถเกิดขึ้นไดภายใตเงื่อนไขดังนี้ 1. มาตรการตาง ๆ
จะถูกจํากัดในขอบเขตของการกระทําเพียงเทาที่จําเปนตามความฉุกเฉินของสถานการณ (โดยเฉพาะ
ตองมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน และมีการแจงใหสาธารณะทราบถึงการนั้น) 2. มาตรการ ตาง ๆ
จะตองไมเปนการเลือกปฏิบัติ 3. มีปจจัยที่สําคัญของกฎหมายระหวางประเทศในสิทธิที่ไมอาจเลี่ยง
หรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ ได (Non-Derogable Rights) อาทิ สิทธิที่จะไดรับการยอมรับวา
เปนบุคคลตามกฎหมาย สิทธิที่จะปลอดจากการเอาตัวลงเปนทาส คาทาส สิทธิในเสรีภาพที่จะไมถูก
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ฯลฯ 4. รัฐจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่จะจัดหาการเยียวยาที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อชดเชยความเสียหายจากการละเมิดในสิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีฯ ได 
 
 
 
 
 

                                                           
236Ibid., p. 1. 
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3.2.2  หลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
ระหวางสถานการณฉุกเฉินภายใตอนุสัญญาระหวางประเทศ  
3.2.2.1  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (The Universal  

Declaration of Human Rights: UDHR) 
 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ถือเปนเอกสารระหวาง
ประเทศที่สําคัญฉบับแรกที่บรรดารัฐภาคีขององคการสหประชาชาติไดรวมกันจัดทําเพื่อเปนเกณฑ
มาตรฐานประกาศรับรองในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย ซึ่งเปน
สิทธิที่มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน อันไมอาจจะถูกแบงแยกโดยอาง เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน เผาพันธุทางเชื้อชาติหรือทางสังคม การเกิดหรือสถานะอ่ืนใดได 
รวมไปถึง หลักประกันในการคุมครองอิสรภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพของประชาชนทั่วโลก 
 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ซึ่งมีทั้งหมดจํานวน 30 ขอ 
ไดผานการรับรองและประกาศเปนขอมติของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ณ กรุงปารีส ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2491 จึงเปนตนแบบและเปน
หลักการพื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงเปน
ที่มาของเอกสารอันเปนขอตกลงระหวางประเทศหลายฉบับทั้งระดับสากลและระดับภูมิภาค จนถึง
ระดับภายในของประเทศภาคีสมาชิก อาทิ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) อนุสัญญายุโรป
วาดวยสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน (The European Convention on Human Rights: ECHR) และ
อนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน (The American Convention on Human Rights: ACHR) 
 มาตรา 29(2) ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (UDHR) 
เปนบทบัญญัติวาดวยขอจํากัดทั่วไป โดยไดกําหนดเงื่อนไขไวอยางชัดเจนวาสิทธิมนุษยชนสามารถ
ไดรับการจํากัดไดเพื่อวัตถุประสงคของการไดมาซึ่งการยอมรับและการเคารพในสิทธิและอิสรภาพอัน
ควรของผูอื่น และเพื่อใหสอดคลองกับความตองการอันสมควรทางดานศีลธรรม ความสงบเรียบรอย
ของประชาชนและสวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย237 อยางไรก็ตาม นอกจากบทบัญญัติวาดวย
ขอจํากัดทั่วไปดังกลาวนี้ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไมไดบรรจุบทบัญญัติ
วาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในระหวาง
สถานการณฉุกเฉิน (Derogation Clause) เอาไว 
 
 

                                                           
237Article 29 (2) “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be 

subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of 
securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of 
meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a 
democratic society.” 
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3.2.2.2  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 
(International Covenant on Civil and Political Rights 1984: ICCPR) 

 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 ได
บัญญัติหลักการเลี่ยง หรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะไวในขอ 4 วา  
 

 ในยามที่เกิดสถานการณฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยูรอด
ปลอดภัยของประเทศชาติ และไดประกาศอยางเปนทางการแลว บรรดารัฐ
ภาคีแหงกติกาฉบับนี้อาจดําเนินมาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีของตนที่มีตอกติกานี้ไดเพียงเทาที่จําเปนตามความ
ฉุกเฉินของสถานการณ ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขวามาตรการเชนวานั้นตองไม
ขัดแยงพันธกรณีอ่ืน ๆ ของตน238 

 
 การเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีจากขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 (วรรคแรก และ 
สอง) ขอ 11 ขอ 15 ขอ 16 และขอ 18 ไมอาจทําไดภายใตบทบัญญัติของขอนี2้39 
 รัฐภาคีใดแหงกติกานี้ที่ใชสิทธิเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาวตอง
แจงรัฐภาคีอ่ืนแหงกติกานี้ทันทีโดยผานสื่อกลางเลขาธิการสหประชาชาตเิพื่อใหทราบถึงบทบัญญัติซึ่ง
ตนไดใชสิทธิในการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีและเหตุผลซึ่งไดกระทําการ ในวันที่ไดมี
การยุติการใชสิทธิเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีเชนวานี้ก็ใหมีแจงเพิ่มเติมโดยผานสื่อกลาง
เชนเดิม”240 

                                                           
238Article 4 paragraph 1 “In time of public emergency which threatens the life 

of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to 
the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the 
present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, 
provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under 
international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, 
colour, sex, language, religion or social origin.”  

239No derogation from Articles 6, 7, 8 (paragraphs 1 and 2), 11, 15, 16 and 18 
may be made under this provision. 

240Any State Party to the pre sent Covenant, availing itself to the rights of 
derogation shall immediately inform the other States Parties to the present Covenant, 
through the intermediary of the Secretary-General of the United Nations, of the provisions 
from which it has derogated and of the reasons by which it was actuated. A further 
communication shall be made, through the same intermediary, on the date of which 
it terminates such derogation. 
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 หลักเกณฑทางกฎหมายของการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนภายใต ขอ 4 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (ICCPR) มีดังนี ้

1)  การมีอยูของสถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่คุกคามความอยูรอดของ
ประเทศชาติ  (Existence of a Public Emergency Threatening the 
Life of the Nation) (Art. 4(1) of the ICCPR) 

 คําวา “ในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่คุกคามความอยูรอดของชาติ” ทั้ง
ในกติการะหวางประเทศฯ (ICCPR) และอนุสัญญายุโรปฯ (ECHR) ตางก็ไมไดใหคํานิยามที่ระบุอยาง
ชัดเจนวาหมายถึงอะไร แตอยางไรก็ตาม องคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแลสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 
ที่กําหนดไวในสนธิสัญญา ที่สังเกตเห็นไดอยางชัดเจน ก็คือ คณะกรรมาธิการและศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรป ก็ไดตีความขยายความหมายของถอยคําและไดใหปรัชญาที่มีคุณคาทางกฎหมายสําหรับการ
พิจารณาในความหมายและขอบเขตของถอยคําดังกลาว241 
  ศาลสิ ท ธิ มนุ ษยชนยุ โ รป  (The European Court of Human Right: 
ECtHR) ไดอธิบายคําวา “ในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” ในคดี Lawless V. Ireland242 วา เปน
สถานการณพิเศษที่เกิดวิกฤติ หรือฉุกเฉินซึ่งกระทบตอประชากรโดยรวม และกอใหเกิดภัยตอชีวิตที่
รวมกลุมกันเปนระบบของชุมชน ตอมา คําจํากัดความนี้ก็ไดรับการพัฒนาใหมีความหมายทีช่ัดเจนขึ้น 
ในคดี Greek Case ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน ไดประกาศวา “สถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะ" (Public Emergency) ที่รัฐภาคีจะพิจารณาใชในการตัดสินใจเลี่ยงหรือระงับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน จะตองประกอบดวย
คุณลักษณะ 4 ประการ ดังนี้ 
 1.  สถานการณนั้นจะตองเปนจริง หรือกําลังใกลจะเกิดขึ้น (Actual or 
Imminent)243 

                                                           
241Christopher Michaelson, Derogating from International Human Rights 

Obligations in the ‘War Against Terrorism’? ---A British---Australian Perspective. 
Retrieved June 12, 2012 from http://www.cerium.ca/.../MICHAELSEN_2005_ 
Derogating_f. . .   

242Lawless v. Republic of Ireland (European Court of Human Rights, 1957-61) 
243คณะกรรมาธิการไดเนนย้ําวา สถานการณฉุกเฉิน จะตองเปนสิ่งที่เปนจริง (actual) หรือ

อยางนอย ‘ใกลจะถึง’ (imminent) คําวา ‘ใกลจะถึง’ (imminent) มีความหมายวา สถานการณ
พิเศษที่มีความอันตรายและวิกฤตินั้นจะตองเปนความจริง (must be a reality) หรือกําลังจะเกิด 
(be about to happen) และขอ 15 แหง ECHR ไมสามารถจะนํามาใชในการอางเหตุผลเพื่อจะเลี่ยง
หรือระงับพันธกรณีที่จะปฏิบัติตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในเหตุการณที่ยังหางไกลหรือท่ีเปนขอ
สันนิษฐานวาจะเกิดอันตรายหรือวิกฤติตอความอยูรอดของชาติ; Christopher Michaelson, op. 
cit., p. 139.; Office of the High Commissioner for Human Rights in Cooperation with 
the International Bar Association, op. cit., p. 828. 
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 2.  ผลกระทบของสถานการณนั้นจะตองมีผลกระทบตอประเทศโดยรวม 
 3.  ความตอเนื่องของการดําเนินชีวิตที่รวมกลุมกันเปนระบบของชุมชน

จะตองถูกคุกคาม 
 4.  ภาวะวิกฤตหรืออันตรายนั้นจะตองเปนกรณีพิเศษ ซึ่งมาตรการตาง ๆ

หรือขอจํากัดในขอบเขตปกติธรรมดาที่ไดรับการอนุญาตโดยอนุสัญญาฯ เพื่อการธํารงไวซึ่งความ
ปลอดภัยสาธารณะ ดานสาธารณสุข หรือความสงบเรียบรอยสาธารณะนั้นไมเพียงพอตอการแกไข
ปญหาที่เกิดข้ึนได 
  นอกจากนี้ ในความเห็นทั่วไป หมายเลข 29 (HRC General Comment 
No. 29) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ยังไดเตือนรัฐภาคีใหทราบในขอเท็จจริงวา ไมใชเพียงแค
เหตุการณความไมสงบ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกเหตุการณที่จะมีคุณลักษณะเปนสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยูรอดของชาติ ตามที่ไดกําหนดไวในขอ 4 (1) แหงกติการะหวาง
ประเทศฯ ทุกกรณี ตอมา หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ก็ไดกําหนดอีกวา “ปญหา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ” (โดยเนื้อแทในตัวเอง) ไมสามารถนํามาพิจารณาอางเปนเหตุผลเพื่อจะนํา
มาตรการในการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนมาใชได244 และ
โดยเฉพาะในความเห็นทั่วไป หมายเลข 29 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ไดกลาวอยางชัดเจนวา 
การขัดแยงตอสูกันดวยอาวุธ (Armed Conflict)  ถือวาเปนสถานการณฉุกเฉินตามความหมายของ
หลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ245 

2)  การประกาศสถานการณฉุ ก เฉิ นอย า ง เป นทางการ  (Official 
Proclamation of a State of Emergency) (Art. 4 (1) of the ICCPR) 

 ตามขอ 4(1) แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมือง ไดกําหนดวา การมีอยูของสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ จะตองมีการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินอยางเปนทางการ ซึ่งเปนเงื่อนไขอันจําเปนที่จะตองกระทํากอนการนําหลักการเลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีฯ มาใช246 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดอธิบายไวใน
ความเห็นทั่วไป หมายเลข 29 วา รัฐภาคีจะตองกระทําภายใตรัฐธรรมนูญ และบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่กําหนดวาดวยการประกาศและการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน การประกาศ
สถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการฯ เปนสิ่งจําเปนสําหรับการธํารงไว ซึ่งหลักความชอบดวย
กฎหมายและหลักนิติธรรม (Principles of Legality and Rule of Law) ในชวงเวลาที่มีความจําเปน
อยางที่สุด การละเวนที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดนี้มีผลเทากับเปนการละเมิดกฎหมายระหวาง
ประเทศ247 

                                                           
244ขอ 41 หลักการสิราคูซา (The Siracusa Principles) 
245ขอ 41 หลักการสิราคูซา (The Siracusa Principles); HRC General Comment No. 29 
246Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR. 

Commentary, 2nd rev. ed. (Kehlam Rhein: Engel, 2005), p. 92. 
247Christopher Michaelson, op. cit., pp. 139-140; HRC General Comment No. 

29, paragraph 2.  
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 หนาที่ ในการประกาศสถานการณฉุกเฉินนี้ ไดรับการกําหนดมาเพื่อ
วัตถุประสงคที่จะใหมีการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ ในสถานการณตามความเปนจริง 
(De Facto Derogation) และเปนการปองกันการใชอํานาจตามอําเภอใจ อีกทั้งเพื่อใหเปนหนาที่ของ
รัฐภาคีที่นําหลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ มาใช จะตองกระทําโดยเปดเผยนับแต
เริ่มแรกของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ตลอดจนเพื่อปองกันการกระทําของรัฐภาคีในสิ่งที่ไม
ถูกตองตามกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชนใหลดนอยลง248 

3)  หนาที่ในการแจงใหทราบ (Duty of Notification) (Art. 4 (3) of the  
ICCPR) 

 ขอจํากัดของเงื่อนไขในหลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอ
การคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉินจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อมีการปฏิบัติ
ตามขอจํากัดเหลานี้ของรัฐภาคี อันอยูภายใตการควบคุมดูแลของนานาประเทศ ดังนั้น ขอ 4(3) แหง
กติการะหวางประเทศฯ จึงกําหนดใหรัฐภาคีที่ไดนําหลักการเลี่ยงหรือการระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีฯ มาใชเพื่อเปนประโยชนแกตนเอง จะตองดําเนินการแจงแกรัฐภาคีอื่นของกติกาฯ โดย
พลัน โดยผานเลขาธิการสหประชาชาติถึงบทบัญญัติซึ่งตนไดใชสิทธิในการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีฯ และเหตุผลในการใชมาตรการเหลานี้ บรรดาสมาชิกในคณะกรรมาธิการฯ ไดกลาวถึง
ความสอดคลองตองกันของขอกําหนดขอท่ี 4(3) แหงกติกาฯ และไดเนนย้ําวา ขอความดังกลาวนี้ไมใช
เปนเพียงแคแบบพิธีเทานั้น ในหลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอที่ 44-47 ก็ไดกลาวถึง
เรื่องนี้ ตลอดจน ในความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน หมายเลข 29 (HRC General 
Comment No. 29) ก็ไดเนนย้ําถึงความจําเปนของการแจงที่ตองกระทําโดยพลันและอธิบายสิ่งที่
ตองทําความเขาใจไดงาย คือรัฐภาคีที่ไดนําหลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีมาใช 
จะตองรวบรวมขอมูลอยางสมบูรณเกี่ยวกับมาตรการที่นํามาใช และการอธิบายถึงเหตุผลตาง ๆ อยาง
ชัดแจงพรอมเอกสารที่ครบถวนเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชบังคับ249 การแจงเชนนี้ไมไดมีความจําเปน
เฉพาะแตการทําหนาที่ของคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งทําหนาที่ประเมินวามาตรการตาง ๆ ที่รัฐภาคี
นํามาใชนั้น เขาเงื่อนไขเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณหรือไม
เทานั้น แตยังคงเปนการอนุญาตใหรัฐภาคีอื่นไดทําหนาที่ตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของ
กติกาฯ250 ขอกําหนดของการแจงรัฐภาคีอ่ืนโดยพลันนี้ จะตองกระทําเชนเดียวกันเมื่อไดมีการยุติการ
ใชมาตรการการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ อีกดวย251 

                                                           
248Joan F. Hartman, “Derogations from Rights Treaties in Public Emergencies,”  

Harvard International Law Journal 22 (Winter 1981): 1-52. 
249Angelika Siehr, op. cit., p. 7.; The Siracusa Principle 7-8; HRC General 

Comment No. 29. 
250HRC General Comment. No. 29, paragraph 17. 
251Manfred Nowak, op. cit., p. 92.  
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 ขอจํากัดที่รัฐภาคีจะนํามาตรการการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีฯ ตามนัยของขอ 4 แหงกติกาฯ (Limits to Derogation Measures in Accordance with 
Art. 4 of the ICCPR) มาใช จะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัดในเงื่อนไข 4 ประการดังตอไปนี้ 
 ประการแรก สิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธ กรณีฯ ได 
(Non-Derogable Rights) 
 ขอ 4(2) แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ไดกําหนดหลักการของสิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ ได วา “การเลี่ยง
หรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 (วรรคแรก และสอง) ขอ 11 ขอ 15 ขอ 16 
และขอ 18 ไมอาจกระทําไดภายใตบทบัญญัติของขอนี”้ 
 สิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ ได มีดังนี้ 
 1.  มนุษยทุกคนมีสิทธิโดยธรรมชาติในการดํารงชีวิต252 บุคคลไมอาจจะถูก
ทําใหเสียชีวิตตามอําเภอใจได แมแตในสถานการณฉุกเฉิน การตัดสินประหารชีวิตบุคคลใดที่กระทํา
ในระหวางที่ไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินจะตองปฏิบัติตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีอยาง
เครงครัด บุคคลที่ตองคําพิพากษาใหประหารชีวิตยอมมีสิทธิขออภัยโทษหรือลดหยอนผอนโทษจาก
คําพิพากษาประหารชีวิต อีกทั้งหามมิใหมีการพิพากษาโทษประหารชีวิตสําหรับคดีอาญาที่ไดกระทํา
โดยบุคคลที่อายุต่ํากวา 18 ป และผูหญิงที่ตั้งครรภ 
 2.  หามมิใหมีการทรมาน253 ในสถานการณฉุกเฉิน บุคคลไมอาจถูกกระทํา
ทารุณหรือถูกลงโทษอยางปาเถื่อนโหดราย โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคคลไมอาจถูกทดลองทางแพทยหรือ
ทางวิทยาศาสตรโดยปราศจากความยินยอมอยางอิสระ 
 3.  เสรีภาพที่จะปลอดจากการเปนทาสหรือบังคับใชแรงงาน254 ใน
สถานการณฉุกเฉินบุคคลไมอาจถูกเอาตัวลงเปนทาสและการคาทาส อยางไรก็ตาม ในสถานการณ
ฉุกเฉินเชนนี้ รัฐบาลอาจสามารถออกคําสั่งบังคับใหพลเมืองของตนใหการบริการหรือปฏิบัติงานใดอัน
เปนสวนหนึ่งของหนาที่พลเมืองตามปกติได255 
 4.  บุคคลไมอาจรับโทษจําคุกเพียงเหตุที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา
ได256 กลาวคือ บุคคลไมอาจถูกพิพากษาใหจําคุกเพียงแตเหตุผลที่ไมอาจชําระเงินที่ติดเปนหนี้สินกัน
คืนได 

                                                           
252ขอ 6 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 
253ขอ 7 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 
254ขอ 11 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 
255มาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) ก็ไดบัญญัติสอดคลองโดย

กําหนดใหมีการเกณฑแรงงานประชาชนไดในสองกรณี คือ 1. ในการปองกันภัยพิบัติสาธารณะอันมีมา
เปนการฉุกเฉิน และ 2. ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหวางเวลา
ที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก  

256ขอ 11 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 
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 5.  บุคคลยอมไมอาจไดรับการพิจารณาหรือถูกลงโทษซ้ําในการกระทํา
ความผิดกรรมเดียวกันซึ่งไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษหรือปลอยตัวแลวตามกฎหมายและวิธี
พิจารณาความอาญาของแตละประเทศ257 
 6.  บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการยอมรับ และตระหนักวาเปนบุคคล
ตามกฎหมายในทุกสถานที2่58 ในสถานการณฉุกเฉิน ศักดิ์ศรีของพลเมืองแตละคนจะตองไมถูกทําลาย
ทําใหศักดิ์ศรีมีคาลดนอยลง259 
 7.  บุคคลทุกคนยอมมีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา260 สิทธิ
ในฐานะ บุคคล ความคิด มโนธรรม และเสรีภาพในศาสนา ซึ่งเปนสิทธิของมนุษยที่มีมาโดยกําเนิด
และ สิทธิเหลานี้ไมมีผลทําใหกระบวนการใชอํานาจทางบริหารในสถานการณฉุกเฉินชาลง ดังนั้น 
รัฐบาลก็จะตองไมแทรกแซงในศักดิ์ศรี และความเชื่อของบุคคลที่มีมาโดยกําเนิด261 
 ประการที่สอง หลักความไดสัดสวนกัน (Proportionality) 
 มาตรการในการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ (Derogation 
Measures) จะตองมีขอบเขต “เพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ” 
(To the Extent Strictly Required by the Exigencies of the Situation)262 กลาวคือ มาตรการ
นั้นจําเปนจะตองไดสัดสวนกัน263 ซึ่งหมายถึงขนาด (The Extent) และขอบเขต (Scope) ของ
มาตรการการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ (Derogation Measure) จะตองอยูใน
ตําแหนงที่สัมพันธที่ไดอัตราสวนกับความจําเปนในการที่จะตอสูกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ264 
ขอกําหนดของความไดสัดสวนกอใหเกิดขอบเขตของเนื้อหาทางกฎหมายประการหนึ่งตอขอบเขตที่
เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน คือ การกําหนดใหมีการตรวจอยาง
ละเอียดเปนการเฉพาะ ถึงการใหเหตุผลอันสมควรที่มีลักษณะเฉพาะของแตละมาตรการที่จะนํามาใช
เพื่อท่ีจะตอสูกับสถานการณฉุกเฉินมากกวาที่จะมีการประเมินในภาพรวมของสถานการณที่มีลักษณะ
เปนนามธรรม265 

                                                           
257ขอ 14 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 
258ขอ 16 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 
259He Zhipeng, The Derogation of Human Rights: Reasons, Purposes and 

Limits, Retrieved November 18, 2012 from http://www.nuigalway.ie/. . .humanrights 
/.../%20zhipeng-en. . . 

260ขอ 18 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 
261He Zhipeng, op. cit., p. 7. 
262Article 4 (1) ICCPR and 15 (1) ECHR. 
263Rule of Law in Armed Conflicts Project, op. cit., p. 2. 
264Sun Shiyan, Derogation and Reservations to International Human Rights 

Treaties,  Retrieved December 19, 2012 from http://www.nuigal.ie/...humanrights 
/. . ./sun%20shiyan-eng. . . 

265Rule of Law in Armed Conflicts Project, op. cit., p. 2. 
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 ความไดสัดสวนของมาตรการในการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีฯ (Derogation Measure) จะตองเปนไปตามเง่ือนไขพ้ืนฐาน 5 ประการ ดังนี้ 

 1.  มาตรการตาง ๆ จะตองนํามาใชเพียงเทาที่จําเปน กลาวคือ การกระทํา
ใด ๆ ที่กระทําภายใตกฎหมายธรรมดาและจําตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีตอกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศนั้น ไมเพียงพอท่ีจะจัดการตอภัยคุกคาม 
 2.  มาตรการตาง ๆ ที่จะนํามาใชจะตองมีความเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น กลาวคือ มาตรการเหลานั้นจะตองมีหลักฐานที่ดูเพียงพอวา (Prima Facie) เหมาะสม
ในการบรรเทาใหวิกฤติการณหรือภัยที่คุกคามนั้นลดนอยลง 
 3.  มาตรการตาง ๆ จะถูกนํามาใชเพียงระยะเวลาเทาที่จําเปนเทานั้น 
กลาวคือ จะตองนํามาใชเปนกําหนดระยะเวลาชั่วคราว (Temporal Limit) 
 4.  ความเขมขนของมาตรการตาง ๆ ที่นํามาใชที่เปนการเบี่ยงเบนไปจาก
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ จะตองไดสัดสวนกับความรุนแรงของภัยที่คุกคาม กลาวคือ 
สิทธิซึ่งจะไดรับการนํามาตกลงประนีประนอมกันมากขึ้นเทาใด หากเปนสิทธิขั้นพื้นฐานและเปนสิทธิ
ที่มีความสําคัญ กย็ิ่งตองเพิ่มการตรวจสอบอยางละเอียดโดยใกลชิดและเขมงวดมากขึ้นเทานั้นดวย 
 5.  ระบบปองกันที่มีประสิทธิภาพ จะตองนํามาใชเพื่อขจัดการใชอํานาจรัฐ
โดยมิชอบในสถานการณฉุกเฉิน เมื่อใดก็ตามที่นํามาตรการการควบคุมตัวในทางบริหารมาใช องคกร
อิสระระดับชาติ โดยเฉพาะองคกรนิติบัญญัติ และองคกรตุลาการ สามารถเขาไปตรวจสอบเปนปกติ
ได266 
 รัฐภาคีของกติการะหวางประเทศฯ (ICCPR) ไดรับการเรียกรองใหใชความ
ระมัดระวังในการแสดงเหตุผลสนับสนุนไมเพียงแตการตัดสินใจในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
เทานั้น แตยังรวมไปถึงการกําหนดมาตรการเฉพาะที่จะนํามาใชในการแกไขปญหา อันมีฐานมาจาก
การประกาศสถานการณฉุกเฉินเชนนี้ก็ตองใชความระมัดระวังในการพจิารณาเชนกัน267 
 ประการที่สาม การมีระบบสอดคลองกันกับพันธกรณีอื่นภายใตกฎหมาย
ระหวางประเทศ (Compatibility with Other Obligations under International Law) (Art. 4 (1) 
of the ICCPR) 
 ขอ 4(1) แหงกติการะหวางประเทศฯ (ICCPR) ไดกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
อีกวา มาตรการในการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ (Derogation Measures) จะตองไม
ขัดแยงตอพันธกรณีอื่น ๆ ของตนภายใตกฎหมายระหวางประเทศ เงื่อนไขประการนี้หมายความวา 
ขอ 4 แหงกติการะหวางประเทศฯ ไมสามารถนํามาพิจารณาเปนการใหเหตุผลอันสมควรได หากวา
มาตรการในการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯเชนวานี้ จะนํามาซึ่งการฝาฝนพันธกรณี

                                                           
266Christopher Michaelson, op. cit., pp. 140-141. 
267HRC General Comment No. 29  paragraph 5; Rule of Law in Armed Conflicts 

Project, op. cit., p. 2. 
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ระหวางประเทศอื่น ๆ ของรัฐ268 หลักของความสอดคลองกันนี้ ก็เปนมาตรการคุมครองความ
ปลอดภัยอีกมาตรการหนึ่งของบทบัญญัติวาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณี 
(Derogation Provision) ซึ่งมีฐานมาจากหลักความชอบดวยกฎหมาย (Principle of Legality) และ
หลักนิติธรรม (The Rule of Law) อันมีอยูโดยทั่วไปในกติการะหวางประเทศ269 
 ขอความที่วา “พันธกรณีอื่น ๆ ภายใตกฎหมายระหวางประเทศ” จะมี
ความหมายเชื่อมโยงไปถึงกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ และกฎหมายสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศ ประการที่สําคัญที่สุด คืออนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนอื่น และสนธิสัญญาในดานกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ270 
 แนวความคิดที่อยูเบื้องหลังหลักที่เรียกกันวา “ขอกําหนดวาดวยความ
สอดคลองกัน” (Consistency Requirement) ก็เพื่อที่จะผสมผสานกันระหวางพันธกรณีทั้งหลาย
ภายใตกฎหมายระหวางประเทศที่ไดรับการรับรองโดยรัฐตาง ๆ ที่มีความแตกตางกัน และเปนการ
เฉพาะเพื่อพัฒนาระบบของพันธกรณีที่มีตอสิทธิมนุษยชนที่หลากหลายกันใหมีความสัมพันธกัน ซึ่ง
ประกอบไปดวยสนธิสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ สิ่งนี้เชื่อกันวาจะเปนการเพิ่มความ
แข็งแกรงใหกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน271 
 ประการที่สี่ การหามใชมาตรการอันเปนการเลือกปฏิบัติ (Prohibition of 
Discriminatory Measures) (Art. 4(1) of the ICCPR) 
 ตามขอ 4(1) แหงกติการะหวางประเทศฯ (ICCPR) และขอ 27(1) แหง
อนุสัญญาอเมริกา (ACHR) ไดกําหนดไววา มาตรการที่ใชเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม พันธกรณีฯ 
(Derogation Measures) “จะตองไมเกี่ยวของกับการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเพียงเหตุหนึ่งเดียว อัน
เนื่องมาจากเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือเผาพันธุทางสังคม” (Not Involve Discrimination 
Solely on the Ground of Race, Colour, Sex, Religion or Social Origin)272  
 การใชถอยคําวา “แตเพียงหนึ่งเดียว” (Solely) ในประเด็นของการไมเลือก
ปฏิบัติ ซึ่งมีความชัดเจนอยูแลววา การเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ (Derogations) จะ

                                                           
268HRC General Comment No. 29 paragraph 9; Ibid., p. 2. Angelika Siehr, op. 

cit., p. 11. 
269HRC General Comment No. 29 paragraph 16; Ibid., p. 2. Angelika Siehr, op. 

cit., p. 12. 
270Ibid., p. 2. 
271Ralph Alexander Lorz, “Possible Derogations from Civil and Political Rights 

under Article 4 of the ICCPR,” Israel Yearbook on Human Rights 33 (2003): 100. 
272Office of the High Commissioner for Human Rights in Cooperation with the 

International Bar Association, op. cit., p. 879. 
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เปนการชอบดวยกฎหมายโดยจะตองไมใหมีการเลือกปฏิบัติ แมวาอาจจะไมมีความตั้งใจใหเกิดขึ้นก็
ตาม273  
           แตอยางไรก็ตาม ในขอ 15(1) แหงอนุสัญญายุโรปฯ (ECHR) ไมไดบัญญัติ
หลักการของการไมเลือกปฏิบัติ (Principle of Non-Discrimination) เอาไว แตรัฐคูสัญญากับ
อนุสัญญายุโรปฯ ก็ยังคงเปนรัฐภาคีของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง
การเมืองดวยเหมือนกัน ก็คงจะไมมีการยินยอมใหรัฐคูสัญญาเหลานั้นใชมาตรการเลี่ยงหรือระงับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีฯโดยมีการเลือกปฏิบัติภายใตขอ 15 แหงอนุสัญญาฯ ได เนื่องจากมาตรการเชน
วานี้จะตองไมขัดกับพันธกรณีอื่น ๆ ของรัฐที่มีภายใตกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งในทุก ๆ กรณี จะมี
ลักษณะประการหนึ่งที่สามารถจะยืดหยุนไดอยูในหลักความเสมอภาค และหลักการไมเลือกปฏิบัติ 
อันเอื้อใหรัฐที่เลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ สามารถปรับมาตรการตาง ๆ ของตนให
สอดคลองกับความจําเปน โดยเฉพาะในสถานการณวิกฤติได แตจะตองไมเปนการละเมิดพันธกรณี
ของตนที่มีตอสนธิสัญญา ดังนั้น ในฐานะที่หลักของความเสมอภาค และหลักการไมเลือกปฏิบัติเปน
หลักการพื้นฐานของทั้งกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และกฎหมายระหวางประเทศทั่วไป 
มาตรการการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ (Derogatory Measures) ซึ่งมีการเลือกปฏิบัติ
ระหวางบุคคลตาง ๆ หรือกลุมบุคคลตาง ๆ จึงไมอาจจะไดรับการพิจารณาเปนสิ่งที่ชอบดวยกฎหมาย
ได ไมวาจะอยูภายใตสถานการณอยางใด ๆ แมวา ภายใตสนธิสัญญานั้นจะไมไดบัญญัติรวมเอา
หลักการหามการเลือกปฏิบัติไวในบทบัญญัติวาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ 
(Derogation Provision) ก็ตาม274 
 

3.2.3 หลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
ระหวางสถานการณฉุกเฉินภายใตอนุสัญญาระดับภูมิภาค 
3.2.3.1 อนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (European Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom: 
UCHR) 

                     หลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอสิทธิมนุษยชนในสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะไดรับการบัญญัติไวในมาตรา 15 วา  
 

          ในภาวะสงครามหรือสถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่คุกคามความ
อยูรอดปลอดภัยของชาติ รัฐภาคีอาจใชมาตรการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีของตนที่มีตออนุสัญญา ในขอบเขตเฉพาะเทาที่จําเปนตาม

                                                           
273Rosalyn Higgins, “Derogations Under Human Rights Treaties,” British Year 

Book of International Law 48 (1976-77): 287. 
274Office of the High Commissioner for Human Rights in Cooperation with the 

International Bar Association, op. cit., p. 879. 



100 

สถานการณ ทั้งนี้มาตรการดังกลาวจะตองไมขัดตอพันธกรณีของตน 
ภายใตกฎหมายระหวางประเทศ. . .275 
 

 บทบัญญัติมาตราที่วาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน (The Derogation Clause) ที่ไดบรรจุไวในอนุสัญญายุโรปนี้ถูกรางขึ้นเปน
กรณีเริ่มแรกในระหวางตนป ค.ศ.1950 ผูรางอนุสัญญายุโรปฯ ไดรับประโยชนของการพูดคุยกันเปน
เวลาเกือบสามปโดยผูรางกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในขณะที่
ไดมีการรางบทบัญญัติวาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิ
มนุษยชน (The Derogation Article) มีการถกเถียงกันอยางจริงจังระหวางสํานักทฤษฎีความคิดที่
แตกตางกัน (Different Schools of Thought) ดังนี้ 
 1.  ผูสนับสนุนใหการระบุโดยทั่ว (General Enumeration) เห็นชอบที่จะใหมีราง
เอกสารที่มีคําจํากัดความของสิทธิตาง ๆ ที่แนนอน พวกเขายืนยันไดวารูปแบบที่ใชในมาตรา 29 ของ
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ควรไดรับการปฏิบัติตามแบบ ซึ่งการบัญญัติ
จะไมมีขอยกเวนหรือขอจํากัดอื่นใดมากไปกวาขอความหรือวรรคที่เปนขอจํากัดโดยทั่วไปบทเดียว   
(A Single General Limitation Clause) 
 2.  ผูสนับสนุนใหมีคําจํากัดความที่แนนอน ตองการขอความหรือวรรคที่เปน
ขอจํากัดเฉพาะเจาะจงในหลาย ๆ บทบัญญัติที่ใหคํานิยามสิทธิตาง ๆ เปนพิเศษ นอกจากนั้น พวกเขา
ยังคงตองการมาตราที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน 
(The Derogation Article) ในสถานการณฉุกเฉิน และไดยืนยันวาบรรดาขอความหรือวรรคเหลานี้จะ
ชวยปองกันการระงับใชเปนการชั่วคราวที่ใชไปในทางที่มิชอบ (Abusive Suspension) หรือการ
ปฏิเสธในสิทธิตาง ๆ (Denial of Rights) 
 ในชวงสุดทายของกระบวนการราง ที่ประชุมใหการสนับสนุนดวยเสียงขางมากการ
ใหเหตุผลตอการเพิ่มมาตรการปองกันรายการของสิทธิตาง ๆ ที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีได (Non-Derogable Rights) ไวในมาตราที่วาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนเปนการเฉพาะเจาะจง และยังคงที่จะบัญญัติวรรคที่เปน
ขอจํากัดเปนการเฉพาะเจาะจง (Specific Limitations Clauses) เมื่อกําหนดถึงสิทธิตาง ๆ ที่มีความ
แตกตางกัน276 

                                                           
275Article 15 paragraph 1 “In time of war or other public emergency threatening 

the life of he nation any High Contracting Party may take measures derogating from its 
obligations under this Convention to the extent strictly required by the exigencies of 
the situation, provided that such measures are not inconsistent with its other obligations 
under international law.” 

276Joan M. Fitzpatrick, Human Rights in Crisis: The International System for 
Protecting Rights during States of Emergency (Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 1994), p. 53. 
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 สิ่งที่ปรากฏเนื่องมาจากมาตรานี้ก็คือ หลักเกณฑมาตรฐานที่ชัดเจนชุดหนึ่ง (A 
Clear Set of Standard) ซึ่งจําเปนจะตองไดรับการปฏิบัติตาม หากรัฐที่เปนสมาชิกตองการที่จะใช
กลไกของสถานการณฉุกเฉิน หลักเกณฑมาตรฐานเหลานั้นมีดังนี ้
 1.  ความอยูรอดปลอดภัยของชาติจะตองถกูคุกคาม 
 2.  มาตรการตาง ๆ ทีน่ํามาใชจะตองไดสัดสวนกับสถานการณ 
 3.  มาตรการตาง ๆ ที่นํามาใชจะตองไมขัดแยงกับพันธกรณีอื่น ๆ ภายใตกฎหมาย
ระหวางประเทศ 
 4. สิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับได (Certain Rights) จะตองไดรับการเคารพอยู
ตลอดเวลา และไมอาจจะใชสิทธิในการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีไดในสิทธิดังตอไปนี้ 
 5.  สิทธิในชีวิต (Article 2: Right to Life) 
 6. การทรมาน การลงโทษ หรือการกระทําอันไรศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือต่ํา
ทราม (Article 3: Torture, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) 
  7. การค าทาสหรือ เอาคนลง เปนทาส (Article 4: Paragraph 1-Slavery or 
Servitude) 
 8.  ความผิดอาญาจะตองไมมีผลเปนการลงโทษยอนหลัง (Article 7: Criminal 
Offence must not be Retroactive) 
 9.  เลขาธิการฯ จะตองไดรับแจงถึงการประกาศสถานการณฉุกเฉินและเหตุผลตาง ๆ 
ของการประกาศนั้น 
 10.  เลขาธิการฯ จะตองไดรับการแจงเมื่อสถานการณฉุกเฉินไดถูกยกเลิกเชนกัน 
 ทั้งอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและกติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตางก็หยั่งรากมาจากกฎบัตรและปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนแหงสหประชาชาติดวยกัน ทั้งสองอนุสัญญาไดยอมรับถึงความสําคัญของการยอมใหสิทธิ
ทางการเมืองเปนเครื่องมือที่จะสถาปนาอิสรภาพและความยุติธรรมใหเกิดขึ้นไดในโลก ซึ่งแตละ
อนุสัญญาก็ไดรับรองสิทธิตาง ๆ ที่จําเปนจะขาดเสียไมไดเหมือนกันทุกประการ และบทบัญญัติมาตรา
ที่วาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณ
ฉุกเฉิน (The Derogation Article) ของอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองก็มีความคลายคลึงกัน277 

3.2.3.2  อนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน (American Convention on 
Human Rights: ACHR) 

 หลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอสิทธิมนุษยชนในสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะไดรับการบัญญัติไวในขอ 27 วา  
 

                                                           
277Scott Dolezal, “The Systematic Failure to Interpret Article IV of the International 

Covenant on Civil and Political Rights: Is There a Public Emergency in Nigeria?,” American 
University International Law Review 15, 5 (2000): 1178. 
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 ในภาวะสงคราม ภัยสาธารณะ หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ซึ่งคุกคามเอก
ราชหรือความมั่นคงของรัฐภาคี รัฐภาคีอาจดําเนินมาตรการเลี่ยงพันธกรณี 
อันมีอยูตามอนุสัญญาฉบับปจจุบันนี้ไดในขอบเขตและระยะเวลาเพียงเทาที่
จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไข
วามาตรการเชนวานั้นจะตองไมขัดแยงกับพันธกรณีอื่น ๆ ของตน อันมีอยู
ตามกฎหมายระหวางประเทศ และจะตองไมกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติโดย
อาศัยเหตุเพราะเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือเผาพันธุทางสังคม278 
 

 บทบัญญัติในขอ 27 นี้ไดกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานที่พิเศษชุดหนึ่ง (A Distinct 
Set of Standard) วา เมื่อรัฐภาคีจะนําเอามาตรการตาง ๆ ที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของตนตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนภายใตอนุสัญญามาใช รัฐภาคีจะตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานดังนี้ 
 1.  เอกราชหรือความมั่นคงของรัฐภาคีจะตองถูกคุกคาม  
 2.  มาตรการตาง ๆ ที่นํามาใชจะตองเปนชวงระยะเวลาที่มีความจําเปนโดยเครงครัด
ตามความฉุกเฉินของสถานการณ 
 3.  มาตรการตาง ๆ ที่นํามาใชจะตองไมขัดแยงกับพันธกรณีอื่น ๆ ภายใตกฎหมาย
ระหวางประเทศ 
 4.  มาตรการตาง ๆ จะตองไมเปนการเลือกปฏิบัติ 
 5.  ไมอนุญาตใหมีการเลี่ยงหรือระงับเปนการชั่วคราวในสิทธิดังตอไปนี ้
 6.  สิทธิในความเปนบุคคลทางกฎหมาย (Article 3: Right to Judicial Personality) 
 7.  สิทธิในชีวิต (Article 4: Right to Life) 
 8.  สิทธิที่ ไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรม (Article 5: Right to Humane 
Treatment) 
 9.  เสรีภาพจากความเปนทาส (Article 6: Freedom from Slavery) 
 10.  เสรีภาพจากการใชกฎหมายบังคับยอนหลัง (Article 9: Freedom from Ex 
Post Facto Laws) 
 11.  เสรีภาพในมโนธรรม และศาสนา (Article 12: Freedom of Conscience 
and Religion) 

                                                           
278Article 27 paragraph 1 “In time of war, public danger, or other emergency 

that threatens the independence or security of a State Party, it may take measures 
derogating from its obligations under the present Convention to the extent and for the 
period of time strictly required by the exigencies of the situation, provided that such 
measures are not inconsistent with its other obligations under international law and 
do not involve discrimination on the ground of race, colour, sex, language, religion, or 
social origin.” 
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 12.  สิทธิในครอบครัว (Article 17: Rights of the Family) 
 13.  สิทธิในชื่อ (Article 18: Right to a Name) 
 14.  สิทธิของเด็ก (Article 19: Rights of the Child) 
 15.  สิทธิในเชื้อชาติ (Aticle 20: Right to Nationality) 
 16.  สิทธิในการมีสวนรวมในรัฐบาล (Article 23: Right to Participate in Government) 
 17.  หลักประกันทางศาลที่จําเปนสําหรับการปกปองคุมครองสิทธิตาง ๆ เชนวานี ้
บรรดาผูรางอนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งไดเริ่มทํางานอยางจริงจังเต็มที่ในป ค.ศ.1960 
ไดรับประโยชนจากบรรดาสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ไดรางมากอนหนานี้ ผูรางไดเรียนรู
รูปแบบตาง ๆ เหลานี้ และเริ่มตนดวยวิธีการเขาถึงการจํากัดขอบเขตที่ถูกตองดวยการเห็นพอง
ตองกันของเสียงสวนใหญอยางชัดเจน279 ยิ่งไปกวานี้ องคกร The Organisation of American 
States (OAS) ไดรับประโยชนจากการศึกษารายละเอียดของปญหาการปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชน
ในระหวางสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งดําเนินการโดย The Inter-American Commission on Human 
Rights280 
 
3.3  เกณฑมาตรฐานและหลักการที่นําเสนอโดยองคกรที่เกี่ยวของกับอนุสัญญา 
 

3.3.1  เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน  
(The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of 
Emergency) 

 3.3.1.1 ความเปนมาของเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ (‘Paris Minimum’) 
 Professor Richard B. Lillich ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบังคับ
ใชกฎหมายสิทธิมนุษยชนของสมาคมกฎหมายระหวางประเทศ (International Law Association) 
ไดสรุปและพิมพเผยแพรถึงจุดเริ่มตนและการบรรลุถึงผลสําเร็จของงานวิจัยที่ใชเวลาถึง 8 ป และการ
พิจารณาตรวจสอบทบทวนโดยสมาคมกฎหมายระหวางประเทศ (ILA)281 
 กลาวคือ ภายหลังจากที่ไดมีการศึกษาโดยใชเวลาถึง 6 ป โดยคณะอนุกรรมาธิการ
พิเศษ (ประธานโดย Mr. Subrata Roy Chowdhury ชาวอินเดีย) และอีก 2 ปของการแกไขปรับปรุง  
โดยคณะกรรมาธิการติดตามการบังคับใชกฎหมายสิทธิมนุษยชนเต็มคณะ ตอมา ในการประชุมครั้งที่ 
61 ของสมาคมกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งไดจัดใหมีขึ้น ณ กรุงปารีส (ระหวางวันที่ 26 สิงหาคม ถึง

                                                           
279Alexandre Kiss, “Commentary by the Rapporteur on the Limitation 

Provisions,” (Symposium: Limitation and Derogation Provisions in the International 
Covenant on Civil and Political Rights) Human Rights Quarterly 7, 1 (February 1985): 20. 

280Joan Fitzpatrick, op. cit., p. 55. 
281Richard B. Lillich, “The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in 

a State of Emergency,” The American Journal of International Law 79 (October, 
1985): 1072. 
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วันที่ 1 กันยายน ค.ศ.1985) ก็ไดใหความเห็นชอบการตกลงรวมกันวาดวยเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําการ
ควบคุมดูแล การประกาศ และการจัดการในสถานการณฉุกเฉินที่คุกคามความอยูรอดของประเทศ 
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําเหลานี้ รวมถึง สิทธิและเสรีภาพที่รัฐไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉินได (Non-Derogable Rights and  
Freedoms) จํานวน 16 ขอ ซึ่งบุคคลยังคงมีสิทธิและเสรีภาพ แมกระทั่งในระหวางที่ไดมีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน282 กลาวโดยรวม เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ ไดรับการกําหนดเพื่อวัตถุประสงค
ใหเปนแนวปฏิบัติของทั้งหนวยงานภาครัฐและไมใชภาครัฐในสถานการณฉุกเฉิน283 
 3.3.1.2  สาระสําคัญของเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ (‘Paris Minimum’) 
 เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน
ไดรับการมุงหวังจะเปนสิ่งที่ชวยประกันวา แมในสถานการณที่ไดมีการประกาศภาวะฉุกเฉิน รัฐที่
เกี่ยวของจะละเวนการกระทําที่เปนการระงับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตาง ๆ ซึ่งไดรับการพิจารณาวา
เปนสิทธิรัฐไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีได (Non-Derogable Rights) ภายใตขอ 4 
แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ 15 แหงอนุสัญญายุโรปวา
ดวยสิทธิมนุษยชน และขอ 27 แหงอนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน284 
 เกณฑมาตรฐานเหลานี้ไดรับการจําแนกออกเปน 3 สวนหลัก ดังนี้ 
 1)  สวนแรก การประกาศ ระยะเวลา และการควบคุมสถานการณฉุกเฉิน285 
  (1)  ภาวะฉุกเฉิน286 จะตองเปนภัยคุกคาม287 ความอยูรอดของ
ประเทศชาติและจะตองมีการประกาศภาวะนั้นอยางเปนทางการ 
 (2)  รัฐธรรมนูญของทุกรัฐจะตองกําหนดวิธีการ เพื่อการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินซึ่งในแตละครั้งวา เมื่อใดที่เจาหนาที่ฝายบริหารจะมีอํานาจในการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน ซึ่งการประกาศอยางเปนทางการเชนนี้จะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเทาที่จะทําได 
 (3)  ระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน จะตองไดรับการ
กําหนดเปนระยะเวลาที่แนนอนชัดเจนไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งการประกาศสถานการณฉุกเฉินจะตองไม
เกินกําหนดนั้น เพื่อฟนฟูใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว 
 การขยายระยะเวลาตองทําโดยการประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งใหม
ซึ่งตองกระทํากอนการสิ้นสุดของกําหนดเวลาในแตละชวง และจะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติดวยเชนกัน 

                                                           
282Ibid., p. 1072. 
283Scott Dolezal, op. cit., p. 1188. 
284Richard B. Lillich, op. cit., p. 1072. 
285Ibid., p. 1073. 
286คําวา “ภาวะฉุกเฉินสาธารณะ” หมายความถึงสถานการณที่ไมปกติที่วิกฤติ หรือมีอันตราย

ตอสาธารณะที่เปนจริงหรือใกลจะถงึ ซึ่งมีผลกระทบตอประชากรทั้งหมด หรือตออาณาเขตของรัฐท้ังมวล. 
287จะตองเปนภัยคุกคามตอวิถีชีวิตของชุมชนที่รวมกลุมกันกอตัวเปนรัฐ 
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 (4)  การประกาศสถานการณฉุกเฉิน อาจจะครอบคลุมอาณาเขตของ
รัฐทั้งหมดหรือสวนหนึ่งสวนใดก็ได ขึ้นอยูกับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบเปนจริงจากพฤติการณที่เปน
สาเหตุใหมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 (5)  หามมิใหมีการยุบสภาในระหวางที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
หากสถานการณมีความจําเปนตองมีการยุบสภา จะตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมีผูแทนสมาชิกสภานิติ
บัญญัติโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 
 (6)  เมื่อสถานการณฉุกเฉินสิ้นสุดลง สิทธิและเสรีภาพตาง ๆ ซึ่งไดมีการ
ระงับหรือจํากัดในระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉิน จะตองไดรับการฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพโดยเร็ว 
และจะตองไมมีมาตรการฉุกเฉินใด ๆ คงอยูตอมาภายหลังจากนั้น 
 (7)  ในระดับภูมิภาคหรือระหวางประเทศ การประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ทุก ๆ ครั้ง ที่ไดกระทําโดยรัฐภาคีตอสนธิสัญญามนุษยชนระดับภูมิภาคหรือระหวางประเทศ จะตอง
อยูภายใตการพิจารณาทบทวนโดยศาลหรือองคกรอื่นตามขอตกลงและเงื่อนไขของสนธิสัญญานั้น ๆ 
กําหนดไว ในขณะที่ระดับประเทศ อํานาจในการพิจารณาทบทวนเชนนี้ จะตองไดรับการปฏิบัติ
ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของของรัฐ โดยตระหนักวา
เปนความรับผิดชอบของรัฐที่จะนํามาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอื่น ๆ มาใชเพื่อปฏิบัติการให
เกิดผลตอบรรดาสิทธิตาง ๆ ที่ไดรับการรับรองในสนธิสัญญาใด ๆ จากการเขาเปนภาค ี
 2)  สวนที่สอง หลักทั่วไปที่จะรักษาไวในการคุมครองปจเจกบุคคลใน
ชวงเวลาที่ไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน288 
 (1)  ในชวงระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน รัฐภาคีอาจใช 
มาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีที่จะตองเคารพตอสิทธิและประกันให
บุคคลที่อยูภายในอาณาเขตของตน และภายใตเขตอํานาจศาลของรัฐซึ่งสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานที่ไดรับการยอมรับในสากล แตรัฐก็ไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีจากสิทธิ
ที่กําหนดไวซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยสากลในสิทธิที่ไมอาจระงับได (Non-Suspendable Rights) ดังที่
กําหนดไวในกติการะหวางประเทศฯ 
 (2)  มาตรการที่จะนํามาใชในระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉิน จะ
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขทั่วไป 5 ประการ ดังนี้ 
 (2.1)  จะตองปฏิบัติตามหลักการการแจงใหรัฐภาคีอื่นทราบ ดังที่
ไดกําหนดไวในสนธิสัญญา วาดวยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ หรือระดับภูมิภาค 
 (2.2)  มาตรการตาง ๆ เชนวานี้ จะตองไดสัดสวนกับความฉุกเฉิน
ของสถานการณอยางเครงครัด 
 (2.3)  มาตรการตาง ๆ เชนวานี้ จะตองไมขัดกับพันธกรณีอื่น ๆ 
ของรัฐภาคีภายใตกฎหมายระหวางประเทศ 
 (2.4)  มาตรการตาง ๆ เชนวานี้ จะตองไมเปนการเลือกปฏิบัติโดย
อาศัยเหตุเพียงเนื่องมาจากเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา สัญชาติหรือเผาพันธุทางสังคม 

                                                           
288Richard B. Lillich, op. cit., p. 1074. 
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 (2.5)  โดยขั้นต่ํา สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ไดรับการรับรอง
โดยกฎหมายระหวางประเทศจะตองคงอยูในฐานะเปนสิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับได (Non–
Derogable) แมในระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉิน อยางนอยที่สุด รัฐธรรมนูญจะตอง
กําหนดใหสิทธิตาง ๆ โดยเฉพาะสิทธิดังกลาวเหลานี้ เปนสิทธิที่ไมอาจไดรับผลกระทบจากการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 (3)  ในขณะที่รัฐดําเนินการ หรือใชอํานาจรัฐในระหวางสถานการณ
ฉุกเฉินหลักการตอไปนี้จะตองไดรับการเคารพตลอดเวลา 
 (3.1)  สภานิติบัญญัติจะตองจัดทําแนวปฏิบัติทั่วไป เพื่อที่จะวาง
ระเบียบ ดุลพินิจของฝายบริหารอันเก่ียวกับมาตรการที่นํามาใชตามที่ไดรับมอบอํานาจจากกฎหมาย 
 (3.2)  สิทธิพิเศษ ความคุมกัน และเอกสิทธิของสภานิติบัญญัติ
จะตองคงอยูโดยไมถูกกระทบกระเทือน 
 (3.3)  หลักประกันในความเปนอิสระของฝายตุลาการ และวิชาชีพ
กฎหมายจะตองคงอยูโดยไมถูกกระทบกระเทือน โดยเฉพาะการใชอํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉิน
ที่จะโยกยายผูพิพากษา หรือเปลี่ยนแปลงโครงสรางของฝายตุลาการหรือแมกระทั่งการที่จะจํากัด
ความเปนอิสระของฝายตุลาการจะตองไดรับการบัญญัติเปนขอหามไวรัฐธรรมนูญ 
 (4)  มาตรการที่นํามาใชในสถานการณฉุกเฉินทุกมาตรการ จะตอง
ไดรับการรับรองตามอํานาจหนาที่ของกฎหมายที่ไดบัญญัติขึ้นอยางถูกตอง โดยผูแทนที่ไดรับเลือก
จากประชาชน 
 (5)  ฝายตุลาการจะตองมีอํานาจในการพิจารณาและพิพากษา ดังนี้ 
 (5.1)  การบัญญัติกฎหมายในสถานการณฉุกเฉิน ไดปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญของรัฐหรือไม 
 (5.2)  การปฏิบัติการของการใชอํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉิน 
เปนไปตามกฎหมายของสถานการณฉุกเฉิน หรือไม 
 (5.3)  การใชอํานาจของเจาหนาที่ ตองไมลวงละเมิดในสิทธิที่รัฐไม
อาจเลี่ยงพันธกรณีหรือระงับได (Non-Derogable Rights) และมาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีจากการคุมครองสิทธิอื่นจะตองสอดคลองกับหลักความไดสัดสวน  
 (5.4)  เมื่อกฎหมายและระเบียบของทองถิ่นที่ใชอยู ยังไมถูกยกเลิก
หรือระงับไป ฝายตุลาการจะตองพิจารณากฎหมายและระเบียบเหลานั้นวายังคงมีสภาพบังคับใชอยู 
  ศาลจะตองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาวาในการประกาศมาตรการที่
นํามาใชในสถานการณฉุกเฉิน (ไมวาจะเปนของฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหาร) หรือการกระทําใดที่ได
นํามาใชในระหวางสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งไมผานการตรวจสอบดังที่ไดกลาวไวกอนหนานี้แลว ไมมีผล
บังคับใช และตกเปนโมฆะ 
 3)  สวนที่สาม สิทธิและเสรีภาพที่รัฐไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณี (Non-Derogable Rights and Freedoms)289   

                                                           
289Ibid., pp. 1075-1081. 
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 สิทธิและเสรีภาพดังตอไปนี้เปนสิทธิและเสรีภาพที่รัฐไมอาจเลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองได 

 (1)  สิทธิที่จะไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมาย 
 (2)  สิทธิที่จะปลอดจากการเอาตัวลงเปนทาส คาทาส 
 (3)  สิทธิในเสรีภาพท่ีจะไมถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

 (4)  สิทธิในการดํารงชีวิตอยู 
 (5)  สิทธิในเสรีภาพ 
 (6)  สิทธิที่จะปลอดจากการถูกทารุณกรรม 
 (7)  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม 
 (8)  สิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา 

 (9)  สิทธิในเสรีภาพหามจําคุกบุคคลเพียงเหตุเพราะวาไมสามารถ
ปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญาได 

 (10)  สิทธิของชนกลุมนอย 
 (11)  สิทธิในการตั้งครอบครัว 
 (12)  สิทธิในชื่อ 
 (13)  สิทธิของเด็ก 
 (14)  สิทธิในเชื้อชาติ 
 (15)  สิทธิที่จะมีสวนรวมในการบริหารรัฐกิจ 
 (16)  สิทธิที่จะไดรับการชดใชเยียวยา 

 กลาวโดยสรุป ในป ค.ศ.1985 สมาคมกฎหมายระหวางประเทศ (The International Law 
Association) ไดใหความเห็นชอบชุดของเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสของการคุมครองสิทธิมนุษยชน
ในสถานการณฉุกเฉิน (A Set of Minimum Standard) เพื่อที่จะควบคุมการประกาศ และการ
บริหารจัดการสถานการณฉุกเฉิน เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําเหลานี้ไดรับการมุงหวังจะเปนการรับประกัน
สิ่งตาง ๆ เมื่อฝายบริหารหรือรัฐบาลประกาศสถานการณฉุกเฉินที่แทจริง (A Bona Fide State of 
Emergency) วาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเปนสิ่งที่ตองไดรับการปฏิบัติตามและเคารพตอไป 
นอกจากนั้น เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ ยังเรียกรองใหรัฐตาง ๆ ที่ประกาศสถานการณฉุกเฉินให
ความรวมมือโดยอยูภายใตหลักการทบทวนตรวจสอบการกระทําของฝายปกครองโดยศาลหรือโดย
องคกรอื่น (Judicial or Other Review) เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ (‘Minimum Paris’) คือ ชุด
ของเกณฑมาตรฐานที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหแนวปฏิบัติทั้งแกองคกรภาครัฐและไมใชภาครัฐใน
สถานการณฉุกเฉิน 
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3.3.2 หลักการสิราคูซาวาดวยบทบัญญัติของขอจํากัด และการเลี่ยงหรือระงับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 (The Siracusa Principles on 
the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant 
on Civil and Political Right 1984)290 

 3.3.2.1  ความเปนมาของหลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) 
 ในป ค.ศ.1984 ระหวางเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม คณะกรรมาธิการนิติกร
ระหวางประเทศ (The International–Commission of Jurists) และองคกรระหวางประเทศอีก
หลายองคกร อาทิ สมาคมกฎหมายอาญา ระหวางประเทศ (The International Association of 
Penal Law) สมาคมอเมริกันเพื่อคณะกรรมาธิการนิติกรระหวางประเทศ (The American 
Association for the International Commission of Jurists) สถาบันมอรแกนในเขตเมืองเพ่ือสิทธิ
มนุษยชน (The Urban Morgan Institute for Human Rights) และสถาบันนานาชาติการศึกษาขั้น
สู ง ส า ขา วิ ช ากฎหมายอาญา  (The International Institute of Higher Studies in Criminal 
Sciences) ไดจัดใหมีการประชุมผูเชี่ยวชาญกฎหมายระหวางประเทศที่มีชื่อเสียง จํานวน 31 ทาน ที่
เมืองสิราคูซา ซิซิลี เพื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติของขอจํากัด และการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีที่กําหนดไวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 ในที่สุดที่ประชุมก็ไดใหการยอมรับวา มีความจําเปนที่จะตองใหมีการตรวจสอบ
อยางใกลชิดในเงื่อนไขและมูลเหตุของขอจํากัด และการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอ
การคุมครองสิทธิมนุษยชน ที่สามารถกระทําไดตามที่กําหนดไวในกติการะหวางประเทศฯ เพื่อที่จะ
บรรลุผลของการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพแหงหลักนิติธรรม (Effective Implement the Rule of Law) 
 3.3.2.2  สาระสําคัญของหลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) 
 การประชุมสิราคูซา ไดพัฒนาเกณฑมาตรฐานในการเลี่ยง หรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ (Derogations in a Public Emergency) ที่เรียกชื่อวา
“หลักการสิราคูซาวาดวยบทบัญญัติของขอจํากัดและการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีใน
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง” (The Siracusa Principles on 
the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and 
Political Right 1984) มีสาระสําคัญดังนี ้
 
 

                                                           
290United Nations, Economic and Social Council, U.N. Sub-Commission on 

Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Siracusa Principles on the 
Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil 
and Political Rights, Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 (1984), Retrieved January 15, 
2009 from http://www.hei.unige.ch/~clapham/hrdoc/docs/siracusa.html 
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 1)  สวนที่หนึ่ง “ภาวะฉุกเฉินสาธารณะที่คุกคามความอยูรอดของประเทศชาติ” 
(Public Emergency which Threatens the Life of the Nation) 
  (1)  รัฐภาคีที่จะใชมาตรการในการเลี่ยงหรือระงับพันธกรณีของตน
ภายใตกติการะหวางประเทศฯ ซึ่งเปนไปตามขอ 4 ไดเพียงแตเมื่อเผชิญกับสถานการณอันตรายซึ่ง
เปนกรณียกเวน และเปนจริง หรือใกลจะถึง ซึ่งคุกคามความอยูรอดของประเทศชาติ291 ภัยที่คุกคาม
ความอยูรอดของประเทศชาติจะตองมีลักษณะ ดังนี้ 
 (1.1)  มีผลกระทบตอประชากรทั้งหมด และไมวาตออาณาเขต
ของรัฐทั้งมวลหรือแตสวนหนึ่งสวนใดของอาณาเขตของรัฐก็ตาม และ 
 (1.2)  คุกคามศักดิ์ศรีความเปนมนุษยทางกายภาพของประชากร 
เอกราชทางการเมืองของประเทศ หรือบูรณภาพเหนือดินแดนของรัฐ หรือการดํารงอยู หรือการ
ดําเนินการขั้นพื้นฐานของสถาบันสําคัญตาง ๆ ที่จําเปนตอการใหความคุมครอง และปกปองสิทธิตาง ๆ 
ที่เชิดชูไวในกติการะหวางประเทศฯ 
  (2)  ความขัดแยง (Conflict) และความไมสงบ (Unrest) ภายในที่ไม
กอใหเกิดภัยคุกคามความอยูรอดของประเทศชาติขั้นรายแรง และใกลจะถึง ไมอาจจะพิจารณาเปน
เหตุผลในการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณภีายใตขอ 4 แหงกติการะหวางประเทศฯ ได292 
  (3)  ปญหาในดานเศรษฐกิจ ไมอาจนํามาพิจารณาเปนเหตุผลในการใช
มาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีแหงกติการะหวางประเทศฯ ได293 
 2)  สวนที่สอง “การประกาศ การแจงใหทราบ และการสิ้นสุดของสถาน 
การณฉุกเฉินสาธารณะ” (Proclamation, Notification and Termination of a Public Emergency) 
 (1)  รัฐภาคีที่จะใชมาตรการการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธ 
กรณีของตนภายใตกติการะหวางประเทศฯ จะตองประกาศอยางเปนทางการของการมีอยูจริง ของ
สถานการณฉุกเฉินที่คุกคามความอยูรอดของประเทศชาต2ิ94 
 (2)  วิธีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน จะตองมีการกําหนดไวใน
กฎหมายแหงชาติ (National Law)295 
 (3)  รัฐภาคีที่จะใชมาตรการการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธ 
กรณีของตนภายใตกติการะหวางประเทศฯ จะตองแจงใหรัฐภาคีอื่นของกติกาฯ โดยผานเลขาธิการ
สหประชาชาติโดยทันที เพื่อใหทราบถึงบทบัญญัติซึ่งตนไดเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณี 
และเหตุผลของการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณี ดังกลาว296 

                                                           
291หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 39 
292หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 40 
293หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 41 
294หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 42 
295หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 43 
296หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 44 
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 (4)  การแจงใหรัฐภาคีของกติการะหวางประเทศฯ อื่น ๆ ทราบจะตอง
ประกอบดวยขอมูลที่เพียงพอเพื่อที่จะใหรัฐภาคีอื่นดําเนินการตามสิทธิและปฏิบัติตามพันธกรณีของ
ตนภายใตกติการะหวางประเทศฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลจะตองประกอบดวยเนื้อหาดังตอไปนี้297 
 (4.1)  บทบัญญัติของกติการะหวางประเทศฯ ที่จะเลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณ ี
 (4.2)  สําเนาหนังสือของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน พรอมทั้ง
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งควบคุมดูแลการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
เพื่อที่จะชวยใหรัฐภาคีอื่นสามารถทําความเขาใจในขอบเขตของการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของรัฐภาคีนั้นได 
 (4.3)  วันที่มีผลบังคับใช จากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน และ
กําหนดระยะเวลาของการประกาศนั้น 
 (4.4)  การอธิบาย ซึ่งเหตุผลของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
รวมถึงคําอธิบายโดยสรุปของสถานการณท่ีเปนจริงที่นําไปสูการประกาศนั้น 
 (4.5)  คําบรรยายโดยสรุปของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดจากการ
ใชมาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐตอการคุมครองสิทธิตาง ๆ ที่
ไดรับการเชิดชูไวในกติการะหวางประเทศฯ รวมทั้งสําเนาบทบัญญัติของกฎหมายที่อนุญาตใหมีการ
เลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณี กอนที่จะมีการแจงใหรัฐภาคีอ่ืนทราบ 
 (5)  รัฐภาคีอื่นจะตองไดรับสิทธิในการขอขอมูลเพิ่มเติมที่จําเปนโดยให
เลขาธิการสหประชาชาติเปนสื่อกลาง เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภาระหนาที่ของตนไดภายใตกติกา
ระหวางประเทศ298 
 (6)  รัฐภาคีซึ่งละเลยไมแจง ใหรัฐภาคีอื่นทราบโดยเร็ว ในรูปแบบที่
เหมาะสมของการเลี่ยง หรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณี จะถือวาเปนการละเมิดพันธกรณีของตนที่
มีตอรัฐอื่น และอาจจะสูญเสียสิทธิของการแกขอกลาวหาที่พึงจะกระทําไดตามวิธีที่กําหนดไว ภายใต
กติการะหวางประเทศฯ299 
 (7)  ภาวะฉุกเฉินสาธารณะ จะตองถูกทําใหยุติลงในเวลาอันสั้นที่สุด
ตามที่กําหนดไว300 
 (8)  รัฐภาคีอื่นจะตองไดรับการแจงถึงขอเท็จจริง ของการสิ้นสุดการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน โดยผานเลขาธิการสหประชาชาติเปนสื่อกลาง301 

                                                           
297ขอมูลที่แจงจะตองมีเพียงพอที่จะยินยอมใหรัฐภาคีดําเนินการตามสิทธิและหนาที่ของตน

ภายใตกติการะหวางประเทศฯ  หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 45 
298หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 46 
299หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 47 
300หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 48 
301หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 49 
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 (9)  เมื่อสิ้นสุดของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน สิทธิและเสรีภาพ
ทั้งหลายจะตองไดรับการฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมใหมากที่สุด ขั้นตอนตาง ๆ จะตองถูกนํามาใช
เพื่อที่จะแกไขความไมเปนธรรม (Injustice) และเพื่อที่จะเยียวยาความเสียหายใหแกผูซึ่งไดรับความ
ไมเปนธรรม หรือไดรับผลเนื่องมาจากการใชมาตรการที่เปนการเลี่ยง หรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีฯ ในชวงที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน302 
 3)  สวนที่สาม “ความจําเปนโดยเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ” 
(Strictly Required by the Exigencies of the Situation) 
 (1)  มาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนจะตองเปนความจําเปนอยางเรงดวน เพื่อจัดการกับภัยที่คุกคามความอยูรอด
ของประเทศชาติ และจะตองไดสัดสวนกับลักษณะและขนาดของภัยคุกคามนั้น303 
  (2)  หนวยงานของรัฐระดับชาติ มีหนาที่ในการประเมินของแตละแหง
ถึงความจําเปนของการนํามาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีทุกมาตรการมา
ใชในสถานการณฉุกเฉิน304 
 (3)  เมื่อมาตรการธรรมดาที่ทําได ภายใตเงื่อนไขที่จํากัดไวโดยเฉพาะ
ของกติการะหวางประเทศฯ ยังเพียงพอที่จะจัดการกับภัยที่คุกคามความอยูรอดของประเทศชาติได 
การนํามาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนมาใช 
จึงไมอาจนํามาพิจารณาเปนเหตุผลในการยอมรับได305 
 (4)  หลักการความจําเปนโดยเครงครัด จะตองนํามาใชเพื่อเปน
เปาหมายของวิธีการ มาตรการแตละมาตรการที่นํามาใชจะตองนํามาจัดการแกไขกับภาวะอันตรายที่
เกิดขึ้นจริงแนชัด ในปจจุบันหรือใกลจะถึง แตจะนํามาใชเพียงแตเปนความหวาดวิตกของอันตรายที่
ยังไมปรากฏขึ้นไมได306 
 (5)  รัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศที่ควบคุมดูแลการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินจะตองนํามาใชโดยพลัน และจะตองใหมีการตรวจสอบที่เปนอิสระ เปนระยะโดย
สภานิติบัญญัติถึงความจําเปนในการนํามาตรการที่เปนการเลี่ยง หรือการระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีมาใช307 
 (6)  การชดใชแกไขเยียวยาอยางเปนผลจริงจัง จะตองนํามาชดเชย
ใหแกบุคคลซึ่งเรียกรองสิทธิที่ไดรับผลกระทบจากการนํามาตรการมาใช แตไมใชความจําเปนโดย
เครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ308 

                                                           
302หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 50 
303หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 51 
304หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 52 
305หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 53 
306หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 54 
307หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 55 
308หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 56 
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 (7)  ในการพิจารณาตัดสินของหนวยงานของรัฐระดับชาติวา มาตรการ
ที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน จะเปนกรณีความ
จําเปนโดยเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณหรือไมนั้น ไมอาจจะถือเปนที่สิ้นสุดได309 
 4)  สวนที่สี่ “สิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีได” 
(Non-Derogable Rights) 
 (1)  รัฐภาคีจะตองไมเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณี แม 
กระทั่งในชวงสถานการณฉุกเฉินที่มีภัยคุกคามความอยูรอดของประเทศชาติ จากหลักประกันที่ได
กําหนดไวในกติการะหวางประเทศฯ ในสิทธิในชีวิต สิทธิที่จะไมถูกกระทําทรมาน หรือถูกปฏิบัติ หรือ
ถูกลงโทษที่เปนการทารุณ โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และจากการ
ทดลองทางการแพทย หรือทางวิทยาศาสตร โดยปราศจากความยินยอมที่เปนอิสระ เสรีภาพท่ีปลอด
จากการเอาตัวลงเปนทาส หรือคาทาส สิทธิที่จะไมถูกจําคุกเพียงเหตุเพราะวาไมสามารถปฏิบัติการ
ชําระหนี้ตามสัญญาได สิทธิที่จะไมถูกกลาวหาหรือลงโทษหนักขึ้นโดยการบัญญัติกฎหมายอาญาที่มี
ผลยอนหลัง สิทธิที่จะไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมาย สิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโน
ธรรม และสิทธิที่จะไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมาย สิทธิเหลานี้เปนสิทธิที่รัฐไมอาจเลี่ยง
หรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณี ไมวาภายใตเงื่อนไขใด ๆ แมกระทั่งวัตถุประสงคที่อางเพื่อรักษา
ความอยูรอดของประเทศชาติ310 
 (2)  รัฐภาคีแหงกติการะหวางประเทศฯ มีหนาที่จะตองปฏิบัติตาม
พันธกรณีของตน เพื่อประกันการใชสิทธิตาง ๆ เหลานี้ของประชาชน ภายใตเขตอํานาจของตน (ขอ 2 
(1))311 และจะตองนํามาตรการการแกไขเยียวยาอยางเปนผลจริงจังมาใช จากการลวงละเมิด (ขอ 2 
(3))312 จะตองใหความระมัดระวังเปนพิเศษในชวงเวลาที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน เพื่อ 
รับรองวา 

                                                           
309หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 57 
310หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 58 
311ขอ 2 (1) แหงกติการะหวางประเทศฯ “รัฐภาคีแตละรัฐแหงกติกานี้ รับที่จะเคารพและ

ประกันแกปจเจกบุคคลทั้งปวงภายในดินแดนของตนและภายใตเขตอํานาจของตนในสิทธิทั้งหลายที่
รับรองไวในกติกานี้ โดยปราศจากการแบงแยกใด ๆ อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นอื่นใด เผาพันธุแหงชาติหรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือ
สถานะอ่ืน ๆ” 

312ขอ 2 (3) แหงกติการะหวางประเทศ “รัฐภาคีแตละรัฐแหงกติกานี้รับที่จะ 
 1.  ประกันวา บุคคลใดที่สิทธิ หรือเสรีภาพของตนซึ่งรับรองไวในกติกานี้ถูกละเมิดตองไดรับ
การเยียวยาอยางเปนผลจริงจัง โดยไมตองคํานึงวาการละเมิดนั้นจะถูกกระทําโดยบุคคลผูปฏิบัติการ
ตามหนาที ่
 2.  ประกันวา บุคคลใดที่เรียกรองการเยียวยาดังกลาวยอมมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาจาก
ฝายตุลาการ ฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติที่มีอํานาจ หรือจากหนวยงานอื่นที่มีอํานาจตามที่กําหนด
ไว โดยระบบกฎหมายของรัฐ และจะพัฒนาหนทางการเยียวยาดวยกระบวนการยุติธรรมทางศาล 
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 (2.1)  การกระทําของเจาหนาที่จะตองไดรับการประกันไมใหเกิด
การกระทําตามอําเภอใจ และวิสามัญฆาตกรรม หรือการสูญหายโดยไมสมัครใจ 
 (2.2)  บุคคลที่ถูกคุมขัง หรือจําคุก จะตองไดรับความคุมครองให
พนจากการกระทําทรมาน และการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่เปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม 
หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 (2.3)  บุคคลจะตองไมไดรับการกลาวหา หรือถูกลงโทษ โดย
บทบัญญัติกฎหมายที่มีผลยอนหลัง313 
  (3)  ศาลปกติจะตองดํารงไวซึ่งเขตอํานาจศาล แมในชวงเวลาที่มีการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน เพื่อที่จะวินิจฉัยคํารองทุกขกรณีสิทธิที่ไมอาจเลี่ยง หรือระงับได (Non-
Derogable Rights) ไดถูกละเมิด314 
 5)  สวนที่หา หลักทั่วไปเกี่ยวกับคําแนะนําและการประกาศใชภาวะฉุกเฉิน
สาธารณะ และมาตรการการเลี่ยง หรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีบางประการ (Some General 
Principles on the Introduction and Application of a Public Emergency and Consequent 
Derogation Measures) 
 (1)  การเลี่ยง หรือการระงับสิทธิตาง ๆ ที่ไดยอมรับภายใตกฎหมาย
ระหวางประเทศ เพื่อจะนํามาตอบโตกับภัยที่คุกคามความอยูรอดของประเทศชาติ จะไมนํามาใชใน
สภาวะที่ปลอดกฎหมาย (A Legal Vacuum) แตจะนํามาใชไดโดยกฎหมาย ซึ่งอยูภายใตหลัก
กฎหมายของการนํามาใชบังคับโดยทั่วไปหลาย ๆ หลกัดวยกัน315 
 (2)  การประกาศภาวะฉุกเฉินจะตองกระทําดวยความสุจริตใจ (In 
Good Faith) บนพื้นฐานของการประเมินตามขอเท็จจริงของสถานการณวา กอใหภัยคุกคามความอยู
รอดของประเทศชาติเพียงใด การประกาศภาวะฉุกเฉิน และการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของกติการะหวางประเทศฯ ที่ตามมา ซึ่งกระทําโดยไมสุจริตใจถือวาเปนการละเมิด
กฎหมายระหวางประเทศ316 
 (3)  บทบัญญัติของกติการะหวางประเทศฯ ที่ยอมใหมีการเลี่ยงหรือ
ระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีได จะตองตีความโดยเครงครัด317 
 (4)  ในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ หลักการปกครองโดยกฎหมาย 
(The Rule of Law) จะตองอยูเหนือสิ่งอื่นใด การเลี่ยงหรือการระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีของ
กติการะหวางประเทศฯ ตองมีกฎหมายใหอํานาจ และเปนอํานาจพิเศษอันจํากัดเพียงเพื่อจะตอบโต
อยางเหมาะสมกับภัยที่คุกคามความอยูรอดของประเทศชาติเทานั้น รัฐที่เลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติ

                                                           

 3. ประกันวา เจาหนาที่ผูมีอํานาจตองบังคับการใหการเยียวยานั้นเปนผล” 
313หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 59 
314หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 60 
315หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 61 
316หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 62 
317หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 63 
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ตามพันธกรณีของกติการะหวางประเทศฯ จะตองมีหนาที่ในการอธิบายเหตุผลสนับสนุนการกระทํา
ของตนภายใตกฎหมาย318 
 (5)  กติการะหวางประเทศฯ ทําใหวิธีการทุกวิธีดําเนินการอยูภายใต
วัตถุประสงคพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน บทบัญญัติ ขอ 5(1)319 ของกติการะหวางประเทศฯ และขอ 
29(2)320 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนจะตองนําปรับใชอยางเต็มกําลัง เพื่อจะอางสิทธิตอ
สถานการณอันกอใหเกิดภัยคุกคามความอยูรอดของประเทศชาติ และดวยเหตุนี้ จึงชวยทําใหมี
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่จะเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีได321 
 (6)  การประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยสุจริตใจ อนุญาตใหมีการเลี่ยง 
หรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีของตนภายใตกติการะหวางประเทศฯ ได แตไมอนุญาตใหละเลย
จากพันธกรณีที่มีอยูในกฎหมายระหวางประเทศ กติการะหวางประเทศฯ ขอ 4(1) และ 5(2) ไดกลาว
หามการเลี่ยง หรือการระงับการปฏิบัติตามพันธกรณี ซึ่งขัดแยงกับพันธกรณีอื่น ๆ ภายใตกฎหมาย
ระหวางประเทศ ในกรณีนี้จึงตองคํานึงเปนพิเศษถึงพันธกรณีระหวางประเทศ ซึ่งนํามาใชในระหวาง
สถานการณฉุกเฉินภายใตอนุสัญญาเจนีวา (Geneva Convention) และอนุสัญญาขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ (I.L.O. Convention)322 
 (7)  ในสถานการณของความขัดแยงทางการรบภายในประเทศ รัฐภาคี
ของอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1949 เพื่อการคุมครองผูเสียหายซึ่งไมมีสวนรวมในความขัดแยงทางการรบ
ภายในประเทศ จะตองไมระงับสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยศาล ซึ่งมีหลักประกันที่สําคัญของ
ความเปนอิสระ และมีความเปนกลาง ภายใตพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ค.ศ.1977 สิทธิทั้งหลาย
ดังตอไปนี้ ควรไดรับการเคารพในทุก ๆ สถานการณจากรฐัภาคีของพิธีสารนี ้
 (7.1)  หนาที่ที่จะใหบันทึกแลกเปลี่ยน (Notice of Changes) โดย
ไมชักชา และใหสิทธิตาง ๆ ที่จําเปนและแนวทางการตอสูคดี 
 (7.2)  การลงโทษ จะตองอยูบนพื้นฐานในความรับผิดทางอาญาของ
แตละบุคคล 

                                                           
318หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 64 
319ขอ 5 (1) ของกติการะหวางประเทศฯ “บทบัญญัติในกติกาฉบับนี้ไมอาจตีความในทางให

รัฐ กลุมบุคคลหรือบุคคลใด อนุมานเอาไดวากอใหเกิดสิทธิในอันที่จะกระทํากิจกรรมหรือปฏิบัติการ
อันใดอันมุงประสงคตอการทําลายสิทธิหรือเสรีภาพประการใด ดังที่ยอมรับไวแลว ณ ที่นี้ หรือเปน
การจํากัดตัดสิทธิยิ่งไปกวาเทาที่ไดบัญญัติไวแลวในกติกาฉบับนี้” 

320ขอ 29 (2) ของการปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน “ในการใชสิทธิและเสรีภาพบุคคล
ตองอยูภายใตเพียงเชนที่จํากัดโดยกําหนดแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความมุงประสงคใหไดมาซึ่งการ
ยอมรับและการเคารพโดยชอบในสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น และเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดอัน
ยุติธรรมของศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของประชาชนและสวัสดิการโดยทั่วไปในสังคม
ประชาธิปไตย” 

321หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 65 
322หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 66 
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 (7.3)  สิทธิที่จะไมถูกกลาวหา หรือลงโทษหนักขึ้น โดยการบัญญัติ
กฎหมายอาญายอนหลัง 
 (7.4)  สิทธิทีจ่ะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวา เปนผูบริสุทธิ์ 
 (7.5)  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีตอหนาผูถูกกลาวหา 
 (7.6)  สิทธิที่จะไมถูกบังคับใหเบิกความเปนปรปกษตอตนเอง หรือ
ใหรับสารภาพผิด 
 (7.7)  หนาที่ที่จะแนะนําผูถูกกลาวหาเกี่ยวกับขั้นตอนตามกฎหมาย 
และการแกไขเยียวยาอื่น ๆ323 
 (8)  อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนพื้นฐานขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ ไดบรรจุรับรองสิทธิตาง ๆ จํานวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับเนื้อหา เชนวา การเกณฑแรงงานหรือ
แรงงานบังคับ เสรีภาพในการสมาคม ความเสมอภาคในการจางงานและสิทธิในการเขารวมเคลื่อนไหว
ในสหภาพแรงงาน และสิทธิแรงงาน ซึ่งเปนสิทธิที่ไมอยูภายใตบังคับของการเลี่ยง หรือระงับการ
ปฏิบัติได แมในระหวางสถานการณฉุกเฉิน แตสิทธิอื่นนอกจากนี้ สามารถที่จะเลี่ยง หรือระงับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีได ก็เฉพาะแตความจําเปนโดยเครงครัดตามภาวะฉุกเฉินของสถานการณ
เทานั้น324 
 (9)  รัฐภาคี รวมทั้งรัฐที่ไมใชภาคีของกติการะหวางประเทศฯ ไมอาจ
ระงับหรือละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ดังตอไปนี ้
 (9.1)  สิทธิในชีวิต 
 (9.2)  สิทธิในเสรีภาพท่ีจะไมถูกกระทําทรมาน หรือถูกปฏิบัติ หรือ 
ถูกลงโทษท่ีเปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และจากการทดลอง
ทางการแพทย หรือทางวิทยาศาสตร 
 (9.3)  สิทธิที่จะปลอดจากการเอาตัวลงเปนทาส หรือถูกบังคับให
ตกอยูในภาวะเยี่ยงทาส และ 
 (9.4)  สิทธิที่จะไมถูกลงโทษทางอาญายอนหลัง ดังที่กําหนดไว
ชัดเจนในกติการะหวางประเทศฯ 
 กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศไดกําหนดหามการปฏิเสธใน
สิทธิขั้นพ้ืนฐานเหลานี้ในทุก ๆ สถานการณ325 

                                                           
323หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 67 
324หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 68 
325หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 69 
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 (10)  ถึงแมวาการปองกันมิใหมีการจับกุมและคุมขังตามอําเภอใจ326 
และสิทธิในการพิจารณาคดีซึ่งมีขอกลาวหาวากระทําผิดอาญาอยางเปดเผย และเปนธรรม327 จะตก
อยูภายใตการจํากัดสิทธิที่ชอบดวยกฎหมายตามความจําเปนโดยเครงครัดของสถานการณฉุกเฉิน แต
การปฏิเสธในสิทธิขั้นพื้นฐานที่คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมสามารถจะนํามาอางเปนความจํา
เปนอยางเครงครัดไดไมวาภาวะฉุกเฉินใด ๆ ก็ตาม การเคารพตอสิทธิขั้นพื้นฐานเหลานั้นเปน
สิ่งจําเปนเพื่อจะรับรองตอสิทธิที่รัฐไมอาจเลี่ยงพันธกรณี หรือระงับได (Non-Derogable Rights) 
และจะตองเยียวยาแกไขความเสียหายอยางเปนผลจริงจังตอการถูกลวงละเมิด 
   มาตรฐานตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวในเรื่องตอไปนี้เปนสิ่งสําคัญยิ่ง328 
  1.  การจับกุมและคุมขังทุกครั้ง และสถานที่คุมขังจะตองมีการบันทึก
ชื่อผูตองขัง สถานที่คุมขัง และตองเปดเผยสูสาธารณะโดยไมชักชา 
  2.  จะไมมีบุคคลใดถูกคุมขัง โดยไมมีกําหนดระยะเวลา ไมวาจะเปน
คุมขังรอการไตสวนของศาล หรือรอการพิจารณาคดีในศาล หรือถูกคุมขังโดยปราศจากขอหา 
 3.  จะไมมีบุคคลใดถูกคุมขังเดี่ยว โดยปราศจากการติดตอกับครอบครัว 
เพือ่น หรือทนายความ เปนเวลานานกวาสองหรือสามวัน เชน สามวันถึงเจ็ดวัน 
  4.  เมื่อบุคคลไดถูกคุมขังโดยปราศจากขอกลาวหา ความจําเปนในการ
ที่จะคุมขังบุคคลผูถูกคุมขังอีกตอไปนั้น จะตองไดรับการพิจารณาเปนระยะโดยศาลซึ่งเปนอิสระ 
(Independent Review Tribunal) 
  5.  บุคคลที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดจะตองไดรับการพิจารณาคดีที่เปน
ธรรมโดยศาลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีอํานาจ มีความเปนอิสระ และเปนกลาง 
  6.  พลเรือนจะตองไดรับการพิจารณาคดีโดยศาลธรรมดา หากมีความ
จําเปนอยางยิ่งยวดที่จะจัดตั้งศาลทหาร หรือศาลพิเศษทําการพิพากษาคดีพลเรือน ตองถือเปน
ขอยกเวน และจะตองไดรับการประกันในหลักความเปนอิสระความเปนกลาง และมีอํานาจตาม
กฎหมาย ความจําเปนเชนนี้ตองไดรับการทบทวนเปนระยะ ๆ โดยเจาหนาที่ที่มีอํานาจ 

                                                           
326ขอ 9 (1) แหงกติการะหวางประเทศ “บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัย

ของรางกาย บุคคลจะถูกจับกุมหรือควบคุมโดยอําเภอใจมิได บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได 
ยกเวนโดยเหตุและโดยเปนไปตามกระบวนการที่บัญญัติไวในกฎหมาย” 

327ขอ 14 (1) แหงกติการะหวางประเทศฯ “บุคคลทั้งปวงยอมเสมอภาคในการพิจารณาของ
ศาลและคณะตุลาการ ในการพิจารณาคดีอาญาซึ่งตนตองหาวากระทําผิดหรือการพิจารณาคดี
เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของตน บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิไดรับการพิจารณาอยางเปดเผยและเปนธรรม
โดยคณะตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีอํานาจ มีความเปนอิสระ และเปนกลาง สื่อมวลชนและ
สาธารณชนอาจถูกหามเขาฟงการพิจารณาคดีทั้งหมดหรือบางสวนก็ดวยเหตุผลทางศีลธรรม ความ
สงบเรียบรอยของประชาชน หรือความมั่นคงของชาติในสังคมประชาธิปไตย” 

328หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 70 
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  7.  บุคคลใดไดรับการกลาวหาวา กระทําผิดอาญาจะตองไดรับการ
สันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ และตองไดรับสิทธิขั้นต่ําดังตอไปนี้ เพื่อรับรองวาจะไดรับการ
พิจารณาคดีที่เปนธรรม 
  1)  สิทธิที่จะไดรับแจงขอกลาวหาโดยพลันและรายละเอียดใน
ภาษาซึ่งบุคคลนั้นเขาใจได  
  2)  สิทธิที่จะมีเวลาและไดรับความสะดวกอยางเพียงพอแกการ
เตรียมการเพ่ือสูคดี และสิทธิที่จะติดตอกับทนายความไดตามความประสงคของตน 
  3)  สิทธิที่จะเลือกทนายความ/ผูชวยเหลือทางกฎหมายโดยไมคิด
มูลคา ถาบุคคลนั้นไมอาจรับภาระจัดการไดเอง 
  4)  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีตอหนาผูถูกกลาวหา 
  5)  สิทธิที่จะไมถูกบังคับใหเบิกความเปนปรปกษตอตนเอง หรือให
รับสารภาพผิด 
  6)  สิทธิที่จะไดรับการเขารวม และซักถามพยานฝายตรงขาม 
  7)  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีในที่ปลอดภัยสาธารณะเวนแต
ศาลจะพิจารณาวามีเหตุเรื่องของความมั่นคง และควรจะตองมีมาตรการความปลอดภัย (Safeguards) 
อยางเพียงพอเพื่อปองกันการกระทําในทางที่มิชอบดวยกฎหมาย 
  8)  สิทธิที่จะอุทธรณตอศาลในลําดับชั้นที่เหนือข้ึนไป 
  8.  บุคคลยอมไมอาจถูกพิจารณา หรือถูกลงโทษซ้ําในการกระทํา
ความผิดกรรมเดียวกัน ซึ่งไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษ หรือปลอยตัวแลว 
 6)  สวนที่หก ขอเสนอแนะอันเกี่ยวของกับภาระและหนาที่ของคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชนและองคการสหประชาชาติ (Recommendation Concerning the Functions and 
Duties of the Human Rights Committee and United Nations Bodies) 
 (1)  ในการดําเนินการตามอํานาจที่จะศึกษา เสนอรายงาน และทํา
ความเห็นทั่วไป (General Comments) ในรายงานของรัฐภาคี ภายใตขอ 40 แหงกติการะหวาง
ประเทศฯ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน อาจตองตรวจสอบการปฏิบัติตาม ขอที่ 4 แหงกติกา
ระหวางประเทศฯ ของรัฐภาคี และจะตองกระทําเชนเดียวกันในการดําเนินการตามอํานาจ ในกรณีที่
เปนปญหาภายใต ขอ 41 และพิธีสารเลือกรับ (Optional Protocol) ในระบบการรองเรียนกลาวโทษ
โดยรัฐตอรัฐ และหนังสือติดตอรองเรียนจากเอกชนแตละราย (Inter-State and Individual 
Communication)329 
 (2)  เพื่อที่จะไดขอสรุปถึงการปฏิบัติตามขอกําหนด ขอ 4 (1) และ (2) 
หรือไม และเพื่อจุดประสงคในการหาขอมูลเพิ่มเติมในรายงานที่รัฐภาคีไดจัดสงมา คณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชนในฐานะเปนบุคคลที่มีความสามารถในดานสิทธิมนุษยชน อาจจะตองพิจารณาขอมูลที่มี

                                                           
329หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 71 
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ความนาเชื่อถือจากหนวยงานภายในของรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชน และหนังสือติดตอรองเรียนจาก
เอกชน330 
 (3)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนควรพัฒนาวิธีการเพื่อการรองขอ
รายงานเพิ่มเติมภายใตขอ 40(1) (ข) จากรัฐภาคีซึ่งไดมีการแจงการเลี่ยง หรือระงับพันธกรณีที่ตอง
ปฏิบัติ ภายใตขอ 4(3) รายงานเพิ่มเติมเชนนี้ ควรจะมีความสัมพันธกับคําถามซึ่งเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน
ตราบเทาที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติตามกติการะหวางประเทศฯ และควรจะไดรับการดําเนินการจาก
คณะกรรมาธิการฯ ในวันเทาที่เปนไปไดโดยเร็วที่สุด331 
 (4)  เพื่อใหคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสามารถปฏิบัติหนาที่ในการ
คนหาความจริง (Fact-Finding) ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ควร
พัฒนาวิธีการของตน เพื่อการพิจารณารับหนังสือติดตอใด ๆ ภายใตพิธีสาร ที่จะอนุญาตใหมีการไต
สวน (Hearing) โดยการแถลงดวยวาจา และเปนลายลักษณอักษรหรือจะเปนการไปเยือนรัฐภาคีที่ถูก
กลาวหาวาละเมิดบทบัญญัติใด ๆ ในกติการะหวางประเทศฯ หากมีความจําเปน รัฐภาคีแหงพิธีสาร
ฉบับนี้ ควรนําเสนอหนทางแกไขตอคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน332 
 (5)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ควรรองขอให
คณะอนุกรรมาธิการวาดวยการปองกันการเลือกปฏิบัติ และการปองกันชนกลุมนอย ใหจัดเตรียม
รายงานประจําปในกรณีที่รัฐไมวาจะเปนรัฐภาคีของกติการะหวางประเทศฯ หรือไม ที่ไดประกาศ
คงไว หรือยุติสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ พรอมทั้ง 
 (5.1)  ในกรณีของรัฐภาคี ใหแสดงรายงานการประกาศ และการ
แจงใหทราบ และ 
 (5.2)  ในกรณีของรัฐอื่น แสดงรายงานขอมูลอันนาเชื่อถือเกี่ยวของ
กับการประกาศ ภัยอันคุกคามความอยูรอดของประเทศชาติ มาตรการในการเลี่ยงหรือระงับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณี และความไดสัดสวน การไมเลือกปฏิบัติ และการเคารพในสิทธิที่ไมอาจจะเลี่ยง
หรือระงับได333 
 (6)  คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ และคณะอนุ
กรรมาธิการ ควรใชประโยชนของการตั้งผูรายงานตรวจสอบพิเศษ (Special Rapporteurs) และ
คณะกรรมการเฉพาะกิจหนึ่ง ๆ ขึ้นมาทําหนาที่สืบสวน และคนหาขอเท็จจริง เกี่ยวกับปญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในระหวางสถานการณฉุกเฉิน 
 กลาวโดยสรุป หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ไดรับความเห็นชอบในป ค.ศ.
1984 ในเมืองสิราคูซา ประเทศอิตาลี ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายระหวางประเทศจาก 17 ประเทศได
ประชุมกันเพื่อพิจารณาบทบัญญัติที่เปนขอจํากัดและที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนแหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

                                                           
330หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 72 
331หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 73 
332หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 74 
333หลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ขอ 75 
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ทางการเมือง (The ICCPR’s Limitation and Derogation Provisions) และหลักการสิราคูซา 
(‘Siracusa Principles’) แมวาจะเปนผลลัพธที่ออกมาจากการประชุมที่ไมใชภาครัฐบาล แตก็
ประกอบไปดวยขอความอางอิงที่มีคุณคาเพ่ือใชสําหรับการตีความของมาตราที่เปนการเลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน (The Derogation Clause) ตามที่ไดกําหนด
ไวใน ICCPR หลักการสิราคูซาสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนเพื่อการตรวจสอบสถานการณพิเศษที่
ยืนยันความสมควรตอการนําหลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิ
มนุษยชน เพื่อดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of 
Law) นอกจากนั้น หลักการสิราคูซายังชวยอธิบายสิ่งตาง ๆ ใหมีความกระจางไมวาจะเปนความหมาย
ของภัยคุกคามสาธารณะอันกระทบตอความอยูรอดของประเทศชาติ การประกาศ (Proclamation) 
การแจงใหทราบ (Notification) และการสิ้นสุดของสถานการณฉุกเฉิน รวมทั้งสิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือ
ระงับได (Non-Derogable Rights) 
 

3.3.3  ความเห็นทั่วไป หมายเลข 29 ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ
สถ าน ก า ร ณ ฉุ ก เ ฉิ น  (General Comment No. 29/2001 of the Human 
Rights Committee Concerning States of Emergency: Article 4)334 

 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 ไดกําหนดใหมี
การจัดตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee)335 เพื่อทําหนาที่ตรวจ
รายงานที่รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะตองจัดทําเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนภายในประเทศของตน เกี่ยวกับ
ปจจัยและอุปสรรคตาง ๆ ที่มีผลกระทบจากการปฏิบัติตามกติกาฯ336 และใหขอเสนอแนะ 
(Recommendation) แกรัฐภาคีหลังจาการพิจารณารายงานเพื่อใหรัฐภาคีนําไปปฏิบัติเพื่อการ
พัฒนาการคุมครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องนั้น ๆ ตอไป337 
 ดังนั้น คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน จึงไดจัดทําความเห็นทั่ วไป (HRC General 
Comment) ในแตละขอ โดยเฉพาะในขอ 4 “การอนุญาตใหมีการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของกติการะหวางประเทศฯ ในสถานการณฉุกเฉิน”(Derogation from Human Rights 
Treaties in Situations of Emergency) ในความเห็นทั่วไป หมายเลข 29 (General Comment 

                                                           
334General Comment No. 29/2001 of the Human Rights Committee Concerning 

States of Emergency (Article 4 ICCPR), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 
335ขอ 28 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 
336ขอ 40 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 
337ประชาไท, รูจักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ชุด ICCPR แหงสหประชาชาติ, คนวันที่ 4 

มกราคม 2556 จาก http://www.prachatai.com.node/49387 
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No. 29)338 เพื่อแสวงหาทางที่จะชวยเหลือรัฐภาคีที่จะทําความรูจักกับขอกําหนดของ ขอ 4 แหง
กติการะหวางประเทศฯ339 ดังนี้ 
 1.  ขอ 4 แหงกติการะหวางประเทศฯ ถือวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญสูงสุดสําหรับระบบของ
การคุมครองสิทธิมนุษยชนภายใตกติการะหวางประเทศฯ ในดานหนึ่ง ขอ 4 ไดอนุญาตใหรัฐภาคีเลี่ยง
หรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีตอกติกาฯ เปนการชั่วคราว และในอีกดานหนึ่ง ก็ไดมีผลทําให
ทั้งสองสิ่งนี้ คือ ทั้งมาตรการที่ใชในการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ พรอมกับผลที่
ตามมาจากการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ เขาสูระบบรักษาความปลอดภัยเปนการ
เฉพาะ การฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติจะตองเปนวัตถุประสงคหลักของรัฐภาคีที่ไดเลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีฯที่ไดใหความเคารพเชิดชูตอกติกาฯ วาจะสามารถนํามาซึ่งความปลอดภัยอีก
ครั้งหนึ่ง340 
 2.  คณะกรรมาธิการฯ ไดเนนย้ําวา มาตรการที่ใชเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณี
จากบทบัญญัติของกติกาฯ จะตองมีลักษณะเปนขอยกเวนและเปนการชั่วคราว กอนที่รัฐภาคีจะหยิบ
ยกขอ 4 แหงกติกาฯ มาใช จะตองตอบสนองเงื่อนไขพื้นฐานที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1. สถานการณที่
เกิดขึ้นนั้นจะตองมีขนาดเทาเทียมกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยูรอดปลอดภัย
ของชาติ และ 2. รัฐภาคีจะตองประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการแลว สําหรับเงื่อนไข
ประการหลังนี้ เปนสิ่งจําเปนในการธํารงรักษาไวซึ่งหลักความชอบดวยกฎหมาย (Principles of 
Legality) และหลักนิติธรรม (Rule of Law) เมื่อไดประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการแลว 
ผลที่ตามมาก็คือรัฐภาคีสามารถเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีของตนตอการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนจากขอกําหนดของกติการะหวางประเทศฯ ได รัฐภาคีจะตองดําเนินการภายในบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย และรัฐธรรมนูญของตนที่กํากับดูแลการประกาศ และการใชอํานาจรัฐในสถานการณ
ฉุกเฉิน คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนมีภาระหนาที่ที่จะตรวจสอบขอกฎหมายตาง ๆ โดยตั้งคําถาม
เกี่ยวกับความสามารถที่จะปฏิบัติ และการใหความคุมครองที่สอดคลองกับขอ 4 แหงกติการะหวาง
ประเทศฯ หรือไม เพื่อที่จะใหคณะกรรมาธิการฯ สามารถปฏิบัติหนาที่ของตนได รัฐภาคีตองนําเสนอ
รายงานที่จัดทําขึ้นตามพันธกรณี ขอ 40 ประกอบดวยขอมูลที่ครบถวนสมบูรณและถูกตองเกี่ยวกับ
ขอกฎหมาย อีกทั้งวิธีปฏิบัติในการใชอํานาจของรัฐในสถานการณฉุกเฉิน341 
 3.  คณะกรรมาธิการฯ ประกาศวา ไมใชเหตุการณความไมสงบหรือภัยพิบัติทุกเหตุการณที่
จะมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่จะเปนสถานการณฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยูรอดปลอดภัย

                                                           
338ความเห็นทั่วไป หมายเลข 29 นี้ไดมีมติรับเมื่อการประชุมครั้งที่ 1950 เมื่อวันที่ 24 

กรกฎาคม 2001 และแทนที่ความเห็นทั่วไป หมายเลข 5 
339HRC General Comment No. 29: Article 4: Derogations during a State of 

Emergency, paragraph 1. 
340HRC General Comment No. 29: Article 4: Derogations during a State of 

Emergency, paragraph 1. 
341HRC General Comment No. 29: Article 4: Derogations during a State of 

Emergency, paragraph 2. 
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ของชาติ ดังที่ไดกําหนดไวในขอ 4 วรรคแรก ในระหวางที่มีการขัดแยงตอสูกันดวยกําลังอาวุธ 
(Armed Conflict) เกิดขึ้นไมวาจะเปนระหวางประเทศหรือไมใชระหวางประเทศก็ตาม หลักเกณฑ
ของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศจะสามารถนํามาใชบังคับไดและเพื่อชวยปองกันการใช
อํานาจฉุกเฉินของรัฐไปในทางที่มิชอบ อันเปนการเพิ่มเติมจากขอ 4 และขอ 5 วรรคแรกแหงกติกา
ระหวางประเทศฯ กติการะหวางประเทศฯ ไดกําหนดเงื่อนไขวา มาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีฯ แหงกติกาฯ ที่นํามาใชไดแมในระหวางการขัดแยงตอสูกันดวยกําลังอาวุธ
นั้น จะไดรับอนุญาตเพียงแตในขอบเขตของเหตุการณที่กอใหเกิดภัยคุกคามตอความอยูรอดของชาติ
เทานั้น หากรัฐภาคีพิจารณานําขอ 4 มาใชในสถานการณอื่น ๆ นอกเหนือไปจากสถานการณการ
ขัดแยงตอสูดวยกําลังอาวุธ รัฐภาคีก็ควรพิจารณาดวยเหตุผลอยางระมัดระวังถึงความจําเปนและ
ความชอบดวยกฎหมายวาเพราะเหตุใดถึงนํามาตรการเชนนั้นมาใชในสถานการณที่เกิดขึ้น มี
เหตุการณที่เกิดขึ้นจํานวนหนึ่งที่คณะกรรมาธิการฯ ไดแสดงความกังวลตอรัฐภาคีที่ปรากฏวาไดมีการ
เลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ ในสิทธิและเสรีภาพที่ไดรับการคุมครองจากกติการะหวาง
ประเทศฯ หรือที่กฎหมายภายในของรัฐภาคีที่ไดอนุญาตใหมีการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีเชนวานี้ในสถานการณตาง ๆ ที่นอกเหนือไปจากขอ 4 แหงกติการะหวางประเทศ342 
 4.  ขอกําหนดพื้นฐานสําหรับมาตรการใด ๆ ก็ตามที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีแหงกติกาฯ ดังที่ไดบัญญัติไวในขอ 4 วรรคแรก ก็คือ มาตรการเชนวานี้จะตองถูกจํากัดใน
ขอบเขตเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ ขอกําหนดนี้จะสัมพันธกับ
ระยะเวลา (Duration) ครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร (Geographical Coverage) และขอบเขตดาน
เนื้อหา (Material Scope) ของสถานการณฉุกเฉิน และมาตรการใด ๆ ก็ตามที่นํามาใชเพื่อการเลี่ยง
หรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนก็เนื่องมาจากความฉุกเฉิน การเลี่ยง
หรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ ในสถานการณฉุกเฉินจะมีความแตกตางที่เห็นไดอยางชัดเจนจาก
การงดเวนหรือจากขอจํากัดที่ยินยอมใหกระทําได แมในยามปกติภายใตหลาย ๆ บทบัญญัติในกติกาฯ343 
อยางไรก็ตาม สิ่งที่ตองกระทําในการจํากัด กรณีการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนนั้นก็คือ ใหกระทําไดเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของ
สถานการณ ซึ่งเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึง “หลักความไดสัดสวน” อันมีอยูโดยทั่วไปในกรณีการเลี่ยง
หรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ (Derogation) และการจํากัดสิทธิในการใชอํานาจ (Limitation 
Powers) ยิ่งไปกวานั้น เพียงขอเท็จจริงที่วา การเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนที่อนุญาตใหกระทําไดจากบทบัญญัติที่ไดระบุไว อาจมีเหตุผลที่ดี (ในตัวของมัน
เอง) ตามความฉุกเฉินของสถานการณ ก็ไมไดทําใหขอกําหนดที่วามาตรการเฉพาะที่นํามาใชเพื่อให
เปนไปตามหลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯที่จะตองไดรับการแสดงใหเห็นวาเปนไป
ตามการกําหนดตามความฉุกเฉินของสถานการณเหมือนกันนั้นเปนสิ่งที่ไมมีความจําเปน อยางไรก็
ตาม ในทางปฏิบัติสิ่งที่จะชวยประกันวา ไมมีบทบัญญัติใดของกติกาฯ ที่จะนํามาซึ่งการเลี่ยงหรือ
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ระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ ที่ถูกตองตามกฎหมายจากพฤติกรรมของรัฐตาง ๆ คณะกรรมการฯ 
ไดแสดงความกังวลตอการขาดความเอาใจใสตอหลักความไดสัดสวนหรือหลักพอสมควรแกเหตุ 
(Principle of Proportionality)344 
 5.  ประเด็นที่วา เมื่อไรที่สิทธิตาง ๆ จะสามารถไดรับการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีฯ ได และในขอบเขตเทาใดนั้น ไมสามารถไดรับการจําแนกจากบทบัญญัติในขอ 4 วรรคแรก 
ของกติการะหวางประเทศฯ ได ตามที่ไดกําหนดไววา มาตรการใดก็ตามที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐภาคีภายใตกติกาฯ จะตองถูกจํากัด “ในขอบเขตเพียงเทาที่จําเปนอยาง
เครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ” เงื่อนไขนี้กําหนดใหรัฐภาคีตองใหการพิจารณาดวย
เหตุผลอยางระมัดระวังไมเพียงแตการตัดสินใจที่จะประกาศสถานการณฉุกเฉินเทานั้น แตตอง
นํามาใชสําหรับการกําหนดมาตรการตาง ๆ อันเนื่องจากการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นดวย 
ตัวอยางเชน หากรัฐภาคีมีความประสงคจะนํามาซึ่งการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีจาก
กติกาฯ ในระหวางที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ (Natural Catastrophe) การเดินขบวนของกลุมชน 
(Mass Demonstration) รวมถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญหรือมีความ
รุนแรง รัฐภาคีจะตองสามารถแสดงเหตุผลอันสมควรไมเพียงแตวาสถานการณเชนนั้นกอใหเกิดภัย
คุกคามตอความอยูรอดของชาติ แตยังพิสูจนใหเห็นอีกวามาตรการทั้งหมดที่นํามาใชในการเลี่ยงหรือ
ระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีจากกติกาฯ จะตองใชเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉิน
ของสถานการณ ในความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการฯ ความเปนไปไดที่จะจํากัดสิทธิตามกติกาฯ 
ภายใตสถานการณที่ยกตัวอยางเชนนี้ ไดแก เสรีภาพในการเคลื่อนยาย (Freedom of Movement)345 
หรือเสรีภาพในการชุมนุม (Freedom of Assembly)346 ก็นาจะเปนสิ่งที่เพียงพอแลวโดยทั่วไป ใน
ระหวางการเกิดสถานการณเชนวานี3้47 
 กลาวโดยสรุป ความเห็นทั่วไป (HRC General Comment) ในยอหนาเริ่มตน ไดกลาวย้ําถึง
ความสําคัญของขอบทที่ 4 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองวา
จะตองเปนวัตถุประสงคที่มีอํานาจเหนือรัฐภาคีที่ไดเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนจากกติกาฯ โดยสรุปวาการฟนฟูรัฐใหกลับคืนสูสภาพปกตดิังเดิมนั้น ณ ที่ซึ่งมี
การเคารพและเชิดชูตอกติกาฯ อยางเต็มที่ จะสามารถนํามาซึ่งความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง ความเห็น
ทั่วไป (HRC General Comment) ไดรับการตั้งเปาหมายไปยังรัฐภาคีตาง ๆ ที่อาจมีความจําเปนตอง
ใชสิทธิการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogations) จาก
กติกาฯ และเปนการพยายามที่จะชวยเหลือรัฐภาคีตาง ๆ ใหทําความรูจักกับขอกําหนดของขอบทที่ 4 
(Article 4) คณะกรรมาธิการฯ ไดเนนย้ําในยอหนาที่ 2 วา มาตรการที่นํามาใชในการเลี่ยงหรือระงับ
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การปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนจากบทบัญญัติตาง ๆ ของกติกาฯ จะตองเปน
การยกเวน และชั่วคราว อีกทั้งเปนเรื่องสําคัญ ในยอหนาที่ 3 คณะกรรมาธิการฯ ยืนยันวา ไมใชทุก
เหตุการณความไมสงบหรือภัยพิบัติทุกเหตุการณที่จะมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่จะเปนสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยูรอดของประเทศชาติ แตก็เปนที่นาเสียดายที่คณะกรรมาธิการฯ 
ไมไดอธิบายรายละเอียดในประเด็นนี้หรือไมไดใหขอชี้แนะวาจุดเริ่มตนของสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะที่คุกคามความอยูรอดของประเทศชาติควรจะมีวิธีการประเมินสถานการณนั้นอยางไร 
 คณะกรรมาธิการฯ ไดใหความสําคัญอยางมากแกความรับผิดชอบที่จะวางขอบเขตของการ
เลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogations) ใด ๆ ก็ตาม
จะตองถูกจํากัดการกระทําในขอบเขตเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของ
สถานการณ (Strictly Required by the Exigencies of the Situation) สิ่งที่นาสนใจคือ หลักความ
ไดสัดสวนหรือหลักพอสมควรแกเหตุนี้ (Principle of Proportionality) ก็ยังคงปรากฏใหเห็นใน
บทบัญญัติที่วาดวยการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน (The 
Derogation Provisions) ของอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน (The European Convention 
on Human Rights) และอนุสัญญาอเมริกันวาดวยสิทธิมนุษยชน (The American Convention on 
Human Rights) ดวยเหมือนกัน รัฐตาง ๆ จะตองมีความสามารถที่จะแสดงเหตุผลอันสมควรไม
เพียงแตพิจารณาถึงเหตุการณที่กอใหเกิดภัยคุกคามความอยูรอดของประเทศชาติ แตยังคงตองให
เหตุผลถึงบรรดามาตรการตาง ๆ ที่นํามาใชในการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนจากกติกาฯ อยูในขอบเขตเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉิน
ของสถานการณ 
 ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมาธิการนี้เปนสิ่งที่สําคัญ ไมเพียงเพราะการขาดแคลนหลักทาง
นิติศาสตร (Jurisprudent) ของขอบทที่ 4 (Article 4) แตยังคงเปนเพราะความเห็นทั่วไปของ
คณะกรรมาธิการฯ ดังกลาวเปนประโยชนอยางมากตอการอธิบายในสิ่งที่ถูกกําหนดไวสําหรับรัฐภาคีที่
จะทําการพิจารณาเมื่อตองการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน
จากกติกาฯ ใหมีความกระจางข้ึน 
 จากการศึกษาหลักเกณฑเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายระหวางประเทศในบทที่ 3 
ทําใหทราบวา โดยหลักการของประเทศเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือหลักความเปนนิติรัฐ การประกาศ
สถานการณฉุกเฉินและการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินนั้น เปนสิ่งที่ยอมรับใหสามารถกระทําได
ตอเมื่อรัฐมีความจําเปนตองแกไขปญหาวิกฤติเพื่อการดํารงอยูของรัฐ แตตองกระทําบนพื้นฐานของ
คุณคาแหงประชาธิปไตย และหลักความเปนนิติรัฐ นั่นคือ ตองมีหลักประกันในสิทธิและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานใหแกราษฎร เนื่องจากการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะและการใชอํานาจใน
สถานการณฉุกเฉินดังกลาว มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ดังนั้น ใน
เอกสารทางกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 อนุสัญญายุโรปวาดวย
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน อนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเกณฑมาตรฐานและ
หลักการที่นําเสนอโดยองคกรที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาดังกลาวขางตน อาทิ เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา
ปารีสของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน หลักการสิราคูซาวาดวยบทบัญญัติของ
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ขอจํากัดและการเลี่ยงปฏิบัติตามพันธกรณีในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ.1984 ตลอดจนความเห็นทั่วไปหมายเลข 29 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินจึงไดกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เพื่อท่ีรัฐภาคจีะไดนําไปปฏิบัติใหถูกตอง ไม
วาจะเปนหลักการมีอยูของสถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่คุกคามความอยูรอดของประเทศชาติ 
(Principle of Exceptional Threat) หลักการการประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการ 
(Principle of Official Proclamation) หลักการการแจ ง ใหทราบ (Principle of Notification) 
หลักการสิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีได (Principle of Non-Derogation 
Rights) หลักความไดสัดสวนกัน (Principle of Proportionality) หลักการมีระบบที่สอดคลองกันกับ
พันธกรณีอื่นภายใตกฎหมายระหวางประเทศ (Principle of Compatibility, Concordance and 
Complementarity of the Various Norms of International Law) หลักการหามการเลือกปฏิบัติ  
 นอกจากหลักการตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีหลักการที่สําคัญ ๆ โดยสรุปดังนี้ 
 1.  หลักประชาธิปไตยโดยผูแทน ซึ่งหมายถึง หลักการที่ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ ที่เรียกวา “ผูแทน” และมอบอํานาจใหผูแทนเขาไปทํา
หนาที่แทนตนในการตัดสินใจ ควบคุม กํากับ และตรวจสอบการทําหนาที่ของรัฐบาล หากผูปกครอง
ไมทําหนาที่สนองความตองการของประชาชน ก็สามารถทําหนาที่ถอดถอนผูปกครองได ในการทํา
หนาที่ของผูแทน ผูแทนจึงจําเปนตองมีสิทธิพิเศษ ความคุมกัน และเอกสิทธิ์ ดวยเหตุผลประการ
ดังกลาวหลักการเชนนี้จึงไดมีการกําหนดไวในขอ 3.1 ของสวนแรก เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ วา 
“สิทธิพิเศษ ความคุมกัน และเอกสิทธิ์ของสภานิติบัญญัติจะตองคงอยูโดยไมกระทบกระเทือน” เพื่อ
เปนหลักประกันใหสภานิติบัญญัติสามารถทําหนาที่ของตนในการตรวจสอบควบคุมฝายบริหารได แม
ในขณะที่เกิดสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ และปรากฏอยูในขอ 4 ที่กําหนดวา “มาตรการที่นํามาใช
ในสถานการณฉุกเฉินทุกมาตรการ จะตองไดรับการรับรองตามอํานาจหนาที่ของกฎหมายที่ไดบัญญัติ
ขึ้นอยางถูกตอง โดยผูแทนที่ไดรับเลือกจากประชาชน” 
 2.  หลักนิติรัฐ หมายถึง หลักท่ีรัฐตองผูกพันตนเองอยูกับกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อจํากัดอํานาจ
ของตน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา เปนหลักการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) โดยมี
หลักการพื้นฐานยอยที่สําคัญวา หากอํานาจอธิปไตยไดถูกผูกขาดอยูที่องคกรหรือฝายหนึ่งฝายใด 
แนวโนมที่จะมีการใชอํานาจอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยไมฟงเสียงทัดทานจากผูใด ยอมเกิดขึ้นจน
กลายเปนการใชอํานาจอยางเผด็จการ เมื่อนั้นประชาชนผูอยูภายใตการปกครองยอมถูกลิดรอนสิทธิ
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น จึงไดมีการนําเสนอหลักการแบงแยกอํานาจ หลักการนี้ปรากฏอยูในขอ 
3.1 ของสวนแรก เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ ที่กําหนดวา “สภานิติบัญญัติจะตองจัดทําแนวปฏิบัติ
ทั่วไปเพื่อที่จะวางระเบียบดุลพินิจของฝายบริหารอันเกี่ยวกับมาตรการที่นํามาใชตามที่ไดรับมอบ
อํานาจจากกฎหมาย” โดยเฉพาะอยางยิ่งในเอกสารหลักการสิราคูซาวาดวยบทบัญญัติของขอจํากัด 
และการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 (‘Siracusa Principles’) สวนที่หา ขอ
ที่ 4 ไดประกาศยืนยันเอาไวอยางชัดเจนวา “ในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ หลักการปกครองโดย
กฎหมาย (The Rule of Law) จะตองอยูเหนือสิ่งอื่นใด การเลี่ยงหรือการระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของกติการะหวางประเทศฯ ตองมีกฎหมายใหอํานาจและเปนอํานาจพิเศษอันจํากัดเพียง
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เพื่อจะตอบโตอยางเหมาะสมกับภัยที่คุกคามความอยูรอดของประเทศชาติเทานั้น รัฐที่เลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีของกติการะหวางประเทศฯ จะตองมีหนาที่ในการอธิบายเหตุผลสนับสนุน
การกระทําของตนภายใตกฎหมาย” (หลักการสิราคูซา ‘Siracusa Principles’) ขอ 64 
 3.  หลักความเปนอิสระของตุลาการ หมายความวา ผูพิพากษาสามารถปฏิบัติหนาที่ของตน
ไดโดยอิสระ ปราศจากการควบคุมหรือครอบงําใด ๆ โดยผูพิพากษาผูกพันตนเฉพาะกฎหมายและมโน
ธรรมที่สุจริตของตน แตความเปนอิสระของตุลาการก็ไมไดหมายความวาจะใชอํานาจไดโดยอําเภอใจ 
การปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาตองยึดถือความบริสุทธิ์ยุติธรรมและความเปนกลางเปนที่ตั้ง หลัก
ความเปนอิสระของตุลาการปรากฏอยูในเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ สวนที่สอง เรื่องหลักทั่วไปท่ีจะ
รักษาไวในการคุมครองปจเจกบุคคลในชวงเวลาที่ไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ขอที่ 3.3 วา 
“หลักประกันในความเปนอิสระของฝายตุลาการ และวิชาชีพกฎหมายจะตองคงอยูโดยไมถูก
กระทบกระเทือน โดยเฉพาะการใชอํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉินที่จะโยกยายผูพิพากษา หรือ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของฝายตุลาการ หรือแมกระทั่งการที่จะจํากัดความเปนอิสระของฝายตุลาการ
จะตองไดรับการบัญญัติเปนขอหามไวในรัฐธรรมนูญ” และในหลักการสิราคูซา (‘Siracusa 
Principles’) สวนที่สี่ เรื่องสิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีได ขอ 3 วา “ศาล
ปกติจะตองดํารงไวซึ่งเขตอํานาจศาล แมในชวงเวลาที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน เพื่อที่จะ
วินิจฉัยคํารองทุกขกรณีสิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีไดถูกละเมิด” 
 นอกจากหลักประการดังกลาวแลว ยังมีวิธีการที่สําคัญตอการหลีกเลี่ยงผลเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นตามมาอีก ซึ่งอาจจะเปนผลมาจากการบริหารสถานการณฉุกเฉินที่ผิดพลาด นั่นก็คือ การ
รับประกันวาบรรดารัฐสมาชิกทุก ๆ รัฐจะตองมีมาตรการประกันความปลอดภัย (Safeguard) ที่
เพียงพอในระบบกฎหมายระดับชาติของตน ยกตัวอยางเชน รัฐตาง ๆ จะตองดําเนินการตามเกณฑ
ของวิธีปฏิบัติ (Norms of Conduct) ที่ไดกลาวมาแลวขางตน และมาตรการความปลอดภัยเหลานี้จะ
ไดรับการปฏิบัติอยางที่เปนอยูจริง โดยผานการควบคุมที่มีประสิทธิภาพของมาตรการตาง ๆ และ
สถาบันตาง ๆ ปจจัยสําคัญพื้นฐานที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลสวนมากมี 3 ประการคือ 
 1.  หลักการจํากัดระยะเวลาและการควบคุมโดยสภานิติบัญญัติ (Principle of Time Limit 
/Duration and Legislative Oversight) 
 การจํากัดระยะเวลา (Time Limit/Duration) จัดวาเปนสิ่งสําคัญของการปองกันเพื่อมิให
สถานการณฉุกเฉินเติบโตขึ้นจนเกินขอบเขตของความเหมาะสม ในรูปแบบยุคโรมัน (Roman 
Model) ระยะเวลาของการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินถือเปนหลักสําคัญประการแรก โดยกําหนด
ไวใหมีระยะเวลาอันสั้น (Short-Lived) เพียง 6 เดือน ดวยประการนี้ ระบบที่ศึกษาโดยใชการ
เปรียบเทียบก็มักจะเดินตาม ไมหนึ่งก็ทั้งสองของวิธีการที่อาศัยการจํากัดระยะเวลาที่ถูกกําหนดใน
ขั้นตอนของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน (ซึ่งเปนรูปแบบสากล) และผานวิธีการขยายระยะเวลาซึ่ง
ตองการการพิจารณาเหตุผลและขอเท็จจริงและการใหความเห็นชอบดวยเกณฑมาตรฐานที่สูงขึ้น 
แนวความคิดนี้ไดรับการยอมรับจากรัฐภาคีหลายประเทศ อยางเชน ประเทศอังกฤษ ซึ่งกําหนด
ขอบเขตระยะเวลาจํากัดเพียงแค 30 วัน แตก็อาจมีบางประเทศที่อาจจัดประเภทของการจํากัด
ระยะเวลาจากสองสัปดาหไปจนถึงหนึ่งป อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต เปนตน แตขอบเขตการจํากัดระยะเวลาเหลานี้อาจไดรับการตออายุใหม 
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(Renewable) ได และการเริ่มใหมนี้ก็จะกําหนดวิธีการที่ไมซับซอนโดยกําหนดใหมีการควบคุม
กระบวนการโดยสภานิติบัญญัติ ดังนั้น เพื่อเปนการเนนและย้ําคุณลักษณะชั่วคราวของสถานการณ
ฉุกเฉิน การบัญญัติกฎหมายจะตองกําหนดเงื่อนไขวารัฐสภาไมอาจถูกยุบหรือระงับการปฏิบัติหนาที่
ไดในชวงเวลาที่เกิดสถานการณฉุกเฉิน รวมทั้งเอกสิทธิ์และความคุมกันของสมาชิกรัฐสภาจะตองคง
อยูเพื่อเปนหลักประกันความสามารถในการทําหนาที่เพื่อการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
หลักการนี้จึงปรากฏในเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ (‘Paris Minimum’) ในขอที่ 3 ของสวนแรก 
เรื่องการประกาศ ระยะเวลา และการควบคุมสถานการณฉุกเฉินวา “ระยะเวลาของการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน จะตองไดรับการกําหนดเปนระยะเวลาที่แนนอนชัดเจนไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินจะตองไมเกินกําหนดนั้น เพื่อฟนฟูใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว การขยาย
ระยะเวลาตองทําโดยการประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งใหมซึ่งตองกระทํากอนการสิ้นสุดของกําหนด
ระยะเวลาในแตละชวง และจะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติดวย
เชนกัน” และในขอ 5 วา “หามมิใหมีการยุบสภาในระหวางที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หาก
สถานการณมีความจําเปนตองมีการยุบสภา จะตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมีผูแทนสมาชิกสภานิติ
บัญญัติโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได” สวนในหลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ปรากฏอยูในขอ 
7 ของสวนที่ 2 เรื่องการประกาศ การแจงใหทราบ และการสิ้นสุดของสถานการณฉุกเฉินสาธารณะวา 
“ภาวะฉุกเฉินสาธารณะจะตองถูกทําใหยุติลงในเวลาอันสั้นที่สุดตามที่กําหนดไว” (หลักการสิราคูซา 
‘Siracusa Principles’ ขอ 48) 
 2.  การควบคุมดูแลโดยฝายตุลาการ (Judicial Supervision)  
 การดํารงอยูอยางตอเนื่องของหลักการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) ซึ่งเปน
จุดประสงคของบรรดาแนวทางในการคุมครองสิทธิมนุษยชนทุก ๆ แนวทางก็คือ ตองขึ้นอยูกับเงื่อนไข
ของการทบทวนตรวจสอบการกระทําของฝายปกครองโดยศาล (Judicial Review) และระบบการทํา
หนาที่แหงตุลาการโดยทั่วไป ในเอกสารเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ (‘Paris Minimum’) ไดยืนยัน
ถึงหลักการการควบคุมสถานการณฉุกเฉินโดยศาลวา “การประกาศสถานการณฉุกเฉินทุกครั้งของรัฐ
ภาคี จะตองไดรับการพิจารณาทบทวนตรวจสอบการกระทําของฝายปกครองโดยศาล (Judicial 
Review) ในประเด็นเกี่ยวกับสนธิสัญญาระหวางประเทศ หรือรัฐธรรมนูญของประเทศและกฎหมาย
ใหอํานาจไวหรือไม” และยืนยันในหลักการความเปนอิสระ ความมั่นคง และอํานาจหนาที่ของฝาย
ตุลาการในชวงเวลาที่เกิดสถานการณฉุกเฉิน โดยกําหนดไววา “ฝายตุลาการจะตองมีอํานาจในการ
พิจารณาและพิพากษา ประการแรกวา การบัญญัติกฎหมายในสถานการณฉุกเฉินไดปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญของรัฐหรือไม ประการที่สองวา การปฏิบัติการใด ๆ ของการใชอํานาจพิเศษใน
สถานการณฉุกเฉินเปนไปตามกฎหมายของสถานการณฉุกเฉินหรือไม ประการที่สาม เพื่อเปนการ
ประกันวาจะไมมีการลวงละเมิดตอสิทธิที่รัฐไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีจากการ
คุมครองสิทธิอื่น ๆ จะตองสอดคลองกับหลักความไดสัดสวนกัน และประการที่สี่ เมื่อกฎหมายและ
ระเบียบของทองถิ่นที่มีอยู ยังไมถูกยกเลิกหรือระงับเปนการเฉพาะ ฝายตุลาการจะตองดําเนินการ
พิจารณาตอไปในฐานะท่ีกฎหมายและระเบียบนั้นยังคงมีสภาพใชบังคับอยู ศาลจะตองมีอํานาจเต็มใน
การพิจารณาพิพากษาวาในการแถลงถึงความไมมีผลบังคับใชและตกเปนโมฆะของมาตรการที่นํามาใช
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ในสถานการณฉุกเฉินใด ๆ (ไมวาจะเปนของฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหาร) หรือการกระทําใด ๆ ของ
การนํามาตรการในสถานการณฉุกเฉินไปใช ซึ่งไมผานการตรวจสอบดังท่ีไดกลาวไวกอนหนานี้แลว” 
 3.  การควบคุมดูแลโดยองคกรระหวางประเทศ (The International Supervision) 
 องคการระหวางประเทศที่ทําหนาที่ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระหวาง
ประเทศดานสิทธิมนุษยชน และตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ค.ศ.1966 ก็คือคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ซึ่งกอตั้งขึ้นโดยกติกา
ระหวางประเทศฯ ดังกลาว นอกจากการทําหนาที่ติดตามตรวจสอบแลว คณะกรรมาธิการฯ ยัง
สามารถทําความเห็นทั่วไป (HRC General Comment) เพื่อเปนแนวทางสําหรับการตีความกติกา
ระหวางประเทศฯ เพื่อใหทราบเจตนารมณ ขอบเขต ความหมายที่แทจริงของพันธกรณีของตน แม
ขอเสนอแนะและความเห็นทั่วไปนี้จะไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย แตรัฐภาคีก็ควรตระหนักถึงและ
นําไปเปนแนวทางในการดําเนินการเพื่อการอนุวัตกฎหมายและทางปฏิบัติของรัฐใหสอดคลองกับ
พันธกรณีของตนตามเจตนารมณและความมุงหมายของกติการะหวางประเทศฯ ใหมากที่สุด348 ดัง
ปรากฏในเอกสารหลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) สวนที่หก เรื่องขอเสนอแนะอันเกี่ยวของ
กับภาระและหนาที่ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและองคการแหงสหประชาชาติ  
(Recommendation Concerning the Functions and Duties of the Human Rights Committee 
and United Nations Bodies) และในความเห็นทั่วไป หมายเลข 29 ของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับ
สถานการณฉุกเฉิน (General Comment No.29/2001 of the Human Rights Committee Concerning 
States of Emergency: Article 4) 
 

                                                           
348ญาดา หัตถธรรมนูญ, การงดเวนสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมในภาวะ

ฉุกเฉินตามกฎหมายระหวางประเทศ และทางปฏิบัติของรัฐ: ศึกษากรณีสิทธิที่จะไดรับการ
พิจารณาคดีโดยตุลาการที่เปนอิสระและสิทธิในหลักประกันเกี่ยวกับการจับกุมและควบคุมตัว
บุคคล (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555),  
หนา 70-71. 



 

 
บทท่ี 4 

 
ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉนิสาธารณะของตางประเทศ 

 
 สถานการณฉุกเฉินสาธารณะถือวาเปนชวงเวลาที่มีภยันตรายมากที่สุดตอการคุกคามสิทธิ
มนุษยชน ดวยเหตุนี้ การปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนมิใหมีการลวงละเมิดจากการใชอํานาจพิเศษ
ในชวงเวลาดังกลาวนี้จึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนตอชีวิตมนุษยมากที่สุดดวยเชนกัน นับตั้งแตป ค.ศ.
1985 จนถึงป ค.ศ.1992 ไดมีประเทศตาง ๆ จํานวนมากกวา 80 ประเทศในโลก ไดดําเนินการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน เพื่อที่จะรับมือกับการแกไขปญหาในสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ ที่
เกิดขึ้น349 อาจกลาวไดวา ระบบกฎหมายทุก ๆ ระบบไดกําหนดมาตรการพิเศษเพื่อที่จะจัดการกับ
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะตาง ๆ เหตุการณที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 นําพาใหบรรดาผูรางรัฐธรรม นูญ
ยุคใหมตองใหความสําคัญกับปญหานี้ดวยความตั้งใจอยางแรงกลามากขึ้นเปนอยางยิ่ง350 มีประเทศ
เสรีประชาธิปไตยหลายประเทศไดบัญญัติกฎเกณฑเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะไวใน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เชน ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และ
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตฯลฯ แตจะมีอยูบางประเทศที่ไมไดกําหนดกฎเกณฑเชนวานี้ไวใน
รัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม ก็จะมีบทบัญญัติกฎหมายธรรมดา (The Ordinary Law of Emergencies) ที่
สามารถนํามาปรับใชบังคับไดในเหตุการณสงคราม เกิดภยันตรายอยางรายแรงจากภัยธรรมชาติ หรือ
สถานการณฉุกเฉินอื่น ๆ เชน ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน 
 ดังนั้น ในบทที่ 4 นี้จะทําการศึกษาถึงระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะของตางประเทศ โดยจําแนกออกเปน 2 กลุม คือ 1. ประเทศที่บัญญัติกฎเกณฑเกี่ยวกับ
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะไวในกฎหมายธรรมดา (The Ordinary Law of Emergencies) ไดแก 
ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน และ 2. ประเทศที่บัญญัติกฎเกณฑเกี่ยวกับ
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ ไดแก ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต เปนตน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 
 
 

                                                           
349รายงานการอภิปรายในงานสัมมนาเรื่อง “Parliament: Guardian of Human 

Rights”, วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2536 กรุง Budapest. 
350Renata Deskoska, op. cit. 
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4.1  ประเทศที่บัญญัติกฎเกณฑเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะไวในกฎหมาย
ธรรมดา (The Ordinary Law of Emergencies) 

 
 4.1.1  ประเทศอังกฤษ 
 ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศอังกฤษไมมีการบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญเปนลายลักษณอักษร เนื่องจากรัฐธรรมนูญที่ใชในประเทศอังกฤษเปนรัฐธรรมนูญ
จารีตประเพณี ซึ่งประกอบดวยหลักเกณฑหลาย ๆ ชนิด ทั้งที่เปนกฎหมายธรรมดา เปนจารีต
ประเพณี และเปนคําพิพากษาของศาล351 ดังนั้น จึงไมอาจพบบทบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินใน
รัฐธรรมนูญได แตไดมีการบัญญัติพระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉินค.ศ.2004 (The Civil 
Contingencies Act 2004) ซึ่งเปนกฎหมายของรัฐสภาอังกฤษ เพื่อใหอํานาจอยางกวางขวางแก
รัฐบาลอังกฤษในยามที่เกิดสถานการณฉุกเฉิน 
  4.1.1.1  ขอความเบื้องตน 
 พระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษ
วา The Civil Contingencies Act 2004 ประกอบดวยบทบัญญัติทั้งสิ้น 36 มาตรา (Section) โดย
แยกออกเปน 3 สวน สวนที่ 1 (มาตรา 1-18) เปนสวนของเนื้อหากฎหมาย (Substantive Part) ที่
เกี่ยวกับการเตรียมการระดับทองถิ่นเพื่อการปกปองพลเรือน (Local Arrangements for Civil 
Protection) สวนที่ 2 (มาตรา 19-31) ก็ยังคงเปนสวนเนื้อหาของกฎหมาย (Substantive Part) 
เชนกัน ที่เกี่ยวกับการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Powers) และสวนที่ 3 (มาตรา 
32-36) ซึ่งเปนสวนสุดทาย เปนบททั่วไป (General) ที่เกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายเปนสวนเสริมเพื่อ
สนับสนุนใหเนื้อหากฎหมายในสองสวนแรกมีความสมบูรณขึ้น 
 พระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 (The Civil Contingencies 
Act 2004) ไดยกเลิกการตรากฎหมายในอดีตที่ผานมา 2 สายดวยกัน คือ สายแรกเปนการตรา
กฎหมายวาดวยการปองกันภัยพลเรือน (The Civil Defence Legislation) อันไดแก พระราชบัญญัติ
ปองกันภัยพลเรือน ค.ศ.1948 (The Civil Defence Act 1948) และพระราชบัญญัติปองกันภัยพลเรือน 
(ไอรแลนดเหนือ) ค.ศ.1950 (The Civil Defence Act (Northern Ireland) 1950) ซึ่งไดกําหนด
เงื่อนไขถึงวิธีการที่หนวยงานสาธารณะจะตองเตรียมตัวเพื่อรับมือที่อาจเกิดขึ้นไดจากอํานาจ
ตางประเทศ สวนสายที่สอง เปนการตรากฎหมายวาดวยการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน (The 
Emergency Powers Legislation) อันไดแก พระราชบัญญัติการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน 
ค.ศ.1920 (The Emergency Powers Act 1920) และพระราชบัญญัติการใชอํานาจในสถานการณ
ฉุกเฉิน (ไอรแลนดเหนือ) ค.ศ.1926 (The Emergency Powers Act (Northern Ireland) 1926) ซึ่ง
ใหอํานาจพิเศษแกรัฐบาลสหราชอาณาจักร (UK Government) ในเหตุการณที่มีการคุกคามตอการ
ใหการบริการที่จําเปน ในป ค.ศ.1920 

                                                           
351บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร: สํานัก

อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2554), หนา 11. 
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 พระราชบัญญัติทั้งสองสายนี้ในระยะเวลาหลาย ๆ ปที่ผานมา ไมเคยปรากฏวาไดมี
การแกไขในประการที่สําคัญมากอน จึงนับวาเปนสิ่งที่ไมประสบความสําเร็จที่กฎหมายเหลานี้ไม
สามารถที่จะรับมือกับกรณีของภัยคุกคามภายในประเทศตอการที่จะใหบริการ เชน การประทวงกรณี
น้ํามันเชื้อเพลิง ในป ค.ศ.2000 หรือภัยคุกคามธรรมชาติ เชน น้ําทวมครั้งใหญ ในป ค.ศ.2000 และ
การระบาดของโรคเทาและปากเปอยของสัตว ในป ค.ศ.2001 
 จากเหตุการณทั้ง 3 เหตุการณที่เกิดขึ้นดังกลาวนี้ เปนผลใหรองนายกรัฐมนตรี 
John Prescott ไดประกาศทบทวนอยางเปนทางการถงึการบริหารจัดการการวางแผนฉุกเฉิน352 การ
ทบทวนนี้จะรวมถึงการดําเนินการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอสาธารณะดวย ซึ่งโดยทั่วไป
ก็เปนการสนับสนุนขอสรุปของรัฐบาลที่วาการตรากฎหมายที่มีอยูนั้นไมเพียงพอ และการบัญญัติ
กฎหมายใหมเปนสิ่งจําเปน 
 รางพระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน (Civil Contingencies Bill) จึง
ไดรับการพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวนในรายละเอียด โดยคณะกรรมาธิการรวมพิจารณาราง
พระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน Civil Contingencies Bill (Joint Committee on 
the Draft Civil Contingencies Bill) และในที่สุดวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.2004 รางพระราชบัญญัติ
การบริหารสถานการณฉุกเฉิน (Civil Contingencies Bill) ก็ไดมีการแถลงตอรัฐสภา และเมื่อวันที่ 
18 พฤศจิกายน ค.ศ.2004 ก็ไดนํารางพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระราชินีนาถเพื่อ
ทรงพระราชทานความเห็นชอบ ตอมา ก็ไดรับพระบรมราชานุญาต (Royal Assent) และได
ประกาศใชเปนพระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 (Civil Contingencies Act 
2004) ตอไป 
 พระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 (Civil Contingencies Act 
2004) ไดรับการแบงทางดานเนื้อหาออกเปนสองสวนดวยกัน คือ 
 สวนแรก (PART ONE) การเตรียมการระดับทองถิ่นเพื่อปกปองพลเรือน (Local 
Arrangement for Civil Protection) 
 ในสวนแรกนี้ จะมุงเนนในดานการเตรียมการวางแผนระดับทองถิ่นเพื่อปกปองพล
เรือน สรางกรอบของกฎหมายในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบสําหรับผูรับผิดชอบระดับทองถิ่น 
(มาตรา 1-มาตรา 18) 
 สวนที่สอง (PART TWO) การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Power)
 ในสวนที่สองนี้ จะมุงเนนถึงการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน สรางกรอบที่
ทันสมัยตอการใชมาตรการทางกฎหมายพิเศษที่มีความจําเปนในการจัดการตอผลกระทบจาก
สถานการณฉุกเฉินที่รุนแรง (มาตรา 19-มาตรา 31)353 

                                                           
352Wikipedia, Civil Contingencies Act 2004, Retrieved June 16, 2012 from 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Civil Contingencies Bill 
353Cabinet Office, Civil Contingencies Act 2004: A Short Guide (revised), 

Retrieved March 20, 2013 from http://www.cambridge.gov.uk/sites/.../CCA-Short%20-
Guide.pdf. 
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 สิ่งสําคัญในการทําใหกฎหมายที่มีอยูมีความทันสมัยตอเหตุการณปจจุบันก็คือ การ
ทําใหคํานิยามในสิ่งซึ่งกอใหเกิดสถานการณฉุกเฉินมีความทันสมัยตอเหตุการณมากขึ้น กลาวคือ นับ
แตอดีตมาคําวาสถานการณฉุกเฉินนั้น พระราชบัญญัติภาวะฉุกเฉิน ค.ศ.1920 (The Emergency 
Act 1920) จะใหคํานิยามสถานการณฉุกเฉินในแงของการคุกคามตอการบริการและแหลงทรัพยากร
ซึ่งทําใหสังคมสูญเสียสิ่งจําเปนในการดําเนินชีวิต 
 แตตอมา นับแตป ค.ศ.1920 คํานิยามของคําวา “สถานการณฉุกเฉิน” ตาม
พระราชบัญญัติการใชอํานาจในภาวะฉุกเฉิน ค.ศ.1920 (Emergency Power Act 1920) เริ่มจะ
ลาสมัยไมตอบสนองตอปญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น การที่พระราชบัญญัติการใชอํานาจในภาวะ
ฉุกเฉิน ค.ศ.1920 (Emergency Power Act 1920) มุงเนนไปแตภัยที่คุกคามการบริการและแหลง
ทรัพยากรนั้น ยอมลมเหลวในการสะทอนใหเห็นถึงภัยคุกคามในสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งสหราช
อาณาจักรไดประสบอยูที่เปนจริงในปจจุบัน ตัวอยางเชน คําจํากัดความของคําวาสถานการณฉุกเฉิน
ในพระราชบัญญัติการใชอํานาจในภาวะฉุกเฉิน ค.ศ.1920 (Emergency Power Act 1920) ไม
สามารถครอบคลุมอยางชัดเจนถึงภัยคุกคามของการกอการราย หรือภัยคุกคามตอสิ่งแวดลอม เปน
ตน354 เนื่องจากเหตุการณของภัยพิบัติประเภทตาง ๆ ที่ผานมาในอดีตในสหราชอาณาจักรมีมากมาย
หลากหลายชนิดนับตั้งแตภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงจนถึงภัยคุกคามที่มีมาจากฝมือมนุษย (Man-made 
Disasters) อันมีสาเหตุมาจากตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตร ความอบอุนของสภาพอากาศ ความ
หนาแนนของปริมาณน้ําฝน และการขึ้นลงของระดับน้ําทะเล จึงเกือบท่ีจะเปนไปไมไดในทางเทคนิคที่
จะปองกันผลที่ตามมาของทุก ๆ สิ่งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติไดอยางคุมคา อยางเชน น้ําทวมใหญ 
พายุที่พัดรุนแรง และลมพายุขนาดความเร็ว 32-63 ไมลตอชั่วโมง อุณหภูมิที่ลดต่ําเสมอ ๆ หิมะที่ตก
หนัก คลื่นความรอน ภาวะแหงแลง ไฟไหม และเหตุการณที่มีความรุนแรงของอากาศอื่น ๆ ใน 
สหราชอาณาจักร นอกจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแลว อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการขนสงก็ยังเปนสิ่งที่ตอง
ใหความสนใจมากขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากไดเคยเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนสงจํานวนหลาย ๆ ครั้ง
ตลอดทศวรรษที่ผานมา ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุชนกันทางอากาศ การเสียชีวิตจากการขนสงทาง
ทะเล และอุบัติเหตุในการขนสงทางรถไฟไดสรางความวิปโยคในประวัติศาสตรของการจัดการภัยพิบัติ
ของสหราชอาณาจักร ตัวอยางของเหตุการณเกี่ยวกับการขนสงและมีผูไดรับบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต 
ก็คือ เหตุการณเรือสําราญ (Pleasure Boat) ที่มีชื่อวา Marchioness ลุมที่แมน้ําเทมสเมื่อป ค.ศ.
1988 ซึ่งคราชีวิตเหยื่อผูเคราะหราย จํานวน 56 คน เหตุการณรถไฟชนกันเมื่อป ค.ศ.1988 ซึ่งครา
ชีวิตผูโดยสาร จํานวน 34 คน และเหตุการณโศกนาฏกรรมที่สนามฟุตบอลฮิลลโบโล (Hillsborough 
Football Stadium) ในป ค.ศ.1989 ซึ่งมีแฟนฟุตบอลเหยียบกันตาย จํานวน 95 คน เครื่องบินชนกัน
เมื่อป ค.ศ.1989 ซึ่งคราชีวิตผูโดยสาร จํานวน 29 คน และไดรับบาดเจ็บมากกวา 70 คน  
 การจลาจล การประทวงและการเดินรณรงคที่มีลักษณะที่คลายคลึงกันนี้ ก็ไดรับการ
พิจารณาเปนเหตุการณที่มีผลกระทบที่สําคัญ และเกิดความเสียหายตลอดทศวรรษที่ผานมา ตัวอยาง
ก็คือ การจลาจลในป ค.ศ.1985 และวิกฤติการณการปดลอมแหลงน้ํามันเชื้อเพลิง ในป ค.ศ.2000 ซึ่ง

                                                           
354Ibid., p. 1. 
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เปนสาเหตุทําใหมีผูเสียชีวิต ทรัพยสินไดรับความเสียหาย มีผูไดรับบาดเจ็บ จนสงผลถึงการเสื่อม
ความนิยม และการหยุดชะงักในการปฏิบัติหนาที่ของรัฐบาล 
 นอกจากภัยพิบัติและวิกฤติการณที่ไดกลาวมาขางตน การกอการรายก็ยังมีบทบาท
ที่สําคัญในสถานการณแวดลอมที่เกิดภัยพิบัติในสหราชอาณาจักร กอนหนานี้ก็มีเหตุการณที่มีเหยื่อ
ผูเคราะหรายจากการกอการราย อยางเชน เหตุการณการโจมตี ในป ค.ศ.1987 ในเมือง Enniskille 
สาธารณรัฐไอรแลนดเหนือ ซึ่งมีผูเสียชีวิต 11 คน และไดรับบาดเจ็บ 50 คน เหตุการณการระเบิดใน
ป ค.ศ.1988 ที่เมือง Omagh สาธารณรัฐไอรแลนดเหนือ ซึ่งมีผูเสียชีวิต 8 คน และไดรับบาดเจ็บ 21 
คน และเหตุการณการระเบิดเครื่องบิน Pan Am Jet ของผูกอการราย ที่ Lockerbie สกอตแลนด ซึ่ง
มีผูโดยสารเสียชีวิต 270 คน และมีผูไรที่อยูอาศัย 200 คน355  
 ดังนั้น ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อใหการคุมครองพลเรือนในทองถิ่น และการใช
อํานาจในสถานการณฉุกเฉินเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยขึ้น ซึ่งเปนความจําเปนของรัฐบาลเพื่อจะจัดการ
กับสิ่งทาทายที่กอความไมสงบอยางรุนแรง จึงมีความจําเปนที่จะเริ่มใชคํานิยามของคําวาสถานการณ
ฉุกเฉินที่ไดมีการปรับปรุงใหทันสมัยขึ้นใหม โดยพระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.
2004 (Civil Contingencies Act 2004) ไดมุงเนนสถานการณหรือเหตุการณ 3 ประเภทดวยกัน คือ 
 ประเภทแรก เหตุการณหรือสถานการณ ซึ่งคุกคามจนกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รุนแรงตอสวัสดิการของมนุษย (Human Welfare) 
 ประเภทที่สอง เหตุการณหรือสถานการณ ซึ่งคุกคามจนกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรุนแรงตอสิ่งแวดลอม (The Environment) หรือ 

 ประเภทที่สาม สงคราม (War) หรือการกอการราย (Terrorism) ซึ่งคุกคามจน
กอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอความมั่นคง (Security) 
 4.1.1.2  หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน 
 1)  ความหมายของสถานการณฉุกเฉิน 
 คําจํากัดความของสถานการณฉุกเฉินตามความหมายของพระราชบัญญัติ
การบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 (Civil Contingencies Act 2004) ของประเทศอังกฤษ ได
อธิบายความหมายของสถานการณฉุกเฉินไวในหมวด 1 วาดวย การจัดการทองถิ่นสําหรับปกปองพล
เรือน (Local Arrangements for Civil Protection) มาตรา 1(1) (2) และ (3) ดังนี้ 
 

  สถานการณฉุกเฉิน หมายถึง  
  (1) เหตุการณ หรือสถานการณ ซึ่งคุกคามกอใหเกิด
ความเสียหายอยาง รุนแรงตอสวัสดิการของมนุษย ในพื้นที่ใน 
สหราชอาณาจักร 

                                                           
355Dennis Parker, “The Mismanagement of Hazards,” In Hazard Management 

and Emergency Planning: Perspectives on Britain, Dennis Parker and John 
Handmer, eds. (New York: Routledge, 2012), pp. 4-5. 
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  (2) เหตุการณหรือสถานการณ ซึ่งคุกคามกอใหเกิดความ
เสียหายอยางรุนแรงตอสิ่งแวดลอมของพื้นที่ในสหราชอาณาจักร 
หรือ 
  (3) สงคราม หรือลัทธิกอการราย ซึ่งคุกคามกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรุนแรงตอความมั่นคงของสหราชอาณาจักร 
 
 เหตุการณหรือสถานการณที่คุกคามกอใหเกิดความ
เสียหายตอสวัสดิการของมนุษย นั้น รวมถึงอาจเปนสาเหตุ
กอใหเกิด 

 (1)  การสูญเสียชีวิตมนุษย 
 (2)  การเจ็บปวยหรือบาดเจ็บของมนุษย 
 (3)  การไรทีอ่ยูอาศัย 
 (4)  ความเสียหายตอทรัพยสิน 

 (5)  การทําลายแหลงเงิน อาหาร น้ํา พลังงาน หรือ
เชื้อเพลิง 

 (6)  การทําลายระบบการสื่อสารคมนาคม 
 (7)  การทําลายอุปกรณอํานวยความสะดวกในการขนสง 
 (8)  การทําลาย บริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพ 

 
  เหตุการณหรือสถานการณที่คุกคามกอใหเกิดความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอมนั้น รวมถึงอาจเปนสาเหตุกอใหเกิด 
   (1) การปนเปอนของดิน น้ํา อากาศดวยสารชีวภาพ 
สารเคมี หรือสารกัมมันตรังสี หรือ 
   (2) การทําลายหรือความพินาศของชีวิตพืช และชีวิตสัตว 
 

 นอกจากนี้ ยังไดอธิบายความหมายของสถานการณฉุกเฉินไวในหมวด 2 วา
ดวยอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Powers) มาตรา 19 (1) (2) และ (3) ดังนี้ 
 

 สถานการณฉุกเฉิน หมายถึง 
  (1) เหตุการณหรือสถานการณ ซึ่งคุกคามกอใหเกิดความ
เสียหายอยางรุนแรงตอสวัสดิการของมนุษยในสหราชอาณาจักร 
หรือในภูมิภาคหรือเขตการปกครอง 
  (2) เหตุการณหรือสถานการณ ซึ่งคุกคามกอใหเกิดความ
เสียหายอยางรุนแรงตอสิ่งแวดลอมของสหราชอาณาจักร หรือของ
ภูมิภาคหรือเขตการปกครอง หรือ 
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  (3) สงคราม หรือลัทธิกอการราย ซึ่งคุกคามกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรุนแรงตอความมั่นคงของสหราชอาณาจักร 
 
 เหตุการณหรือสถานการณที่คุกคามกอใหเกิดความ
เสียหาย 

 (1)  การสูญเสียชีวิตมนุษย 
 (2)  การเจ็บปวยหรือบาดเจ็บของมนุษย 
 (3)  การไรที่อยูอาศัย 
 (4)  ความเสียหายตอทรัพยสิน 

 (5)  การทําลายแหลงเงิน อาหาร น้ํา พลังงาน หรือ
เชื้อเพลิง 

 (6)  การทําลายระบบการสื่อสารคมนาคม 
 (7)  การทําลายอุปกรณอํานวยความสะดวกในการขนสง 
 (8)  การทําลาย บริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพ 
 

 เหตุการณหรือสถานการณที่คุกคามกอใหเกิดความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอมนั้น รวมถึงอาจเปนสาเหตุกอใหเกิด 
  (1) การปนเปอนของดิน น้ํา อากาศดวยสารชีวภาพ 
สารเคมี หรือสารกัมมันตรังสี หรือ 
  (2) การทําลายหรือความพินาศของชีวิตพืช และชีวิตสัตว 
 

  ความหมายของสถานการณฉุกเฉินในพระราชบัญญัติการบริหารสถานการณ
ฉุกเฉิน ค.ศ.2004 (Civil Contingencies Act 2004) จะไดรับการบัญญัติไวทั้งในสวนแรกและสวนที่
สอง ดวยขอความที่เกือบจะคลายคลึงกัน แตก็ไมไดหมายความวาความหมายของสถานการณฉุกเฉิน
ในสวนแรกและสวนที่สองจะเหมือนกันทั้งสองสวน กลาวคือ ในสวนแรกภัยคุกคามจะตองเปนตนเหตุ
กอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอสวัสดิการของมนุษย (Human Welfare) หรือสิ่งแวดลอม 
(The Environment) ของ “สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง” (A Place) ในสหราชอาณาจักร (United 
Kingdom) ซึ่งประการนี้สะทอนขอเท็จจริงวา ในสวนแรกไดรับการออกแบบมาเพื่อจุดประสงคให
ผูรับผิดชอบในทองถิ่น (Local Responders) ไดเตรียมการสําหรับสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายใน
ทองถิ่นนั้น 
  แตในสวนที่สองนั้น ภัยคุกคามจะตองเปนตนเหตุกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรุนแรงตอสวัสดิการของมนุษย (Human Welfare) หรือสิ่งแวดลอม (The Environment) ของ
ภาคใดภาคหนึ่งของอังกฤษ หรือพ้ืนที่อ่ืนที่เปนสวนประกอบของสหราชอาณาจักร (สกอตแลนด เวลส 
หรือไอรแลนดเหนือ) ดวยการกําหนดประการเชนนี้จึงสะทอนความจริงวา ในสวนที่สองนี้ไดรับการ
ออกแบบมาเพื่อจุดประสงคการนํามาใชในสถานการณฉุกเฉินที่มีความรุนแรงซึ่งมีผลกับพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตรเปนบริเวณที่กวางกวา 
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 2)  เงื่อนไขและวิธีการในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 (1)  การประกาศสถานการณฉุกเฉินในระบบกฎหมายของอังกฤษนั้น 
ตามพระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 (Civil Contingencies Act 2004) ได
กําหนดบุคคลผูมีอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินไวหลายบุคคลโดยกําหนดไวในมาตรา 20 
ดังนี้ 
 (1.1)  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ อาจทรงมีพระบรมราชโองการ 
(Order in Council) โปรดเกลาฯ ใหประกาศสถานการณฉุกเฉิน356 หากทรงพิจารณาเห็นวา 
สถานการณเปนไปตามเงื่อนไขตาง ๆ ในมาตรา 21 
 (1.2)  รัฐมนตรีอาวุโส (A Senior Minister of the Crown) อาจ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน หากพิจารณาเห็นวา 
 (1.2.1)  เปนไปตามเงื่อนไขตาง ๆ ตามมาตรา 21 และ 
 (1.2.2)  การดําเนินการเพื่อทูลเกลาฯ ใหมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ภายใตอนุมาตรา (1) โดยปราศจากความลาชาอยาง
ยิ่ง เปนสิ่งที่ไมอาจกระทําได357 
 (1.3)  ในสวนนี้ “รัฐมนตรีอาวุโส” หมายถึง 
 (1.3.1)  นายกรฐัมนตรี (The First Lord of the Treasury) 
 (1.3.2)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคนใดคนหนึ่ง (Any of Her 
Majesty’s Principal Secretaries of State)358 และ 

                                                           
356การใชอํานาจกรณีดังกลาวนี้ สมเด็จพระราชินีนาถในฐานะพระประมุขของรัฐ (Head of 

State) จะทรงกระทําโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีตาง ๆ ซึ่ ง ในกรณีนี้ก็คือ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะสมาชิกของคณะรัฐมนตรีที่มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการความมั่นคง
ภายในประเทศและการฟนฟูใหกลับสูสภาพปกต ิ
 357The Civil Contingencies Act 2004. Section 20 provide that “Power to make 
emergency regulations 
 (1) Her Majesty may by Order in Council make emergency regulations if 
satisfied that the conditions in section 21 are satisfied 
 (a) That the conditions in section 21 are satisfied, and 
 (b) That it would not be possible, without serious delay, to arrange for an 
Order in Council under subsection (1).” 

358ในทางปฏิบัติ การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินนี้ จะเปนความรับผิดชอบหลักของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสมาชิกของคณะรัฐมนตรีที่มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการ
ความมั่นคงภายในประเทศและการฟนฟูใหกลับสูสภาพปกติ ซึ่งจะกระทําโดยความเห็นพรองรวมกัน 
เวนแตวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะไมสามารถประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นได หรือ
สถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนั้นไดรับการมุงเนนไปที่ภาคสวนใดสวนหนึ่งเปนการเฉพาะ นอกเหนือ
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 ( 1.3.3)  คณะกรรมาธิ ก า รกระทรว งการคลั ง  (The 
Commissioner of Majesty’s Treasury) 
 (1.4)  ในสวนนี้ คําวา “ความลาชาอยางยิ่ง” (Serious Delay) 
หมายถึง ความลาชาที่อาจ 
 (1.4.1)  กอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง หรือ 
 (1.4.2) เปนการจงใจขัดขวางการปองกัน ควบคุม หรือ
บรรเทาความเสียหายอยางรุนแรง 
 (2) เงื่อนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน (Conditions for 
Making Emergency Regulations) เงื่อนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉินจะไดรับการบัญญัติไว
ในมาตรา 21 ซึ่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ หรือรัฐมนตรีอาวุโสจะตองไดรับความพอใจในสิ่งที่ตน
ประสบ กอนการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ดังนี้ 
 (2.1) มาตรานี้ไดกําหนดเงื่อนไขการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ตามทีก่ลาวถึงในมาตรา 20 
 (2.2) เงื่อนไขประการแรกก็คือ สถานการณฉุกเฉินไดเกิดขึ้น
มาแลว กําลังเกิดข้ึนอยู หรือใกลที่จะเกิดข้ึน 
 (2.3) เงื่อนไขประการที่สองก็คือ มีความจําเปนตองประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน เพื่อวัตถุประสงคของการปองกัน ควบคุม หรือบรรเทาสถานการณฉุกเฉินนั้น 
 (2.4) เงื่อนไขประการที่สามก็คือ ความจําเปนในการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินตามที่กลาวถึงในอนุมาตรา 3 ตองกระทําเปนการเรงดวน359 
  มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.
2004 ไดรับการออกแบบมาเพื่อชวยใหการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินจะตองเปนสิ่งที่ถูกนํามาใช
ในสถานการณฉุกเฉินอยางแทจริง (A Genuine Emergency) รัฐมนตรีผูประกาศสถานการณฉุกเฉิน
จะตองมีความมั่นใจวาสถานการณที่เกิดขึ้นไดกอใหเกิดภัยคุกคามอยางรุนแรงตอสวัสดิการมนุษย 
สิ่งแวดลอม หรือความมั่นคงของสหราชอาณาจักร ดังนั้น รัฐมนตรีผูประกาศสถานการณฉุกเฉิน
จะตองแสดงใหเห็นวา การประกาศสถานการณฉุกเฉินเปนสิ่งจําเปน และมาตรการในการตอบโต

                                                           

ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ก็อาจจะเปนความเหมาะสมที่จะสงผานความ
รับผิดชอบนี้ไปใหแกรัฐมนตรีอื่นเปนผูประกาศ 
 359The Civil Contingencies Act 2004. Section 21 provide that 
 (1) This section specifies the conditions mentioned in section 20. 
 (2) The first condition is that an emergency has occurred, is occurring or is 
about to occur. 
 (3) The second condition is that it is necessary to make provision for the 
purpose of preventing, controlling or mitigating an aspect or effect of the emergency. 
 (4) The third condition is that the need for provision referred to in subsection 
(3) is urgent. 
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จะตองไดสัดสวนกัน360 อาจกลาวไดวา ประเด็นหลักของมาตรา 21 ที่ไดกลาวมาเปน “หลักประกัน
ความปลอดภัยสามชั้น” (Triple Lock Guarantee) ซึ่งประกันวาการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน
จะนํามาใชไดก็แต เฉพาะเมื่อ 
 1.  สถานการณฉุกเฉินที่คุกคามจนกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง
ตอ สวัสดกิารมนุษย สิ่งแวดลอม หรือความมั่นคงนั้นไดเกิดขึ้นมาแลว หรือกําลังเกิดขึ้นอยู หรือใกลที่
จะเกิดขึ้น 
 2.  มีความจําเปนที่จะตองออกขอกําหนดเปนการเรงดวน เพื่อที่จะ
นํามาใชในการแกไขปญหาในสถานการณฉุกเฉิน เนื่องจากการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีอยูเปนสิ่งที่
ไมเพียงพอ อีกทั้ง การที่จะนําเสนอกฎหมายเปนรางพระราชบัญญัติในวิธีการปกติเปนเรื่องที่ไมอาจ
กระทําได เนื่องจากความจําเปนที่จะนํามาใชปฏิบัติการนั้นเปนกรณีเรงดวน และ 
 3.  กฎเกณฑที่จะนํามาใชในการควบคุมสถานการณฉุกเฉินจะตองได
สัดสวนกันกับลักษณะเฉพาะหรือผลของสถานการณฉุกเฉิน361 
 3)  มาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน 
 ในพระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุก เฉินค.ศ .2004 (Civil 
Contingencies Act 2004) อาจจะไมกําหนดรายละเอียดของมาตรการการใชอํานาจในสถานการณ
ฉุกเฉินไว แตก็ไดกําหนดเปนขอบเขตและขอจํากัดของการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินดวยถอยคํา
กวาง ๆ (In Broad Terms)362 ไวในมาตรา 22 และ 23 ดังนี้  
 ขอบเขตการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน (Scope of Emergency 
Regulations) 
 ประการที่หนึ่ง การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินสามารถที่จะออก
บทบัญญัติกฎหมายซึ่งบุคคลที่ใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินเหลานี้ จะตองทําใหเปนที่พอใจไดวามี
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงคเพื่อการปองกัน ควบคุม หรือบรรเทาผลที่เกิดจากสถานการณฉุกเฉิน
นั้น363 

                                                           

 360The Guardian, Civil Contingencies Act 2004: A Wide-Ranging Act Making 
Provisions for National Emergencies, Retrieved March 20, 2013 from http://www. 
guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2008/dec/16/civil-contingencies-act 
 361Cabinet Office, op. cit. 

 362Civil Contingencies Act 2004, Explanatory Notes, Retrieved March 20, 2013 
from http://www.legislation.gov.uk 
 363Civil Contingencies Act 2004. Section 22(1) “Emergency regulations may make 
any provision which the person making the regulations is satisfied is appropriate for the 
purpose of preventing, controlling or mitigating an aspect or effect of the emergency 
in respect of which the regulations are made.” 
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 ประการที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินที่จะ
ออกบทบัญญัติกฎหมาย ซึ่งบุคคลที่ใชอํานาจดังกลาวจะตองทําใหเปนที่พอใจไดวา มีความเหมาะสม
กับวัตถุประสงคเพ่ือ 
 1.  การคุมครองชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของมนุษย 
 2.  การรักษาความเจ็บปวย หรือการไดรับบาดเจ็บของมนุษย 
 3.  การคุมครอง หรือฟนฟูทรัพยสิน 
 4.  การคุมครอง หรือการฟนฟูแหลงเงิน อาหาร น้ํา พลังงาน หรือเชื้อเพลิง 
 5.  การคุมครอง หรือการฟนฟูสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสง 
 6.  การคุมครอง หรือการฟนฟูระบบการตดิตอสื่อสาร 
 7.  การคุมครอง หรือการฟนฟูบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริการที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ 
 8.  การคุมครอง หรือการฟนฟูกิจกรรมของธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ 
 9.  การปองกัน การลดหรือบรรเทา การปนเปอนของดิน น้ํา หรืออากาศ 
 10.  การปองกัน การลดหรือการบรรเทาผลจาก หรือการทําลายชีวิตพืช
หรือชีวิตสัตว 
 11.  การคุมครอง หรือการฟนฟูกิจกรรมของรัฐสภา รวมถึงรัฐสภาของ
เวลล ไอรแลนดเหนือ สกอตแลนด 
 12.  การคุมครอง หรือการฟนฟูการปฏิบัติหนาที่เพ่ือสาธารณะ 
 ประการที่สาม การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินที่จะออกบทบัญญัติของ
กฎหมายใด ๆ ก็ตาม สามารถกระทําไดในรูปของพระราชบัญญัติของรัฐสภา หรือโดยมีพระบรมราช
โองการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชอํานาจที่เก่ียวกับ 
 1.  การมอบหมายหนาที่ใหแกรัฐมนตรี รัฐมนตรีของ สกอตแลนด รัฐสภา
ของเวลล จังหวัดในไอรแลนดเหนือ ผูประสานงานที่ไดรับการแตงตั้งภายใตมาตรา 24 หรือบุคคลอื่น
ใดก็ตาม ตามที่ไดกําหนด และโดยเฉพาะอยางยิ่ง หนาที่ที่มอบหมายจะตองเกี่ยวกับ 
  1)  อํานาจหรือหนาที่ในการใชดุลพินิจ 
   2)  อํานาจที่จะออกคําสั่ง ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา 
  2.  การกําหนดให หรือสามารถที่จะเกณฑหรือริบทรัพยสิน (ซึ่งอาจ จะมี
หรือไมมีการชดเชยคาเสียหายก็ได) 
 3.  การกําหนดให หรือสามารถทําลายทรัพยสิน ชีวิตสัตวหรือชีวิตพืช (ซึ่ง
อาจจะมีหรือไมมีการชดเชยคาเสียหายก็ได) 
 4.  การกําหนด หรือสามารถออกขอหามเกี่ยวกับการเคลื่อนยายจากที่แหง
หนึ่ง หรือไปยังที่แหงหนึ่งตามที่ไดกําหนดไว 
 5.  การหาม หรือสามารถออกขอหามการชุมนุม ตามประเภท สถานที่ หรือ
เวลาของการชุมนุมที่ไดระบุไว 
 6.  การหาม หรือสามารถออกขอหามการเดินทาง ตามเวลาที่ไดระบุไว 
 7.  การหาม หรือสามารถออกขอหามการทํากิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ไดระบุไว 
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 8.  การกําหนดใหมีความผิดทางอาญาเก่ียวกับ 
 1)  การไมปฏิบัติตามบทบัญญัติตาง ๆ ที่ไดออกมาในระหวางการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 2)  การไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือระเบียบที่ไดออกมาในระหวางการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 3)  กระทําการขัดขวางบุคคลในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดกระทําตาม หรือ
อาศัยการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน 
 9.  แกไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือบทบัญญัติในกฎหมายที่ไดกระทําภายใต 
หรือโดยอาศัยอํานาจของการตรากฎหมายนั้น 
 10.  กําหนดใหบุคคล หรือองคกรในการปฏิบัติหนาที่ (ไมวาหนาที่ที่ได รับ
มอบจากการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินหรือไมก็ตาม และไมวาการใชอํานาจในสถานการณ
ฉุกเฉินจะไดกําหนดบทบัญญัติกฎหมายเพื่อการชดเชยคาเสียหายหรือไม) 
 11.  ใหสภากลาโหม (Defence Council) มีอํานาจที่จะขยายกองกําลัง
ของกองทัพ 
 12.  ออกบทบัญญัติ (ซึ่งอาจรวมถึงอํานาจที่รับมอบหมายเกี่ยวของกับ
ทรัพยสิน) เพื่อการอํานวยความสะดวกในการใชงานกองทัพ 
 13.  กําหนดเขตอํานาจของศาลหรือ Tribunal (ซึ่งอาจรวมถึง Tribunal ที่
จัดตั้งขึ้นจากการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน) 
 14.  ออกบทบัญญัติ ซึ่งมีผลเกี่ยวของกับ หรือการที่ไดกระทําใน 
 1)  พื้นที่ของอาณาเขตทางทะเล 
 2)  พื้นที่ภายในขอบเขตการประมงอังกฤษ หรือ 
 3)  พื้นที่ไหลทวีป 
 15.  ออกบทบัญญัติซึ่ งจะนํ าไปใช ในกรณีทั่ ว ไป หรือเฉพาะแต ใน
สถานการณที่ไดระบุไว หรือเพ่ือวัตถุประสงที่ระบุไว 
 16.  ออกบทบัญญัติที่แตกตางไปเพื่อสถานการณหรือวัตถุประสงคที่
แตกตางไปจากนี ้
 ประการที่สี่  บุคคลผู ใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินจะตองคํานึงถึง
ความสําคัญตอการสรางหลักประกันวา รัฐสภา (Parliament) ศาลสูง (The High Court) และศาล
อุทธรณ (The Court of Session) จะสามารถดําเนินกระบวนการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวกับ ดังนี้ 
1. การประกาศสถานการณฉุกเฉิน 2. การปฏิบัติการที่ไดกระทําภายใตการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน 

4)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการควบคุมการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน 

 พระราชบัญญัติ การบริ หารสถานการณฉุ ก เฉิ น  ค .ศ . 2004 (Civil 
Contingencies Act 2004) ไดกําหนดขอบเขตระยะเวลา และการควบคุมการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินไวในมาตรา 26 และมาตรา 27 ดังนี้ 
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 (1)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุด 
 มาตรา 26 ไดกําหนดขอบระยะเวลาการสิ้นสุดไว ดังนี้364 
   (1.1) การประกาศสถานการณฉุกเฉินจะสิ้นสุดลงเมื่อ 
 (1.1.1) เมื่อพนระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดประกาศ 
หรือ 
 (1.1.2) ในระยะเวลาที่เร็วกวา 30 วัน ตามที่กําหนดในประกาศ 

 (1.2) บทบัญญัติของอนุมาตรา 1  
 (1.2.1) จะตองไมหามใหมีการออกประกาศใหมอีก 
 (1.2.2) จะตองไมมีผลกระทบตอกิจการใด ๆที่ไดกระทําไป
เสร็จสิ้นแลวโดยอาศัยอํานาจของประกาศนั้น กอนท่ีประกาศจะสิ้นสุดลง 
 (2) การควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 พระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 (Civil  
Contingencies Act 2004) ไดกําหนดใหมีการควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยใหรัฐสภา
เปนผูตรวจสอบ ในมาตรา 27 ดังนี้365  
 
 
 
 
 
                                                           

364The Civil Contingencies Act. Section 26  provide that 
 (1) Emergency regulations shall lapse 
 (a) at the end of the period of 30 days beginning with the date on which 
they are made, or 

 (b) at such earlier time as may specified in the regulations. 
 (2) Subsection (1) 
 (a) shall not prevent the making of new regulations, and 
 (b) shall not affect anything done by virtue of the regulations before they  
lapse.  
 365The Civil Contingencies Act. Section 27 provide that 

(1) Where emergency regulations are made 
 (a) a senior Minister of the Crown shall as soon as is reasonably 
practicable lay the regulations before Parliament, and 
 (b) the regulations shall lapse at the end of the period of seven days 
beginning with the date of laying unless during that period each House of 
Parliament passes a resolution approving them. 
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 เมื่อไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 (2.1) รัฐมนตรีอาวุโส (Senior Minister of the Crown) จะตอง
นําเสนอการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นตอรัฐสภาโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

 (2.2) การประกาศสถานการณฉุกเฉินจะมีผลสิ้นสุดลงภายใน 7 
วัน นับแตวันที่ไดนําเสนอประกาศนั้นตอรัฐสภา เวนแต แตละสภาจะไดมีมติรับรองการประกาศนั้น 
 จากการศึกษาระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศอังกฤษทํา
ใหทราบวา ประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรไดบัญญัติพระราชบัญญัติการบริหารสถานการณ
ฉุกเฉิน ค.ศ.2004 (Civil Contingencies Act 2004) เพื่อมาใชบังคับแทนกฎหมายที่ เกี่ยวกับ
สถานการณฉุกเฉินที่มีมากอน ซึ่งยอมใหฝายบริหารมีอํานาจคอนขางที่จะเปนอิสระ พระราชบัญญัติ
การบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 (Civil Contingencies Act 2004) ฉบับใหมใหคํานิยามคําวา
สถานการณฉุกเฉินไวอยางกวางขวาง เพื่อที่จะใหมีความหมายครอบคลุมรวมถึงไมเฉพาะแตสงคราม 
การกอการราย และภัยที่เกี่ยวกับความมั่นคงอื่น ๆ เทานั้น แตยังไดหมายถึงเหตุการณสําคัญหรือ
สถานการณที่คุกคามกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอสวัสดิการของมนุษยหรือสิ่งแวดลอม ซึ่ง
รวมถึงการปนเปอนของดิน น้ํา อากาศดวยสารชีวภาพ สารเคมี หรือสารกัมมันตรังสี วิธีการนี้ไดสราง
กลไกการเขาถึงสถานการณที่มีความเสี่ยงอันตรายทุกประเภท ซึ่งมีที่มาจากการประเมินตามความ
เปนจริงของความเสี่ยงอันตรายหลากหลายรูปแบบทีส่ังคมสมัยใหมเผชิญอยู 
 คณะรัฐมนตรียังคงสามารถที่จะออกประเภทของกฎไดอยางกวางขวาง แตก็มีความ
พยายามที่จะบัญญัติไวในกฎหมายที่จะจํากัดการใชอํานาจนั้นดวยหลักความไดสัดสวนหรือหลัก
พอสมควรแกเหตุ (Principles of Proportionality) รัฐบาลตองพิสูจนตอกฎหมายบนพื้นฐานที่
พิจารณาถึง “หลักประกันความปลอดภัยสามชั้น” (Triple Lock Guarantee) ที่กําหนดวา ในยามที่
เกิดสถานการณฉุกเฉินอยางรายแรง กฎหมายที่มีอยูนั้นไมเพียงพอที่จะปองกัน ควบคุม หรือทําให
สถานการณเบาบางลง และกฎที่ออกมาในสถานการณฉุกเฉินนั้นมีความไดสัดสวนกับสถานการณ
ฉุกเฉิน ซึ่งเจตนารมณของพระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉินของอังกฤษที่ไดบรรจุ 
“หลักประกันความปลอดภัยสามชั้น” นี้ ก็เนื่องมาจากคํานิยามของคําวาสถานการณฉุกเฉินตาม
พระราชบัญญัตินี้มีความหมายคอนขางกวางมาก จึงอาจนําไปสูการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเกินความจําเปนได ดังนั้น เพื่อเปนหลักประกันในการใหความเห็นชอบของรัฐสภา รัฐบาล
หรือฝายบริหารจะตองพิจารณาใหรัดกุมในคํานิยามของคําวาสถานการณฉุกเฉิน และรวมไปถึง 
“หลักประกันความปลอดภัยสามชั้น” ที่จะเปนหลักประกันวาการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินจะ
ถูกนํามาใชในสถานการณที่รัฐบาลหรือฝายบริหารไดลงความเห็นวา การใชอํานาจในสถานการณ
ฉุกเฉินดังกลาวมีความจําเปนตอการแกไขปญหาของสถานการณ และมีความไดสัดสวนตอภัยคุกคาม
นั้น กฎหมายกําหนดใหบุคคลผูออกกฎเกณฑจะตองรับรองวากฎดังกลาวเปนไปตามขอจํากัดเกี่ยวกับ
การนิติบัญญัติและสอดคลองกับสิทธิตาง ๆ ในสนธิสัญญายุโรป เพราะกฎเกณฑในสถานการณฉุกเฉิน
เหลานี้ (Emergency Regulations) จะตองถูกนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อใหความเห็นชอบโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะทําไดภายหลังที่ไดมีการออกกฎเกณฑ รัฐสภาอาจจะแกไขกฎเกณฑและจะตองใหความ
เห็นชอบกฎเกณฑนั้น ๆ ภายใน 7 วันนับแตที่ไดเสนอ หากกฎเกณฑในสถานการณฉุกเฉินใดที่รัฐสภา
ไมเห็นชอบดวย กฎเกณฑนั้น ๆ ก็จะตองหยุดการใชบังคับ ตามหลักการรัฐสภามีอํานาจสูงสุด 
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(Principle of Parliamentary Supremacy) เนื่องจากการใชอํานาจขององคกรหรือหนวยงานตาง ๆ 
ของรัฐจะมีความชอบธรรมตามหลักการประชาธิปไตย ที่ตองมีจุดเชื่อมโยงกับประชาชน ผูออก
กฎเกณฑจะตองอยูภายใตพันธกรณีตอการปกปองและรักษาประสิทธิภาพของรัฐสภาและศาลในการ
ตรวจสอบและพิจารณากฎเกณฑอยางละเอียด ดังนั้น เพื่อใหมีความมั่นใจมากข้ึน หลักการเหลานี้ควร
จะตองมีการพัฒนาดวยขอความที่ชัดเจนกวาและขอความที่อางถึงอยางละเอียดตรงกับวัตถุประสงค
ตามขอกําหนดของสถานการณ อาทิ ขอความคําวา “การหยุดชะงักแหลงเงิน อาหาร น้ํา พลังงานหรือ
เชื้อเพลิง ระบบการสื่อสารคมนาคม อุปกรณอํานวยความสะดวกในการขนสง รวมถึง บริการที่
เกี่ยวของกับสุขภาพ” ควรพัฒนาใหเห็นเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากถอยคําเหลานี้เปนการยากที่
จะเขาใจใหตรงกันวาจะมีระดับความเสียหายเพียงใด จึงจะเปนสถานการณฉุกเฉินตามความหมาย
ของคํานิยาม อยางไรก็ตาม ขอความเหลานั้นก็เปนตัวอยางที่นาชื่นชมของความพยายามที่จะกําหนด
หลักกฎหมายและขอจํากัดของการใชอํานาจ บทบัญญัตินี้สามารถนํามาเปรียบเทียบกับการบัญญัติ
กฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติของสหรัฐอเมริกา ซึ่งปลอยใหการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินขึ้นอยูที่ดุลยพินิจของประธานาธิบดีอยางสิ้นเชิง โดยปราศจากการอางอิงใด ๆ ตอหลัก
กฎหมายที่อาจชี้แนะและควบคุมการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน366 
 พระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 (Civil Contingencies 
Act 2004) ไดตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบตอสถานการณฉุกเฉินไมไดจํากัดเฉพาะแตรัฐบาล
เทานั้น จึงไดกําหนดใหเปนหนาที่ทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชน วิธีการทีใ่หทั้งสังคมมีสวนรวมใน
แกปญหาสถานการณฉุกเฉินที่ดูสอดคลองตามความเปนจริงและตามความจําเปน อีกทั้งยังคงเปน
ขอดีตอการทําใหมีการกระจายอํานาจหนาที่ไปทั่วทั้งสังคม ไมใชมุงประเด็นเปนเพียงอํานาจหนาที่
ของฝายบริหารเทานั้น 
 สําหรับขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
ถือไดวาพระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 นี้ ไดยึดถือหลักการจํากัดระยะเวลา 
(Principle of Limited Duration) โดยกําหนดระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉินตองมี
ความชัดเจนและแนนอน ซึ่งอยูในมาตรา 26 วาการประกาศสถานการณฉุกเฉินจะสิ้นสุดลงเมื่อพน
ระยะเวลา 30 วัน นับแตวันทีไ่ดประกาศ หรือในระยะเวลาที่เร็วกวา 30 วัน ตามที่กําหนดในประกาศ 
และใชหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐ (Principle of Legality) โดยให
รัฐสภา และศาลเปนผูตรวจสอบทั้งการประกาศสถานการณฉุกเฉินและการปฏิบัติการที่ไดกระทํา
ภายใตการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ในมาตรา 22 และมาตรา 23 
  มีขอที่นาสังเกตวา บทบัญญัติมาตรา 26 อนุมาตรา 2(ข) ที่กําหนดวา บทบัญญัติ
ของอนุมาตรา 1 จะตองไมมีผลกระทบตอกิจการใด ๆ ที่ไดกระทําไปเสร็จสิ้นแลว โดยอาศัยอํานาจ
ของประกาศนั้น กอนที่ประกาศจะสิ้นสุดลงนั้น มีหลักการเหมือนกับการตราพระราชกําหนดใน
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่กําหนดวา “. . .ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้
ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น” 

                                                           
366Kent Roach, op. cit., p. 239. 
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  กลาวโดยสรุป ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของอังกฤษ
เปนระบบที่วางหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินไวในกฎหมายธรรมดาระดับ
พระราชบัญญัติ โดยใหฝายบริหารไมวาจะเปนสมเด็จพระบรมราชินีนาถหรือรัฐมนตรีอาวุโส ซึ่งเปน
องคกรเดี่ยวเปนผูมีอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีการวางขอบเขตความหมายไวใน
กฎหมายคอนขางกวาง ซึ่งครอบคลุมภยันตรายที่เกิดจากฝมือมนุษย จนถึงภยันตรายที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ แตมีกระบวนการควบคุมการประกาศใชและการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินในขั้นตอน
หลังการประกาศใช ไมวาจะเปนหลักการการจํากัดระยะเวลา (Principle of Limited Duration) 
โดยใหรัฐสภาเปนองคกรตรวจสอบในมาตรา 27 และหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของ
องคกรของรัฐ (Principle of Legality) ในมาตรา 22 และมาตรา 23 ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศอังกฤษ
เปนประเทศภาคีของสหประชาชาติ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง อีกทั้งเปนสมาชิกแกนนําของสหภาพยุโรป (European Union) 
 
 4.1.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนอีกประเทศหนึ่งที่ไมไดมีการบัญญัติกฎเกณฑเกี่ยวกับสถานการณ
ฉุกเฉินไวในรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ระบบรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดมีบทบัญญัติที่มี
การใหอํานาจอยางชัดเจนที่จะนิยามถึงพฤติการณหรือกระบวนการใด ๆ ที่รัฐบาลจะไดรับมอบใหใช
อํานาจในสถานการณฉุกเฉินเปนการเพิ่มเติมที่ชัดเจน ในชวงเวลาที่เผชิญกับ “วิกฤติ” ที่เปนกรณี
พิเศษ การรับรูของความเปนไปไดที่มีบริบทของสถานการณพิเศษที่ชวยในการเขาใจกรณีที่เปน
ขอยกเวนที่อาจนํามาเปนเหตุผลสนับสนุนได ก็คือ การปรับใชบทบัญญัติในโครงสรางรัฐธรรมนูญปกติ
ที่ปรากฏอยูในบทบัญญัติเพียงมาตราเดียว367 ซึ่งบทบัญญัตินี้ก็ไดถูกนํามาใชเพียงครั้งเดียว โดย
ประธานาธิบดี Lincoln ในระหวางสงครามกลางเมือง (Civil War) นั่นคือ อํานาจในการระงับการรอง
ขอใหมีการตรวจสอบบุคคลที่ถูกกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย (The Power to Suspend the Writ 
of Habeas Corpus)368 ในมาตรา 1 หมวด 9 แหงรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา แตในระดับรัฐบัญญัตไิด
มีการนําหลักเกณฑดังกลาวไปบัญญัติไวในกฎหมายที่มีชื่อเรียกวา “รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976” (The National Emergencies Act 1976) 
 4.1.2.1  ขอความเบื้องตน 
 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 (The National Emergencies Act 
1976) เปนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จัดทําขึ้นในรูปแบบประมวลกฎหมาย ที่เรียกกันวา The 

                                                           
367Section 9 Article I of the United State of America “the privilege of the Writ 

of Habeas Corpus shall not be suspended, unless when in cases of rebellion or 
invasion the public safety may require it.”  

368Samuel Issacharoff and Richard H. Pildes, “Emergency Contexts without 
Emergency Powers: The United States’ Constitutional Approach to Rights during 
Wartime,” International Journal of Constitutional Law 2 (April 2004): 296. 
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Code of Laws of the United States of America (มีชื่อเรียกกันยอ ๆ หลายชื่อวา Code of 
Laws of the United States, United States Code, U.S. Code หรื อ  U.S.C.) โ คร งสร า งของ
กฎหมายประกอบดวยบทบัญญัติทั้งหมด 6 มาตรา แยกออกเปน 5 หมวดยอย (Subchapter) หมวด
ยอยที่ 1 (มาตรา 1601) เปนเรื่องการยุติการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่ยังมีผลใชบังคับอยู  
(Termination of Existing Declared Emergencies) หมวดยอยท่ี 2 (มาตรา 1621-1622) เปนเรื่อง 
การประกาศสถานการณฉุกเฉินภายหนา (Declarations of Future National Emergencies) ที่
เกี่ยวกับการประกาศสถานการณฉุกเฉินแหงชาติโดยประธานาธิบดี การตีพิมพเผยแพรประกาศใน 
Federal Register การมีผลตอกฎหมายอื่น ๆ การบัญญัติกฎหมายอื่นเขามาแทนที่ และสถานการณ
ฉุกเฉินระดับชาติ หมวดยอยที่ 3 (มาตรา 1631) เปนเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ใน
สถานการณฉุกเฉิน (Exercise of Emergency Powers and Authorities) เกี่ยวกับการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินแหงชาติโดยคําสั่งเกี่ยวกับการบริหารและปกครองประเทศ (Executive Order) 
การตีพิมพเผยแพรการประกาศใน Federal Register การสงประกาศแจงไปยังรัฐสภาแหง
สหรัฐอเมริกา (Congress) หมวดยอยที่ 4 (มาตรา 1641) เปนเรื่องความรับผิดชอบและขอกําหนด
เกี่ยวกับรายงานของประธานาธิบดี (Accountability and Reporting Requirements of President) 
หมวดยอยที่  5 (มาตรา 1651) เปนเรื่องการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติกฎหมายอื่นและ         
การปฏิบัติการที่ ไดกระทําไปตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้น (Application to Powers and 
Authorities of Other Provisions of Law and Actions Taken Thereunder) เกี่ยวกับกฎหมาย
อื่น ๆ อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบดวยเหตุนั้น และการปฏิบัติการที่ไดกระทําตามบทบัญญัติของ
กฎหมายนั้น และการศึกษาของรัฐสภา 
 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 (The National Emergencies 
Act 1976: 50 U.S.C. 1601-1651) เปนกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาที่บัญญัติออกมาเพื่อ
ยกเลิกการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่ไมมีขอบเขตที่แนนอน (Open-Ended) ที่ผานมาในอดีตของ
สหรัฐอเมริกา และแกไขปรับปรุงอํานาจของกฎหมายที่อนุญาตใหประธานาธิบดีเปนผูประกาศ
สถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการ และกําหนดใหเปนอํานาจของรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา 
(Congress) ในการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินของประธานาธิบดีใหเปน
แบบแผนมากขึ้น โดยรัฐบัญญัติกําหนดระยะเวลาในการประกาศสถานการณฉุกเฉินจะสิ้นสุดลง
ภายในระยะเวลาไมเกินสองป เวนแตจะไดมีการกําหนดเปนการเฉพาะเจาะจงใหมีการขยาย
ระยะเวลา นอกจากนั้น ยังไดกําหนด “แบบแผนของวิธีการ” (Procedural Formalities) ของการใช
อํานาจในสถานการณฉุกเฉินสําหรับประธานาธิบดีเมื่อยามที่ตองการใชอํานาจนั้น369 
 4.1.2.2  หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน 
 1)  ความหมายของคําวา สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 ไมไดใหคําอธิบาย
รายละเอียดความหมายของคําวา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” ไว 

                                                           
369Wikipedia, National Emergencies Act, Retrieved May 15, 2012 from 

http://www.en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Emergencies_Act&oldid=527453957 
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 2)  เงื่อนไขและวิธีการในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 (1)  วิธีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 มาตรา 1621 (a) แหงรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ 
ค.ศ.1976 (50 U.S.C Title 50 Chapter 34) ไดกําหนดใหประธานาธิบดีในฐานะหัวหนาสูงสุดของ
ฝายบริหาร (Head of the Executive Branch) เปนผูมีอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
แหงชาติเมื่อประเทศไดถูกคุกคามจากภาวะฉุกเฉิน โดยประกาศสถานการณฉุกเฉินเชนวานี้จะตอง
สงผานไปยังรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) โดยทันที และจะตองตีพิมพเผยแพรการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินใน Federal Register370 
 (2)  เงื่อนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 ไดกําหนด
เงื่อนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉนิ ดังนี ้
 (2.1)  เงื่อนไขทางดานรูปแบบหรือแบบพิธี 
 การประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น นอกจากจะตองปฏิบัติตาม
วิธีการตามมาตรา 1621(a) กลาวคือ เมื่อประธานาธิบดีประกาศสถานการณฉุกเฉินจะตองสงประกาศ
นั้นผานไปยังรัฐสภาโดยทันทีและจะตองตีพิมพประกาศฯใน Federal Register แลว นอกจากนั้น 
การประกาศสถานการณฉุกเฉินยังจะตองปฏิบัติตาม มาตรา 1631 (50 U.S.C Title 50 Chapter 34) 
ที่กําหนดวา เมื่อประธานาธิบดีไดประกาศสถานการณฉุกเฉินแหงชาติแลว บรรดาอํานาจหรือหนาที่
ตามที่ไดกําหนดไวโดยบทกฎหมายที่ออกมาเพื่อใชในเหตุการณสถานการณฉุกเฉินจะยังไมนํามาใช 
เวนแตและจนกวา ประธานาธิบดีจะไดระบุบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งซึ่งประธานาธิบดี
นําเสนอวา เขาหรือเจาหนาที่อ่ืนจะกระทําการใด ซึง่การระบุเชนวานี้อาจจะกระทําไวในตอนประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน หรืออาจระบุไวในคําสั่งเกี่ยวกับการบริหารและปกครองประเทศ (Executive 
Orders) ในขณะเดียวกันนั้น หรือกระทําภายหลังตอ ๆ มาก็ได แตจะตองตีพิมพเผยแพรใน Federal 
Register ตอไป371 

                                                           
370National Emergencies Act. Section 1621(a) “with respect to Acts of Congress 

authorizing the exercise, during the period of a national emergency, of any special or 
extraordinary power, the President is authorized to declare such national emergency. 
Such proclamation shall immediately be transmitted to the Congress and published in 
the Federal Register.” 

371National Emergencies Act. Section 1631 “When the President declares a 
national emergency, no powers or authorities made available by statute for use in the 
event of an emergency shall be exercised unless and until the President specifies the 
provisions of law under which he propose that he, or other officers will act. Such 
specification may be made either in the declaration of a national emergency, or by 
one or more contemporaneous or subsequent Executive orders published in the 
Federal Register and transmitted to the Congress. “ 
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 (2.2)  เงื่อนไขทางดานเนื้อหา 
 บทบัญญัติในรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.

1976 (U.S.C Title 50 Chapter 34) ไมไดกําหนดเงื่อนไขทางดานเนื้อหาหรือเหตุผลสําหรับการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินไวเปนที่ชัดเจนวา สถานการณหรือเหตุการณใดที่ประธานาธิบดีจะ
สามารถใชอํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉินได ประเด็นที่จะตองพิจารณาก็คือ อะไรคือสถานการณ
ฉุกเฉินระดับชาติ (What is a National Emergency?) เนื่องจากนับแตไดมีการประกาศใชรัฐบัญญัติ
วาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 (National Emergencies Act) ก็ไดมีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินในรูปแบบของคําสั่งเก่ียวกับการบริหารและปกครองประเทศ (Executive Orders) 
โดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลายเหตุการณดวยหลายเหตุผลดวยกัน อาทิ การประกาศ
สถานการณฉุกเฉินดวยคําสั่งการบริหารและปกครองประเทศ (Executive Order: E.O.) ที่ 12947 
โดยประธานาธิบดี Bill Clinton ในวันที่ 24 มกราคม ค.ศ.1995 ซึ่งตามนัยของรัฐบัญญัติวาดวย
สถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 (The National Emergencies Act 1976) แลว ก็ตองกลาว
วา ผลที่แทจริงของคําสั่งการบริหารและปกครองประเทศของประธานาธิบดีดังกลาวไมใชเปนการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินทั่วไป แตเปนการหามไมใหมีการซื้อขายสินคาไปยังบรรดาผูกอการรายที่
คุกคามทําลายกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลาง (Prohibiting Transactions with Terrorists 
who Threaten to Disrupt the Middle East Peace Process) ต อมา  ในป  ค . ศ . 1998 คํ า ว า
สถานการณฉุกเฉินระดับชาตินี้ (National Emergency) ก็ไดมีการขยายความออกไปอีกเพื่อที่จะ
รวมถึงเปาหมายเพิ่มเติม คือ Osama Bin Laden ดังปรากฏในคําสั่งการบริหารและปกครองประเทศ
ที่ 13129 (E.O.13129)  เรื่องการกักบริเวณทรัพยสินและหามการซื้อสินคากับกลุมทาลิบัน (Blocking 
Property and Prohibiting Transactions with the Taliban) และก็ไดดําเนินการเรื่องนี้มาอยาง
ตอเนื่องจนกระทั่งอยางนอยในป ค.ศ.2008 โดยคําสั่งการบริหารและปกครองประเทศของ
ประธานาธิบดี George W. Bush 
  นอกจากนั้น ยังมีคําสั่งการบริหารและปกครองประเทศของประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาในประเภทนี้อีกจํานวนหนึ่ง อาทิ การหามคาขายเพชรกับประเทศสาธารณรัฐเซียรรา ลี
โอน (Sierra Leon) คือ คําสั่งการบริหารและปกครองประเทศที่ 13194 (E.O.13194) เรื่องหามการ
สั่งซื้อเพชรที่ยังไมไดเจียระไนนําเขาจากประเทศสาธารณรัฐเซียรรา ลีโอน (Prohibiting the 
Importation of Rough Diamonds from Sierra Leon) หรือหามการลงทุนในประเทศสหภาพพมา 
คือ คําสั่งการบริหารและปกครองประเทศที่ 13047 (E.O.13047) เรื่องการหามการลงทุนที่จะเกิดขึ้น
ใหมกับสหภาพพมา (Prohibiting New Investment in Burma) ฯลฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง คําสั่งการ
บริหารและการปกครองประเทศที่สําคัญก็คือ การประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ.2001 (Proc. 
7463) โดยประธานาธิบดี George W. Bush เรื่องการโจมตีของผูกอการราย วันที่ 11 กันยายน 
(Declaration of National Emergency by Reason of Certain Terrorist Attacks) ซึ่ ง ต อ ม า
ประธานาธิบดี Barack Obama ก็ไดมีคําสั่งขยายระยะเวลาประกาศของประธานาธิบดี George W. 
Bush ออกไปอีกเปนระยะ ๆ คือ วันที่ 10 กันยายน ค.ศ.2009 วันที่ 10 กันยายน ค.ศ.2010 วันที่ 9 
กันยายน ค.ศ.2011 และวันที่ 11 กันยายน ค.ศ.2012 ตามลําดับ 



147 

  อยางไรก็ตาม Harold C. Relyea ผูเชี่ยวชาญของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได
สรุปประเด็นที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาไดใชเปนเงื่อนไขในการใชอํานาจที่มีอยูในเหตุการณซึ่ง
การดํารงอยูของประเทศชาติไดถูกคุกคามโดยสถานการณที่มีความวิกฤติ (Crisis) ภาวะฉุกเฉิน 
(Exigency) หรือภาวะคับขัน (Emergency) โดยอาศัยความเปนพลวัตร (Dynamic) ที่สามารถเห็นได
จากประวัติศาสตรการใชอํานาจในสถานการณฉกุเฉินของประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยางนอย
ตองมีเงื่อนไขหรือคุณลักษณะ 4 ประการ ดังนี้ 
  ประการแรก คุณลักษณะเกี่ยวกับเวลา (Temporal Character) กลาวคือ 
สถานการณที่เกิดขึ้นตองเกิดอยางฉับพลัน (Sudden) โดยไมมีใครคาดคิดมากอน (Unforeseen) 
และไมทราบกําหนดระยะเวลา (Unknown Duration) 
  ประการที่สอง มีศักยภาพที่มีความรุนแรง (Potential Gravity) กลาวคือ 
สถานการณที่เกิดขึ้นมีความเปนอันตรายและคุกคามตอชีวิต และความเปนอยูที่ด ี
  ประการที่สาม เนื้อหาสาระของกระบวนการรับรู (Matter of Perception) 
ในแงของบทบาทและอํานาจหนาที่ของรัฐบาล กลาวคือ ใครเปนผูมีดุลยพินิจในการตัดสินใจตอ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้น 
  ประการที่สี่ ปจจัยสําคัญในการตอบโต (Element of Response) กลาวคือ 
สถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมีความจําเปนจะตองไดรับการปฏิบัติดวยการตอบโตอยางรวดเร็ว372 
 3)  มาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน 
 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 (The National 
Emergencies Act 1976) ไดกําหนดมาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินไวใน 50 USC Sec. 
1631 ดังนี้ 
 “เมื่อประธานาธิบดีไดประกาศสถานการณฉุกเฉินระดับชาติ อํานาจและ
หนาที่ที่ ไดกําหนดโดยบทกฎหมายลายลักษณอักษรจะยังไมนํามาใช เวนแตและจนกระทั่ง
ประธานาธิบดีจะไดกําหนดบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งซึ่งประธานาธิบดีนําเสนอวา ตน
หรือเจาหนาที่อื่นจะปฏิบัติการใด ซึ่งการกําหนดเชนวานี้ อาจระบุไวในการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินหรืออาจระบุไวในคําสั่งเกี่ยวกับการบริหารและปกครองประเทศ (Executive Orders) ใน
ขณะเดียวกันนั้นหรือกระทําในภายหลังตอ ๆ มา แตจะตองตีพิมพเผยแพรใน Federal Register และ
สงประกาศแจงไปยังรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress)”373 

                                                           
372Harold C. Relyea, National Emergency Powers, Retrieved April 20, 2012 

from  http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/98-505pdf 
373National Emergencies Act. Section 1631 “When the President declares a 

national emergency, no powers or authorities made available by statute for use in the 
event of an emergency  shall be exercised unless and until the President specifies the 
provisions of law under which he proposes that he, or other officers will act. Such 
specification may be made either in the declaration of a national emergency, or by 
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 4)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการควบคุมการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน 
 (1) ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุด 
  รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 มาตรา 1622 
ไดกําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดสถานการณฉุกเฉินไวสองกรณี ดังนี้ 
 กรณีแรก374 
 สถานการณฉุกเฉินแหงชาติที่ไดประกาศโดยประธานาธิบดีจะตอง
สิ้นสุดลงเมื่อ 

 1.  มีการบัญญัติเปนกฎหมาย โดยเปนมติรวมกันของสองสภาใหยุติ
สถานการณฉุกเฉิน 
  2.  ประธานาธิบดีออกประกาศการสิ้นสุดของสถานการณฉุกเฉิน 
  โดยผลของมาตรา 1622(a) การสิ้นสุดของสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ
ที่ไดประกาศโดยประธานาธิบดีจะตองสิ้นสุดลงในวันที่ไดกําหนดในการลงมติรวมกันตามที่ไดกําหนด
ไวในวรรคแรก หรือวันที่ที่ไดกําหนดในประกาศของประธานาธิบดีที่ไดออกประกาศการสิ้นสุดของ
สถานการณฉุกเฉินตามที่ไดกําหนดไวในวรรคสอง ของอนุมาตรา 1622(a) ซึ่งแลวแตวาระยะเวลาใด
จะถึงกอน และบรรดาอํานาจและหนาที่ที่ไดกระทําตามเหตุผลที่ไดกลาวอางในสถานการณฉุกเฉิน 
จะตองหยุดกระทําการหลังจากวันที่ไดมีการกําหนดใหมีการยุติสถานการณฉุกเฉิน แตการสิ้นสุด
สถานการณฉุกเฉินเชนวานี้จะไมมีผลกระทบกระเทือนตอ 
  1.  การปฏิบัติการใด ๆ ที่ไดกระทํากอน หรือการรายงานการดําเนินการที่
ยังคางอยู ซึ่งยังไมไดสรุปหรือตัดสินใจเปนครั้งสุดทายในวันเชนวานั้น 

 2.  การปฏิบัติการใด ๆ หรือการรายงานการดําเนินการ ซึ่งมีฐานมา
จากการกระทําที่ไดกระทํากอนวันเชนวานั้น 
 3.  สิทธิหรือหนาที่ใด ๆ ที่ถึงกําหนดกอน หรือการลงโทษที่ไดรับแลว
กอนวนัเชนวานั้น 
 
 
 
 
 

                                                           

one or more contemporaneous or subsequent Executive orders published in the 
Federal Register and transmitted to the Congress.” 
 374National Emergencies Act. Section 1622(a) “Any national emergency 
declared by the President in accordance with this subchapter shall terminate if --- 
 (1) There is enacted into law a joint resolution terminating the emergency; or 
 (2) The President issues a proclamation terminating the emergency.” 
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 กรณีท่ีสอง375 
 เปนกรณีสิ้นสุดของการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยอัตโนมัติโดยผล
ของมาตรา 1622(d) ดังนี้ 
 

 ใหสถานการณฉุกเฉินแหงชาติที่ ไดประกาศโดย
ประธานาธิบดีตามบทบัญญัติของหมวดยอยนี้ (Subchapter) 
และยังไมไดยุติลงดวยประการอื่นกอนหนานี้ มีผลสิ้นสุดลงใน
วันครบรอบ 1 ป นับแตวันที่ไดประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น 
หากภายในระยะเวลา 90 วันกอนครบรอบ 1 ป นับแตวันที่ได
ประกาศสถานการณฉุกเฉินของแตละครั้ง ประธานาธิบดีไมได
ตีพิมพเผยแพรการประกาศสถานการณฉุกเฉินใน Federal 
Register แ ล ะ ไ ม ส ง ป ร ะ ก า ศ แ จ ง ไ ป ยั ง รั ฐ ส ภ า แ ห ง
สหรัฐอเมริกา (Congress) วาใหสถานการณฉุกเฉินนั้นยังมีผล
ใชบังคับอยูตอไป ภายหลังการครบรอบ 1 ปนั้น 

 
  นอกจากนี้ โดยผลของมาตรา 1601(a) ไดกําหนดใหบรรดาอํานาจ
หนาที่ซึ่งเปนของประธานาธิบดี เจาหนาที่อื่นใดหรือพนักงานของรัฐบาลกลาง หรือหนวยงานทาง
บริหาร ตามที่ได ใหคํานิยามไว ในมาตรา 105 หัวขอ 5 (Section 105 of Title 5) อันเปนผล
เนื่องมาจากการดํารงอยูของประกาศสถานการณฉุกเฉินที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันที่ 14 สิงหาคม 
ค.ศ.1976 ใหสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดสองปนับแตวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ.1976 แตการสิ้นสุดเชนวานี้
จะไมมีผลกระทบกระเทือนตอ 
 1.  การปฏิบัติการใด ๆ ที่ไดกระทํากอน หรือการรายงานการดําเนินการที่
ยังคางอยู ซึ่งยังไมไดสรุปหรือตัดสินใจเปนครั้งสุดทายในวันเชนวานั้น 

 2.  การปฏิบัติการใด ๆ หรือการรายงานการดําเนินการ ซึ่งมีฐานมา
จากการกระทําที่ไดกระทํากอนวันเชนวานั้น 
 3.  สิทธิหรือหนาที่ใด ๆ ที่ถึงกําหนดกอน หรือการลงโทษที่ไดรับแลว
กอนวันเชนวานั้น 
 
 

                                                           

 375National Emergencies Act. Section 1622(d) “Any national emergency declared by 
the President in accordance with this subchapter, and not otherwise previously terminated, 
shall terminate on the anniversary of the declaration of that emergency if, within the 
ninety-day period prior to each anniversary date, the President does not publish in the 
Federal Register and transmit to the Congress a notice stating that such emergency is 
to continue in effect after such anniversary.” 
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 (2)  การควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976ไดกําหนดการ
ควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) สองกรณี ดังนี้ 
 กรณีแรก เปนการควบคุมการทบทวนการตรวจสอบระยะเวลาการ
สิ้นสุดของสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ โดยรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Termination Review of 
National Emergencies by Congress) ซึ่งไดกําหนดไวในมาตรา 1622(b) มีสาระสําคัญดังนี้ 
 

 แตละสภาของรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) 
จะตองประชุมกันเพื่อพิจารณามีมติรวมกันในการตัดสินใจวา
สถานการณฉุกเฉินนั้นควรจะตองสิ้นสุดลงหรือยุติหรือไม 
ภายในระยะเวลาไมชาเกินกวา 6 เดือนนับจากที่ไดมีการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน และตองไมชาเกินกวาระยะเวลา
สิ้นสุดของทุก ๆ 6 เดือนหลังจากที่สถานการณฉุกเฉินเชนวา
นั้นถูกขยายออกไป376 

 
 กรณีที่สอง เปนการควบคุมเรื่องความรับผิดชอบและขอกําหนด
เกี่ยวกับการรายงานของประธานาธิบดี (Accountability and Reporting Requirements of 
President) ซึ่งเปนไปตามบทบัญญตัิมาตรา 1641 โดยมีสาระสําคัญดังนี้  
 1.  การเก็บรักษาเอกสารและรายการดัชนีของคําสั่งประธานาธิบดี กฎ
และระเบียบในระหว างสถานการณฉุกเฉินแห งชาติ  (Maintenance of File and Index of 
Presidential Orders, Rules and Regulations during National Emergency) 
 เมื่อประธานาธิบดีไดประกาศสถานการณฉุกเฉินแหงชาติหรือรัฐสภา
แหงสหรัฐอเมริกา (Congress) ไดประกาศสงคราม ประธานาธิบดีจะตองรับผิดชอบในการเก็บรักษา
และรายการดัชนีของคําสั่งประธานาธิบดีที่สําคัญทั้งหมด รวมทั้งคําสั่งเกี่ยวกับการบริหารและการ
ปกครองประเทศ (Executive Orders) และประกาศตาง ๆ อีกทั้งหนวยราชการแตละแหงจะตองเก็บ
รักษาเอกสาร และรายการดัชนีของกฎเกณฑ และระเบียบตาง ๆ ที่ไดออกมาในระหวางการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินหรือสงคราม เพื่อใหเปนไปตามการประกาศเชนวานั้น377 

                                                           

 376National Emergencies Act. Section 1622(b) “Not later than six months after 
a national emergency is declared, and not later than the end of each six-month 
period thereafter that such emergency continues, each House of Congress shall meet 
to consider a vote on a joint resolution to determine whether that emergency shall 
be terminated.” 

377National Emergencies Act. Section 1641(a) “When the President declares a 
national emergency, or Congress declares war, the President shall be responsible for 
maintaining a file and index of all significant orders of the President, including Executive 
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 2.  คําสั่งของประธานาธิบดี กฎหรือระเบียบตาง ๆ การสงประกาศแจง
ไปยังรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Presidential Orders, Rules and Regulations; Transmittal to 
Congress) 
 บรรดาคําสั่งตาง ๆ ของประธานาธิบดีที่มีความสําคัญทั้งหมด รวมถึง 
คําสั่งเกี่ยวกับการบริหารและการปกครองประเทศ (Executive Orders) และกฎระเบียบตาง ๆ จะตอง
ไดรับการสงตอไปยังรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) โดยทันที ภายใตวิธีการที่รับประกันการ
เก็บรักษาความลับที่เหมาะสม378 
 3.  คาใชจายในระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉิน รายงานของ
ประธานาธิบดีไปยังรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Expenditures during National Emergency; 
Presidential Reports to Congress) 
 เมื่อประธานาธิบดีไดประกาศสถานการณฉุกเฉินแหงชาติหรือรัฐสภา
แหงสหรัฐอเมริกา (Congress) ไดประกาศสงคราม ประธานาธิบดีจะตองสงรายงานไปยังรัฐสภาแหง
สหรัฐอเมริกา (Congress) เกี่ยวกับการใชจายทั้งหมดที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (U.S. Government) ได
ใชจายไปในระหวางระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเปนผลสืบเนื่องโดยตรงจากการปฏิบัติตามอํานาจและ
หนาที่ที่ไดรับมอบจากการประกาศสถานการณฉุกเฉินเชนวานั้น นอกจากนั้น ภายในระยะเวลาไมเกิน
กวา 90 วันนับจากการสิ้นสุดของสถานการณฉุกเฉินหรือสงคราม ประธานาธิบดีจะตองสงรายงาน
ฉบับสุดทายเกี่ยวกับคาใชจายทั้งหมด379 
  จากการศึกษาระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศ
สหรัฐอเมริกาทําใหทราบวา รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 (The National 
Emergencies Act 1976) ไดอนุญาตใหประธานาธิบดีในฐานะหัวหนาของฝายบริหารมีอํานาจเปนผู

                                                           

orders and proclamations, and each Executive agency shall maintain a file and index 
of all rules and regulations, issued during such emergency or war issued pursuant to 
such declarations.” 

378National Emergencies Act. Section 1641(b) “All such significant orders of the 
President, including Executive orders, and such rules and regulations shall be 
transmitted to the Congress promptly under means to assure confidentiality where 
appropriate.” 

379National Emergencies Act. Section 1641(c) “When the President declares a 
national emergency or Congress declares war, the President shall transmit to Congress, 
within ninety days after the end of each six-month period after such declaration, a 
report on the total expenditures incurred by the United Government during such six-
month period which are directly attributable to the exercise of powers and authorities 
conferred by such declaration. Not later than ninety days after the termination of each 
such emergency or war, the President shall transmit a final report on all such 
expenditures.”  
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ประกาศสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ  (National Emergency) เมื่อประเทศไดถูกคุกคามจาก
สถานการณฉุกเฉินดังกลาว ซึ่งหลังจากนั้นเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ประธานาธิบดีจะตองสง
ประกาศนั้นไปยังรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) โดยทันที และจะตองพิมพประกาศนั้นใน 
Federal Register บทบัญญัติของกฎหมายไดใหอํานาจโดยสิทธิขาดแกประธานาธิบดีเพียงผูเดียวใน
การประกาศสถานการณฉุกเฉิน โดยไมตองพิจารณาถึงหลักฐานหรือขอเท็จจริงภายนอกใด ๆ (On its 
Face) ที่ประธานาธิบดีจะพยายามใชในการแสดงความถูกตองตอการประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือ
การปฏิบัติการใด ๆ ที่ไดกระทําเพ่ือใหเปนไปตามสถานการณฉุกเฉินนั้นไปยังรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา 
(Congress) นอกจากนั้น บทบัญญัติของกฎหมายยังไมไดมีความพยายามที่จะวางโครงรางของหลักการที่
จะควบคุมดูแลการตัดสินใจของประธานาธิบดีในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือจะควบคุมดูแล
การตอบโตของฝายบริหารตอสถานการณฉุกเฉิน หรือตอสิทธิตาง ๆ ที่อาจไดรับผลกระทบในระหวาง
สถานการณฉุกเฉิน จึงเปนประเด็นปญหาการควบคุมการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินของ
ประธานาธิบดีในการประกาศสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ภายใตกรอบของกฎหมายในทางปฏิบัติ แม
กฎหมายจะไดกําหนดใหเปนหนาที่ของประธานาธิบดีจะตองสงประกาศนั้นไปยังรัฐสภา และจะตอง
พิมพประกาศนั้นใน Federal Register กลาวคือ ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาก็ไมไดมีการบัญญัติ
ถึงแนวคิดของคําวา “สถานการณฉุกเฉินแหงชาติ”เอาไว อีกทั้ง ในรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 ก็ไดละเลยการกําหนดแนวคิดที่อธิบายถึงประเภทสถานการณฉุกเฉินที่
กฎหมายมีเจตนาที่จะใหครอบคลุมถึงหรือนิยามความหมายของสถานการณฉุกเฉินเอาไว ซึ่งในราง
ฉบับแรก ในมาตรา 201 a ก็ไดกําหนดกรอบของการประกาศสถานการณฉุกเฉินแหงชาติไววา “ใน
เหตุการณที่ประธานาธิบดีพบวา การประกาศสถานการณฉุกเฉินแหงชาติเปนสิ่งที่จําเปนตอการธํารง
รักษา ปกปองและพิทักษรัฐธรรมนูญ และเปนสิ่งที่จําเปนตอการปองกันรวมกัน ความปลอดภัยและ
ความผาสุกของอาณาจักร และประชาชนของสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีมีอํานาจประกาศถึงการมี
อยูจริงของสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ” (แตในรางฉบับสุดทายก็ไดละเลยที่จะใหการบรรยายหรือให
คํานิยามในลักษณะเชนนี้ไว) การที่ขาดการกําหนดรายละเอียดในลักษณะพิเศษของสถานการณ
ฉุกเฉินดังนี้ มีผลทําใหศาลหรือรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) ประสบความยุงยากในการเสนอ
เกณฑมาตรฐานที่จะพิจารณาถึงการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินมีเหตุผลอันสมควรนั้น ควรจะมี
ลักษณะอยางไร 
 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 (The National Emergencies Act 
1976) ไมไดกําหนดอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินไวเปนการเฉพาะในตัวของ
กฎหมายเอง แตตองอาศัยอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินที่ไดกําหนดไวในบท
กฎหมายลายลักษณอักษรฉบับอื่น ๆ การประกาศสถานการณฉุกเฉินแหงชาติก็เพื่อทําใหอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายของบทบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษรตาง ๆ ดังกลาวเหลานี้เริ่มดําเนินการ 
อยางไรก็ตาม บทบัญญัติของกฎหมายที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินนี้จะยังไมถูก
นํามาใชโดยอัตโนมัติ หากแตจะตองไดรับการระบุไวเปนการเฉพาะในคําประกาศของประธานาธิบดี
กอนที่อํานาจหนาที่เหลานี้จะมีผลใชบังคับ  
 สถานการณฉุกเฉินแหงชาติ (National Emergency) อาจจะสิ้นสุดลงได หากประธานาธิบดี
ออกประกาศการสิ้นสุดของสถานการณฉุกเฉิน หรือหากรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) 



153 

บัญญัติกฎหมายโดยเปนมติรวมกันของสองสภาใหยุติสถานการณฉุกเฉิน สถานการณฉุกเฉินแหง  
ชาติจะยุติลงโดยอัตโนมัติในวันครบรอบ 1 ป นับแตวันที่ไดประกาศสถานการณฉุกเฉิน เวนแต
ประธานาธิบดีจะขยายระยะเวลาการประกาศโดยสงประกาศนั้นไปยังรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา  
(Congress) ภายในระยะเวลา 90 วัน กอนครบรอบ 1 ป และตีพิมพเผยแพรการประกาศสถานการณ 
ฉุกเฉินใน Federal Register 
 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 (The National Emergencies Act 
1976) ยินยอมใหรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) เปนผูยุติการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดย
แตละสภาจะตองประชุมกันเพื่อพิจารณามีมติรวมกัน (Joint Resolution) และกําหนดใหรัฐสภาแหง
สหรัฐอเมริกา (Congress) พิจารณามีมติเชนวานี้ทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งดูจะเปนการสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ (‘Paris Minimum’) ที่กําหนดวาการประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปน
ทางการนี้ จะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติภายในระยะเวลาอันสั้น
ที่สุดเทาที่จะทําได และการขยายระยะเวลาก็จะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝาย
นิติบัญญัติดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม รัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) ก็ยังไมเคยพิจารณายุติ
การประกาศสถานการณฉุกเฉิน และแทบจะไมเคยปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่จะทํา
การพิจารณาการลงคะแนนเสียงที่จะยุติสถานการณฉุกเฉินเลย ในประเด็นนี้ขณะที่ไดมีการอภิปราย
กันในรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) ก็ไดมีการถกเถียงกันเปนอันมากเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่วา
รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 นี้  ไดมอบใหเปนภาระแกสภาแหง
สหรัฐอเมริกา (Congress) ในการยุติการปฏิบัติการของประธานาธิบดีที่ไดกระทําฝายเดียว แทนที่จะ
ใหเปนภาระของประธานาธิบดีที่จะแสดงการยืนยันวาสถานการณฉุกเฉินแหงชาตินั้นยังคงดําเนินอยู
จริง อยางไรก็ตาม การประชุมเพื่อพิจารณามีมติรวมกัน ในถอยคําของรางเดิมไมไดอยูภายใตบังคับ
การใชสิทธิยับยั้งของประธานาธิบดี ดังนั้น ในยุคป 1970 จึงเกิดขอสงสัยวาการใชการประชุมเพื่อ
พิจารณามีมติรวมกันนั้นจะเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา มาตรา 
1 ขอ 7 ไดกําหนดวา “ทุกคําสั่ง มติ หรือการลงคะแนนเสียงซึ่งกระทํารวมกันทั้งวุฒิสภาและสภา
ผูแทนราษฎร จําเปนตอง (ยกเวนปญหาการปดประชุม) นําเสนอตอประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา
เพื่อใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ กอนที่จะมีผลบังคับ กรณีที่ประธานาธิบดีไมเห็นชอบจะตองมี
การพิจารณาอีกครั้งดวยคะแนนเสียงสองในสามของวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ตามกฎเกณฑและ
ขอจํากัดเชนเดียวกับกรณีการพิจารณารางรัฐบัญญัต”ิ380 ดังนั้น การประชุมเพื่อพิจารณามีมติรวมกัน
ดูเหมือนจะเปนประโยชนในกรณีที่ประธานาธิบดีไมสามารถที่จะเขามาขัดขวางตอขอเสนอของรัฐสภา
แหงสหรัฐอเมริกา (Congress) ที่จะยุติสถานการณฉุกเฉินแหงชาติได หากทั้งสองสภาจะตองเห็นพอง
กันในการยุติสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ประธานาธิบดีก็จะสามารถยืดกําหนดระยะเวลาของ
สถานการณฉุกเฉินนั้นออกไปอยางงายดาย โดยเฉพาะในสถานการณซึ่งพรรคการเมืองของ

                                                           
380The Article I, section 7 of the Us Constitution requires that “Every Order, 

Resolution, or Vote to which the Concurrence of the Senate and House of Representatives 
may be necessary (except on a question of Adjournment) shall be presented to the 
United States”. 
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ประธานาธิบดีคุมเสียงขางมากในสภาหนึ่งสภาใดได ดังนั้น การเพิกถอนการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินโดยอัตโนมัติตามกฎหมายประการนี้ดูเหมือนจะลมเหลวและกลายเปน “กฎหมายที่เปนหมัน” 
(A Dead Letter) ไปแลวในทางปฏิบัติ381  
 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 (The National Emergencies Act 
1976) กําหนดวา เมื่อประธานาธิบดีประกาศสถานการณฉุกเฉิน ประธานาธิบดีจะตองรับผิดชอบเก็บ
รักษาเอกสารและรายการดัชนีของคําสั่งประธานาธิบดีเกี่ยวกับการบริหารและการปกครองประเทศ 
(Executive Orders) นอกจากนี้ คําสั่งที่สําคัญของประธานาธิบดีทั้งหมด รวมถึงคําสั่งเกี่ยวกับการ
บริหารและการปกครองประเทศ (Executive Orders) กฎและระเบียบตาง ๆ จะตองถูกสงไปยัง
รัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) อยางรวดเร็ว ภายใตวิธีการที่รับประกันการเก็บรักษาความลับ
ที่เหมาะสม แตก็ไมไดกําหนดวิธีที่จะจัดพิมพเผยแพร ยกเลิก หรือแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือ
กฎระเบียบที่เปนความลับนั้น 
 กลาวโดยสรุป แมวารัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 จะมีเจตนาที่ดี
ในการยกเลิกการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่ ไมมีขอบเขตที่แนนอนในอดีตที่ผานมาของ
สหรัฐอเมริกา และแกไขปรับปรุงอํานาจของกฎหมายที่อนุญาตใหประธานาธิบดีเปนผูประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน และกําหนดใหเปนอํานาจของรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) ในการ
ตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินของประธานาธิบดีใหเปนแบบแผนมากขึ้น 
แตกฎหมาย NEA ไดกําหนดกรอบที่เปนมาตรฐานไวโดยกําหนดใหเปนภาระความรับผิดชอบของ
รัฐสภาในการควบคุมดูแลอันเกี่ยวกับการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินของประธานาธิบดี แตก็ไม
สามารถเอาชนะปญหาอันเกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมายที่เปนอยูจริง ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งคือ 
ประธานาธิบดีแตเพียงผูเดียวที่ไดรับมอบอํานาจเปนผูพิจารณาตัดสินใจวามีสถานการณฉุกเฉินของ
ประเทศเกิดขึ้น เมื่อใด ที่ใด และดวยเหตุผลใด โดยที่ขาดการวางกรอบสําหรับคํานิยามหรือเงื่อนไขใน
การประกาศสถานการณฉุกเฉินไว ทั้งในรัฐธรรมนูญและในกฎหมายระดับรัฐบัญญัติ และปญหาอีก
ประการหนึ่งคือ กฎหมายบัญญัติใหเปนภาระของรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) ที่จะทําให
การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินของประธานาธิบดีสิ้นสุดลง แทนทีจ่ะใหประธานาธิบดีเปนภาระที่
จะแสดงการยืนยันวาสถานการณฉุกเฉินนั้นยังคงดําเนินอยูจริง ๆ แตในปจจุบัน ประธานาธิบดี
สามารถยับยั้ง (Veto) ขอเสนอการยกเลิกการประกาศสถานการณฉุกเฉินจากรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา 
(Congress) ได ซึ่งรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะเอาชนะการใชสิทธิยับยั้งของประธานาธิบดี
ไดก็ตองใชเสียงขางมากถึง 2 ใน 3 เทานั้น จึงทําใหหลักการควบคุมและถวงดุลนี้ไมมีผลในทางปฏิบัติ  
 
 
 

                                                           
381Anna Kronlund, Emergency Rhetoric in the US Congress: Debating the 

National Emergencies Act of 1976, Retrieved March 12, 2015 from http://www. 
historyofconcepts.org/node/17180 
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4.2  ประเทศที่มีการบัญญัติกฎเกณฑเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะไวในระดับ
รัฐธรรมนูญ 

 
 4.2.1  ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 4.2.1.1  ขอความเบื้องตน 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่ ง เศส ค.ศ.1955 (CONSTITUTION DE 1955) 
ประกอบดวยบทบัญญัติทั้งสิ้นจํานวน 89 มาตรา แยกเปน 17 หมวด หมวดที่ 1 (มาตรา 2-4) เปน
เรื่องอํานาจอธิปไตย หมวดที่ 2 (มาตรา 5-19) เปนเรื่องประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส หมวด
ที่ 3 (มาตรา 20-23) เปนเรื่องรัฐบาล หมวดที่ 4 (มาตรา 24-33) เปนเรื่องรัฐสภา หมวดที่ 5 (มาตรา 
34-51) เปนเรื่องความสัมพันธระหวางรัฐสภากับรัฐบาล หมวดที่ 6 (มาตรา 52-55) เปนเรื่อง
สนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ หมวดที่  7 (มาตรา 56-63) เปนเรื่องคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ หมวดที่ 8 (มาตรา 64-66) เปนเรื่ององคกรตุลาการ หมวดที่ 9 (มาตรา 67-68) เปนเรื่อง
ศาลอาญาชั้นสูง หมวดที่ 10 (มาตรา 68-1-68-3) เปนเรื่องความรับผิดทางอาญาของรัฐมนตรี หมวด
ที่ 11 (มาตรา 69-71) เปนเรื่องสภาเศรษฐกิจและสังคม หมวดที่ 12 (มาตรา 72-75) เปนเรื่ององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หมวดที่ 13 (มาตรา 76-77) เปนเรื่องบทเฉพาะกาลในสวนที่เกี่ยวกับ La 
Nouvelle-Calédonie หมวดที่ 14 (มาตรา 88) เปนเรื่องวาดวยขอตกลงที่จะใหรัฐอื่นเขามารวม 
หมวดที่ 15 (มาตรา 88-1-88-5) เปนเรื่องประชาคมยุโรปและสหภาพยุโรป หมวดที่ 16 (มาตรา 89) 
เปนเรื่องการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หมวดที่ 17 เปนเรื่องบทเฉพาะกาล ซึ่งในปจจุบันไดถูกยกเลิก
แลว โดยรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ.1995 
 หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 มีหลักการ
ประการที่สําคัญคือ การเพิ่มอํานาจใหแกฝายบริหารมากขึ้นเพื่อสรางประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
ใหแกรัฐบาลโดยเสนอใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดีในฐานะประมุข
ของรัฐและเปนผูประกันความเปนอิสระของชาติ บูรณภาพแหงดินแดน และการเคารพตอสนธิสัญญา
ตาง ๆ ตามมาตรา 5 แหงรัฐธรรมนูญ382 ในยามที่เกิดวิกฤตการณอยางรายแรง และลดอํานาจของ
รัฐสภาที่เคยมีอํานาจในการควบคุมรัฐบาลเปนอยางมากเมื่อครั้งใชรัฐธรรมนูญกอนหนาลง คือฉบับ 
ค.ศ.1946 เปนผลใหรัฐบาลไมมีเสถียรภาพ อยางไรก็ตาม ก็ไดสรางกลไกการควบคุมท้ังประธานาธิบดี 
รัฐบาล และรัฐสภาโดยศาลพิเศษและศาลอื่น ๆ383 
 4.2.1.2  หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
  การกําเนิดของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐที่หา หรือรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสในปจจุบัน ซึ่งไดรับการอนุมัติในป ค.ศ.1958 ไดนํามาซึ่งวิธีการใหม ๆ ของกฎอัยการศึก และ
การปฏิบัติการของการใชอํานาจของฝายบริหารในสถานการณฉุกเฉิน ในรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐ

                                                           
382เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, ระบบการเมืองการปกครองฝรั่งเศส (กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันพระปกเกลา, 2543), หนา 11-15. 
383นันทวัฒน บรมานันท, คําแปลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรฐัฝรั่งเศส ค.ศ.1958, พิมพครั้ง

ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญชูน. 2541), หนา 11-15. 
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ฝรั่งเศส ค.ศ.1958 มีอยูสองมาตราดวยกันที่เกี่ยวของกับประเภทของการใชอํานาจของฝายบริหารใน
ระหวางที่เกิดสถานการณฉุกเฉิน คือ ประเภทแรก ในมาตรา 16 ไดใหอํานาจแกประธานาธิบดีฝาย
เดียวในการใช “อํานาจฉุกเฉินหรืออํานาจพิเศษ” (Emergency Powers) ในกรณีที่มีวิกฤติการณ
รายแรงของชาติ เมื่อสถาบันแหงสาธารณรัฐ ความเปนเอกราชของชาติ บูรณภาพแหงดินแดน หรือ
การปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศอยูภายใตภัยคุกคามที่รายแรงและปจจุบันทันดวน และเมื่อ
การปฏิบัติหนาที่ตามปกติของการใชอํานาจสาธารณะตามรัฐธรรมนูญไดถูกทําใหชะงักลง และ
ประเภทที่สอง ก็คือ มาตรา 36 ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการประกาศกฎอัยการศึก มาตราดังกลาวได
ใหอํานาจที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (Council of Ministers) นําโดยประธานาธิบดี มีอํานาจประกาศกฎ
อัยการศึกไมเกินสิบสองวัน โดยขึ้นอยูกับมติของที่ประชุม (On its Own Motion) สวนการขยาย
ระยะเวลาการประกาศกฎอัยการศึกเกินกวาสิบสองวันตองไดรับอนุมัติจากรัฐสภา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้
 ประเภทแรก การใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดีในกรณีที่มีวิกฤตการณรายแรง
ของชาติ ตามมาตรา 16 
 1.  ความหมายของคํานิยามวา “วิกฤตการณรายแรงของชาติ” 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 มาตรา 16 ไมไดใหคํานิยามของคําวา 
วิกฤตการณรายแรงของชาติเอาไว จึงเปนดุลพินิจของประธานาธิบดีในฐานะเปนผูประกันความเปน
อิสระของชาติที่จะพิจารณาวาเมื่อใดชาติตกอยูในภาวะวิกฤตการณอยางรายแรง384 
 2.  เงื่อนไขและวิธีการในการใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดี 
 1)  วิธีการใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดี 
 การใชอํานาจพิเศษในกรณีนี้ เปนอํานาจการตัดสินใจโดยเด็ดขาดของ
ประธานาธิบดี แมรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหประธานาธิบดีตองปรึกษาหารืออยางเปนทางการกับ
องคกรอื่น ๆ กอน แตความเห็นที่ไดรับการปรึกษาขององคกรอื่นก็ไมมีผลผูกมัดตอการตัดสินใจของ
ประธานาธิบดี385 กลาวคือ เปนการใชอํานาจตามที่ประธานาธิบดีเห็นวาจําเปนเพื่อรองรับวิกฤตการณ
ที่เกิดขึ้น อีกทั้ง การกระทําทั้งหลายของประธานาธิบดีตามมาตรา 16 นี้ มีสถานะทางกฎหมายเปน
คําสั่ง (Décision) ซึ่งประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐตองลงนามเพียงคนเดียว386 ไมจําเปนจะตองให
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น แลวแตกรณี ลงนามรวม387 อันแสดงให
เห็นวาเปนอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของประธานาธิบดีเพียงผูเดียว ซึ่งมีการวิพากษวิจารณดวยความ
วิตกกังวลวา การใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดีตามมาตรา 16 นี้ เปนหนทางนําไปสูเผด็จการได
โดยงาย 

                                                           
384เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, เรือ่งเดิม, หนา 74-75. 
385ปยบุตร แสงกนกกุล, ขอเสนอเพื่อการปฏิรูปการเมืองในฝรั่งเศส (3), คนวันที่ 20 

เมษายน 2553 จาก http://www.onopen.com/2007/01/1756 
386สุรพล นิติไกรพจน และคณะ, รายงานการวิจัยเรื่อง หลักกฎหมายปกครองฝรั่งเศส  

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), หนา. 57. 
387มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 
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 2)  เงื่อนไขในการใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดี 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 ไดกําหนดเงื่อนไขการใชอํานาจ
พิเศษของประธานาธิบดีตามมาตรา 16 สามารถจําแนกเงื่อนไขไดเปน 2 ประเภท คือ เงื่อนไข
ทางดานเนื้อหา และเงื่อนไขทางดานรูปแบบหรือแบบพิธี 
    (1)  เงื่อนไขทางดานเนื้อหา 
 ประการแรก ตองเปนกรณีที่สถาบันแหงสาธารณรัฐ ความเปนเอกราชของ
ชาติ บูรณภาพแหงอาณาเขตของสาธารณรัฐหรือการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศไดถูก
คุกคามอยางรายแรงและทันทีทันใด 
 ประการที่สอง สถานการณดังกลาวมีผลใหการดําเนินการตามปกติของ
องคกรทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญตองหยุดชะงักลง 
 ประการที่สาม มาตรการที่ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐมีอํานาจใชตอง
เปนมาตรการที่จําเปนและชั่วคราว สําหรับการจัดการกับสถานการณดังกลาวไดเพื่อใหการดําเนินการ
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญที่หยุดชะงักลงนั้น ดําเนินการใหเปนไปตามปกต ิ
 ประการที่สี่ ในขณะที่ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐใชอํานาจพิเศษ ตาม
มาตรา 16 นี้ จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎรมิได เพราะถาหากไมกําหนดไวในรัฐธรรมนูญเชนนี้ 
ประธานาธิบดีซึ่งมีอํานาจยุบสภา หากใชอํานาจยุบสภาในขณะท่ีมีการใชอํานาจพิเศษตามมาตรา 16 
ดังกลาวนี้แลว ก็จะทําใหประธานาธิบดีเปนผูเผด็จการอยางเด็ดขาดและสมบูรณแบบ388 
 (2)  เงื่อนไขทางดานรูปแบบหรือแบบพิธ ี
  ประการแรก กอนที่ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐจะใชอํานาจพิเศษตาม
มาตรา 16 นี้ ตองปรึกษาหารืออยางเปนทางการกับนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะตองทําหนาที่ควบคุม
การใชอํานาจพิเศษดังกลาวมิใหขัดกับรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ยังทําหนาที่
ประกาศขั้นตอนในการใชอํานาจพิเศษตามมาตรา 16 แกสาธารณชนดวย และคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญจะตองคอยใหคําแนะนําแกประธานาธิบดีตลอดเวลาที่ใชอํานาจนี้ อนึ่ง คําแนะนํา 
(Consultatif) ที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหแกประธานาธิบดีนั้น จะไมมีการเผยแพรสูสาธารณชน 
จะรูเฉพาะแตประธานาธิบดีเทานั้น389 
 ประการที่สอง ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐจะตองแถลงใหประชาชน
ทราบถึงการใชมาตรการดังกลาว390 
 
 

                                                           
388เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, เรือ่งเดิม, หนา 72. 
389สมคิด เลิศไพฑูรย, คณะตุลาการรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส (รายงานการวิจัย เสนอ

ตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2548) (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร), หนา 7. 
390มาตรา 16 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส บัญญัติวา “ประธานาธิบดี

จะตองแถลงใหประชาชนทราบถึงการใชมาตรการดังกลาว” 
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 3.  มาตรการการใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดี 
 การใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐออกมาตรการตาง ๆ ตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนดเปนเงื่อนไขไวมีดังนี้ 
 ประการแรก ตองเปนมาตรการที่จําเปนสําหรับจัดการกับสถานการณเพื่อใหการ
ดําเนินการขององคกรตามรัฐธรรมนูญที่หยุดชะงักดําเนินการเปนไปตามปกติ 
 สําหรับมาตรการที่จําเปนสําหรับจัดการกับสถานการณนั้น รัฐธรรมนูญแหง
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 ไมไดกําหนดรายละเอียดของลักษณะหรือประเภทของมาตรการไว แต
จากการศึกษาการใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดีฝรั่งเศสตามมาตรา 16 นี้ นับแตรัฐธรรมนูญแหง
สาธารณรัฐมีผลใชบังคับจนถึงปจจุบันพบวา มีการใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดี Charles de 
Gaulle อยูเพียงครั้งเดียวในกรณีเกิดปญหาวิกฤตแอลจีเรีย คือ เมื่อประธานาธิบดี Charles de 
Gaulle ตองเผชิญกับปญหาการกอกบฏของเหลานายพลทหาร ในระหวางวันที่ 23 เมษายน ค.ศ.
1961 จนถึงวันที่ 29 กันยายน ค.ศ.1961 มีผลจากการประกาศใชมาตรการ คือ 
 1) มีการสั่งหามการจําหนายสื่อสิ่งพิมพหลายชนิด 
 2) ขารัฐการทหารและขารัฐการพลเรือนจะตองตอตาน และปฏิเสธที่จะให
ความรวมมือ หรือสนับสนุนใหกําลังใจกับการกระทําที่ เปนการบอนทําลายและแทรกซึม 
(Subversion) ตอสาธารณรัฐ 
 3) มีการจัดตั้งศาลพิเศษขึ้นในแอลจีเรีย 2 ศาล เพื่อพิจารณาพิพากษาตัดสิน
บุคคลที่กออาชญากรรมอยางรุนแรง หรือบุคคลที่จะกระทําการบอนทําลายเสถียรภาพความมั่นคง
ของรัฐ 
 4) ยกเลิกบําเหน็จบํานาญ และสิทธิของขารัฐการไมวาพลเรือนหรือทหารที่
ครบเกษียณอายุราชการ หากถูกปลดจากการเปนขารัฐการ 
 5) ขารัฐการทหารและตํารวจอาจจะถูกปลดหรือใหออกไดเปนกรณีพิเศษ 
 6) นายพลจัตวาสามารถไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น โดยไมจําเปนตองผาน
ขั้นตอนตามปกต3ิ91 
 4.  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการควบคุมการใชอํานาจพิเศษ 
 1)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุด 
 ตามมาตรา 16 แหงรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 ไมไดกําหนด
ระยะเวลาการสิ้นสุดของการใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดีไว ซึ่งเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดี Charles 
de Gaulle ไดประกาศใชอํานาจพิเศษเพื่อแกไขปญหาวิกฤตในแอลจีเรียมีระยะเวลายาวนานถึง 5 
เดอืน ทั้ง ๆ ที่วิกฤตการณแอลจีเรียไดคลี่คลายลงแลวก็ตาม392 

                                                           
391สุรพล ราชภัณฑารักษ, การเมืองฝรั่งเศส (Politics in France) (กรุงเทพมหานคร: 

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2523), หนา 72. 
392ปยบุตร แสงกนกกุล, การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเพื่อการปฏิรูปการเมือง: 

ประธานาธิบดีแหงสาธารณรฐั(ตอ), คนวันที่ 20 เมษายน 2554 จาก http://www.onopen. 
com/node/4509 
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 2)  การควบคุมการใชอํานาจพิเศษ 
 (1)  การควบคุมโดยรัฐสภา 
 เนื่องจาการกระทําทั้งหลายของประธานาธิบดีที่เปนการใชอํานาจพิเศษ
ตามมาตรา 16 แหงรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 มีสถานะทางกฎหมายเปนคําสั่ง 
(Décision) จึงสามารถแยกการพิจารณาได 2 ประการ คือ 
  ประการแรก คําสั่งที่ประธานาธิบดีใชอํานาจพิเศษตามมาตรา 16 ประกาศ
การมีภัยคุกคามดังกลาว ถือวากรณีเชนนี้เปนการกระทําของรัฐบาล (Acte de Gouvernement) จึง
ไมอยูภายใตการควบคุมขององคกรตุลาการ นั่นก็คือศาลไมวาจะเปนศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองก็
ตาม และฝายนิติบัญญัติคือรัฐสภาก็ไมอาจตรวจสอบการกระทํานี้ได เนื่องจากรัฐสภาไมมีอํานาจใน
การเปดอภิปรายไมไววางใจประธานาธิบดีได แตถาเปนกรณีการกระทําเขาขายตามมาตรา 68 แหง
รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐก็อาจถูกตรวจสอบการ
กระทําโดยศาลอาญาชั้นสูง (La Haute Cour de Justice) ได กลาวคือ เปนกรณีที่ประธานาธิบดีแหง
สาธารณรัฐตองรับผิดชอบตอการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ของตนตอเมื่อเปนกรณีที่มีการทรยศตอ
ประเทศชาติอยางรายแรง ซ่ึงกรณีที่ประธานาธิบดีจะถูกกลาวหาวากระทําการดังกลาวนี้ได ก็แตโดยมติ
ของสภาทั้งสองที่ไดออกเสียงลงคะแนนอยางเปดเผย และตองเปนเสียงขางมากอยางเด็ดขาด 
(Majorité Absolue) ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูของแตละสภาเพื่อใหศาลอาญาชั้นสูงเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาดการกระทําของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐวาเปนกรณีเขาขายเปนการทรยศตอ
ประเทศอยางรายแรงหรือไม393 
 กระบวนการตรวจสอบการกระทําของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐกรณีนี้ 
แมรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐจะกําหนดใหเปนอํานาจของศาลอาญาชั้นสูงแตผูพิพากษาที่ทําหนาที่
วินิจฉัยชี้ขาดการกระทําของประธานาธิบดีก็มีที่มาจากสภา ซึ่งสภาแตละสภาเลือกจากสมาชิกของตน
ในจํานวนที่เทากันภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งบางสวนทุกครั้งของแตละสภานั่นเอง394 
 ประการที่สอง คําสั่งที่ประธานาธิบดีออกมาภายหลังจากที่ไดใชอํานาจ
พิเศษตามมาตรา 16 ประกาศการมีภัยคุกคาม กลาวคือเปนการออกคําสั่งที่ไดอาศัยฐานอํานาจที่มา
จากการใชอํานาจพิเศษตามมาตรา 16 คําสั่งดังกลาวเหลานี้จําเปนตองอาศัยการพิจารณารายละเอียด
ของเนื้อหาคําสั่ง หากรายละเอียดในเนื้อหาของคําสั่งมีสถานะเปนการกระทําในการออกกฎหมาย   
(L acte Legislatif) เทียบเทารัฐบัญญัติ ก็ไมสามารถนําคดีไปฟองที่ศาลเพื่อใหศาลตรวจสอบได แต
หากรายละเอียดในเนื้อหาของคําสั่งมีลักษณะเปนการออกกฎ (Le Domaine Réglementaire) 
เทียบเทากฎหมายลําดับรอง กรณีนี้ก็อาจอยูภายใตการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายขององคกร
ตุลาการได395 
 
 

                                                           
393มาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 
394มาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 
395สุรพล นิติไกรพจน และคณะ, เรื่องเดิม, หนา 57. 
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 (2)  การควบคุมโดยองคกรตุลาการ 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 ซึ่งไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในป 
ค.ศ.2008 โดยกําหนดใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูมีอํานาจในการตรวจสอบการใชอํานาจพิเศษ
ของประธานาธิบดีตามมาตรา 16 แหงรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 กลาวคือ เมื่อ
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐไดประกาศใชอํานาจพิเศษตามมาตรา 16 ไปแลว 30 วัน หากยังไมมี
การยกเลิกประกาศดังกลาว ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จํานวน 60 คนขึ้นไป หรือสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 60 คนขึ้นไป อาจรองขอตอคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญเพื่อใหพิจารณาวาเงื่อนไขที่กําหนดโดยรัฐธรรมนูญมาตรา 16 ที่วา ภัยที่คุกคามอยาง
รายแรงและทันทีทันใดตอสถาบันแหงสาธารณรัฐ เอกราชของชาติ บูรณภาพแหงอาณาเขตของ
สาธารณรัฐ หรือการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ จนเปนเหตุใหสถาบันทางการเมืองของ
สาธารณรัฐดังกลาวไมสามารถปฏิบัติภารกิจของตนตามปกติได ในขณะเวลานั้นยังคงมีเงื่อนไขนี้อยูอีก
หรือไม ซึ่งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเมื่อไดรับคําฟองแลวตองพิจารณาและเปดเผยผลการพิจารณาตอ
สาธารณชนโดยเร็ว  
 โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากยังคงมีการประกาศใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดี
ตอเนื่องไปอีกจนถึง 60 วันขึ้นไป คณะตุลาการรัฐธรรมนูญอาจหยิบประเด็นดังกลาวนี้ขึ้นพิจารณาได
ดวยตนเอง โดยไมตองอาศัยใหบุคคลใดยื่นเปนคําฟองเพื่อทําการตรวจสอบวาในขณะนั้นยังคงมี
เงื่อนไขวา มีภัยคุกคามอยางรายแรงและทันทีทันใดตอสถาบันแหงสาธารณรัฐ เอกราชของชาติบูรณ
ภาพแหงอาณาเขตของสาธารณรัฐ หรือการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ จนเปนเหตุให
สถาบันทางการเมืองของสาธารณรัฐดังกลาวไมสามารถปฏิบัติภารกิจของตนตามปกติได ในขณะเวลา
นั้นยังคงมีเงื่อนไขนี้อยูอีกหรือไม 
 อยางไรก็ตาม ก็เปนกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไขในดานรูปแบบของการใชอํานาจ
พิเศษของประธานาธิบดีเทานั้น แคเงื่อนไขทางดานเนื้อหาของการใชอํานาจพิเศษดังกลาว องคกร
ตุลาการหรือองคกรอื่นใดก็ยังคงไมมีอํานาจตรวจสอบ396 
 ประเภทที่ 2 การประกาศใชกฎอัยการศึก (State of Siege) 
  รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศใชกฎ
อัยการศึกในมาตรา 36 ดังนี้ 
  “การประกาศกฎอัยการศึกจะตองกระทําโดยรัฐกฤษฎีกาที่ออกในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี 
  การขยายระยะเวลาการใชกฎอัยการศึกเกินกวาสิบสองวันจะตองไดรับอนุมัติจาก
รัฐสภา” 
  แตเดิมมา รัฐธรรมนูญฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ.1848 สมัยสาธารณรัฐที่สอง 
ไดกําหนดใหสภานิติบัญญัติเปนผูประกาศกฎอัยการศึกโดยผลแหงกฎหมาย (A Constructive State 
of Siege) แตในทางปฏิบัติก็มักจะเปนการประกาศกฎอัยการศึก โดยออกเปนรัฐกฤษฎีกา (Decree) 

                                                           
396นันทวัฒน บรมานันท, สถานการณฉุกเฉิน, คนวันที่ 14 ธันวาคม 2554 จาก 
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ตอมา รัฐธรรมนูญ ฉบับวันที่ 14 มกราคม ค.ศ.1852 ไดใหความสําคัญและมอบอํานาจใหแกประธานาธิบดี 
และรัฐบาลไวอยางมากมาย ประการหนึ่งก็คือใหอํานาจประมุขของประเทศ (Head of the State) 
เปนผูมีอํานาจในการประกาศกฎอัยการศึก แตตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา แตประธานาธิบดี
หลุยส นโปเลียน ผูซึ่งนิยมที่จะเปนจักรพรรดิมากกวาประธานาธิบดี ใชอํานาจเผด็จการปกครอง
ประเทศ ตั้งแตป ค.ศ.1852 ถึง ค.ศ.1870 อยางไรก็ตาม ก็ไดมีการออกรัฐกฤษฎีกาของฝายบริหาร
เพื่อประกาศกฎอัยการศึก ในวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.1877 ดวยขอเท็จจริงและหลักฐานที่ชัดเจนอัน
ไมถูกตองตอวิธีการประกาศกฎอัยการศึกเชนนี้ กฎหมายในปตอมาคือ รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 เมษายน 
ค.ศ.1878 จึงไดกําหนดวา “เฉพาะสภานิติบัญญัติเทานั้นเปนผูประกาศกฎอัยการศึก หากอยูในสมัย
ประชุม และกฎอัยการศึกนั้นจะคงอยูเพียงเทาที่ภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น และภายหลัง
จากนั้นจะยุติลงโดยอัตโนมัติ เวนแตจะไดรับการขยายระยะเวลาออกไปอีก” 
  สิ่งที่กฎหมายใหมคือ รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1878 ไดเปลี่ยนแปลง
หลักการไปจากเดิมก็คือ ไดกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุด ในขณะที่ซึ่งรัฐบัญญัติป ค.ศ.1849 ไมได
กําหนดระยะเวลาดังกลาว บทบัญญัติดังกลาวนี้ไดรับการพิจารณาวาเปนการนําวิธีการใหม ๆ ที่มี
นัยสําคัญเขามาใช ซึ่งไดรับการคัดคานอยางมากมาย โดยเฉพาะเหลาสมาชิกวุฒิสภาไดโตแยงวา 
เปนไปไมไดที่จะรูลวงหนาถึงการยาวนานของสถานการณฉุกเฉิน อยางไรก็ตาม การคัดคานเหลานี้กไ็ม
อาจชนะแนวความคิดที่ไดมีการเสนอใหมีการกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดการประกาศกฎอัยการศึก397 
 แมกระนั้นก็ตาม ก็ไดมีการประกาศกฎอัยการศึกทั่วทั้งฝรั่งเศสโดยรัฐกฤษฎีกาของ
ฝายบริหาร ลงวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ.1914 ซึ่งเปนความจําเปนเนื่องจากการเกิดขึ้นของสงครามโลก
ครั้งที่ 1 และในขณะนั้นสภานิติบัญญัติไมไดอยูในสมัยประชุม398 การประกาศกฎอัยการศึกครั้งนี้เปน
การประกาศที่ไมไดปฏิบัติตรงตามที่กฎเกณฑที่ไดมีการกําหนดไวในรัฐบัญญัติป ค.ศ.1878 กลาวคือ 
ในวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ.1914 ประธานาธิบดี Raymond Poincaré ไดออกรัฐกฤษฎีกาประกาศกฎ
อัยการศึกท่ัวทั้งประเทศ ภายหลังจากนั้นจึงไดมีการเรียกประชุมรัฐสภา ซึ่งในขณะนั้นเปนชวงปดสมัย
การประชุม ในวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ.1914 รัฐบาลฝรั่งเศสไดรับการประกาศสงครามจากเยอรมัน 
ตอมา ในวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.1914 รัฐสภาไดผานกฎหมายใหการยืนยันการประกาศกฎอัยการศึก
ทั่วทั้งอาณาเขต “ตลอดระยะเวลาสงคราม” ดังนั้น การกลาวถึง “ตลอดระยะเวลาสงคราม” แทนที่
จะบัญญัติถึงการกําหนดชวงระยะเวลาที่แนนอน และรวมทั้งการใหมีผลทั่วทั้งอาณาเขตของประเทศ
นั้น เปนสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีอยูในรัฐบัญญัติป ค.ศ.1878 อยางแทจริง 
  การประกาศกฎอัยการศึกในวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ.1914 ไดมีผลใชบังคับอยาง
ตอเนื่องมา จนกระทั่งถึงวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.1919 ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่ 1 ไดสิ้นสุดลงแลว 
และไดทําสัญญาสงบศึกในวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.1918 อีกทั้ง ไดมีการลงนามในสนธิสัญญาแวร
ซายส (Treaty of Versailles) ในวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.1919 สาเหตุที่กฎอัยการศึกยังไมไดยกเลิก
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ไดสิ้นสุดลง ก็อาจเปนเพราะนายกรัฐมนตรี Clemenceau ตองการคงการ

                                                           
397Bernard Manin, The Emergency Paradigm and The New Terrorism, 

Retrieved May 12, 2015 from http://www.politics.as.nyu.edu/docs/IO/2792/emerg.pdf 
398Max Radin, op. cit., p. 639. 
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ประกาศกฎอัยการศึกไวในสภาพเดิมในการควบคุมสื่อมวลชน เพื่อที่จะมีอิสรภาพโดยปราศจาก
ขอจํากัดใด ๆ (Free Hand) ในการเจรจาสันติภาพ การบังคับใชเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ
กอนการเผยแพรนั้น (Censorship) ขึ้นอยูกับวาระของการประกาศกฎอัยการศึก เมื่อเปนเชนนี้ 
นายกรัฐมนตรี Clemenceau จึงจําเปนตองพึ่งพากฎอัยการศึก ในขณะที่รัฐสภาก็ตองเผชิญกับ
ทางเลือกที่จะลงมติถอดถอนเขาหรือยอมใหเขากระทําการเจรจาสันติภาพตามที่เขาเห็นวาเปนการ
เหมาะสม ไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม ความกดดันสําหรับการยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกก็มีเพิ่มขึ้น 
อยางไรก็ตาม การยุติสงครามที่มีลําดับความตอเนื่องของจุดเริ่มตนที่มีลักษณะโดดเดนเปนการ
ตัดสินใจและการรับรูอยางเชนสัญญาสงบศึก และหลังจากนั้นก็เปนสนธิสัญญาสันติภาพ กท็ําใหความ
กดดันนี้เปนสิ่งที่ไมอาจทําการตอตานได ยิ่งกวานั้น การเลือกตั้งของรัฐสภาไมสามารถที่จะทําการ
เลื่อนออกไปไดอีกแลว ในขณะนี้สงครามก็ไดยุติไปแลว การเลือกตั้งไดรับการกําหนดไวเปนการ
ลวงหนาแลววาจะกระทําในเดือนธันวาคม ค.ศ.1919 ซึ่งดูเหมือนวาเปนการคิดไมถึงที่จะมีการรณรงค
การเลือกตั้ง และจัดใหมีการเลือกตั้งภายใตการประกาศกฎอัยการศึก 
  ดวยเหตุนี้ การประกาศและการยกเลิกกฎอัยการศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ทั้ง
สองประการนี้ไดทําใหความพยายามของผูบัญญัติกฎหมายในป ค.ศ.1878 ไรผล และไดยืนยัน
ความคิดของผูบัญญัติกฎหมายบางประการวา สงครามไดใหการยืนยันที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็นที่วา 
การประกาศกฎอยัการศึกนั้นจะเปนสิ่งที่กระทําไดงายกวาการยกเลิกกฎอัยการศึก ในอีกดานหนึ่งการ
ประชุมสภาในป ค.ศ.1878 ไมประสบความสําเร็จในการนําเสนอกฎเกณฑที่นํามาบัญญัติใหเปนความ
รับผิดชอบในทางเทคนิค โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับการประกาศกฎอัยการศึก สงครามไดทําให
นึกถึงโครงรางที่ชัดเจนของการแบงแยกการเริ่มตนและการสิ้นสุดของเหตุการณวิกฤติที่แทจริงออก
จากกัน อยางนอยก็ใหมีความสําคัญเทา ๆ กับเงื่อนไขทางกฎหมายในการริเริ่มและการสิ้นสุดของ
ระบบการบริหารสถานการณฉุกเฉิน399  
  นอกจากในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแลว การใชอํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉินยัง
ปรากฏในบทบัญญัติของกฎหมายระดับรัฐบัญญัติอีกสองกรณี คือ กรณีการประกาศกฎอัยการศึก   
(L’ état de Siege) และกรณกีารประกาศสถานการณฉุกเฉิน (L’état d’urgence) ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 กรณีการประกาศกฎอัยการศึก (L’état de Siege) 
  กฎหมายในระดับรัฐบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎอัยการศึกในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสมี
อยูดวยกันสองฉบับ คือ รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1849 และรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 เมษายน 
ค.ศ.1878 ซึ่งเปนกฎหมายเกาที่มีมานานแลวกอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ฉบับปจจุบัน ป ค.ศ.1958 โดยการจะประกาศใชกฎอัยการศึกสามารถกระทําไดภายใตเงื่อนไขเมื่อมี
ภัยอันเปนผลมาจากสงครามตางประเทศหรือจากการกอการกบฏโดยใชอาวุธ 
 กอนการปฏิวัติฝรั่งเศสป ค.ศ.1789 การประกาศ “กฎอัยการศึก” มีจุดประสงควา 
อํานาจทางการบริหารของรัฐบาลทั้งหมดจะไดรับการถายโอนไปยังผูบัญชาการทหารในพื้นที่ที่ตกอยู
ภายใตการโจมตี การนําเอากฎอัยการศึกมาใชเปนเรื่องของประเพณีปฏิบัติ (A Matter of Custom) 

                                                           
399Bernard Manin, op. cit., p. 23. 
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และจะยังคงผลบังคับใชตราบเทาที่ภัยคุกคามยังคงดําเนินอยู จนกระทั่งภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส 
ค.ศ.1789 ที่กฎอัยการศึกไดรับการกลาวถึงอยางชัดเจนในรูปแบบของบทบัญญัติลายลักษณอักษร ใน
รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ.1791 ซึ่งไดกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ที่ควบคุมการนํากฎอัยการ
ศึกไปใชและการขยายระยะเวลาออกไปอีก ใหมีความสัมพันธกับภาระหนาที่ทางทหาร รัฐบัญญัติป 
ค.ศ.1791 ไดแสดงถึงเครื่องหมายของการเริ่มตนบทบัญญัติลายลักษณอักษรของกฎอัยการศึก แมวา
ตัวบทบัญญัติจะนําไปใชไดเฉพาะแตในพื้นที่ปองกันขาศึกเทานั้น  
 ระยะเวลาหกปตอมา ในป ค.ศ.1797 ก็ไดมีการขยายแนวคิดในบทบัญญัติกฎหมาย
ที่ใหอํานาจประกาศกฎอัยการศึก ในกรณีของการรุกรานของศัตรูที่มาจากภายนอกประเทศ หรือการ
กอการกบฏ อยางไรก็ตาม ไดมีการตีความหมายของตัวบทบัญญัติกฎหมายออกไปอยางกวางมาก 
อยางเชน คําวา การกอการกบฏ (Rebellion) ไดมีการพิจารณาใหมีความหมายรวมไปถึง ความไม
สงบใด ๆ ก็ตามภายในประเทศ ยกตัวอยางเชน นโปเลียนที่ 1 และ 2 ไดนําเอาหลักการนี้มาใชเพื่อ
ตอสูกับฝายที่อยูตรงขามทางการเมืองของตน การใชอํานาจไปในทางที่มิชอบเชนนี้พรอมกับการ
กําเนิดสาธารณรัฐที่สอง ในป ค.ศ.1848 ไดนําไปสูการแกไขปรับปรุงหลักการของกฎอัยการศึกมาก
ยิ่งขึ้นไปอีก รัฐธรรมนูญป ค.ศ.1848 ในมาตรา 106 ไดยินยอมใหมีการประกาศกฎอัยการศึกเปนการ
เฉพาะเจาะจง โดยบัญญัติวา “รัฐบัญญัติจะกําหนดเหตุการณที่ซึ่งสามารถประกาศกฎอัยการศึกได 
อีกทั้งจะควบคุมดูแลรูปแบบและผลกระทบตาง ๆ ของมาตรการนี้” ภายหลังจากนี้ไมนาน ก็ไดมีการ
ตรารัฐบัญญัติ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1849 ซึ่งเปนไปตามสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาว 
 มาตรา 7 ของรัฐบัญญัติป ค.ศ.1849 ไดกําหนดวา ในเวลาที่มีการประกาศกฎ
อัยการศึก อํานาจของตํารวจจะตองสงผานจากเจาหนาที่ฝายพลเรือนไปยังเจาหนาที่ทหาร โดยที่
เจาหนาที่ฝายพลเรือนยังคงปฏิบัติตามอํานาจหนาที่นั้นตอไป หากยังไมถูกดําเนินการโดยเจาหนาที่
ทหาร มาตรา 8 อนุญาตใหศาลทหารมีเขตอํานาจที่จะพิจารณาคดีตอพลเรือนที่ไดกระทําผิดตอความ
ปลอดภัยของสาธารณรัฐ ตอรัฐธรรมนูญ หรือตอความสงบเรียบรอย มาตรา 9 ใหอํานาจที่จะลวง
ละเมิดตอสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนได อาทิ สิทธิในการชุมนุม และสิทธิในความเปนอยู
สวนตัว อยางไรก็ตาม แมวาจะไดมีการบัญญัติไวอยางชัดเจนทั้งในรัฐธรรมนูญ และบทบัญญัติลาย
ลักษณอักษร หลักการของกฎอัยการศึกก็ยังคงถูกใชไปในทางที่มิชอบโดยผูปกครองที่อยูในอํานาจ 
นโปเลียนที่สาม (Napoleon III) ก็ยังเคยใชอํานาจนี้บอยครั้ง แมแตการประกาศกฎอัยการศึกเพื่อ
จัดการกับสภารางรัฐธรรมนูญที่เปนคูอรกิัน 
 เพียงสี่ปตอมา ในป ค.ศ.1852 เมื่อฝรั่งเศสใหความเห็นชอบตอรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอํานาจในการประกาศกฎอัยการศึกก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากสภานิติ
บัญญัติ (Legislature) มาสูประมุขของรัฐ (Head of State) โดยวุฒิสภา (Senate) ยังคงมีอํานาจที่
จะใหความเห็นชอบหรือไมยอมรับการประกาศนั้น ตอมา กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งออกมาในป ค.ศ.
1875 ไดมีการจัดระบบโครงรางของรัฐบาลฝรั่งเศส จึงทําใหมีการนํามาซึ่งหลักเกณฑการจัดระบบอัน
เปนหลักการพื้นฐานของรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1849 ที่ไมสามารถนํามาใชไดกับ
โครงสรางของอํานาจใหม เพื่อที่จะแกไขปญหาดังกลาวนี้ จึงไดมีการออกรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 
เมษายน ค.ศ.1878 ซึ่งไดปรับปรุงหลักการของกฎอัยการศึกใหมีความทันสมัยขึ้น และนํามาซึ่งการ
อนุโลมใหเขากับระบบบริหารใหมมากขึ้น แตก็ยังคงยึดแนวคิดทางดานเนื้อหาพื้นฐานที่เปนรูปเปน
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รางอยูในการบัญญัติกฎหมายป ค.ศ.1849 ในมาตรา 1 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1878 
ไดกําหนดใหเปนอํานาจของวุฒิสภาเพียงผูเดียวเปนผูประกาศกฎอัยการศึก และจํากัดในการประกาศ
เฉพาะเหตุการณซึ่งไดมีการรุกรานจากภายนอกประเทศหรือมีเหตุการณจลาจลที่มีการใชอาวุธ 
บทบัญญัติไดตีกรอบการใหอํานาจที่กวางภายใตรัฐบัญญัติ ป ค.ศ.1849 นั้นแคบลงเปนอยางมากใน
การประกาศกฎอัยการศึกใน “เหตุการณที่มีภยันตรายอันใกลจะถึงตอความมั่นคงภายในหรือ
ภายนอก” อันเปนเกณฑมาตรฐานที่เปดใหมกีารตีความอยางกวางมาก 
 ดวยเหตุนี้ รัฐบัญญัต ิลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1849 และรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 เมษายน 
ค.ศ.1879 จึงกลายเปนหลักการพื้นฐานของกฎอัยการศึก แมวากฎหมายทั้งสองฉบับนี้จะไดรับการ
บัญญัติขึ้นภายใตหลักการของรัฐธรรมนูญที่ภายหลังไดถูกยกเลิก แตบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสอง
ฉบับนี้ก็ยังคงเปนแมพิมพของโครงสรางพื้นฐานของหลักการกฎอัยการศึก ซึ่งการพัฒนาภายหลัง
ตอมาก็ไดมีการนําหลักการดังกลาวมาวางเปนรากฐาน400  
 1.  ความหมายของคํานิยาม “กฎอัยการศึก” 
 “กฎอัยการศึก” เปนถอยคําที่ปรากฏอยูในรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1849 
รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1878 และมาตรา 36 แหงรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.
1858 อยางไรก็ตาม ในรัฐบัญญัติดังกลาว และมาตรา 36 แหงรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ไมได
อธิบายความหมายของคําวากฎอัยการศึกไว แตไดกําหนดเปนเงื่อนไขในการประกาศกฎอัยการศึกไว
วา สถานการณในขณะนั้นจะตองเปนเหตุภยันตรายอยางรายแรง (Peril Imminent) อันเนื่องมาจาก
ภาวะสงครามกับตางประเทศ (Une Guerre étrangère) หรือเกิดจากการจลาจลโดยใชอาวุธ (Une 
Insurrection à Main Armée) ซึ่งอาจจะลุกลามไปเปนการเกิดสงครามกลางเมือง (La Guerra 
Civile) หรือการยึดอํานาจรัฐ (Le Coup d’etat)401 
 2.  เงื่อนไขและวิธีการในการประกาศกฎอัยการศึก 
 1)  วิธีการในการประกาศกฎอัยการศึก 
 การประกาศกฎอัยการศึกจะตองกระทําโดยรัฐกฤษฎีกาที่พิจารณาออกในที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี402 โดยประธานาธิบดีเปนผูลงนามรวมกับนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่มีหนาที่
รับผิดชอบในเรื่องนั้น แลวแตกรณ4ี03 แมวาในคณะรัฐมนตรีจะมีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(Le Chef du Gouvernement) จะเปนผูพิจารณารัฐกฤษฎีกาดังกลาว แตผูลงนามในการประกาศ
กฎอัยการศึก คือประธานาธิบดี ทั้งนี้เปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 13404 

                                                           
400William Feldman, op. cit., pp. 1024-1026. 
401ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ, “สถานการณที่ไมปกติ” (Les Circonstances 

Exceptionnelles) ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส, คนวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 จาก
http://www.pub_law.netpublaw/view.aspx?id=1816 

402มาตรา 36 วรรคแรกของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 
403มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 
404มาตรา 13 วรรคแรก “ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปนผูลงนามในรัฐกําหนดและรัฐ

กฤษฎีกาที่พิจารณาในการประชุมของคณะรัฐมนตรี” 
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 2)  เงื่อนไขในการประกาศกฎอัยการศึก 
 เงื่อนไขในการประกาศกฎอัยการศึก สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
เงื่อนไขทางดานเนื้อหา และเงื่อนไขทางดานรูปแบบ 
 (1)  เงื่อนไขทางดานเนื้อหา 
 การประกาศกฎอัยการศึกจะสามารถประกาศไดเฉพาะแตเหตุการณ
ภยันตรายที่คุกคามอันเปนผลมาจากสงครามตางประเทศ (Foreign War) หรือการกอกบฏโดยใช
อาวุธ (Armed Insurrection)405 
 (2)  เงื่อนไขทางดานรูปแบบหรือแบบพิธ ี
 ประการแรก การประกาศกฎอัยการศึกดังกลาว หากรัฐสภาปดการประชุม
ประธานาธิบดีอาจเปนผูประกาศกฎอัยการศึก โดยคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี แตรัฐสภาตองประชุม
กันโดยอัตโนมัติภายในสองวันตอมา406 
 ประการที่สอง หากมีการยุบสภา ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐไมอาจจะ
ประกาศกฎอัยการศึกได แมจะเปนการชั่วคราวก็ตาม จนกวาจะมีการเลือกตั้งใหมโดยเสร็จสมบูรณ 
  อยางไรก็ตาม ในสถานการณสงครามระหวางประเทศ (Foreign War) 
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐโดยคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี อาจประกาศกฎอัยการศึกในอาณาเขต
ที่ถูกคุกคามโดยศัตรู โดยมีเงื่อนไขวาประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐตองเชิญคณะผูเลือกตั้ง (Electoral 
Colleges) มาประชุมและรวบรวมกอตั้งเปนสภาผูแทนราษฎรโดยใหลาชานอยที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได407 
 3.  มาตรการการใชอํานาจ 
 ในรัฐบัญญัติลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1878 ไดกําหนดมาตรการการใชอํานาจในการ
ประกาศกฎอัยการศึกไวดังนี ้
 ประการแรก ทันทีที่ไดมีการประกาศกฎอัยการศึก อํานาจของตํารวจและอํานาจ
หนาที่อื่นใดที่เปนของเจาหนาที่พลเรือนในการรักษาความสงบเรียบรอย จะตองสงผานอํานาจโดย
ทั้งหมดนี้ใหแกเจาหนาที่ทหาร อยางไรก็ตาม เจาหนาที่พลเรือนยังคงปฏิบัติตามอํานาจหนาที่นั้น
ตอไป หากอํานาจและหนาที่นั้นไมไดถูกเพิกถอนโดยเจาหนาที่ทหาร408 
 ประการที่สอง ศาลทหารมีเขตอํานาจศาลเหนือคดีอาญาและความผิดที่ไดกระทําตอ
ความปลอดภัยแหงสาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ และความสงบเรียบรอยสาธารณะ ไมวาผูกระทําจะอยูใน
สถานะตัวการและผูสมรูรวมคิดก็ตาม409 
 ประการที่สาม เจาหนาที่ทหารมอีํานาจ 1. ดําเนินการคนในบานของประชาชนทั้งใน
เวลากลางวันและกลางคืน 2. เนรเทศบุคคลซึ่งถูกตัดสินวากระทําความผิดซึ่งไมมีถิ่นพํานักในพื้นที่ที่
ไดมีการประกาศกฎอัยการศึก 3. ออกคําสั่งใหทิ้งอาวุธและยุทโธปกรณและกระทําการคนและ

                                                           
405มาตรา 1 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1878 
406มาตรา 2 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1878 
407มาตรา 3 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1878 
408มาตรา 7 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1849 
409มาตรา 8 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1849 
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เคลื่อนยายอาวุธยุทโธปกรณนั้น 4. หามมิใหเผยแพรสิ่งพิมพ และการชุมนุมซึ่งไดรับการประเมินวามี
ลักษณะที่จะสงเสริมใหกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือสนับสนุนการกอการจลาจล410 
 ประการที่สี่ แมวาจะมีการประกาศกฎอัยการศึก ประชาชนก็ยังสามารถใชสิทธิ
ตามที่รัฐธรรมนูญใหการรับรองไวไดตามปกติ เวนแตการใชสิทธินั้นไดถูกระงับโดยบทบัญญัติมาตรา
กอนหนานี้411 
 ประการที่หา ภายหลังการยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึก ศาลทหารยังคงมีอํานาจ
พิจารณาคดีอาญาและความผิดซึ่งถือวาอยูในขอบเขตอํานาจการพิจารณาของศาลทหารแลว412 
 อยางไรก็ตาม รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1849 ไดถกูแกไขโดยรัฐบัญญัติ ลง
วันที่ 27 เมษายน ค.ศ.1916 ซึ่งไดระบุและจํากัดอํานาจที่ไดมอบใหคือ อํานาจของศาลทหารเหนือ
พลเมืองจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อไดมีการสถาปนาสันติภาพ ไมวาการประกาศกฎอัยการศึกจะถูก
ยกเลิกอยางเปนทางการหรือไมก็ตาม หากการประกาศกฎอัยการศึกไดอาศัยฐานที่มาจากภัยคุกคาม
ของการกอการกบฏ ศาลทหารจะมีเขตอํานาจเหนือพลเมืองเฉพาะแตในกรณีของความผิดที่ได
กําหนดไวในประมวลกฎหมายธรรมนูญศาลทหาร (Code of Military Justice) หรือในบทบัญญัติ
กฎหมายลายลักษณอักษรอื่น413 
 4.  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการควบคุมการประกาศกฎอัยการศึก 
 1)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดการประกาศกฎอัยการศึก 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 มาตรา 36 ไดกําหนดขอบเขต
ระยะเวลาการประกาศกฎอัยการศึกไววา ตองไมเกินกวา 12 วัน และจะสิ้นผลโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุด
กําหนดระยะเวลาดังกลาว เวนแตจะขอความเห็นชอบ414 และไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาใหขยาย
ระยะเวลาใชบังคับเนิ่นนานกวา 12 วัน415 
 2)  การควบคุมการประกาศกฎอัยการศึก 
 การควบคุมการประกาศกฎควบคุมโดยองคกรนิติบัญญัติ 
  รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1878 ไดกําหนดใหองคกรนิติบัญญัติคือ 
รัฐสภาทําหนาที่ควบคุมการประกาศกฎอัยการศึกไวสองกรณี คือ 
 กรณีแรก ใหอํานาจรัฐสภาในการพิจารณาการขยายระยะเวลาการประกาศกฎ
อัยการศึก ซึ่งการประกาศกฎอัยการศึกครั้งแรกเปนอํานาจของฝายบริหาร โดยทําในรูปแบบของรัฐ
กฤษฎีกามีจํานวน 12 วัน แตหากฝายบริหารจะขยายระยะเวลาการประกาศกฎอัยการศึกออกไปอีก

                                                           
410มาตรา 9 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1849 
411มาตรา 11 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1849 
412มาตรา 13 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1849 
413Max Radin, op. cit., p. 639. 
414มาตรา 1 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1878 “At the expiration of this 

period, the state of siege ceases automatically, unless a new law shall prolong its effects.” 
415มาตรา 36 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 บัญญัติวา “การ

ขยายระยะเวลาการใชกฎอัยการศึกเกินกวาสิบสองวันจะตองไดรับอนุมัติจากรัฐสภา” 
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เกินกวาสิบสองวันจะตองไดรับการอนุมัติจากรัฐสภา ซึ่งหลักการในกรณีนี้รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ค.ศ.1958 มีเจตนารมณใหเปนการถวงดุลอํานาจกันระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ416 
 กรณีที่สอง ในกรณีที่รัฐสภาอยูในระหวางการปดสมัยประชุมตามมาตรา 2 ของ
รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1878 เมื่อประธานาธิบดีมีความจําเปนตองประกาศกฎอัยการศึก
โดยคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี สภาจะตองจัดการประชุมเพื่อพิจารณาการประกาศกฎอัยการศึกโดย
อัตโนมัติภายในสองวันตอมา และในกรณีที่ประธานาธิบดีประกาศกฎอัยการศึกเมื่อเกิดสงคราม
ตางประเทศ ซึ่งอยูในระหวางการยุบสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา 3 ของรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 
เมษายน ค.ศ.1878 สภาผูแทนราษฎรจะตองดําเนินการจัดตั้งกันขึ้นใหม (Reassemble) เพื่อ
พิจารณาการคงอยูหรือยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึก หากมีความเห็นที่แตกตางกันระหวางทั้งสอง
สภา การประกาศกฎอัยการศึกจะมีผลยกเลิกโดยอัตโนมัติทันท4ี17 
 ประการที่สอง การควบคุมโดยองคกรตุลาการ 
 ในรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1849 และรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 เมษายน
ค.ศ.1878 ไมไดกําหนดใหองคกรตุลาการมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมหรือตรวจสอบการประกาศกฎ
อัยการศึก อาจเนื่องมาจากไดมีการยอมรับกันวาการประกาศกฎอัยการศึกเปนการกระทําของรัฐบาล 
(Acte de Gouvernement) หรือการกระทําทางการเมือง (Acte Politique) ศาลจึงไมมีอํานาจ
พิจารณาตรวจสอบการกระทําของฝายปกครองดังกลาว แมวาฝายบริหารจะประกาศกฎอัยการศึก
โดยปราศจากเหตุผลที่เปนไปไดก็ตาม แตเปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติที่จะดําเนินการปองกันการใช
อํานาจพิเศษในกรณีนี้418 อยางไรก็ตาม ศาลปกครองฝรั่งเศสไดยืนยันอํานาจในการตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายของมาตรการที่ใชในระหวางการประกาศกฎอัยการศึก419 คือการฟองกรณี
ฝายปกครองทําเกินอํานาจ (Le Recours Pour Excès de Pouvoir) ซึ่ง เปนกระบวนการทาง
กฎหมายปกติที่ดําเนินการตอการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งศาลปกครองสูงสุด (Conseil 
d’Etat) จะยกเลิกมาตรการที่ทําเกินอํานาจของเจาหนาที่และพรอมกับชดใชคาเสียหายใหแก
ประชาชนผูไดรับความเสียหาย420  

                                                           
416จินตนา ดํารงคเลิศ, การเมืองฝรั่งเศสสมัยสาธารณรัฐท่ี 5 (กรุงเทพมหานคร: วี พริ้น 

(1991), 2551), หนา 44. 
417มาตรา 5 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1878  บัญญัติวา “In the occasions 

foreseen by article 2 and 3, the Chambers, as soon as they shall have reassembled, 
shall maintain or lift the state of siege. In the event of a disagreement between 
them, the state of siege is lifted automatically.” 

418Clinton L. Rossiter, op. cit., p. 89. 
419ปยบุตร แสงกนกกุล, บทวิเคราะห พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 โดยอาจารยปยบุตร แสงกนกกุล, คนวันที่ 4 มิถุนายน 2550 จาก http://www.pub-
law.net/Publaw/view.asp?PublawIDS=886 

420Clinton L. Rossiter, op. cit., p. 89. 
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 การฟองคดีที่ฝายปกครองทําเกินอํานาจนี้จึงเปนมาตรการที่สําคัญประการหนึ่ง
ของระบบนิติรัฐ เนื่องจากเปนกระบวนการควบคุมใหบรรดาการกระทําทั้งหลายของฝาย ปกครอง
เปนไปตามกฎหมายมิใหฝายปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจแลว ยังเปนการปกปองสิทธิของ 
ประชาชนอีกดวย421 
 กรณีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน (L’état d’urgence)  
 ในกรณีที่มีสถานการณฉุกเฉินอยางรายแรงอันเปนภัยคุกคามตอความสงบเรียบรอย
หรือมีภัยพิบัติสาธารณะ อาจมีการประกาศใหประเทศหรือบางสวนของประเทศอยูในสถานการณ
ฉุกเฉินได กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกาศสถานการณฉุกเฉินในกรณีนี้ คือ รัฐบัญญัติ เกี่ยวกับ
สถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1955 (Loi n 55-385 du 3 Avril 1955 
Relatif à l’état d’urgence) 
 4.2.1.3  ขอความเบื้องตน 
 รัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1955
ประกอบดวยบทบัญญัติทั้งสิ้น 17 มาตรา โดยแยกออกเปนสองสวน สวนแรก เปนเรื่องหลักเกณฑ
วิธีการ ขอบเขตระยะเวลา และผลของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน (มาตรา 1-14) และสวนที่สอง
เปนเรื่องการใชบังคับรัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินฉบับนี้ในดินแดนที่เปนของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส (มาตรา 17 ทั้งนี้ มาตรา 15-16 ไดรับการยกเลิกแลว) 
 รัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1955
เปนกฎหมายพิเศษที่บัญญัติออกมาเพื่อแกไขปญหาเมื่อคราวเกิดความไมสงบในแอลจีเรีย รัฐบัญญัตินี้
จึงถือวามีจุดกําเนิดมาตั้งแตครั้งกระนั้น และยังคงมีผลใชบังคบจนถึงปจจุบัน โดยมีหลักการพื้นฐาน
เปนการเพิ่มอํานาจบางประการใหแกฝายปกครองในกรณีเกิดวิกฤตการณ หรือมีภัยพิบัติสาธารณะ 
ซึ่งอํานาจตาง ๆ ก็จะมีการมอบใหแกขารัฐการพลเรือน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูวาการจังหวัด (Le 
Préfet) เชน อํานาจในการหามการสัญจรของบุคคลและยานพาหนะ การหามเขาไปในพ้ืนที่ที่กําหนดฯลฯ 
เพื่อใหการดําเนินการนําความสงบกลับคืนสูสังคมโดยเร็ว 
 4.2.1.4  หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน 
  1)  ความหมายของคํานิยาม “สถานการณฉุกเฉิน”  
  กฎหมายที่ใหอํานาจรัฐในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน คือ รัฐบัญญัติ
เกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1955 อยางไรก็ตาม รัฐบัญญัติ
เกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินดังกลาว ก็ไมไดใหคําอธิบายความหมายของคําวาสถานการณฉุกเฉินไว
เชนกัน ระบุเงื่อนไขเพียงแตวา สถานการณในขณะนั้นจะตองเปนภยันตรายอยางรายแรง (Peril 
Imminent) อันเปนภัยตอความสงบเรียบรอย (L’ordre Public) หรือเหตุการณที่มีลักษณะเปนภัย
พิบัติสาธารณะ 
 
 

                                                           
421นันทวัฒน บรมานันท, หลักการพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส (กรุงเทพมหานคร: 

วิญูชน, 2547), หนา 157-158. 
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 2)  วิธีการและเง่ือนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 (1)  วิธีการในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 รัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 เมษายน 
ค.ศ.1955 ไดกําหนดวิธีการประกาศสถานการณฉุกเฉินไววา จะตองกระทําโดยประกาศเปนรัฐ
กฤษฎีกาที่พิจารณาออกในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (Décret en Conseil des Ministers)422 และ
สามารถประกาศใชบังคับไดโดยตลอดทั่วประเทศ หรือบางสวนของสาธารณรัฐก็ได ในเขตจังหวัด 
(Department) รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นโพนทะเลที่จัดตั้ งขึ้นตามมาตรา 74 แหง
รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝร่ังเศส ค.ศ.1958 ตลอดจนในดินแดนคาลิโดเนียใหม (Nouvelle-Calédonie)423 
 (2)  เงื่อนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 เงื่อนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน สามารถจําแนกออกไดเปน 
2 ประเภท คือ เงื่อนไขทางดานเนื้อหา และเงื่อนไขทางดานรูปแบบหรือแบบพิธ ี
 (2.1)  เงื่อนไขทางดานเนื้อหา 
 รัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 
เมษายน ค.ศ.1955 ไดกําหนดเงื่อนไขของการประกาศสถานการณฉุกเฉินไดในกรณีมีภยันตราย
รายแรงอันกระทบตอความสงบเรียบรอยสาธารณะ หรือมีเหตุการณที่มีลักษณะเปนภัยพิบัติ
สาธารณะ424 
 (2.2)  เงื่อนไขทางดานรูปแบบหรือแบบพิธ ี
 ประการแรก รัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 
ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1955 กําหนดวา การประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งแรกใหกระทําโดย
ประกาศเปนรัฐกฤษฎีกา ซึ่งหมายความวาเปนอํานาจของฝายบริหาร 
 ประการที่สอง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินออกไปเกินกวาสิบสองวันใหกระทําโดยประกาศเปนรัฐบัญญัติ (La Loi) ซึ่งหมายความวาเปน
อํานาจของฝายนิติบัญญัติ 

                                                           
422มาตรา 2 แหงรัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 เมษายน

ค.ศ.1955 ซึ่งการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่ตองกระทําโดยรัฐกฤษฎีกาที่ไดพิจารณาออกในที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีนี้ ประธานาธิบดีเปนผูลงนามในรัฐกฤษฎีกา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 มาตรา 13 และมีนายกรัฐมนตรีมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นแลวแต
กรณี เปนผูลงนามรวมกับประธานาธิบดี ตามมาตรา 19 แหงรัฐธรรมนูญฯ เชนเดียวกันกับการ
ประกาศกฎอัยการศึก 

423มาตรา 1 แหงรัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 เมษายน 
ค.ศ.1955 

424มาตรา 1 แหงรัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวนัที่ 3 เมษายน 
ค.ศ.1955 
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 แตอยางไรก็ดี ไมวาจะเปนการออกรัฐกฤษฎีกาประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
หรือออกรัฐบัญญัติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไป จะตองกําหนดเปน
บทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับ  
 ประการแรก การกําหนดใหอํานาจแกองคกรทางปกครองในการออกคําสั่ง
ใหมีการตรวจคนแหลงที่อยูอาศัยทั้งกลางวันและกลางคืน 
 ประการที่สอง ในการกําหนดมาตรการใด ๆ เพื่อเปนการควบคุมหนังสือพิมพ 
หรือเอกสารสิ่งพิมพในทุกลักษณะ รวมถึงการควบคุมการออกรายการวิทยุ การถายทอดภาพยนตร 
และการแสดงละครเวท4ี25 
 3)  มาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน 
 รัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 เมษายน 
ค.ศ.1955 ไดกําหนดมาตรการการใชอํานาจไววา การประกาศสถานการณฉุกเฉินนี้จะเปนการให
อํานาจแกผูวาการจังหวัดในเขตพื้นที่จังหวัดที่ไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามมาตราสองของ
รัฐบัญญัตินี้คือ 
 ประการแรก ในการสั่งหามการสัญจรของบุคคล หรือยานพาหนะในสถานที่
และในชวงเวลาที่กําหนดโดยกฎหรือคําสั่ง 
 ประการที่สอง ในการกําหนดพื้นที่คุมครอง หรือพื้นที่ที่มีความปลอดภัยที่มี
การวางระเบียบการใชชีวิตของบุคคล 
 ประการที่สาม ในการสั่งหามการเขามาอาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาวของบุคคล
ที่พยายามขัดขวางการปฏิบัติงานของรัฐ426 
  นอกเหนือจากอํานาจของผูวาการจังหวัดซึ่งรัฐบัญญัตินี้ใหอํานาจในการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดในทุกกรณีแลว รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยยังมี
อํานาจกําหนดใหบุคคลที่อาศัยอยูในโซนพื้นที่ตามประกาศในรัฐกฤษฎีกาที่มีการกระทําที่เห็นไดวา
เปนอันตรายตอความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในพื้นที่ท่ีกําหนดตามมาตรา 5 ของรัฐบัญญัตินี้ 
เขาไปอยูในเขตการปกครองหนึ่ง ๆ หรือในพื้นที่ที่กําหนดไว ซึ่งจะตองใหผูที่ถูกบังคับนี้ไดอาศัยอยูใน
เขตชุมชนหรือใกลเขตชุมชน แตฝายปกครองจะตองกําหนดมาตรการเพื่อจัดใหมีสิ่งยังชีพแกบุคคลที่
ถูกจํากัดพื้นที่ รวมไปถึงบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกลาวดวยเชนกัน แตไมวากรณีใดก็ตาม การ
กําหนดใหอยูในเขตพื้นที่ดังกลาวนี้ จะตองไมสงผลใหเปนการตั้ง “คาย” (Camps) หรือพื้นที่สําหรับ
การกังขัง (Détenues) บุคคลที่ระบุตามวรรคกอน427 
  อยางไรก็ตาม บุคคลที่ถูกบังคับหามเขามาอาศัยอยูในพื้นที่คุมครองหรือ
พื้นที่ที่มีความปลอดภัยตามมาตรา 5(3) หรือบังคับใหบุคคลอันมีการกระทําที่เห็นไดวาเปนอันตราย
ตอความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในพื้นที่ที่กําหนด เขาไปอยูในเขตการปกครองหนึ่งหรือใน         
พื้นที่ที่กําหนดไวตามมาตรา 6 สามารถรองขอตอคณะกรรมการ เพื่อใหพิจารณาถอนมาตรการนั้น ๆ 

                                                           
425มาตรา 11 แหงรัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1955 
426มาตรา 5 แหงรัฐบัญญัติเก่ียวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที ่3 เมษายน ค.ศ.1955 
427มาตรา 6 แหงรัฐบัญญัติเก่ียวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที ่3 เมษายน ค.ศ.1955 
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ได ทั้งนี้ การกําหนดองคคณะ วิธีการคัดเลือก และเงื่อนไขการทํางานของคณะกรรมการ จะบัญญัติไว
ในรัฐกฤษฎีกาที่ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาแหงรัฐ (Décretion-d’Etat) กอน นอกจากนั้น 
บุคคลที่ถูกบังคับดังกลาวนี้ ยังสามารถฟองคําสั่งทางปกครอง (คําสั่งของคณะกรรมการ) เปนคดีตอ
ศาลปกครองท่ีมีเขตอํานาจได ในการนี้ศาลปกครองจะตองมีคําตัดสินภายในหนึ่งเดือน นับจากท่ีมีการ
ฟองคดีนั้น และหากเปนกรณีอุทธรณคําสั่งของสภาแหงรัฐ (Conseil d’Etat) จะตองมีการพิจารณา
อุทธรณนั้นภายในสามเดือน นับจากที่ไดมีการอุทธรณ หากศาลดังกลาวขางตนไมไดมีคําพิพากษา
ภายในเวลาที่กําหนด มาตรการตาง ๆ ที่ออกมาตามมาตรา 5(3) หรือมาตรา 6 ดังที่ไดกลาวมาขางตน 
จะตองมีผลหยุดการใชบังคับ428 
  นอกจากนั้น ยังเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในกรณีที่
มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินทั่วไปในเขตพื้นที่ทั้งหมด และเปนอํานาจของผูวาการจังหวัด (Le 
Préfet) ในกรณีที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินเฉพาะในพื้นที่เขตจังหวัด สามารถออกคําสั่งใหมี
การปดสถานที่จัดการแสดงเปนการชั่วคราว กําหนดสถานที่ในการดื่มเครื่องดื่ม และสถานที่ในการ
ชุมนุมทุกชนิด ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรณีที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินเปนการทั่วไปหรือเปนการ
เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัด การรวมตัวที่จะชุมนุมกันในลักษณะที่จะกอใหเกิดหรือสงเสริมความไมสงบ
เรียบรอย อาจไดรับการหามไดเชนกัน429 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยยังสามารถสั่งใหมีการเรียกคืนอาวุธ
ประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สี่ และประเภทที่หา ตามที่กําหนดไวในรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 18 เมษายน 
ค.ศ.1939 ซึ่งอาวุธประเภทที่หาที่ถูกเรียกคืนตามบทบัญญัติดังกลาวขางตนนี้ จะตองมีการออก
หลักฐานแสดงการรับคืนอาวุธดวย430 
 4)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการควบคุมการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน 
 (1)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุด 
 การประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งแรกที่กระทําโดยรัฐกฤษฎีกาตาม
มาตรา 2 จะมีผลใชบังคับเปนระยะเวลาเพียง 12 วัน การที่จะขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินออกไปเกินกวาสิบสองวันจะกระทําไดก็ตอเมื่อประกาศเปนรัฐบัญญัติ (La Loi) 
เทานั้น และจะตองกําหนดระยะเวลาที่แนนอน431 โดยรัฐบัญญัติดังกลาวจะสิ้นผลการใชบังคับทันที 
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาสิบหาวัน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีลาออก หรือมีการประกาศยุบสภา
ผูแทนราษฎร (L’ascemblée Nationale)432 
  นอกจากนี้ รัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 
เมษายน ค.ศ.1955 ยังไดกําหนดไวอีกวา มาตรการตาง ๆ ที่ใชบังคับตามรัฐบัญญัตินี้จะมีผลสิ้นสุด

                                                           
428มาตรา 7 แหงรัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1955 
429มาตรา 8 แหงรัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1955 
430มาตรา 9 แหงรัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1955 
431มาตรา 3 แหงรัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1955 
432มาตรา 4 แหงรัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1955 
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การใชบังคับในเวลาเดียวกันกับที่การประกาศสถานการณฉุกเฉินไดสิ้นสุดลง แตอยางไรก็ดี หลังจากที่
ไดมีการยกเลิกมาตรการฉุกเฉินดังกลาว ศาลทหารยังคงมีอํานาจพิจารณาคดีอาญา (โทษฉกรรจ) และ
คดีความผิดลหุโทษที่ไดมีการยื่นฟองคดีตอศาลทหารไวแลว433 
 (2)  การควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 (2.1)  การควบคุมโดยองคกรนิติบัญญัต ิ
 รัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 
เมษายน ค.ศ.1955 ไดกําหนดใหองคกรนิติบัญญัติ คือรัฐสภาทําหนาที่ควบคุมการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน แมวาการประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งแรก จะเปนอํานาจของฝายบริหารโดย
ทําในรูปแบบของรัฐกฤษฎีกาที่ตองผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (Décretion en Conseil 
des Ministers) แตหากฝายบริหารจะขยายเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปอีกเกินกวา
สิบสองวันจะตองไดรับการอนุมัติจากรัฐสภา กลาวคือ ตองกระทําหรือประกาศเปนรัฐบัญญัติ (La 
Loi) เทานั้น ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการขยายระยะเวลาในการประกาศกฎอัยการศึก 
 (2.2)  การควบคุมโดยองคกรตุลาการ 
 รัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 
เมษายน ค.ศ.1955 ไมไดกําหนดใหองคกรตุลาการมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินได เพราะในระบบกฎหมายฝรั่งเศสถือวากรณีการประกาศสถานการณฉุกเฉินเปน
การประกาศเพื่อใชบังคับกฎหมาย กลาวคือ เปนการประกาศเพื่อใชบังคับรัฐบัญญัติเกี่ยวกับ
สถานการณฉุกเฉินดังกลาวนั่นเอง กรณีจึงถือวาเปนการกระทําของรัฐบาล (Acté de Gouvernement) 
ที่มีลักษณะเปนเรื่องทางการเมือง (Nature Politique) ซึ่งไมอาจนําคดีมาฟองตอศาลปกครองได แต
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบทางการเมืองที่รัฐบาลมีตอรัฐสภา แตอยางไรก็ตาม หากเปน
คําสั่งหรือมาตรการที่ฝายบริหารออกมาเพื่อดําเนินการในระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
คําสั่งหรือมาตรการเหลานี้ก็สามารถที่จะนํามาฟองคดีตอศาล  เพื่อใหตรวจสอบวาเปนไปตามหลัก
ความชอบดวยกฎหมายหรือไม ซึ่งเปนกระบวนการทางกฎหมายที่เปดโอกาสใหศาลปกครองเพิกถอน 
(Annulation) นิติกรรมทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย ในกรณีที่ฝายปกครองทําเกินอํานาจ (Le 
Recours Pour Excès de Pouvoir)434 หรือเปนมาตรการที่เกินสมควรแกเหตุอยางรายแรง435 
 จากการศึกษาระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทําใหทราบวา ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสไดมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชอํานาจใน
สถานการณฉุกเฉิน (Emergency Powers) อยู 3 ระดับดวยกัน คือ นอกจากการใชอํานาจพิเศษของ
ประธานาธิบดีในกรณีที่เกิดวิกฤตการณรายแรงของชาติ ที่เรียกในภาษาฝรั่งเศสวา Presidential 
Pouvoirs Exceptionnels (Exception Powers) ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (ค.ศ.1958) มาตรา 
16 ยังมีการประกาศกฎอัยการศึก (State of Siege) ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (ค.ศ.1958) มาตรา 

                                                           
433มาตรา 14 แหงรัฐบัญญัตเิกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1955 
434นันทวัฒน บรมานันท, หลักการพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, หนา 157. 
435ปยบุตร แสงกนกกุล, บทวิเคราะห พ.รก. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ.2548, โดยอาจารยปยบุตร แสงกนกกุล, หนา 3. 
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36 และในรัฐบัญญัติลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1878 และทายสุดคือการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ตามที่ไดกําหนดไวในรัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน (Loi Instituant un état d’urgence of 
1955) ซึ่งรัฐบัญญัติทั้งสองฉบับดังกลาวมีมากอนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ค.ศ.1958 การประกาศกฎ
อัยการศึก (State of Siege) จะสามารถประกาศไดเมื่อมีภัยคุกคามฉับพลันอันเนื่องมาจากสงคราม
ตางประเทศ หรือการกอกบฏโดยใชอาวุธ การพิจารณาตัดสินใจประกาศกฎอัยการศึกจะกระทําโดย
รัฐบาล แตการขยายระยะเวลาการประกาศกฎอัยการศึกออกไปอีกเกินกวา 12 วันแรกเริ่มจะตอง
ไดรับการอนุมัติจากรัฐสภา ผลการใชบังคับที่สําคัญของการประกาศกฎอัยการศึกก็คือ การถายโอน
อํานาจจากพลเรือนไปสูเจาหนาที่ทหาร อํานาจเหลานี้รวมถึงอํานาจที่มีเหนือตํารวจและความ
รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบรอย (รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพของการ
ชุมนุม และเสนอแนะการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพกอนเผยแพร) อํานาจศาลในคดีอาญาและในคดีซึ่ง
เจาหนาที่ทหารไดตกอยูในสภาพที่ถูกทําลาย และการเพิ่มอํานาจรักษาความสงบเรียบรอย เชน สิทธิ
ในการคนเคหสถานของพลเรือนท้ังในเวลากลางวันหรือกลางคืน สวนอํานาจอื่น ๆ ทั้งหมดก็ยังคงเปน
อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ฝายพลเรือน อีกทั้งสิทธิและเสรีภาพตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญก็ยังคงมีผลใช
บังคับอยู 
 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินไดกําหนดเงื่อนไขวา การประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินจะสามารถประกาศไดโดยรัฐบาลในพื้นที่ทั้งหมดหรือบางสวนของประเทศ รวมถึงจังหวัดโพน
ทะเล (Non-Metropolitan Departments D’outré-mer) ในกรณีที่เกิดอันตรายอยางฉับพลันอัน
เนื่องมาจากการประทุษรายอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอย หรือในสถานการณที่อาจจะถือเสมือน
เปนภัยพิบัติสาธารณะเชนเดียวกันกับในกรณีของการประกาศกฎอัยการศึก การขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปอีกเกินกวา 12 วันแรกเริ่มจะตองไดรับการอนุมัติจากรัฐสภา ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับระยะเวลาที่ชัดเจนของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ใน
ระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ผูวาการจังหวัด (Le Préfet) นั่นคือเจาหนาที่ระดับสูงซึ่งเปน
ตัวแทนของรัฐในระดับทองถิ่นจังหวัด (Départment)436 มีอํานาจในการกําหนดการหามออกจาก
เคหสถานในเวลากลางคืน (Curfew) และขอจํากัดอื่น ๆ เกี่ยวกับเสรีภาพในการเคลื่อนไหว 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับมอบสิทธิใหทําการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องการคุมขังดวย
การกักบริเวณ ณ ที่ใดที่หนึ่งที่ไมใชคุกหรือเรือนจํา (House Arrest) และออกคําสั่งยึดอาวุธบาง
ประเภท นอกจากนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือผูวาการจังหวัดสามารถที่จะออกคําสั่ง
ปดสถานที่ในการชุมนุมทุกชนิดเปนการชั่วคราว และหามการรวมตัวชุมนุมกันที่อาจทําลายความสงบ
เรียบรอย รัฐบัญญัติที่ประกาศสถานการณฉุกเฉินยังสามารถที่จะเสนอแนะการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ
กอนเผยแพร 
 สถานการณฉุกเฉินจะมีความคลายคลึงกับการประกาศกฎอัยการศึก (ไมวาจะเปน
การประกาศ การขยายระยะเวลา และขอจํากัดในสิทธิและเสรีภาพบางประการที่เกี่ยวของ) จะมีขอ

                                                           
436จังหวัดเปนทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเขตปกครองสวนภูมิภาคในท่ีเดียวกัน;

นันทวัฒน บรมานันท, คําอธิบายศัพทกฎหมายมหาชน ฝรั่งเศส-ไทย (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 
2548), หนา 74. 
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แตกตางที่สําคัญอยูตรงประการที่วาในระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉินจะไมมีอํานาจหนาที่ใด
ที่โอนไปยังเจาหนาที่ทหารโดยอัตโนมัติ และขอแตกตางอีกประการหนึ่งก็คือ จนถึงปจจุบันนี้การ
ประกาศกฎอัยการศึกยังไมเคยไดรับการนํามาใชในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสเลย แตในขณะที่การ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินไดถูกนํามาใชในเหตุการณหลาย ๆ เหตุการณดวยกันในทั้งสองอาณานิคม 
(อัลจีเรีย ในป ค.ศ.1955 และ New Caledonia ในป ค.ศ.1985) และในแผนดินประเทศสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส (เหตุการณที่ผานมาเร็ว ๆ นี้ ระหวางวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ.2005 และวันที่ 4 มกราคม 
ค.ศ.2006 ซึ่งทั้งสองเหตุการณไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินในระหวางและภายหลังที่เกิดการ
จลาจลของพลเรือน และเหตุการณลาสุด ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ.2015 ที่มีกลุมคนรายกอเหตุ
โจมตีกลางกรุงปารีส (Paris Attacks) ซึ่งสงผลใหมีผูเสียชีวิตอยางนอย 127 คนและบาดเจ็บเปน
จํานวนมาก) 
 การประกาศกฎอัยการศึกและการประกาศสถานการณฉุกเฉินจะเปนการโอนอํานาจ
ที่จําเปนใหแกรัฐบาล (หรือใหแกเจาหนาที่ทหารในกรณีกฎอัยการศึก) แตก็มีการกําหนดขอบเขตใน
การใชอํานาจดังกลาววา อํานาจและหนาที่ในสถานการณฉุกเฉินควรมีระยะเวลาที่จํากัด (Limited 
Duration) จึงอาจกลาวไดวา ระบบกฎหมายของฝรั่งเศส (ไมวาจะเปนรัฐบัญญัติวาดวยกฎอัยการศึก
หรือรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน) ไดสะทอนภาพใหเห็นขอผูกพันตนตอหลักความชอบดวย
กฎหมายของการกระทํา (Principle of Legality) และหลักการความมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภา  
(Principle of Parliamentary Supremacy) กลาวคือ รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหรัฐสภาเปนผูมีอํานาจ
ในการขยายระยะเวลาในการประกาศกฎอัยการศึกและสถานการณฉุกเฉิน สวนจะขยายออกไปเปน
จํานวนกี่วันนั้น รัฐธรรมนูญไดใหอํานาจรัฐสภาเปนผูกําหนด แตเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบ
ของตางประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตนั้น จะมีลักษณะที่แตกตางกัน 
โดยสาธารณรัฐแอฟริกาใตจะใชหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (The Supreme Law 
of the Republic) ซึ่งรัฐธรรมนูญจะกําหนดไวเปนการชัดเจนแนนอนเลยวา การขยายการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินใหเปนอํานาจของรัฐสภาและขยายออกไปไดเปนคราว ๆ คราวละ 3 เดือน และ
ศาลจะเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายทั้งการประกาศสถานการณฉุกเฉิน การขยาย
ระยะเวลา รวมถึงการบัญญัติกฎหมายใด ๆ และการปฏิบัติการใด ๆ อันเนื่องมาจากการประกาศนั้น 
ดังที่จะไดกลาวในรายละเอียดในหัวขอของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตตอไป  
 ในทา งตร งกั นข า ม  กา ร ใช อํ า น าจพิ เ ศษของประธ านาธิ บดี  (Pouvoirs 
Exceptionnels) ตามที่กําหนดไวในมาตรา 16 แหงรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น จําเปนตองให
อํานาจเต็มโดยไมมี เงื่อนไข (Carte Blanche) ทั้ งทางดานนิติบัญญัติและทางดานบริหารแก
ประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีอาจตัดสินใจที่จะใชอํานาจพิเศษ หากมีภัยที่คุกคามอยางรายแรง
และในทันทีทันใดตอสถาบันแหงสาธารณรัฐ เอกราชของชาติ บูรณภาพแหงอาณาเขตของสาธารณรัฐ 
หรือการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ และเจาหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญไมอาจจะปฏิบัติ
หนาที่ตามปกติไดอีกตอไป แตกอนที่จะมีการตัดสินใจใชอํานาจเชนวานี้ ประธานาธิบดีจะตอง
ปรึกษาหารืออยางเปนทางการกับนายกรัฐมนตรี ประธานสภาทั้งสอง และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
ประธานาธิบดียังคงมีอํานาจตัดสินใจวาจะใชอํานาจพิเศษเปนระยะเวลานานเทาใด มาตรา 16 ไมได
กําหนดถึง หากโครงสรางปกติของรัฐบาลมีสภาพลมเหลวโดยสิ้นเชิง ประธานาธิบดีจะสามารถใช
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อํานาจพิเศษได แมวารัฐสภายังคงทําหนาที่อยู การกําหนดองคประกอบตาง ๆ เหลานี้ในมาตรา 16 ก็
ยังคงมีประเด็นโตเถียงกันอยูในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส อยางไรก็ดี หากกลาวโดยรวมระบบ
กฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของสาธารณรัฐฝรั่งเศสไดรวมรูปแบบการใช
อํานาจในสถานการณฉุกเฉินสองรูปแบบที่มีความแตกตางกันเขาอยูดวยกัน นั่นคือ ในดานหนึ่ง การ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินและการประกาศกฎอัยการศึกที่คอนขางมีการควบคุมที่ดี โดยกําหนดใหมี
การตรวจสอบและถวงดุล (Checks and Balance) โดยรัฐสภา อีกทั้งมีการปกปองสิทธิมนุษยชน 
สวนอีกดานหนึ่ง เพื่อแกไขปญหาที่มีความวิกฤต การใชอํานาจพิเศษที่มีอํานาจมาก และแทบจะไมมี
การควบคุม (ตามแนวคิดของ Schmitt) ที่ประธานาธิบดีสามารถดําเนินการไดโดยปราศจากการคาน
และดุลอํานาจอยางจริงจัง437 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับลักษณะของการมอบอํานาจพิเศษใหแก
บุคคลคนเดียวเปนผูแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในยามที่ประเทศมีวิกฤตการณ ดังเชนรูปแบบของโรมัน 
(Roman Model) ในอดีตที่ฝรั่งเศสไดรับอิทธิพลแนวคิดดังกลาวมาพัฒนาเปนวิธีการของฝรั่งเศสใน
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 16 นี้ ก็จะพบสิ่งที่แตกตางกันระหวางผูเผด็จการโรมัน (Roman 
Dictatorship) ในเรื่องของการแบงแยกอํานาจ โดยหลักการของผูเผด็จการโรมันขึ้นอยูกับหลักการ
ตรวจสอบและถวงดุลระหวางกัน โดยการแบงแยกหนาที่การทํางาน (Division of Labor) กลาวคือ 
การพิจารณาประกาศสถานการณฉุกเฉินเปนหนาที่ของสภาซีเนต อํานาจในการแตงผูเผด็จการเปน
ของกงสุลคนใดคนหนึ่ง สวนการใชอํานาจพิเศษเพื่อแกไขปญหาวิกฤติเปนของผูเผด็จการโรมัน และ
หลักการจํากัดระยะเวลา ซึ่งมีหลักการวาการใชอํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉินควรจะมีการจํากัด
ระยะเวลา โดยผูเผด็จการโรมันจะอยูในตําแหนงไดในระยะเวลาที่จํากดัเพียง 6 เดือนเทานั้น หลักการ
เหลานี้เปนสิ่งสําคัญ เมื่อนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับการใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดี ใน
มาตรา 16 ดังกลาวที่เปนกระแสนิยมรวบอํานาจดังกลาวทั้งหมดใหแกประธานาธิบดี โดยที่ไมมีการ
กําหนดระยะเวลาที่จํากัดการใชอํานาจนี้อีกดวย 
 กลาวโดยสรุป แมรัฐบัญญัตทิี่เกี่ยวกับกฎอัยการศึกและสถานการณฉุกเฉินจะไดมีมา
กอนการกอตั้งหลักเกณฑระหวางประเทศวาดวยสถานการณฉุกเฉิน แตบรรดานักกฎหมายชาว
ฝรั่งเศสกไ็ดพิสูจนใหเห็นวา เมื่อรัฐบาลภายใตรัฐธรรมนูญตองเผชิญกับวิกฤติการณที่ตองมีการลิดรอน
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางหลีกเลี่ยงไมได แตก็มีความเปนไปไดที่จะควบคุมรัฐบาลที่เผชิญ
กับวิกฤติดังกลาว โดยกฎหมายที่ผานการพิจารณามาเปนอยางดีแลวในยามที่สงบโดยเหลา
ผูแทนราษฎร ซึ่งไดรับการคัดเลือกมาจากประชาชน ซึ่งการตรากฎหมายของฝรั่งเศสที่ควบคุมดูแล
การประกาศกฎอัยการศึกและการประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาวก็ไดกระทําตามหลักการนี ้
 
 
 

                                                           
437Anna Khakee, Securing Democracy? A Comparative Analysis of 

Emergency Powers in Europe (Geneva Centre for the Democratic Control of 
Armed Forces (DCAF) Policy Paper-No.30), p. 24, Retrieved November 19, 2010 
from http://www.thepolicypractice.com/cvs/AnnaKhakee.doc 
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 4.2.2  ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดบัญญัติเนื้อหากฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉิน
บรรจุไวในรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ฉบับปจจุบัน จึงนับวาเปนรัฐธรรมนูญที่มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน ที่ เรียกกันโดยทั่วไปวา “รัฐธรรมนูญในภาวะฉุกเฉิน”
(Notstandsverfassung) โดยไดบัญญัติไวอยางละเอียด แยกแยะเปนประเภทตาง ๆ หลายมาตรา
ดวยกัน438 
 4.2.2.1  ขอความเบื้องตน 
 รัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี หรือมีชื่อเรียกวา Grundgesetz (กฎหมาย
พื้นฐาน) ประกอบดวยบทบัญญัติทั้งสิ้น จํานวน 146 มาตรา โดยแยกออกเปน 11 หมวด ดังนี้ หมวดที่ 1 
(มาตรา 1-19) เปนเรื่องสิทธิพื้นฐาน (Basic Rights) หมวดที่ 2 (มาตรา 20-37) เปนเรื่องสหพันธรัฐ
และมลรัฐ (The Federation and the Länder) หมวดที่ 3 (มาตรา 38-49) เปนสภาผูแทนราษฎร 
(The Bundestag) หมวดที่ 4 (มาตรา 50-53) เปนเรื่องสภาที่ปรึกษาของสหพันธรัฐ (The Bundesrat) 
หมวดที่ 4 ก (มาตรา 53 ก) เปนเรื่องคณะกรรมาธิการรวม (The Joint Committee) หมวดที่ 5 
(มาตรา 54-61) เปนเรื่องประธานาธิบดีสหพันธรัฐ (The Federal President) หมวดที่ 6 (มาตรา 
62-69) เปนเรื่องรัฐบาลสหพันธรัฐ (The Federal Government) หมวดที่ 7 (มาตรา 70-80) เปน
เรื่องอํานาจนิติบัญญัติของสหพันธรัฐ (Federal Legislation and Legislative Procedures) หมวด
ที่ 8 (มาตรา 83-90) เปนเรื่องการใชกฎหมายสหพันธรัฐและการบริหารจัดการสหพันธรัฐ (The 
Execution of Federal Laws and the Federal Administration) หมวดท่ี 8 ก (มาตรา 91 ก-91 จ) 
เปนเรื่องงานรวม (Joint Tasks) หมวดที ่9 (มาตรา 92-104) เปนเรื่องฝายตุลาการ (The Judiciary) 
หมวดที่ 10 (มาตรา 104 ก-115) เปนเรื่องการเงิน (Finance) หมวดที่ 10 ก (มาตรา 115 ก-115 ฎ) 
เปนเรื่องสถานการณฉุกเฉินในภาวะปองกันประเทศ (State of  Defence) และหมวดสุดทายคือ
หมวดที่ 11 (มาตรา 116-146) เปนเรื่องบทเฉพาะกาลและบทสรุปสุดทาย (Transitional and 
Concluding Provisions) 
 รัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีที่มาจากประวัติศาสตรเมื่อครั้งสงคราม
โลกครั้งที่สอง ประเทศเยอรมนีไดพายแพสงครามและถูกควบคุมโดยฝายสัมพันธมิตร ซึ่งไดประชุมกัน
และมีมติใหกอตั้งเยอรมันตะวันตกเปนรูปแบบสหพันธรัฐ อีกทั้งใหมีการรางรัฐธรรมนูญเพื่อใชบังคับ
ในเขตปกครองของสัมพันธมิตร สภาที่ปรึกษาทําหนาที่รัฐสภา (Parliamentary Council หรือ 
Parlamentarischer Rat) ซึ่งมีนาย Konrad Adenauer เปนประธานทีป่รึกษาดังกลาว ไดดําเนินการ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญตามกรอบของเอกสารที่ เรียกวา “เอกสารแฟรงค เฟรต” (Frankfurt 
Documents หรือ Frankfurter Dokumente) ซึ่งเอกสารดังกลาวนี้ไดผานการเห็นชอบจากกลุม
ประเทศฝายสัมพันธมิตรที่ควบคุมเขตเยอรมนีตะวันตก เปนการกําหนดกรอบเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ

                                                           
438วรเจตน ภาคีรัตน, คําสอนวาดวยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพเดือนตุลา, 2555), หนา 219. 
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และเงื่อนไขการยอมรับรัฐธรรมนูญ439 และจากเจตนารมณเดิมตองใหเปนรัฐธรรมนูญชั่วคราวใช
บังคับเฉพาะในเขตปกครองของฝายสัมพันธมิตรในภาคตะวันตกของประเทศเยอรมนี จนกวาจะมีการ
รวมเขตเยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออกเขาดวยกัน440 ดังนั้น เมื่อประกาศใชวันที่ 23 
พฤษภาคม ค.ศ.1949 รัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจึงมีชื่อเรียก “กฎหมายพื้นฐาน” 
(Basic Law) แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  หรือในภาษาเยอรมันเรียกวา “Grundgesetzfuer die 
Bundesrepblik Deutschland” ซึ่งใชตัวยอวา GG โดยมีสภาพบังคับเปนกฎหมายสูงสุด กฎหมาย
อื่นใดจะขัดหรือแยงกับกฎหมายพื้นฐานนี้ไมได และเปนกฎหมายแมบทที่กําหนดโครงสรางในการ
ปกครองประเทศ หลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน และกําหนดองคกรในรัฐธรรมนูญ รวมถึง
อํานาจหนาที่ขององคกรเหลานั้น441 
 อยางไรก็ตาม เมื่อมีการรวมประเทศเปนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีในป ค.ศ.1990 
ก็ไมไดมีการยกเลิกกฎหมายพื้นฐานนี้แตประการใด รัฐตาง ๆ ในเขตเยอรมนีทั้งตะวันตกและ
ตะวันออกตางก็ไดใหการยอมรับกฎหมายพื้นฐานดังกลาวเปนกฎหมายสูงสุดของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี และมีฐานะเสมือนเปนรัฐธรรมนูญที่มีผลใชบังคับมาจนถึงทุกวันนี้442 ซึ่งตอไปนี้จะเรียก
รัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีโดยใชชื่อวา “กฎหมายพื้นฐาน” (Grundgesetz) แหงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีแทน 
 4.2.2.2  หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน 
 แตเดิมมา กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมไดมีบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน เชน วิกฤติการณเกี่ยวกับการโจมตี (Attack) หรือความพยายามกอการ
กบฏเอาไว เนื่องจากประวัติศาสตรอันเจ็บปวดจากมาตรา 48 แหงรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐไวมาร 
(Weimar Constitution) ที่ผานมาในอดีต แตครั้นเมื่อไดมีการแกไขกฎหมายพื้นฐานแหงสาธารณรัฐ
เยอรมนี ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ.1968 ก็ไดมีการเพิ่มบทบัญญัติวาดวยสถานการณ
ฉุก เฉิน (Emergency Clause) หรือที่ เ รี ยกกันโดยทั่ ว ไปว า  “รั ฐธรรมนูญในภาวะฉุกเฉิน” 
(Notstandsverfassung) ไวในหมวดที่ 10 ก ซึ่งเปนเงื่อนไขประการหนึ่งของกองกําลังสัมพันธมิตร
กอนที่จะมีการถายโอนอํานาจอธิปไตยอยางสมบูรณใหแกสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งนี้ก็เพื่อจะ
เปนหลักประกันความปลอดภัยในระหวางการคงกองกําลังทหารไวในเยอรมัน รวมทั้งใหมีการขยาย
อํานาจของฝายบริหารเพื่อเปนหลักประกันแกรัฐบาลสหพันธรัฐใหสามารถปฏิบัติการในสถานการณ
วิกฤติ เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การกอการจลาจล หรือสงคราม ฯลฯ ได ทั้งนี้ ในระหวางที่ไดมีการ
นําเสนอรางกฎหมายดังกลาว ก็ไดมีการคัดคานตอรางกฎหมายดังกลาวอยางรุนแรงจากพรรค

                                                           
439นรินทร อิธิสาร, 60 ป กฎหมายพื้นฐาน-60 JahreGrundgesetz, คนวันที่ 30 
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ประชาธิปไตยเสรี (Free Democratic Party) การเคลื่อนไหวคัดคานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
เยอรมัน (German Student Movement) กลุมที่เรียกชื่อตนเองวา ประชาธิปไตยในยามวิกฤติ 
(Democracy in Crisis) และกลุมสหภาพแรงงาน (Labour Union) 
 1)  ความหมายของคํานิยาม “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” 
 กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมไดใหคําอธิบาย
ความหมายคําวาสถานการณฉุกเฉินสาธารณะไว แตไดจําแนกสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ เปน 2 
ประเภทใหญ ๆ ดังนี ้
  ประเภทแรก สถานการณฉุกเฉินภายใน (The Internal State of 
Emergency) 

  สถานการณฉุกเฉินภายในอาจแบงเปนประเภทยอย ไดแก 
 (1)  สถานการณที่มีความอันตรายตอความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอยสาธารณะ 

 (2)  สถานการณที่มีความอันตรายอันมีสาเหตุมาจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุที่มีความรุนแรงอยางยิ่ง 
 (3)  สถานการณที่มีความอันตรายตอการดํารงอยูซึ่งการปกครอง
ระบอบเสรีประชาธิปไตยอันเปนหลักการและกฎระเบียบในการปฏิบัตพิื้นฐานของสหพันธรัฐและมลรัฐ 

  ประเภทที่สอง สถานการณฉุกเฉินภายนอก (The External State of 
Emergency) 
  สถานการณฉุกเฉินภายนอกอาจแบงประเภทยอย ไดแก สถานการณ
ฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of Defence) และสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึงเครียด 
(State of Tension) สวนความแตกตางระหวางสถานการณฉุกเฉินทั้งสองประเภทนี้ ไดมีการอธิบาย
ความหมายไววา สถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of Defence) จะเกิดขึ้นเมื่อ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีอยูภายใตการโจมตีหรือมีภัยคุกคามอันเกิดจากการโจมตีดวยกองกําลังรบ
ติดอาวุธ (Under Attack by Armed Force or Imminently Threatened with such an Attack) 
สวนสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึงเครียด (State of Tension) นั้นครอบคลุมถึงสถานการณที่เกิดขึ้น
กอนสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of Defence) อาทิเชน สถานการณที่ใกลจะ
เปนสงครามกลางเมือง หรือสถานการณการเตรียมพรอมเพื่อสงครามระหวางประเทศ443 
 2)  เงื่อนไขและวิธีการในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 (1) วิธีการในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Grundgesetz) ได
กําหนดวิธีการประกาศสถานการณฉุกเฉินเฉพาะแตสถานการณฉุกเฉินภายนอก แตไมเครงครัดกับ

                                                           
443Ergun Özbudun and Mehmet Turhan, Emergency Powers and Judicial 

Review in Human Rights and the Functioning of the Democratic Institutions in 
Emergency Situations, Retrieved July 24, 2012 from http://www.venice.coe.Int 
/docs/1995/CDL-STD(1995)012-e.asp  
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การดําเนินการแกปญหาอันเกิดจากภัยที่คุกคามภายใน444 กลาวคือ ในบทบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณ
ฉุกเฉินภายใน (Internal Emergency) ตามมาตรา 91(1) ไมไดกําหนดใหมีวิธีการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินภายในแตอยางใด เพียงแตกําหนดเปนอํานาจของมลรัฐที่เผชิญกับภยันตรายที่ใกลจะถึง ไม
สามารถและไมประสงคจะรับมือตอสูกับภยันตรายดังกลาว อาจขอใชกําลังตํารวจของมลรัฐอื่น หรือ
ขอใชบุคลากรและสิ่งอํานวยความสะดวกของหนวยงานทางปกครองอื่นและของตํารวจตระเวน
ชายแดนแหงสหพันธรัฐ445 แตการประกาศสถานการณฉุกเฉินภายนอก (External State of 
Emergency) กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีกําหนดใหองคกรซึ่งเปนผูแทนของ
ประชาชน (The Representative Body of the People) เปนผูพิจารณาโดยเฉพาะเจาะจง446 
กลาวคือ ใหสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) โดยความเห็นชอบของสภาที่ปรึกษาของสหพันธรัฐ 
(Bundesrat)447 เปนผูพิจารณาตัดสินวาเมื่อที่อาณาเขตของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดตกอยู
ภายใตการโจมตีโดยกองกําลังติดอาวุธ หรือถูกคุกคามอยางกะทันหันจากการโจมตีนั้น ในกรณี
สถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of Defence) การพิจารณาตัดสินเชนวานี้จะตอง
กระทําเมื่อรัฐบาลแหงสหพันธรัฐเปนผูยื่นคําขอมา และตองไดรับการลงคะแนนเสียงขางมากจํานวน
สองในสามของเสียงที่มาลงคะแนน ซึ่งอยางนอยจะตองเปนเสียงขางมากของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร448 สวนกรณีสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึงเครียด (State of Tension) ไดรับการกําหนดไววา 
การใชบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึงเครียด จะกระทําไดตอเมื่อสภา
ผูแทนราษฎรไดพิจารณาลงมติวาสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึงเครียดยังดํารงอยู หรือไดมีการลงมติ

                                                           
444András Jakab, “German Constitution Law and Doctrine on State of 

Emergency-Paradigms and Dilemmas of a Traditional (Continental) Discourse,” 
German Law Journal 5 (2005): 456. 

445Grundgesetz [GG]  Article 91(1) “In order to avert an imminent danger to the 
existence or free democratic basic order of the Federation or of a Land, a Land may 
call upon police forces of other Länder, or upon personnel and facilities of other 
administrative authorities and of the Federal Border Police.” 

446András Jakab, op. cit., p. 457. 
447รศ.ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ ไดใหคําอธิบายวา องคกรฝายนิติบัญญัติประกอบดวยสอง

สภาคือ สภาผูแทนราษฎร (Bundestag) และสภาที่ปรึกษาของสหพันธรัฐ (Bundesrat) ซึ่งสภาที่
ปรึกษาฯ นี้ไมใชสภาสูง หรือวุฒิสภาตามที่เขาใจกันในระบบสองสภาทั่วไป แตเปนสภาที่ทําหนาที่คู
กับสภาผูแทนราษฎร เนื่องมาจากเหตุผลที่จะตองมีความเชื่อมโยงระหวางกิจการของสหพันธรัฐและ
มลรัฐตาง ๆ 

448 Grundgesetz [GG] Article 115a (1) “Any determination that the federal 
territory is under attack by armed force or imminently threatened with such an attack 
(state of defence) shall be made by the Bundestag with the consent of the Bundesrat. 
Such determination shall be made on application of the Federal Government and shall 
require a two-thirds majority of the Members of the Bundestag.” 
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ใหความเห็นชอบเปนการเฉพาะเจาะจงตอการใชบังคับเชนวานั้น การพิจารณาลงมติเกี่ยวกับ
สถานการณฉุกเฉินในภาวะตึงเครียด และการลงมติใหความเห็นชอบเปนการเฉพาะเจาะจงในกรณี
กอนมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of Defence) ตองไดรับ
คะแนนเสียงขางมากจํานวนสองในสามของผูที่มาลงคะแนน449 และกําหนดใหประธานาธิบดีเปนผูลง
ประกาศเผยแพรการตัดสินใจเฉพาะแตการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกันประเทศ 
(Promulgation of State of Emergency) ในราชกิจจานุเบกษาแหงสหพันธรัฐดวย450 
 อยางไรก็ตาม การกําหนดใหองคกรซึ่งเปนผูแทนประชาชนเปนผูพิจารณาลงมติ
อาจจะประสบปญหาบางในแงของความมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากรูปแบบพิธีการ และการที่ตอง
ใชเวลานานในการเรียกประชุม จนบางครั้งไมสามารถจัดประชุมไดทันเวลา ดังนั้น หากเปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจําเปนเรงดวน อันมีอุปสรรคที่มิอาจจะหลีกเลี่ยงได การประกาศสถานการณฉุกเฉิน
เพื่อการปองกันประเทศ (State of Defence) ก็อาจกระทําไดโดย “คณะกรรมาธิการรวม” (Joint 
Committee)451 ซึ่ งคณะกรรมาธิการรวมดังกลาวนี้มีที่มาจากมาตรา 53(ก) ซึ่ งกําหนดวา 
คณะกรรมาธิการรวมประกอบดวยสมาชิกผูแทนราษฎร (Members of the Bundestag) และสภาที่
ปรึกษาของสหพันธรัฐ (Bundesrat) โดยสมาชิกที่มาจากสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนสองในสาม และ
สมาชิกที่มาจากสภาที่ปรึกษาของสหพันธรัฐมีจํานวนหนึ่งในสามของสมาชิกคณะกรรมาธิการทั้งหมด 
สภาผูแทนราษฎรตองแตงตั้งสมาชิกของตนจากกลุมตาง ๆ ภายในรัฐสภาใหไดสัดสวนกัน โดยไม
จําตองเปนสมาชิกของรัฐบาลสหพันธรัฐ แตละมลรัฐตองมีตัวแทนที่ตนเลือกมาเปนสมาชิกสภาที่
ปรึกษาของสหพันธรัฐอยูในคณะกรรมาธิการรวม โดยตัวแทนดังกลาวไมตองผูกพันตามคําสั่งใด ๆ452 

                                                           
449Grundgesetz [GG] Article 80a (1) “If this Basic Law or a federal law regarding 

defence, including protection of the civilian population, provides that legal provisions 
may be applied only in accordance with this Article, their application, except when a 
state of defence has been declared, shall be permissible only after the Bundestag has 
determined that a state of tension exists or has specifically approved such application. 
The determination of a state of tension and specific approval in the cases mentioned 
in the first sentence of paragraph (5) and the second sentence of paragraph (6) of 
Article 12a shall require a two-thirds majority of the votes cast.” 

450Grundgesetz [GG] Article 115a (3) “The determination shall be promulgated 
by the Federal President in the Federal Law Gazette pursuant to Article 82.” 

451Grundgesetz [GG] Article 115a (2) “If the situation imperatively calls for 
immediate action, and if insurmountable obstacles prevent the timely convening of 
the Bundestag or the Bundestag cannot muster a quorum, the Joint Committee shall 
make this determination by a two-thirds majority of the votes cast, which shall include 
at least a majority of its members.” 

452Grundgesetz [GG] Article 53a (1) “The Joint Committee shall consist of 
Members of the Bundestag and members of the Bundesrat; the Bundestag shall 
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 คณะกรรมาธิการรวม (Joint Committee) อาจเรียกวา “รัฐสภาโดยยอสวน” 
(Parliament in Miniature) มีอํานาจที่จะควบคุมรัฐบาลแหงสหพันธรัฐในชวงเวลาที่เกิดสถานการณ
ฉุกเฉิน453 อยางไรก็ตาม คณะกรรมาธิการรวมไมอาจจะออกกฎหมายแกไข ยกเลิก หรือระงับการใช
กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไมวาจะเปนบางสวนหรือทั้งหมด หรือแกไขอํานาจ
อธิปไตย หรือเปลี่ยนแปลงเขตแดนของสหพันธสารณรัฐเยอรมนีได454 
 นอกจากนี้ กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนียังไดกําหนดในบาง
โอกาสที่การประกาศสถานการณฉุกเฉินภายนอกกรณีการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกัน
ประเทศ (State of Defence) ไมอาจกระทําไดดวยวิธีการปกติ เนื่องจากสภาผูแทนราษฎรไมอาจ
ประชุมได และมีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of 
Defence) โดยใหถือวาไดมีการพิจารณาลงมติที่จะประกาศสถานการณฉุกเฉินในเวลานับแตการโจมตี
นั้นไดเริ่มขึ้น ซึ่งประธานาธิบดีแหงสหพันธรัฐจะตองประกาศการตัดสินใจนั้นโดยทันทีที่สถานการณ
อํานวยให455 อยางไรก็ตาม การตัดสินใจประกาศสถานการณฉุกเฉินในกรณีนี้ จะนํามาใชไดเฉพาะแต
ในกรณีท่ีเกิดการโจมตีทางทหารที่เกิดขึ้นฉับพลัน (Unexpected Military Attack) เทานั้น456 
 (2)  เงื่อนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
  กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดกําหนดเงื่อนไขการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินไว ดังนี้ 
 

                                                           

provide two thirds and the Bundesrat one third of the committee members. The 
Bundestag shall designate Members in proportion to the relative strength of the various 
parliamentary groups; they may not be members of the Federal Government. Each 
Land shall be represented by a Bundesrat member of its choice; these members shall 
not be bound by instructions. . . .” 

453Grundgesetz [GG] Article 115a (5) “. . .Under the conditions specified in 
paragraph (2) of this article, the Joint Committee shall act in place of the Bundestag.” 

454Grundgesetz [GG] Article 115e (2) “This Basic Law may neither be amended 
nor abrogated nor suspended in whole or in part by a law enacted by the Joint 
Committee. The Joint Committee shall no power to enact laws pursuant to the second 
sentence of paragraph (1) of Article 23, paragraph (1) of Article 24, or Article 29.” 

455Grundgesetz [GG] Article 115a (4) “If the federal territory is under attack by 
armed force, and if the competent federal authorities are not in a position at once to 
make the determination provided for in the first sentence of paragraph (1) of this 
Article, the determination shall be deemed to have been made and promulgated at 
the time the attack began. The Federal President shall announce that time as soon as 
circumstances permit.”  

456András Jakab, op. cit., p. 457. 
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 (2.1)  กรณีสถานการณฉุกเฉินภายใน (The Internal Emergency) 
  ในกรณีสถานการณฉุกเฉินภายใน กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีไมไดกําหนดวิธีการประกาศสถานการณฉุกเฉินดังที่ไดกลาวมาแลว แตกําหนด
เพียงเงื่อนไขใหเปนอํานาจของมลรัฐที่อาจขอความชวยเหลือ โดยการขอใชกําลังตํารวจของมลรัฐอื่น 
และกําลังตํารวจตระเวนชายแดนจากสหพันธรัฐ เมื่อ “มีกรณีเปนการปองกันภยันตรายอันใกลจะถึงที่
มีตอการดํารงอยู หรือตอความสงบเรียบรอยอันเปนพื้นฐานในการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตย
ของสหพันธรัฐหรือของมลรัฐ457 เทานั้น”  
 (2.2)  กรณีสถานการณฉุกเฉินภายนอก (The External Emergency) 
 กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดกําหนดเงื่อนไข
ในการประกาศสถานการณฉุกเฉินภายนอก ในกรณีสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ 
(State of Defence) ไว ซึ่งสามารถจําแนกเงื่อนไขออกเปนสองประการ คือ เงื่อนไขทางดานเนื้อหา 
และเงื่อนไขทางดานรูปแบบ 
 (2.2.1) เงื่อนไขทางดานเนื้อหาคือ อาณาเขตของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีตองถูกโจมตีหรือมีภัยคุกคามอันเกิดจากการโจมตีดวยกองกําลังรบติดอาวุธ 
 (2.2.2) สวนเงื่อนไขทางดานรูปแบบ คือ 

   (2.2.2.1)  รัฐบาลแหงสหพันธรัฐตองยื่นเปนญัตติ
เสนอตอสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) เพื่อขอความเห็นชอบวามีสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกัน
ประเทศ (State of Defence) หรือไม 
 (2.2.2.2)  สภาผูแทนราษฎรตองพิจารณาเพื่อลง
มติดวยคะแนนเสียงขางมากจํานวนสองในสามของเสียงที่มาลงคะแนน ซึ่งอยางนอยตองเปนเสียงขาง
มากของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 (2.2.2.3)  ประธานาธิบดีแหงสหพันธรัฐตองประกาศ
สถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกันประเทศอยางเปนทางการในราชกิจจานุเบกษา 
 (2.2.2.4)  หากมีสถานการณอันบังคับใหตองมีการ
ดําเนินการทันที และมีอุปสรรคอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได จนไมสามารถจัดการประชุมสภา
ผูแทนราษฎรเพื่อใหความเห็นชอบทันตอเวลาได หรือสภาผูแทนราษฎรไมสามารถมาครบองคประชุม
ได ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมาธิการรวม (Joint Committee) ซึ่งตองลงมติดวยคะแนนเสียงขาง
มากจํานวนสองในสามของเสียงที่มาลงคะแนน และอยางนอยตองเปนเสียงขางมากของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเชนกัน 

 (2.2.2.5)  หากมีกรณีที่เกิดสถานการณฉุกเฉินเพื่อ
ปองกันประเทศเกิดขึ้น และหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ของสหพันธรัฐไมอยูในฐานะท่ีจะดําเนินการได

                                                           
457Grundgesetz [GG] Article 91 (1) “In order to avert an imminent danger to the 

existence or free democratic basic order of the Federation or of a Land, a Land may 
call upon police forces of other Länder, or upon personnel and facilities of other 
administrative authorities and of the Federal Border Police.” 
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ดวยวิธีการปกติ และมีความจําเปนจะตองประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาว ใหถือวาการพิจารณา
ลงมติและการประกาศอยางเปนทางการนั้นไดเกิดขึ้นในเวลานับแตการโจมตีไดเริ่มขึ้น โดย
ประธานาธิบดีจะตองประกาศแจงใหทราบทันทีที่สถานการณอํานวยให 
  สวนสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึ ง เครียด (State of Tension) 
กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดกําหนดเงื่อนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
ซึ่งสามารถจําแนกออกเปนสองประการเชนกันคือ 
  1.  เงื่อนไขทางดานเนื้อหา คือ 

  1)  หากตองมีการใชบังคับกฎหมายของสหพันธรัฐหรือกฎหมาย
พื้นฐานเกี่ยวกับการปองกันประเทศ รวมทั้งการปกปองพลเรือนในสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึง
เครียด (State of Tension) 

 2)  หรือมีกรณีที่ตองใหความเห็นชอบเปนการเฉพาะ กรณีการใช
บังคับกฎหมายดังกลาวขางตนในสถานการณกอนการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกัน
ประเทศ (Prior to the Existence of a State of Defence) 
  2.  สวนเงื่อนไขทางดานรูปแบบ คือ 
 1)  ใหสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) เปนทั้งผูพิจารณาลงมติวา
มีสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึงเครียดดํารงอยู  และใหความเห็นชอบเปนการเฉพาะวาเปน
สถานการณกอนการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ 
 2)  การลงมติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึงเครียด (State 
of Tension) และการใหความเห็นชอบเปนการเฉพาะกรณีการใชบังคับกฎหมายดังกลาวขางตนใน
สถานการณกอนการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of Defence) ตอง
ไดรับคะแนนเสียงขางมากจํานวนสองในสามของเสียงที่มาลงคะแนน 
 3)  มาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน  
 กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดกําหนด มาตรการใน
การใชอํานาจดังนี้  
 (1)  กรณีสถานการณฉุกเฉินภายใน 
 (1.1)  ในกรณีเพื่อปองกันภยันตรายอันใกลจะถึงที่อาจเกิดขึ้นได
หรือเพื่อระบอบพื้นฐานเสรีประชาธิปไตยของสหพันธรัฐหรือของมลรัฐ มลรัฐอาจขอใชกําลังตํารวจ
ของมลรัฐอื่น หรือขอใชบุคลากรและสิ่งอํานวยความสะดวกของหนวยงานทางปกครองอื่นและของ
ตํารวจตระเวนชายแดนแหงสหพันธรัฐ458 
 (1.2)  หากมลรัฐที่เผชิญภยันตรายอันใกลจะถึง ไมประสงคหรือไม
สามารถรับมือกับภยันตรายดังกลาว รัฐบาลสหพันธรัฐอาจสั่งการตํารวจในมลรัฐนั้นและกองกําลัง

                                                           
458Grundgesetz [GG] Article 91(1) “In order to avert an imminent danger to the 
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ตํารวจของมลรัฐอื่นแทน และอาจใชหนวยตํารวจตระเวนชายแดนแหงสหพันธรัฐ ใหยกเลิกการสั่ง
การดังกลาวทันทีที่ภยันตรายหมดไป หรือในเวลาใด ๆ ตามที่สภาที่ปรึกษาแหงมลรัฐเรียกรอง หาก
ภยันตรายดังกลาวขยายเกินอาณาเขตของมลรัฐใดมลรัฐหนึ่ง รัฐบาลแหงสหพันธรัฐอาจออกคําสั่งแก
รัฐบาลแหงมลรัฐเหลานั้นเทาที่จําเปนเพื่อรับมือกับภยันตรายดังกลาวโดยตองไมกระทบตอความใน
วรรคนี้459 
 (2)  กรณีสถานการณฉุกเฉินภายนอก 
 (2.1)  ในระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกัน
ประเทศ (State of Defence) หรือในภาวะตึงเครียด (State of Tension) ใหกองทัพมีอํานาจ
คุมครองทรัพยสินของพลเรือนและทําหนาที่ควบคุมการจราจรตามขอบเขตที่จําเปนเพื่อใหบรรลุ
ภารกิจในการปองกันประเทศของตน นอกจากนี้ ในระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อการ
ปองกันประเทศหรือในภาวะตึงเครียด กองทัพอาจไดรับมอบอํานาจในการสนับสนุนมาตรการของ
ตํารวจเพื่อคุมครองทรัพยสินของพลเรือน ในกรณีนี้ ใหกองทัพรวมมือกับหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวของ460 
 (2.2)  เพื่อระงับภยันตรายอันใกลจะถึง หรือเพื่อระบอบพื้นฐาน
เสรีประชาธิปไตยของสหพันธรัฐหรือของมลรัฐ รัฐบาลแหงสหพันธรัฐอาจใชกองทัพในการสนับสนุน
งานตํารวจและตํารวจตระเวนชายแดนของสหพันธรัฐเพื่อคุมครองทรัพยสินของพลเรือนและเพื่อตอสู
กับกลุมผูกอการรายติดอาวุธ หากมีเงื่อนไขตามที่ระบุไวในมาตรา 91 (2) และหากกองกําลังตํารวจ

                                                           
459Grundgesetz [GG] Article 91(2) “If the Land where such danger is imminent is 

not itself willing or able to combat the danger, the Federal Government may place 
the police in that Land and the police forces of other Länder under its own orders 
and deploy units of the Federal Border Police. Any such order shall be rescinded once 
the danger is removed, or at any time on the demand of the Bundesrat. If the danger 
extends beyond the territory of a single Land, the Federal Government, in sofar as is 
necessary to combat such danger, may issue instructions to the Land governments; 
the first and the second sentences of this paragraph shall not be affected by the 
provision. 

460Grundgestz [GG] Article 87a (3) “During a state of defence or a state of tension 
the Armed Forces shall have the power to protect civilian property and to perform 
traffic control functions to the extent necessary to accomplish their defence mission. 
Moreover, during a state of defence or a state of tension, the Armed Force may also 
be authorised to support police measures for the protection of civilian property; in this 
event the Armed Force shall cooperate with the competent authorities. 
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และตํารวจตระเวนชายแดนของสหพันธรัฐไมเพียงพอ การใชกองทัพดังกลาวใหยุติลงเมื่อสภา
ผูแทนราษฎรหรือสภาที่ปรึกษาแหงสหพันธรัฐเรียกรองใหยุติ461 
 4)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการควบคุมการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน 
 (1)  ขอบเขตระยะเวลาสิ้นสุดการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
  กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมไดกําหนดขอบเขต
ระยะเวลาการสิ้นสุดของการประกาศสถานการณฉุกเฉินไว ไมวาจะเปนสถานการณฉุกเฉินภายในหรือ
สถานการณฉุกเฉินภายนอกก็ตาม เพียงแตกําหนดไววาในกรณีสถานการณฉุกเฉินภายใน หากมลรัฐที่
เผชิญภยันตรายซึ่งไมสามารถและไมประสงคที่จะรับมือตอสูกับภยันตรายดังกลาว และรัฐบาล
สหพันธรัฐไดสั่งการใหตํารวจในมลรัฐนั้นและกองกําลังตํารวจของมลรัฐอื่นแทน หรืออาจใชตํารวจ
ตระเวนชายแดนของสหพันธรัฐ ใหรัฐบาลสหพันธรัฐยกเลิกการสั่งการดังกลาวโดยทันทีที่ภยันตราย
นั้นไดถูกขจัดออกไปหรือในเวลาใด ๆ ตามที่สภาที่ปรึกษาแหงมลรัฐ (Bundesrat) ตองการ462 
  สวนในกรณีสถานการณฉุกเฉินภายนอก กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีไดกําหนดการยกเลิกการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ 
(State of Defence) ตองกระทําโดยไมชักชา (Without Delay) หากเงื่อนไขในการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศไมมีอยูอีกตอไป 
 (2)  การควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
  (2.1)  การควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยองคกรนิติ
บัญญัติ 
 กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดกําหนดการ
ควบคุมโดยองคกรนิติบัญญัติไว ดังนี้ 
 

                                                           
461Grundgesetz [GG] Article 87a (4) “In order to avert an imminent danger to 

the existence or free democratic basic order of the Federation or of a Land, the Federal 
Government, if the conditions referred to in paragraph (2) of Article 91 obtain and the 
police forces and the Federal Border Police prove inadequate, may employ the Armed 
Forces to support the police and the Federal Border Police in protecting civilian 
property and in combating organised armed insurgents. Any such employment of the 
Armed Forces shall be discontinued if the Bundestag or the Bundesrat so demands. 

462Grundgesetz [GG] Article 91(2) “If the Land where such danger is imminent is 
not itself willing or able to combat the danger, the Federal Government may place 
the police in that Land and the police forces of other Länder under its own orders 
and deploy units of the Federal Border Police. Any such order shall be rescinded once 
the danger is removed, or at any time on the demand of the Bundesrat. . . .” 
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 (2.1.1)  กรณีเปนสถานการณฉุกเฉินภายใน (The Internal 
Emergency)  
 กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของสภาที่ปรึกษาของสหพันธรัฐ (Bundesrat) เปนผูควบคุมโดยใหเปนผูพิจารณา
ใหยกเลิกการสั่งการของรัฐบาลสหพันธรัฐที่สั่งการใหตํารวจของมลรัฐที่เผชิญภยันตรายและไม
สามารถหรือประสงคที่จะรับมือตอสูกับภยันตรายนั้น รวมทั้งสั่งการใหตํารวจมลรัฐอื่นหรือตํารวจ
ตระเวนชายแดนของสหพันธรัฐ ในเวลาใด ๆ ตามที่สภาที่ปรึกษาของสหพันธรัฐ (Bundesrat) ตองการ 
 (2.1.2) กรณี เปนสถานการณฉุ ก เฉินภายนอก (The 
External Emergency) 

 กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดให
ความสําคัญกับการควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉินภายนอกเปนอยางมากโดยไดกําหนดการ
ควบคุมซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ระยะคือ 
 (2.1.2.1)  ขั้นตอนการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะ 

 กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีได
กําหนดในมาตรา 80ก โดยใหสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) เปนผูควบคุมการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินโดยใหเปนผูพิจารณาลงมติวามีสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึงเครียดดํารงอยู หรือพิจารณาลง
มติใหความเห็นชอบเปนการเฉพาะกับการใชบังคับกฎหมายในกรณีสถานการณกอนการประกาศ
สถานการณในภาวะตึงเครียด (Prior to the Existence of a State of Defence) และไดกําหนดให
สภาผูแทนราษฎร (Bundestag) โดยความเห็นชอบของสภาที่ปรึกษาของสหพันธรัฐ (Bundesrat) 
เปนผูควบคุมโดยเปนผูพิจารณาลงมติวา เปนกรณีที่อาณาเขตของสหพันธรัฐอยูภายใตการโจมตีโดย
กองกําลังรบติดอาวุธ หรือมีภัยคุกคามอันเกิดขึ้นจากการโจมตีดังกลาวนั้น (State of Defence) ตาม
มาตรา 115 ก (1)463 
  นอกจากนี้ ยังไดกําหนดให “คณะกรรมาธิการรวม” (Joint Committee) 
ทําหนาที่แทนสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรไมสามารถจัดการประชุม
ไดทันเวลาหรือไมสามารถประชุมโดยครบองคประชุมได ตามมาตรา 115ก (2)464 
 

                                                           
463 Grundgesetz [GG] Article 115a (1) “Any determination that the federal 

territory is under attack by armed force or imminently threatened with such an attack 
(state of defence) shall be made by the Bundestag with the consent of the Bundesrat. . .” 

464Grundgestz [GG] Article 115a (2) “If the situation imperatively calls for 
immediate action, and if insurmountable obstacles prevent the timely convening of 
the Bundestag or the Bundestag cannot muster a quorum, the Joint Committee shall 
make this determination. . .” 
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 (2.1.2.2)  ขั้นตอนระหวางการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะ 

 กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีได
กําหนดใหมีการควบคุมโดยใหมีการรายงานถึงมาตรการตาง ๆ ที่นํามาใชในระหวางที่ไดมีการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of Defence) แกสภาผูแทนราษฎร 
(Bundestag) สภาที่ปรึกษาของสหพันธรัฐ (Bundesrat) และคณะกรรมาธิการรวม (Joint Committee) 
โดยไมชักชา ตามมาตรา 115ฉ (2)465 
 (2.1.2.3)  ขั้นตอนการยกเลิกการประกาศสถาน 
การณฉุกเฉินสาธารณะ 

 กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีได
กําหนดใหสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) เปนผูมีอํานาจหนาที่ควบคุมการยกเลิกการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of Defence) โดยบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎร 
(Bundestag) โดยความเหน็ชอบของสภาที่ปรึกษาของสหพันธรัฐ (Bundesrat) เปนผูพิจารณายกเลิก
การประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกันประเทศโดยไมชักชา หากเงื่อนไขในการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินดังกลาวไมมีอยูอีกตอไป หรือเปนกรณีที่สภาที่ปรึกษาของสหพันธรัฐยื่นคํารองขอ
ตอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาในกรณีที่เกิดปญหาในเรื่องนี4้66 
 (2.2)  การควบคุมประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะโดยองคกร
ตุลาการ 
 กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดกําหนดให
องคกรตุลาการคือ ศาลรัฐธรรมนูญเปนผูควบคุมโดยบัญญัติไวในมาตรา 115ช วา แมในกรณีที่ไดมี
การประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of Defence) ซึ่งเปนสภาวะที่ดิน
แดนของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีอยูภายใตการโจมตี หรือถูกคุกคามดวยกองกําลังรบติดอาวุธ 
สถานะตามรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐจะไมไดรับผลกระทบกระเทือนหรือมิอาจ
ทําใหเสื่อมเสียไปดวย ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐและบรรดาผูพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญยังคง

                                                           
465Grundgesetz [GG] Article 115f (2) “The Bundestag, the Bundesrat and the 

Joint Committee shall be informed without delay of the measures taken in accordance 
with paragraph (1) of this Article.” 

466Grundgesetz [GG] Article 115l (2) “The Bundestag, with the consent of the 
Bundesrat, may at any time, by a decision to be promulgated by the Federal President, 
declare a state of defence terminated. The Bundesrat may demand that the Bundestag 
reach a decision on this question. A state of defence shall be declared terminated 
without delay if the conditions for determining it no longer exist.” 
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สามารถปฏิบัติหนาที่ภารกิจตามรัฐธรรมนูญตอไปได โดยปราศจากขอขัดขวาง467 อีกทั้ง ยังไดมีการ
กําหนดอีกวา หากวาระการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐที่ตองสิ้นสุด
ลงในระหวางที่ไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of Defence) ให
ขยายออกไปอีกหกเดือนนับแตสถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกันประเทศไดสิ้นสุดลง468 จึงเปนประเด็นที่
สําคัญที่กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมุงหมายที่จะใหศาลรัฐธรรมนูญแหง
สหพันธรัฐเปนผูตรวจสอบเนื้อหาของพฤติการณตาง ๆ (The Material Circumstances) ที่นําไปสู
การประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกันประเทศ469 รวมทั้งตรวจสอบมาตรการตาง ๆ ที่ได
ประกาศใชในระหวางที่ไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of 
Defence) วาเปนไปตามหลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม470 เพื่อใหเปนไปตามหลักการซึ่งศาล
รัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการขัดขวางอันตรายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอ
หลักนิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip) หลักประชาธิปไตย และหลักเสรีภาพของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีอันเปนเจตนารมณของผูรางกฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมิใหซ้ํารอย
ประวัติศาสตรอันเจ็บปวด เมื่อครั้งประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐไวมาร (Weimar 
Constitution)471 
 จากการศึกษาระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีทําใหทราบวา จากประสบการณทางประวัติศาสตรอันเจ็บปวดของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อครั้งประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐไวมาร โดยเฉพาะในมาตรา 48 ที่
ไดบัญญัติใหการประกาศสถานการณฉุกเฉินเปนเรื่องที่กระทําไดงาย และใหอํานาจแกประธานาธิบดี
เกือบจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการจํากัดหรือยกเลิกสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน อีกทั้งมี
อํานาจในการสั่งการกองทัพ ยกตัวอยางเชน ในชวงปที่เกิดสงครามภายใน มาตรา 48 ไดถูกนํามาใช
มากกวา 250 ครั้ง และในป ค.ศ.1933 Adolf Hitler ก็ไดประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งกินเวลานาน
ถึงการสิ้นสุดของสงครามในป ค.ศ.1945 บทบัญญัติมาตรา 48 ไดถูกนํามาใชไปในทางที่มิชอบโดย
สาธารณรัฐไวมาร และในที่สุดก็นําสาธารณรัฐไปสูการปกครองแบบเผด็จการ จึงเปนภาพอันนา
สะพรึงกลัวของการอํานาจไปใชในทางที่มิชอบ การกระทําที่โหดรายและแรงกดดันภายในและจาก
ภายนอกระหวางประเทศ และติดตามมาดวยความพายแพในสงครามโลกครั้งที่สอง กอใหเกิด

                                                           
467บุญศรี  มีวงศอุโฆษ, “องคกรศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธของเยอรมัน,” ใน อาจาริยบูชา 

หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเปนอนุสรณแดศาสตราจารยไพโรจน ชัยนาม 
(กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538), หนา 62. 

468Grundgesetz [GG] Article 115h (1) “Any electoral terms of the Bundestag or 
of Land parliaments due to expire during a state of defence shall end six months 
after the termination of the state of defence. . .” 

469Ergun Özbudun and Mehmet Turhan, op. cit., p. 27. 
470วรเจตน ภาคีรัตน, เรื่องเดิม, หนา 220. 
471บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 

2544), หนา 79. 
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รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (Basic Law) จึงไดปรากฏภาพสะทอนของความ
หวาดกลัวจากผลของสงครามโลกครั้งที่สอง นั่นก็คือการยืนยันในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยวา “ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยจะละเมิดมิได การเคารพและการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐทั้งหมด” ในป ค.ศ.1968 ทามกลางการกอความเคลื่อนไหวคัดคานของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา สภาผูแทนราษฎร (Bundestag) ก็ไดทําการแกไขรัฐธรรมนูญ และไดสรางระบบของการใช
อํานาจในสถานการณฉุกเฉิน อยางไรก็ตาม ระบบนี้ไดเรียนรูจากความผิดพลาดจากบทบัญญัติการใช
อํานาจในสถานการณฉุกเฉินจากรัฐธรรมนูญไวมาร จึงไดกําหนดใหมีการตรวจสอบและถวงดุลอยาง
เพียงพออันไมอาจที่จะนําไปใชในทางที่มิชอบไดโดยงาย 
 รัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีหรือที่เรียกกันวากฎหมายพื้นฐาน 
(Basic Law for the Federal Republic of Germany) ไดกําหนดใหบทบัญญัติวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินโดยแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ประเภทแรกสถานการณฉุกเฉินภายใน (The Internal 
State of Emergency) ซึ่งครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติ อุบัติเหตุที่มีความรุนแรง ภัยคุกคามความ
สงบเรียบรอยของสังคมเสรีประชาธิปไตยในสหพันธรัฐ หรือภยันตรายที่เกิดตอความสงบเรียบรอย
และความมั่นคงของสาธารณะ และประเภทที่สองคือ สถานการณฉุกเฉินภายนอก (The External 
State of Emergency) ซึ่งอาจแบงเปนประเภทยอย ๆ คือ สถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกัน
ประเทศ (State of Defence) เปนสถานการณเมื่อสหพันธรัฐตองตกอยูภายใตการโจมตี หรือมีภัย
คุกคามที่กําลังจูโจมโดยกองกําลังติดอาวุธ และสถานการณในภาวะตึงเครียด (State of Tension) 
เปนสถานการณที่ครอบคลุมสภาพที่เกิดขึ้นกอนสถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกันตนเอง อยางเชน 
สถานการณที่กําลังใกลจะเปนสงครามกลางเมือง (Civil War) หรือการเตรียมพรอมเพื่อทําสงคราม
ระหวางประเทศ 
 สถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of Defence) และสถานการณ
ฉกุเฉินในภาวะตึงเครียด (State of Tension) เมื่อมีความจําเปนตองประกาศ ตองไดรับคะแนนเสียง
ขางมากสองในสามของทั้งสองสภาคือ สภาผูแทนราษฎร (Bundestag) และสภาที่ปรึกษาแหง
สหพันธรัฐ (Bundesrat) รัฐบาลอาจเปนผูรองขอใหสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) เปนผูพิจารณา
เรื่องสถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกันประเทศ แตการลงประกาศเผยแพรการตัดสินใจ (Promulgation) 
ในราชกิจจานุเบกษาของสหพันธรัฐเปนอํานาจของประธานาธิบดีสหพันธรัฐ การประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินในภาวะตึงเครียดอาจจะตองนําเสนอเขาสูการพิจารณาดวยคะแนนเสียงขางมากสองในสาม
ของสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) โดยสภาที่ปรึกษาแหงสหพันธรัฐ (Bundesrat) ใหความยินยอม 
สวนสถานการณฉุกเฉินภายในนั้น อาจเปนการนําเสนอโดยไมตองมีมติของสภาผูแทนราษฎร 
(Bundestag) อยางเปนทางการก็ได  
 ดวยแนวคิดที่วาสถานการณฉุกเฉินมีผลกอใหเกิดกลไกทางกฎหมายที่อาจเปน
อันตรายโดยงายตอการนําไปใชในทางที่มิชอบ จึงเปนการเหมาะสมไมเพียงแตที่จะกําหนด
องคประกอบของสถานการณฉุกเฉินใหชัดเจน แตยังตองมีการทําใหการเริ่มมีผลบังคับใชที่เปนแบบ
พิธีอีกดวย กลาวคือ เงื่อนไขบังคับกอน (Preconditions) ควรไดรับการเชื่อมโยงกับวิธีการที่ชัดเจน
สําหรับการประกาศสถานการณฉุกเฉิน รัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจึงไดพิจารณาใหมี
การประกาศสถานการณฉุกเฉินที่เปนแบบพิธีสําหรับประเภทสถานการณฉุกเฉินภายนอก แตไมมี
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แบบพิธีสําหรับสถานการณฉุกเฉินภายใน การที่เครงครัดสําหรับสถานการณฉุกเฉินภายนอกมากกวา 
และการดําเนินการตอภัยคุกคามภายในที่แปลกไปจากเดิมอยางไมเคยปรากฏมากอน โดยกลาวถึง 
“การดํารงอยูหรือเพื่อระบอบพื้นฐานเสรีประชาธิปไตยของสหพันธรัฐหรือของมลรัฐ” (The 
Existence or Free Democratic Basis Order of the Federation or of a Land) นั้น  สามารถ
ไดรับการอธิบายไดจากประสบการณอันนากลัวของสาธารณรัฐไวมารและความหวาดกลัวตอสิ่ง
เลวรายในประวัติศาสตรที่ผานมา ดังที่ไดกลาวมาในขางตน หากสิ่งดังกลาวเชนนั้นยังเกิดขึ้น การ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยปกติก็ตองกระทําโดยองคกรซึ่งเปนผูแทนของประชาชน และดวย
เสียงขางมากตามที่ไดกําหนด แตจะมีบางครั้งบางคราวที่วิธีการตามปกติอาจทําใหกินเวลามากเกินไป 
ดังนั้น เพื่อที่จะจัดการตอปญหาในสถานการณฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ รัฐธรรมนูญไดเล็งเห็นถึง
มาตรการโดยฉับพลันที่กระทําไดโดยไมตองมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินใด ๆ เปนลําดับ อยางไร
ก็ตาม ทางเลือกซึ่งอาจจะไมเปนการปลอดภัยประการนี้จะนํามาใชไดเฉพาะแตในกรณีที่เกิดการโจมตี
ทางทหารที่ไมคาดคิดมากอนเทานั้น  
 การที่ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดกําหนดการพิจารณาวา หากมี
เหตุการณที่กอใหเกิดสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ และสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึง
เครียด ใหพิจารณาโดยองคกรของรัฐที่ชอบดวยกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตยโดยตรง นั่นก็คือ 
สภานิติบัญญัติ (Legislative) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ อยางเชน สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐแอฟริกาใต ที่ปลอยใหผูนําของประเทศ 
(Head of State) ซึ่งเปนองคกรฝายบริหารเปนผูพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินและ
เปนผูประกาศสถานการณฉุกเฉิน และยิ่งกําหนดไวเปนการเฉพาะวา ตองไดรับคะแนนเสียงขางมาก
จํานวนสองในสามเสียงที่มาลงคะแนน ซึ่งอยางนอยตองเปนคะแนนเสียงขางมากของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร การกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนองคกรผูแทนของประชาชนเปนผูพิจารณาตัดสินใจวา
เหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นมีความรายแรงเพียงพอที่จะประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือไม มีรูปแบบ
เชนเดียวกับรูปแบบของโรมัน (Roman Model) ในอดีตที่ใหสภาซีเนตเปนผูพิจารณาวาสาธารณรัฐ
โรมันตกอยูสถานการณที่มีภยันตรายรายแรงหรือไม และสอดคลองกับหลักการที่ Clinton Rossiter 
ไดนําเสนอไววา “การตัดสินใจที่จะใหมีอํานาจเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญในสถานการณฉุกเฉิน จะเปน
การตัดสินใจของผูใชอํานาจดวยตนเองมิได ในประเทศประชาธิปไตยสวนใหญ ฝายนิติบัญญัติจะเปน
ตัวแทนที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบที่จะตัดสินใจขั้นสุดทายในการเริ่มตนประกาศใชอํานาจเผด็จการ
โดยรัฐธรรมนูญ” 
 คณะผูรางบทบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินในรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ.1968 ไดมีวัตถุประสงคหลักในการควบคุมสถานการณฉุกเฉินทางดานนิติ
บัญญัติ (Legislative Control) ประการหนึ่งก็คือ ใหรัฐสภามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ 
(Decision-Making Process) ภายใต เงื่อนไขที่ เปนไปไดและเทาที่จะคาดการณลวงหนาได  
สถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of Defence) และสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึง
เครียด (State of Tension) จะคงอยูไดเฉพาะหากถูกริเริ่มโดยเสียงขางมากสองในสามของสภา
ผูแทนราษฎร (Bundestag) เทานั้น และในกรณีของสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ 
(State of Defence) ความยินยอมของสภาผูแทนราษฎรเปนสิ่งสําคัญ หากสภาผูแทนราษฎรไม
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สามารถจะจัดการประชุมได หนาที่ทางดานนิติบัญญัติจะถูกดําเนินการโดยคณะกรรมาธิการรวม 
(Joint Committee) ที่ไดมีการแตงตั้งไวลวงหนา คณะกรรมาธิการรวม (Joint Committee) หรือที่
เรียกกันวา “รัฐสภาโดยยอสวน” (Parliament in Miniature) มีอํานาจที่จะควบคุมรัฐบาลใน
ชวงเวลาที่เกิดสถานการณฉุกเฉิน อยางไรก็ตาม คณะกรรมาธิการรวม (Joint Committee) จะไมมี
อํานาจในการแกไขรัฐธรรมนูญ หรืออํานาจอธิปไตยของสหพันธรัฐ ประเด็นดังกลาวเหลานี้ ผูราง
รัฐธรรมนูญก็ไดเล็งเห็นวา หากสภาผูแทนราษฎรไมสามารถมาประชุมไดก็จะเปน “ภัยคุกคามตอการ
ปฏิบัติหนาที่” (A Functional Threat) เสียเอง วิธีการนี้สามารถที่จะนํามามาแกไขปญหาดวยระบบ
ที่มีความเปนอิสระมากกวารูปแบบ Roman Model กลาวคือแทนที่จะใหฝายบริหารเขามาควบคุม 
รัฐสภาโดยยอสวนก็จะเขามาทําภาระหนาที่แทน 
 นอกจากนั้น ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีไดยอมใหใชกําลังตํารวจของมลรัฐอื่น หรือของตํารวจตระเวนชายแดนของสหพันธรัฐเขาชวย
แกไขปญหาในระหวางที่เกิดสถานการณฉุกเฉินภายใน หรืออาจใชกองทัพในการสนับสนุนงานตํารวจ
และตํารวจตระเวนชายแดนของสหพันธรัฐเพื่อคุมครองทรัพยสินของพลเรือนในระหวางที่เกิด
สถานการณฉุกเฉินภายนอก อันเปนบทบาทเชิงภาระหนาที่ที่เดนชัดของการตอบโตทางกายภาพที่มี
ตอภัยคุกคาม 
 สวนการทบทวนตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ (Judicial Review) นั้น การบัญญัติ
กฎหมายของสหพันธรัฐที่รับรองกฎหรือการกระทําของฝายบริหารในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
สามารถที่จะไดรับการทบทวนตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐได ศาลรัฐธรรมนูญของ
สหพันธรัฐมีสิทธิที่จะทบทวนตรวจสอบพฤติการณทางดานเนื้อหาที่นําไปสูการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of Defence) ศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐสามารถทบทวน
ตรวจสอบไมใชเพียงแคการประกาศเทานั้น แตยังคงสามารถทบทวนตรวจสอบการยุติสถานการณ
ฉุกเฉินเพื่อปองกันตนเองไดเชนกัน 
 การยุติสถานการณฉุกเฉินก็ไดรับการบัญญัติไวอยางชัดแจงโดยไมตองกังวลวา
สถาบันที่รับผิดชอบคือ สภาผูแทนราษฎร (Bundestag) จะหลงลืมที่จะประกาศยุติสถานการณ
ฉุกเฉินและรักษาอํานาจพิเศษไวดวยวิธีนั้น ในความหมายนัยนี้กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีไดกําหนดใหสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) เปนผูมีอํานาจหนาที่ควบคุมการ
ยกเลิกการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of Defence) โดยไมชักชา 
หากเงื่อนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาวไมมีอยูอีกตอไป หรือเปนกรณีที่สภาที่ปรึกษา
ของสหพันธรัฐยื่นคํารองขอตอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาในกรณีท่ีเกิดปญหาในเรื่องนี ้
 ดวยเหตุนี้เราจึงพบวา ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของเยอรมัน
ไดมุงเนนหลักเกณฑที่เรียกวา วิธีการการแกไขปญหากอนเกิดเหตุการณ (Ex Ante Approach) คือ 
การคาดการณลวงหนา การกําหนดขอบเขตการพิจารณาที่ชัดเจน และการตอบโตดวยมาตรการ
ฉุกเฉินที่มีขอบเขตอยางเหมาะสมกอนที่เหตุการณ ที่เรียกกันวา “สถานการณฉุกเฉิน” ตาง ๆ จะ
เกิดขึ้น ซึ่งจุดแข็งของวิธีการการแกไขปญหากอนเกิดเหตุการณมีขอดีอยูหลายประการ ไดแก 
ประการแรก ขอกําหนดเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินเปนสิ่งที่สามารถจะไดรับการอภิปรายหรือถกเถียง
กันลวงหนาเพื่อหาขอสรุปที่ดีกวาในระหวางชวงเวลาที่สถานการณยังคงสงบอยู จึงสามารถที่จะ
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อภิปรายแสดงเหตุผลกันไดอยางเต็มที่ สามารถพิสูจนไดวาเปนสิ่งที่ครอบคลุมเนื้อหามากกวา และ
ไดรับการพิจารณากันมาเปนอยางดีแลว มากกวาวิธีการการแกไขปญหาภายหลังเกิดเหตุการณ (Ex 
Post Approach) ประการที่สอง คุณลักษณะของบทบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินที่ไดมีการ
ควบคุมและมีรายละเอียดที่ชัดเจน สงเสริมใหรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของกฎหมายมีความชอบ
ดวยกฎหมายกับกฎหมายที่อยูในลําดับสูงกวา และประการสุดทาย ระบบที่มีการแบงสถานการณ
ฉุกเฉินเปนหลายระดับที่ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใช พยายามที่จะรักษาความสมดุลของ
บรรดาสิทธิตาง ๆ กับบทบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน สวนจุดออนของระบบกฎหมายพิเศษ
เยอรมันมีประการเดียว คือ ความไมยืดหยุนหรือความเขมงวดของบทบัญญัติ กลาวคือ ในขณะที่
บทบัญญัติใชการไดดีมาจนถึงทุกวันนี้ แตอาจจะมีเหตุการณซึ่งอาจไมไดรับการอธิบายไวในขั้นตอน
ของกระบวนการราง ซึ่งระบบในปจจุบันนี้อาจจํากัดขีดความสามารถของฝายบริหารในการตอบโตกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหถูกตองตามกรอบของกฎหมาย 
 กลาวโดยสรุป ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีไดนําเสนอกฎเกณฑเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินที่มีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
โดยมีรายละเอียดอยางมาก ซึ่งมุงหมายใหการทําหนาที่ของสถาบันประชาธิปไตยหลักของประเทศ
ยังคงดําเนินอยูตอไป แมกระทั่ง ในระหวางที่เกิดเหตุการณสถานการณฉุกเฉิน 
 
 4.2.3  ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต 
 ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตเปนประเทศที่จัดไดวามีระบบกฎหมายพิเศษวาดวย
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่ไดรับการพัฒนาทั้งระดับนโยบายและการบัญญัติกฎหมายวาดวยการ
จัดการภัยพิบัติที่เหมาะสมเปนการเฉพาะมาเปนอยางดี (A Well-Suite of Disaster Management 
Policy and Legislation) วิธีการเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินเกือบ
ทัง้หมดไดรับการพัฒนามาตั้งแตป ค.ศ.1994 ซึ่งเปนปที่สาธารณรัฐแอฟริกาใตไดกลายมาเปนประเทศ
ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยรัฐธรรมนูญ (Constitutional Democracy) กลไกทาง
กฎหมายที่สําคัญก็คือ รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ป ค.ศ.1996 และกฎหมายในระดับรัฐ
บัญญัติ เชน รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.1997 และรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ ค.ศ.2002 ฯลฯ 
 แตกอนหนานั้น ในยุคสมัยรัฐบาลที่มีนโยบายในการปกครองประเทศแบบแบงแยกผิวพันธุ 
(Apartheid Government) การประกาศสถานการณฉุกเฉินไดถูกนํามาใชโดยรัฐบาลแอฟริกาใตเพื่อ
เปนกลไกทางการเมืองในการปราบปรามความไมสงบภายในและปดปากกลุมผูคัดคานที่ไมเห็นดวย 
การประกาศสถานการณฉุกเฉินในครั้งแรกไดถูกประกาศในยุคหลังการลาอาณานิคม ในป ค.ศ.1960 
นับวาเปนจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตรของสาธารณรัฐแอฟริกาใต โดยจุดเริ่มตนมีชนผิวดํา
ไดรวมตัวกันชุมนุมเดินขบวนอยางสงบกวา 30,000 คน ไปยังสถานีตํารวจเพื่อประทวงตอตานการ
ออกกฎหมายตาง ๆ และเรียกรองคาจางแรงงานขั้นต่ํา เดือนละ 35 ปอนด ผลพวงที่ตามมาก็คือ มี
การจับกุมผูประทวงนับหมื่นคนและมีการสังหารหมูผูประทวงที่ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธโดย
เจาหนาที่ตํารวจ ในเมือง Sharpeville ใกล Vereeniging ในจังหวัด Transvaal ในวันที่ 21 เดือน
มีนาคม ค.ศ.1960 สงผลทําใหมีผูเสียชีวิต จํานวน 69 คน และผูไดรับบาดเจ็บ จํานวน 180 คน ความ
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โกลาหลวุนวายไดเกิดขึ้นทั่วไปอันเปนผลมาจากการตอบโตการปฏิบัติการอันโหดรายของเจาหนาที่
ตํารวจในครั้งนี้ ไดนําไปสูการประกาศสถานการณฉุกเฉินใน 83 เขตการปกครองในวันที่ 30 มีนาคม 
ค.ศ.1960 นับวาเปนครั้งแรกท่ีมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยรัฐบาลที่มีนโยบายในการปกครอง
แบบแบงแยกผิวพันธุ นับแตนั้นมา รัฐบาลก็ไดออกกฎหมายวาดวยองคกรที่มิชอบดวยกฎหมาย (The 
Unlawful Organizations Act) ซึ่งเปนกฎหมายที่ใหอํานาจรัฐบาลพิจารณาและประกาศวาองคกรใด
ที่เปนภัยคุกคามตอความสงบเรียบรอยและความมั่นคงนั้น เปนองคกรที่มิชอบดวยกฎหมาย 
โดยเฉพาะเพื่อการประกาศและสั่ งหามพรรค African National Congress และพรรค Pan-
Africanist Congress ผลที่สุดก็คือ มีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของจํานวนคนที่ถูกจับกุมและคุมขัง โดย
ในวันที่ 6 พฤษภาคม ปเดียวกัน รัฐบาลไดเปดเผยตอรัฐสภาวาไดมีการจับกุมและคุมขังประชาชน 
จํานวน 18,000 คน ภายใต “การสรางสถานการณ” (A Guise) วาเปนสถานการณฉุกเฉิน นับแตไดมี
การประกาศสถานการณฉุกเฉิน ผูที่ถูกจับกุมคุมขังจํานวนมากไมไดรับสิทธิในการเขาถึงทนายความ
และครอบครัว บอยครั้งที่ถูกคุมขังเดี่ยว ผูถูกจับกุมคุมขังสวนมากจะไดรับการปลอยตัวภายหลังที่ถูก
จองจําอยูในคุกเปนเวลานานถึงหนึ่งเดือนหรือบางรายก็สองเดือน แตก็ยังคงมีผูที่ถูกจองจําอยูในคุก
ทั่วประเทศประมาณ 400 คน จนกระทั่งไดมีการยกเลิกการประกาศสถานการณฉุกเฉิน472 
 ในป ค.ศ.1965 รัฐบาลไดออกกฎหมายแยกประชาชนออกตามสีผิว โดยประกาศใหเขตพื้นที่
ของเมืองเคปทาวน ชื่อ District Six (Sixth Municipal District of Cape Town) ใหเปนเขตที่อยู
อาศัยของคนผิวขาวเทานั้น สวนคนผิวดําใหอพยพออกนอกพ้ืนที่ใหไปอยูในเขตที่เรียกวา Cape Flats
และ Lavender Hill ที่อยูไกลออกไปราว 25 กิโลเมตร โดยเริ่มจากป ค.ศ.1968 จนกระทั่งป ค.ศ.
1982 มีประชาชนที่ไดรับผลกระทบตองถูกรื้อถอนบานและยายออกไปจากพื้นที่กวา 60,000 คน 
หลังจากนั้น กม็ีการประทวงและตอสูกับนโยบายการแบงแยกผิวพันธุหรือเหยียดสีผิวเรื่อยมา473 
 การประกาศสถานการณฉุกเฉินในชวงระหวางป ค.ศ.1980 จะมีสิ่งที่แตกตางจากการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินในป ค.ศ.1960 อยางสิ้นเชิง คือ มีการปราบปรามประชาชนในการจับกุม
มากกวาที่เคยกระทํามากอน ในวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ.1985 ประธานาธิบดี PW Botha ไดประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน ใน 36 เขต จาก 360 เขตการปกครองของประเทศ ภายในชวงหกเดือนแรกของ
การประกาศสถานการณฉุกเฉินในป ค.ศ.1985 ไดมีผูบาดเจ็บลมตายจากการใชความรุนแรงทาง
การเมือง จํานวน 575 คน สวนมากจะอยูในระหวางการควบคุมตัวของเจาหนาที่รัฐ และนับแตเดือน
มิถุนายน ค.ศ.1986 จนถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ.1987 ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายสถานการณ
ฉุกเฉิน องคกรตาง ๆ อาจถูกหามมิใหมีการประชุมกัน คณะกรรมาธิการของตํารวจสามารถออกกฎ
หามสื่อเผยแพรขาวสถานการณฉุกเฉิน อีกทั้งรายชื่อของผูที่ถูกควบคุมกักขังก็ไมไดรับการเปดเผย 
ผูคนโดยประมาณ 26,000 คน ไดถูกจับกุมคุมขังภายใตกฎหมายสถานการณฉุกเฉินดังกลาว 

                                                           
472South African History Online, States of Emergency in South Africa: The 

1960s and 1980s, Retrieved April 23, 2016 from http://www.Sahistory.org.za/topic/ 
state-emergency-south-africa-1960-and-1980s 

473พัลลภ กฤตยานวัช, “เคปทาวน: เมืองทันสมัยและธรรมชาติสวยแหงแอฟริกาใตเจาภาพ
ฟุตบอลโลก ป 2553,” วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห 16, 61 (เมษายน-มิถุนายน 2553): 89-90. 
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 เมื่อระบอบการปกครองที่มีการแบงแยกผิวพันธุไดถูกยกเลิกออกไปในที่สุด ในตน ค.ศ.1990 
ความเจ็บปวดทุกขทรมานที่ไดแพรกระจายไปทั่ว อันมีสาเหตุเนื่องมาจากการใชอํานาจสถานการณ
ฉุกเฉินที่มิชอบ ไดนําไปสูการประชุมพิจารณาในระดับชาติ เพื่อหาทางขจัดการใชอํานาจสถานการณ
ฉุกเฉินในลักษณะที่เคยมีมา ผลิตผลของการประชุมพิจารณาดังกลาว ไดทําใหเปนรูปรางขึ้นถึงการ
ปฏิเสธหลักการ “เหตุผลของรัฐอยูเหนือสิ่งอื่นใด” (Reason of State)474 ซึ่งเปนหลักการที่ยึดถือกัน
อยูทั่วไปสําหรับการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูญที่ผานมา โดยการปรับใชวิสัยทัศน 
ใหม ๆ ทั้งหมด เพื่อวิธีการในการบริหารจัดการและควบคุมสถานการณฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ไดรับการบรรจุไวแลวในบทบัญญัติมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต 
 
ตารางที่ 4.1  ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของสาธารณรัฐแอฟริกาใตในปจจุบัน 
 

กฎหมาย (Law) เกี่ยวกับประเด็น (Dealing With) 

1.  รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.
1996 (The Constitution of the Republic 
of South Africa, 1996, Section 37) 
2.  รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.
1997 (State of Emergency Act 64 of 1997) 
3.  รัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
ค.ศ.2002 (Disaster Management Act of 
2002) 

ภาวะฉุกเฉินทุกประเภท (All Emergencies) 
 
 
ภาวะฉุกเฉินทุกประเภท (All Emergencies) 
 
ภาวะฉุกเฉินทุกประเภท (All Emergencies) 
 

4.  รัฐบัญญัติวาดวยไฟทุงหญาและไฟปา
แหงชาติ ค.ศ.1998 (National Veld and 
Forest Fire Act, 1998) 
5.  รัฐบัญญัติวาดวยหนวยบรกิารดับเพลิง ค.ศ.
1987 (Fire Brigade Services Act of 1987) 
6.  รัฐบัญญัติวาดวยการปองกันประเทศ ค.ศ.
2002 (Defence Act 42 of 2002) 
7.  รัฐบัญญัติวาดวยขอบังคับเกี่ยวกับนิวเคลียร 
ค.ศ.1999 (Nuclear Regulation Act of 1999)  

ไฟ (Fire) 
 
 
ไฟ (Fire) 
 
สงคราม (War) 
 
ภัยพิบัติท่ีเกิดจากนิวเคลียร (Nuclear 
Disaster) 

                                                           
474Bruce Ackerman เรียกหลักการนี้โดยใชคํา ‘The Existential Rationale’ และอธิบาย

เหตุผลของหลักการนี้ว า เมื่อเกิดภัยคุกคุกคามจากการรุกรานของศัตรูหรือการสมคบกัน
ภายในประเทศ เพ่ือจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่ดํารงอยู อันเปนสถานการณฉุกเฉินที่รัฐบาล
สามารถจะใชมาตรการพิเศษ (Extraordinary Measures) โดยการใชดุลพินิจที่เปนอิสระและใช
อํานาจที่เกินขอบเขตไดบางในการดิ้นรนตอสูกับความเปนความตายเพื่อการอยูรอดของชาติ อาทิ 
มาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ใหอํานาจพิเศษแกประธานาธิบดีในการแกไข
ปญหาในยามที่มีวิกฤติของชาติ 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
 

กฎหมาย (Law) เกี่ยวกับประเด็น (Dealing With) 

8.  รัฐบัญญัติวาดวยความปลอดภัยในการกีฬา
และกิจกรรมนันทนาการ ค.ศ.2010 (Safety at 
Sports and Recreational Events Act of 
2010) 
9.  รัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ค.ศ.1998 (National 
Environmental Management Act 107 of 
1998) 
10.  รัฐบัญญัติวาดวยแหลงน้ําแหงชาติ ค.ศ.
1998 (National Water Act 36 of 1998) 
 
 
11. รัฐบัญญัติวาดวยรัฐบาลทองถ่ิน: การบริหาร 
จัดการการเงินทองถิ่น ค.ศ.2003 (Local 
Government: Municipal Finance 
Management Act 56 of 2003) 

ความปลอดภัยในการชุมนุมสาธารณะ (Safety 
at Public Gathering) 
 
 
ภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
(Environmental Emergencies) 
 
 
มลภาวะของแหลงน้ําซึ่งกอใหเกิดเหตุการณ
ฉุกเฉินติดตามมา (Pollution of Water 
Resources Following an Emergency 
Incident) 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานการคลังของ 
เทศบาลและองคการทองถิ่นอ่ืน ๆ 
(Management of the Financial Affairs of 
Municipalities and Other Local 
Institutions) 

 
 ประเภทแรกรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต 
 4.2.3.1  ขอความเบื้องตน 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ประกอบดวยบทบัญญัติทั้งสิ้นจํานวน 243 
มาตรา แยกออกเปน 14 หมวด (Chapter) หมวดที่ 1 (มาตรา 1-6) เปนบทบัญญัติวาดวยการ
สถาปนาประเทศ (Founding Provisions) ที่เก่ียวกับหลักการที่สําคัญของความเปนชาติ อาทิ ศักดิ์ศร ี
ความเปนมนุษย ความเสมอภาคและอิสรภาพ การไมแบงแยกเพศและสีผิว ความเปนกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งหลักการปกครองโดยกฎหมาย เปนตน การใหคําจํากัดความของธงชาติ เพลง
ชาติ รวมถึงการกําหนดภาษาที่เปนทางการ หมวดที่ 2 (มาตรา 7-39) เปนเรื่องบทบัญญัติแหงสิทธิ
และเสรีภาพ (Bill of Rights) เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งจะไดรับการปกปองในสาธารณรัฐแอฟริกาใต 
โดยแยกแยะเปนสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิในทางเศรษฐกิจ และสิทธิในทางวัฒนธรรมของ
ประชาชนสาธารณรัฐแอฟริกาใต หมวดที่ 3 (มาตรา 40-41) เปนเรื่องรัฐบาลที่เนนการมีสวนรวม 
(Co-Operative Government) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐบาลใน 3 ระดับคือ 
ระดับชาติ (National) ระดับจังหวัด (Provincial) และระดับทองถิ่น (Local) หมวดที่ 4 (มาตรา 42-
82) เปนเรื่องรัฐสภา (Parliament) หมวดที่ 5 (มาตรา 83-102) เปนเรื่องประธานาธิบดีและผูบริหาร 
(The President and National Executive) หมวดที่  6 (มาตรา  103-150)  เป น เ รื่ อ งจั งหวั ด 
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(Provinces) หมวดที่ 7 (มาตรา 51-164) เปนเรื่องรัฐบาลทองถิ่น (Local Government) หมวดที่ 8 
(มาตรา 165-180) เปนเรื่องศาลและการบริหารกิจการยุติธรรม (Court and Administration of 
Justice) หมวดที่ 9 (มาตรา 181-194) เปนเรื่องบรรดาสถาบันตาง ๆ ของรัฐที่สงเสริมการปกครองใน
ร ะบอบประช า ธิ ป ไ ตย โ ดย รั ฐ ธ ร รมนูญ  (State Institutions Supporting Constitutional 
Democracy) หมวดที่  10 (มาตรา 195-197) เปนเรื่ องการบริหารราชการแผนดิน (Public 
Administration) หมวดที่ 11 (มาตรา 198-210) เปนเรื่องกิจการความมั่นคง (Security Services) 
หมวดที่ 12 (มาตรา 211-212) เปนเรื่องผูนําตามจารีตประเพณี (Traditional Leaders) หมวดที่ 13 
(มาตรา 213-230) เปนเรื่องการเงินการคลัง (Finance) หมวดที่ 14 (มาตรา 231-243) เปนเรื่อง
บทบัญญัติทั่วไป (General Provisions) กลาวถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง
และตอเนื่อง โดยเฉพาะในสวนแรกจะเก่ียวกับกฎหมายระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันตอพันธกรณีของ
สาธารณรัฐแอฟริกาใตที่จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีตอไป และขอตกลงใหม ๆ ที่จะมีผลผูกพัน หาก
ไดรับการรับรองจากรัฐสภา นอกจากนี้ ในหมวดนี้ยังไดกลาวถึงการยกเลิกรัฐธรรมนูญชั่วคราว 
(Interim Constitution) และกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูรัฐธรรมนูญใหม นั่นก็คือ รัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันที่มีชื่อเปนทางการวา รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 (Constitution of 
South Africa, 1996) 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต วางอยูบนหลักการพื้นฐานที่วารัฐธรรมนูญ
เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ (The Supreme Law of the Republic) เพื่อ 
 1.  สรางความปรองดองใหเกิดขึ้นจากการแบงแยกในอดีตที่ผานมา และสรางสังคม
อันมีรากฐานมาจากคุณคาประชาธิปไตย (Democratic Values) ความยุติธรรมในสังคม (Social 
Justice) และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (Fundamental Human Rights) 

 2.  วางรากฐานเพื่อใหเปนสังคมที่เปดกวาง และมีความเปนประชาธิปไตยซึ่งรัฐบาล
มาจากเจตจํานงของประชาชน และพลเมืองทุกคนไดรับการปกปองอยางเสมอภาคเทาเทียมกันโดย
กฎหมาย 

 3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองทุกคน และใหอิสระในการพัฒนาศักยภาพของ
แตละบุคคล และ 
 4.  สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และความเปนประชาธิปไตยของสาธารณรัฐ
แอฟริกาใตเพื่อที่จะสรางสังคมที่เปนธรรมในฐานะประเทศเอกราชที่มีความเปนภราดรภาพกับนานา
ประเทศ475 
 4.2.3.2  หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตนับวาเปนรัฐธรรมนูญที่เปนแบบอยางของ
ความทันสมัยและมีคุณคาของการนําบทบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินมาบรรจุไวในรัฐธรรมนูญ  
กลาวคือ ในมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดบัญญัติดวยขอความที่ชัดเจนถึง
ขอบเขตการประกาศสถานการณฉุกเฉินและกําหนดเปนการเฉพาะเจาะจงถึงสิทธิที่ไมอาจจะเลี่ยง
หรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีในระหวางชวงเวลาดังกลาวได รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐ

                                                           
475คําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต 
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แอฟริกาใตไดมีความพยายามอยางเต็มที่ที่จะทําใหสิทธิที่ไมอาจจะเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Non-Derogable Rights) ซึ่งไดรับการพิจารณาวาเปนสิ่งที่สําคัญ
ตอประเทศที่ควรจะไดรับการปกปองแมกระทั่งในชวงเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉิน มีสภาพเปนรูป
เปนรางขึ้น นอกจากนี้ บทบัญญัติยังไดกําหนดผูที่มีอํานาจหนาที่ที่จะประกาศสถานการณฉุกเฉิน รวมถึง
ไดกําหนดขอบเขตของระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉินเอาไวดวย476 
 1)  ความหมายของคํานิยาม “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไมไดบัญญัติคํานิยามความหมายของ
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะไวและไมไดใหรายละเอียดของเงื่อนไขที่ตองกระทําภายใตวิธีการใด ๆ 
ซึ่งจะทําใหการประกาศสถานการณฉุกเฉินมีผลใชไดถูกตองตามกฎหมายของคํานิยาม แตไดกําหนด
ไวเปนการทั่วไปของสถานการณฉุกเฉิน โดยจํากัดการรองขอเพื่อนํามาใช (Invocation) ผานการระบุ
ที่ชัดเจนของจุดมุงหมาย (Aims) และวัตถุประสงคตาง ๆ (Purposes) ซึ่งกําหนดไววาการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินจะตองกระทําในรูปแบบรัฐบัญญัติของรัฐสภา เมื่อความอยูรอดของชาติไดถูก
คุกคามจากสงคราม การรุกราน การกอการกบฏ การจลาจล ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือสถานการณ
ฉุกเฉินอื่น ๆ ในมาตรา 37(1)(a) และในขอบเขตที่การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินมีความจําเปน
ตอการฟนฟูกฎหมายและความสงบเรียบรอยในมาตรา 37(1)(b) อันเปนวิธีการปฏิบัติที่จะใหคํานิยาม
ประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต477 
 2)  วิธีการและเง่ือนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
 (1)  วิธีการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไมไดกําหนดวิธีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะเอาไว เพียงแตไดกําหนดกรอบของการประกาศสถานการณฉุกเฉินไววา 
ตองกระทําในรูปแบบรัฐบัญญัติของรัฐสภา 

 (2)  เงื่อนไขของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดกําหนดเงื่อนไขการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินไวในมาตรา 37(1) ซึ่งสามารถจําแนกเงื่อนไขออกไดเปน 2 ประการคือ เงื่อนไข
ทางดานรูปแบบ และเงื่อนไขทางดานเนื้อหา 
 
 
 

                                                           
476Laura Conn, “The Enumeration of Vital Civil Liberties within A Constitution 

State of Emergency Clause: Lessons from The United States, The New Democracy of 
South Africa, and International Treaties and Scholarship,” University of Pennsylvania 
Journal of Constitutional Law 10 (May 2008): 805. 

477Asanga Welikala, A State of Permanent Crisis: Constitutional  
Government, Fundamental Rights and States of Emergency in Sri Lanka 
(Colombo: Centre for Policy Alternatives, 2008), p. 68. 
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 (2.1)  เงื่อนไขทางดานรูปแบบ 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต มาตรา 37(1) กําหนด
เงื่อนไขวา การประกาศสถานการณฉุกเฉินจะสามารถกระทําไดโดยเฉพาะในรูปแบบรัฐบัญญัติที่ตรา
โดยรัฐสภาเทานั้น478 
 (2.2)  สวนเงื่อนไขทางดานเนื้อหา 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดกําหนดวา การประกาศ
สถานการณฉุกเฉินนอกจากจะตองกระทําในรูปแบบรัฐบัญญัติของรัฐสภาแลว ยังจะตองเปนไปตาม
เงื่อนไขดังตอไปนี้อีกคือ 

 (2.2.1) เมื่อความอยูรอดของชาติไดถูกคุกคามจากสงคราม 
การรุกราน (Invasion) การกอการกบฏ การจลาจล ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเปนสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะอื่น ๆ หรือ 
 (2.2.2) การประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นเปนสิ่งจําเปน
ตอการฟนฟูสันติภาพและความสงบเรียบรอย479 
 3)  มาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไมไดกําหนดรายละเอียดของ
มาตรการในการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินเอาไว แตไดบัญญัติหลักความไดสัดสวนไวในมาตรา 
37(4) กําหนดวา การบัญญัติกฎหมายใด ๆ ที่ไดบัญญัติอันเปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะมีกรณีที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติจากบทบัญญัติแหงสิทธิเสรีภาพ (Bill of 
Rights) ไดเฉพาะในขอบเขตที่จะตองกระทําเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัด (Strictly Required) 
ตามความฉุกเฉินของสถานการณ และการบัญญัติกฎหมายจะตองไมขัดแยงตอพันธกรณีของ
สาธารณรัฐภายใตกฎหมายระหวางประเทศที่มีผลบังคับใชในสถานการณฉุกเฉิน480 

                                                           
478Constitution of Republic of South Africa. Section 37(1) “A state of 

emergency may be declared only in terms of an Act of Parliament, . . .” 
479Constitution of Republic of South Africa. Section 37(1) “A state of 

emergency may be declared only in terms of an Act of Parliament, and only when 
 (a) the life of the nation is threatened by war, invasion, general insurrection, 
disorder, natural disaster or other public emergency; and 
 (b) the declaration is necessary to restore peace and order.” 

480Constitution of Republic of South Africa. Section 37(4) “Any legislation 
enacted in consequence of a declaration of a state of emergency may derogate from 
the Bill of Rights only to the extent that--- 
 (a) the derogation is strictly required by the emergency; and 
 (b) the legislation- 

(i) is consistent with the Republic’s obligations under international law 
applicable to states of emergency; 
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 4)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการควบคุมการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน 
 (1)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดกําหนดขอบเขตระยะเวลา
การสิ้นสุดการประกาศสถานการณฉุกเฉินไวในมาตรา 37(2) วา “การประกาศสถานการณฉุกเฉินและ
การบัญญัติกฎหมายใด ๆ หรือการปฏิบัติการอื่นใด ที่เปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินนั้น จะยังคงมีผลใชไดเฉพาะ 
 (1.1)  ในอนาคต และ 
 (1.2)  มีผลใชไดไมเกินกวา 21 วัน นับตั้งแตวันประกาศ เวนแต
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (The National Assembly) จะไดตกลงใจที่จะขยายการประกาศนั้นออกไป 
สภานิติบัญญัติแหงชาติอาจขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปอีกเปนคราว ๆ 
คราวละไมเกินสามเดือน การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งแรกจะตองกระทํา
เปนมติที่ไดรับการรับรองดวยเสียงสนับสนุนเสียงขางมากจากจํานวนสมาชิกของสภา สวนการขยาย
ระยะเวลาครั้งตอ ๆ ไป จะตองกระทําเปนมติที่ไดรับการรับรองดวยเสียงสนับสนุนอยางนอย 60 
เปอรเซ็นตของจํานวนสมาชิกของสภา มติที่กระทําตามเงื่อนไขของวรรคนี้ จะตองผานการรับรองในที่
ประชุมของสภาที่ไดจัดใหมีการอภิปรายสูสาธารณะเทานั้น”481 
 (2)  การควบคมุการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 (2.1)  การควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยองคกรนิติ
บัญญัติ 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดกําหนดการควบคุมการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยองคกรนิติบัญญัติดังนี ้
 (2.1.1)  ควบคุมขั้นตอนการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดย
กําหนดใหกระทําในรูปแบบรัฐบัญญัติของรัฐสภา ดังที่ไดกลาวมาแลว 

                                                           
481Constitution of Republic of South Africa. Section 37(2) “A declaration of a 

state of emergency, and any legislation enacted or other action taken in consequence 
of that declaration, may be effective only 
 (a) prospectively; and 
 (b) for no more than 21 days from the date of the declaration, unless the 
National Assembly resolves to extend the declaration. The Assembly may extend a 
declaration of a state of emergency must be by a resolution adopted with a supporting 
vote of a majority of the members of the Assembly. Any subsequent extension must 
be by a resolution adopted with a supporting vote of at least 60 per cent of the 
members of the Assembly. A resolution in terms of this paragraph may be adopted 
only following a public debate in the Assembly.”  
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 (2.1.2)  ควบคุมการออกกฎหมายอันเปนผลเนื่องมาจาก
การประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะมีกรณีที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติจากบทบัญญัติ
แหงสิทธิเสรีภาพ (Bill of Rights) ไดเฉพาะในขอบเขตที่    
  (2.1.2.1) การเลี่ ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีจะตองกระทําเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัด (Strictly Required) ตามความฉุกเฉินของ
สถานการณ และ 
  (2.1.2.2)  การบัญญัติกฎหมาย 
  (1)  จะตองไมขัดแยงตอพันธกรณีของ
สาธารณรัฐที่มีตอกฎหมายระหวางประเทศทีม่ีผลบังคับใชในสถานการณฉุกเฉิน 
  (2)  จะตองปฏิบัติตามอนุมาตรา (5) 
และ 
  (3)  จะตองไดรับการประกาศในราช
กิจจานุเบกษาโดยทันทีเทาที่จะทําไดตามสมควร ภายหลังจากที่ไดมีการตรากฎหมายนั้น482 
 (2.1.2.3)  ควบคุมมิใหมีการออกกฎหมายของ
รัฐสภาที่ใหอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน รวมถึงการบัญญัติกฎหมายหรือการปฏิบัติการ
ใด ๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น ซึ่งเปนการยินยอมหรืออนุญาตใหมี
การปกปองรัฐหรือบุคคลใดก็ตามมิใหตองรับผิดชดใชคาเสียหายในกรณีที่มีการกระทําที่มิชอบดวย
กฎหมาย หรือกระทําการหลีกเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติในสิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับได (Non-
Derogable Rights) ตามตารางที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 37(5) ตารางของสิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีได มีดังนี ้
 
 
 
 
 

                                                           

 482Constitution of The Republic of South Africa. Section 37(4) “Any legislation 
enacted in consequence of a declaration of a state of emergency may derogate from 
the Bill of Rights only to the extent that 
 (a) the derogation is strictly required by the emergency; and 
 (b) the legislation 

(i) is consistent with the Republic’s obligations under international law 
applicable to states of emergency; 

(ii) conforms to subsection (5); and 
(iii)  is published in the national Government Gazette as soon as reasonably 

possible after being enacted.”  
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ตารางที่ 4.2  สิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีได483 
 

1 
หมายเลขมาตรา 

2 
ชื่อมาตรา 

3 
ขอบเขตของสิทธิที่ไดรับการคุมครอง 

9 ความเสมอภาค ในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม 
เพียงเหตุแหงเชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ หรือเผา
พันธุทางสังคม เพศ ศาสนาหรือภาษา    

10 ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย 

โดยทั้งหมด 

11 ชีวิต โดยทั้งหมด 
                                                           

 483 Table of Non-Derogable Rights 
 

1 
Section 
Number 

2 
Section Title 

3 
Extent to which the right is protected 

9 
 
 

10 
11 
12 
 
 

13 
 

28 
 
 
 
 
 

35 

Equality 
 
 
Human Dignity 
Life 
Freedom and 
Security       
of the person 
Slavery, servitude 
and Forced labour 
Children 
 
 
 
 
 
Arrested, detained 
and 
accused persons 

With respect to unfair discrimination solely on the 
grounds of race, colour, ethnic or social origin, sex, 
religion or language 
Entirely 
Entirely 
With respect to subsections (1) (d) and (e) and (2) (c) 
 
With respect to slavery and servitude 
 
 
With respect to: 
- subsection (1) (d) and (e); 
   the rights in subparagraphs (i) and (ii) of  
- subsection (1) (g); and 
- subsection 1 9i) in respect of children of  15 
     Years and younger 
With respect to: 
- subsections (1) (a), (b) and (c) and (2) (d); 
- The rights in paragraphs (a) to (o) of subsection (3),  
    Excluding paragraph (d) 
- subsection (4); and 
- subsection (5) with respect to the exclusion of 
evidence if the admission of that evidence would 
render the trial unfair. 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
 

1 
หมายเลขมาตรา 

2 
ชื่อมาตรา 

3 
ขอบเขตของสิทธิที่ไดรับการคุมครอง 

12 เสรีภาพและความ
มั่นคงของบุคคล 

ในเรื่องเกี่ยวกับอนุมาตรา (1) (ง) และ(จ) และ  
2(ค)484 

13 ทาส การคาทาสและ 
การบังคับใชแรงงาน 

ในเรื่องเกี่ยวกับทาส และการคาทาส 

28 เด็ก ในเรื่องเกี่ยวกับ485 
    - อนุมาตรา (1) (ง) และ (จ) 
    - สิทธิในวรรครอง (1) และ (2) ของอนุมาตรา (1) 
(ช) : และ 
    - อนุมาตรา (1) (ฌ) ในกรณีเด็กอายุ 15 ป และ
เด็กออนวัยกวานี้ 

35 บุคคลที่ถูกจับกุม  
ถูกกักขัง และถูก 
กลาวหา 

ในเรื่องเกี่ยวกับ486 
    - อนุมาตรา (1) (ก) (ข) และ (ค) และ (2) (ง)  
    - สิทธิตาง ๆ ในวรรค (ก) ไปจนถึง (n) ของ
อนุมาตรา   
    (3) ไมนับรวม วรรค (ง) 
    - อนุมาตรา (4) และ 
    - อนุมาตรา (5) ในเรื่องการไมรับฟงพยานเปน 
พยานหลักฐานอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรมใน 
การพิจารณาคดี 

                                                           
484สิทธิไดรับการคุมครอง-อนุมาตรา (1) (ง) คือ สิทธิที่จะไมถูกกระทําทรมาน 1 (จ) สิทธิที่

จะไมถูกกระทําหรือถูกลงโทษที่เปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรมหรือวิธีที่ต่ําทราม และ 2 (ค) 
สิทธิที่จะไมอยูภายใตการทดลองทางแพทย หรือทางวิทยาศาสตร โดยปราศจากความยินยอมพรอม
ใจอยางอิสระ 

485สิทธิที่ไดรับการคุมครอง-ในเรื่อง 1(ง) สิทธิที่จะไดรับการคุมครองจากการเอาเปรียบใน
การฝกปฏิบัติแรงงาน (1) (ช) (1) สิทธิที่จะไดรับการแยกขังจากผูตองขังที่มีอายุเกิน 18 ป (ผูใหญ) (1) 
(ช) (2)สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติดวยวิธีการและการดูแลในสภาพการณตาง ๆ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงอายุ
ของเด็ก 1 (1) ในเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กอายุ 15 ป และเด็กที่ออนวัยกวานี้-สิทธิที่จะไมถูกใชประโยชน
โดยตรงในการขัดแยงตอสูกันดวยอาวุธ และจะตองไดรับการคุมครองในชวงเวลาที่มีการขัดแยงตอสู
กันดวยอาวุธ 

486สิทธิที่จะไดรับการคุมครอง-1(ก) สิทธิที่จะไมใหการ 1(ข) สิทธิที่จะไดรับการแจงถึงสิทธิที่
จะไมใหการหรือใหการ 2 (ง) สิทธิที่จะรองคัดคานตอศาลถึงความชอบดวยกฎหมายในการกักขัง
บุคคล เพื่อใหพิจารณาวาการกักขังนั้นกระทําโดยมิชอบ และเพ่ือขอใหมีการปลอยตอไป 
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 (2.2)  การควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดย
องคกรตุลาการ 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดกําหนดการ
ควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยองคการตุลาการ ซึ่งก็คือ ศาล ไวในมาตรา 37(3) โดย
บัญญัติถึงอํานาจหนาที่ศาลไววา ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาในประเด็นของความชอบดวย
กฎหมายของ 
 (2.2.1)  การประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 (2.2.2)  การขยายระยะเวลาการสิ้นสุดของการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 (2.2.3)  การบัญญัติกฎหมายใด ๆ  หรือการปฏิบัติการ
อื่นใดอันเปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน487 
 นอกจากนี ้รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดบัญญัติรับรองสิทธิตาง ๆ ของผู
ถูกควบคุมตัวไวอยางละเอียดและไดแสดงถึงการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม ไวในมาตรา 37 (6) ไป
จนถึงมาตรา 37 (8) ดังนี้ 
 เมื่อใดก็ตามที่บุคคลใด ๆ ถูกควบคุมตัว โดยปราศจากการพิจารณาคดีในศาลอัน
เปนผลมากจากการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีในสิทธิตาง ๆ เนื่องมาจากการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
 1.  สมาชิกในครอบครัวที่เปนผูใหญ หรือเพื่อนของผูถูกควบคุมตัวจะตองไดรับการ
ติดตอโดยพลันเทาที่จะทําไดในเวลาอันสมควรและแจงใหทราบวาบุคคลนั้นไดถูกควบคุมตัว 
 2.  ประกาศที่แสดงการควบคุมตัวบุคคลไวนั้น จะตองไดรับการตีพิมพในราชกิจจา
นุเบกษา ภายใน 5 วัน นับแตมีการควบคุมตัวบุคคลโดยระบชุื่อของบุคคลที่ถูกควบคุมตัว และสถานที่
ที่ควบคุมตัว และกลาวถึงมาตรการฉุกเฉินในประเด็นซึ่งบุคคลนั้นไดถูกควบคุมตัว” 
 3.  ผูที่ถูกควบคุมตัวจะตองไดรับการอนุญาตใหมีสิทธิเลือก และไปพบแพทยไดใน
เวลาอันสมควร 
 4.  ผูที่ถูกควบคุมตัวจะตองไดรับการอนุญาตใหมีสิทธิเลือก และไปพบผูแทนโดย
ชอบธรรมได ในเวลาอันสมควร 
 5.  ศาลจะตองตรวจสอบทบทวนการควบคุมตัวทันทีที่สามารถกระทําไดตามสมควร 
แตไมชากวา 10 วัน นับแตวันที่บุคคลไดถูกควบคุมตัวไว และศาลจะตองปลอยตัวผูที่ถูกควบคุมตัวไป 

                                                           

 487Constitution of The Republic of South Africa. Section 37(3) “Any competent 
court may decide on the validity of 
 (a) a declaration of a state of emergency; 
 (b) any extension of a declaration of a state of emergency; or 
 (c) any legislation enacted, or other action taken, in consequence of a declaration 
of a state of emergency.” 
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เวนแตยังคงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการควบคุมตัวนั้นตอไป เพื่อที่จะทําใหความสงบเรียบรอย
กลับคืนสูสภาพเดิม 

 6.  ผูที่ถูกควบคุมตัว ซึ่งไมไดรับการปลอยตัวจากการตรวจสอบทบทวนของศาลใน 
วรรค (จ) หรือไมไดรับการปลอยตัวจากการตรวจสอบทบทวนภายใตวรรคนี้ อาจยื่นคํารองขอตอศาล
เพื่อการตรวจสอบทบทวนในครั้งตอ ๆ ไป หลังจากการตรวจสอบทบทวนครั้งกอนไดผานไป เปนเวลา 
10 วัน และศาลจะตองปลอยตัวผูที่ควบคุมตัวไป เวนแตยังคงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ
ควบคุมนั้นตอไป เพื่อที่จะทําใหความสงบเรียบรอยกลับคืนสูสภาพเดิม 
 7.  ผูที่ถูกควบคุมตัว จะตองไดรับอนุญาตใหปรากฏตัวตอหนาศาลในการพิจารณา
ประเด็นการควบคุมตัว ใหสิทธิแกทนายความเปนตัวแทนในการเขารับฟงการพิจารณาดังกลาวนี้ และ
ยื่นคํารองขอคัดคานการควบคุมตัวที่ดําเนินตอไปและยื่นคํารองขอคัดคานการควบคุมตัวที่ดําเนิน
ตอไป 
 8.  รัฐจะตองนําเสนอเหตุผลตาง ๆ เปนลายลักษณอักษรไปยังศาล เพื่อประกอบการ 
พิจารณาการควบคุมตัวของผูที่ถูกควบคุมที่ดําเนินตอไปและจะตองแจกสําเนาของเอกสารการให
เหตุผลดังกลาวนี้ไปใหผูที่ควบคุมตัวอยางนอย 2 วัน กอนที่ศาลจะทําการตรวจสอบทบทวนการ
ควบคุมตัวนั้น488 

                                                           

 488Constitution of the Republic of South Africa. Section 37 (6) “Whenever 
anyone is detained without trial in consequence of a derogation of rights resulting from 
a declaration of a state of emergency, the following conditions must be observed: 
 (a) an adult family member of friend of the detainee must be contacted as 
soon as reasonably possible, and informed that the person has been detained. 
 (b) a notice must be published in the national Government Gazette within five 
days of the person being detained, stating the detainee’s name and place of detention 
and referring to the emergency measure in terms of which that person has been 
detained. 
 (c) the detainee must be allowed to choose, and be visited at any reasonable 
time by, a medical practitioner. 
 (d) the detainee must be allowed to choose, and be visited at any reasonable 
time by, a legal representative. 
 (e) a court must review the detention as soon as reasonably possible, but no 
later than 10 days after the date the person was detained, and the court must release 
the detainee unless it is necessary to continue the detention to restore peace and 
order. 
 (f) a detainee who is not released in terms of a review under paragraph (e), or 
who is not released in terms of a review under this paragraph, may apply to a court 
for a further review of the detention at any time after 10 days have passed since the 
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 หากศาลทําการปลอยตัวผูที่ถูกควบคุมตัวไป บุคคลนั้นไมอาจจะถูกควบคุมตัวใน 
มูลเหตุเดียวกันอีก เวนแตรัฐจะแสดงเหตุผลที่ดีพอตอศาล สําหรับการควบคุมตัวบุคคลนั้นอีกครั้ง
หนึ่ง489  
 อนุมาตรา (6) และ (7) จะไมนํามาใชแกบุคคลใด ๆ ผูซึ่งไมใชพลเมืองแอฟริกาใต  
และผูซึ่งไดถูกควบคุมตัวอันเปนผลจากการขัดแยงตอสูกันดวยอาวุธระหวางประเทศ รัฐจะตองปฏิบัติ
ตามมาตรฐานตาง ๆ ที่มีผลผูกพันสาธารณรัฐ ภายใตกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศในเรื่องที่ 
เกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคลเชนวานี้490 
 ประเภทที่ 2 กฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินในระดับรัฐบัญญัติ 
 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.1997 (State of Emergency Act, 1997) 
 4.2.3.3  ขอความเบื้องตน 
 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.1997 (State of Emergency Act, 1997) 
ประกอบดวยบทบัญญัติทั้งสิ้น จํานวน 6 มาตรา มาตรา 1 เปนเรื่องการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
(Declaration of State of Emergency) มาตรา 2 เปนเรื่องการออกกฎระเบียบในสถานการณ
ฉุกเฉิน (Emergency Regulations) มาตรา 3 เปนเรื่องการควบคุมโดยรัฐสภา (Parliamentary 
Supervision) มาตรา 4 เปนเรื่องการยุติการใชบังคับกฎระเบียบในสถานการณฉุกเฉิน (Lapsing of 
Emergency Regulations) มาตรา 5 เปนเรื่องการยกเลิกรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.
1995 (Repeal of Act 86 of 1995) และมาตราสุดทายคือ มาตรา 6 เปนชื่อยอของกฎหมายเกี่ยวกับ 
ชื่อเรียกบทบัญญัตินี้วา รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.1997 (State of Emergency Act, 
1997) 

                                                           

previous review, and the court must release the detainee unless it is still necessary to 
continue the detention to restore peace and order. 
 (g) the detainee must be allowed to appear in person before any court 
considering the detention, to be represented by a legal practitioner at those hearings, 
and to make representations against continued detention. 
 (h) the state must present written reasons to the court to justify the continued 
detention of the detainee, and must give a copy of those reasons to the detainee at 
least two days before the court reviews the detention. 
 489Constitution of the Republic of South Africa. Section 37(7) “If a court releases 
a detainee, that person may not be detained again on the same grounds unless the 
state first shows a court good cause for re-detaining that person.” 

490Constitution of the Republic of South Africa. Section 37(8) “Subsections (6) 
and (7) do not apply to persons who are not South African citizens and who are 
detained in consequence of an international armed conflict. Instead, the state must 
comply with the standards binding on the Republic under international humanitarian 
law in respect of the detention of such persons.” 
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 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินของสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1997 นี้ เปนไป
ตามมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 (Constitution of the 
Republic of South Africa, 1996, Act No. 108 of 1996) ที่กําหนดวาการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะตองประกาศในรูปแบบรัฐบัญญัติของรัฐสภา และประกาศไดเฉพาะในยามที่ความอยู
รอดของประเทศไดถูกคุกคามจากสงคราม การรุกราน การปฏิวัติโดยทั่วไป การจลาจล ภัยพิบัติของ
ธรรมชาติ หรือสถานการณฉุกเฉินสาธารณะอื่น ๆ และการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะนี้มี
ความจําเปนตอการทําใหความสงบเรียบรอยกลับคืนสูสภาพเดิม ซึ่งรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินของสาธารณรัฐแอฟริกาใตฉบับนี้ ไดมีผลยกเลิกรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.1995 
(State of Emergency Act, 1995) 
 4.2.3.4  หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
 1)  ความหมายของคํานิยาม “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” 
 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1997 ไมได
กําหนดรายละเอียดของคํานิยามความหมายเอาไว 
 2)  วิธีการและเง่ือนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
 (1)  วิธีการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินของสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.
1997 ไดกําหนดใหประธานาธิบดีในฐานะประมุขของประเทศเปนผูมีอํานาจและหนาที่ในการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน ทั้งนี้ อาจประกาศสถานการณฉุกเฉินทั้งในสาธารณรัฐหรือพื้นที่ใด ๆ ก็ไดภายใน
สาธารณรัฐ 
 (2)  เงื่อนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินของสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.
1997 ไดกําหนดเงื่อนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งสามารถจําแนกเงื่อนไขออกเปน 2 
ประการ คือ เงื่อนไขทางดานรูปแบบ และเงื่อนไขทางดานเนื้อหา  
 (2.1)  เงื่อนไขทางดานรูปแบบ คือ การประกาศสถานการณ
ฉุกเฉนิของประธานาธิบดี ซึ่งกําหนดไวในมาตรา 1 วาตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตองระบุ
เหตุผลตาง ๆ ที่ใชเพื่อการประกาศสถานการณฉุกเฉินไวในราชกิจจานุเบกษานั้นดวย491 และ
นอกเหนือจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ประธานาธิบดีจะตองเผยแพรเนื้อหาของ
กฎเกณฑขอบังคับ (Contents of the Regulations) ใหเปนที่รับรูรับทราบของประชาชนโดยวิธีการ
ที่เหมาะสมอีกดวย 

                                                           
491State of Emergency Act, 1997. Section 1 “(1)…the President may by 

proclamation in the Gazette declare a state of emergency in the Republic or in any 
area within the Republic.  
 (2) The reasons for the declaration of the state of emergency shall be stated 
briefly in the proclamation. . .” 
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 (2.2)  สวนเงื่อนไขทางดานเนื้อหา คือ การประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินของประธานาธิบดีจะตองเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 37(1)492 ที่กําหนดวา 
การประกาศสถานการณฉุกเฉินจะกระทําไดก็เฉพาะแต 
 (2.2.1)  เมื่อความอยูรอดของประเทศไดถูกคุกคาม 

 (2.2.2)  มีความจําเปนตอการทําใหความสงบเรียบรอย
กลับคืนสูสภาพเดิม 
 3)  มาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ  

 ในรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของสาธารณรัฐแอฟริกาใต
ค.ศ.1997 ไมไดกําหนดรายละเอียดของมาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะไว แต
ไดกําหนดกรอบของการใชอํานาจไว ดังนี้  
 ประการแรก การประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ ทั้งนี้ จะตองไมมี
การเลี่ยงหรือระงับจากหลักเกณฑโดยทั่วไปของอํานาจที่ไดมอบใหโดยมาตรานี้ อาจกําหนดใหมี 
 1.  การมอบอํานาจใหกลุมบุคคล หรือองคกรตามท่ีจะไดกําหนดในเรื่องนั้น ๆ 
ในการออกคําสั่ง กฎระเบียบ ขอบังคับ เพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม ที่ซึ่งประธานาธิบดีไดรับอนุญาต
ตามมาตรานี้ที่จะออกกฎระเบียบตาง ๆ และที่จะกําหนดโทษตอการละเมิดกฎหมายหรือละเวนที่จะ
ปฏิบัติตามคําสั่ง กฎระเบียบ ขอบังคับ 
 2.  การกําหนดโทษตามที่อาจจะไดมีการกําหนดในเรื่องนั้น ๆ ตอการ
ละเมิดกฎหมาย หรือการละเวนที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติตาง ๆ ของกฎเกณฑขอบังคับ หรือคําสั่งที่
ไดออกมา หรือเงื่อนไขที่ไดกําหนด หรือภายใตกฎเกณฑขอบังคับ ซึ่งโทษตาง ๆ อาจรวมถึง การยึด
สินคา ทรัพยสิน หรือเครื่องมือที่ใชหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด 
 ประการที่สอง บทบัญญัติของมาตรานี้ จะตองไม 
 1.  ใหอํานาจในการออกกฎระเบียบใด ๆ ซึ่งขัดแยงกับบทบัญญัติมาตรา 
37 แหงรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 หรือ 
 2.  ใหอํานาจในการออกกฎระเบียบใด ๆ ที่ซึ่ง 
 1)  มีบทบัญญัติในการกําหนดโทษจําคุกเปนระยะเวลาเกินกวา 3 ป 
 2)  กําหนดหนาที่ที่ทําใหกิจการทางทหารมีภาระหนาที่มากกวาที่ได
กําหนดไวใน Defence Act ค.ศ.1957 หรือ 
 3)  แกไข หรือระงับการใชบังคับชั่วคราวกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
คุณสมบัติ การแตงตั้ง การเลือกตั้ง หรือระยะเวลาของการดํารงตําแหนงของสมาชิกรัฐสภา หรือ
สมาชิกสภานิติบัญญัติของทองถิ่น การประชุมสภาของรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติของทองถิ่น หรือ
อํานาจ เอกสิทธิ์ หรือความคุมกันของสมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติของทองถิ่น หรือของ
คณะกรรมาธิการ 

                                                           
492State of Emergency Act, 1997. Section 1(1) “Subject to the provisions of 

section 37 of the Constitution of the Republic of South Africa. 1996 (Act No. 108 of 
1996), . . .” 
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 4)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการควบคุมการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะ 
 (1)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุด 

 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินของสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.
1997 ไดกําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดไวในมาตรา 4 เรื่องการหมดอายุความของกฎเกณฑ
หรือขอบังคับที่ออกมาเพ่ือใชบังคับในสถานการณฉุกเฉิน ดังนี้  
 กฎเกณฑหรือขอบังคับใด ๆ คําสั่ง กฎ หรือระเบียบ ที่ไดออกมาใช
บังคับ ในระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือบทบัญญัติใด ๆ ก็ตาม ที่ออกมาดวยเหตุนั้น 
จะตองยุติผลใชบังคับทางกฎหมาย 

 (1.1)  นับแตวันซึ่งการประกาศสถานการณฉุกเฉินไดถูกเพิกถอน
โดยประธานาธิบดี ภายใตมาตรา 1(3) 

 (1.2)  นับแตวันที่ซึ่งสภานิติบัญญตัิแหงชาติ 
 (1.2.1)  มีมติภายใตมาตรา 37(2)(ข) ของรัฐธรรมนูญแหง
สาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 (รัฐบัญญัติ ฉบับที่ 108 ค.ศ.1996) ไมขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินออกไป 
 (1.2.2)  มีมติภายใตมาตรา 37(2)(ก) ไมอนุมัติกฎเกณฑ
หรือขอบังคับ ใด ๆ คําสั่ง กฎหรือระเบียบ หรือบทบัญญัติ ในขอบเขตซึ่งไมไดรับความเห็นชอบ 

 (1.3)  นับแตวันที่ซึ่งการประกาศสถานการณฉุกเฉินไดสิ้นสุดลงไป 
เมือ่ไดมีการพิจารณาตามมาตรา 37(2)(ข) ที่ไดกลาวมาแลวทั้งนี้ ระยะเวลาอันใดจะถึงกําหนดกอน 
 (2)  การควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินของสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.
1997 ไดกําหนดใหมีระบบการควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉินซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 3 
ประการ คือ การควบคุมโดยองคกรนิติบัญญัติ การควบคุมโดยองคกรตุลาการ และการควบคุมโดย
องคกรมนุษยธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (2.1)  การควบคุมโดยองคกรนิติบัญญัติ 
 การควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยองคกรนิติบัญญัติ
ซึ่งก็คือรัฐสภานั่นเอง จะไดรับการบัญญัติไวในมาตรา 3 ดังนี้  
 (2.1.1)  สําเนาเอกสารการประกาศสถานการณฉุกเฉิน และ
สําเนาเอกสารกฎเกณฑหรือขอบังคับ คําสั่ง กฎ หรือระเบียบที่ไดออกมาในระหวางการประกาศเชน
วานี้ จะตองไดรับการนําเสนอไวในวาระการประชุมของรัฐสภา โดยประธานาธิบดี โดยทันที่เทาที่จะ
เปนไปไดภายหลังจากมีการเผยแพรสิ่งเหลานั้น 
 (2.1.2)  นอกเหนือจากอํานาจที่มอบใหแกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ โดยมาตรา 37(2)(ข) แหงรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1966 (รัฐบัญญัติ ฉบับที่ 
108 ค.ศ.1996) สภานิติบัญญัติแหงชาติอาจจะ 
 (2.1.2.1)  ไมอนุมัติกฎเกณฑหรือขอบังคับ คําสั่ง 
กฎ หรือ ระเบียบ หรือบทบัญญัติใด ๆ ของสิ่งเหลานั้น 
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 (2.1.2.2)  ใหคําแนะนําตอประธานาธิบดีอันเกี่ยว 
เนื่องกับการประกาศใด ๆ ก็ตาม กฎเกณฑหรือขอบังคับ คําสั่ง กฎ ระเบียบหรือบทบัญญัติใด ๆ493 
 (2.2)  การควบคุมโดยองคกรตุลาการ 
 การควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉินแมจะไมไดมีการ
บัญญัติไวโดยตรงในรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.1997 แตโดยเหตุที่รัฐธรรมนูญแหง
สาธารณรัฐแอฟริกาใตไดกําหนดใหการประกาศสถานการณฉุกเฉินตองกระทําในรูปแบบรัฐบัญญัติ
ของรัฐสภาและตองอยูภายใตบังคับของบทบัญญัติมาตรา 37 แหงรัฐธรรมนูญฯ ดังนั้น ก็หมายความ
วาเมื่อประธานาธิบดีใชอํานาจหนาที่ประกาศสถานการณฉุกเฉินตามรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉิน ค.ศ.1997 แลว ประธานาธิบดียอมมีอํานาจที่ออกกฎ ระเบียบ หรือขอคับที่จําเปน หรือ
เหมาะสมตอการทําใหความสงบกลับคืนสูสภาพเดิม และออกขอกําหนดที่เพียงพอตอการทําให
สถานการณฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือตอการจัดการกับสถานการณใด ๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินดังที่ไดกลาวมาแลว กรณีดังกลาวนี้ศาลยอมมีอํานาจในการตรวจสอบ
ประเด็นความชอบดวยกฎหมายของ 

 (2.2.1)  การประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 (2.2.2)  การขยายระยะเวลาการสิ้นสุดของการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน 
 (2.2.3)  การบัญญัติกฎหมายใด ๆ หรือการกระทําอื่นใดอัน
เปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน494 

                                                           
493State of Emergency Act, 1997. Section 3(1) “A copy of any proclamation declaring a 

state of emergency and of any regulation, order, rule or bylaw made in pursuance of 
any such declaration shall be laid upon the Table in Parliament by the President as 
soon as possible after the publication thereof. 
 (2) In addition to the powers conferred upon the National Assembly by section 
37(2)(b) of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 (Act No. 108 of 1996), 
the National Assembly may 
 (a) disapprove of any such regulation, order, rule or bylaw or of any provision 
thereof; or 
 (b) make any recommendation to the President in connection with any such 
proclamation, regulation, order, rule, bylaw or provision.” 

 494Constitution of The Republic of South Africa. Section  37(3) “Any 
competent court may decide on the validity on 

 (a) a declaration of a state of emergency; 
 (b) any extension of a declaration of a state of emergency; of 
 (c) any legislation enacted, or other action taken, in consequence of a declaration 
of a state of emergency.” 
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  ทั้งนี้ ก็ไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตซึ่งมีสภาพ
บังคับเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ (The Supreme Law of the Republic) นั่นเอง 
 (2.3)  การควบคุมโดยองคกรมนุษยธรรมระหวางประเทศ 
 นอกจากการควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยองคกรนิติ
บัญญัติ องคกรตุลาการแลว รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินค.ศ.1997 ยังไดกําหนดใหมีการ
ควบคุมโดยองคกรมนุษยธรรมระหวางประเทศในการเขาถึงตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัว เพื่อที่จะได
ตรวจสอบสถานการณตาง ๆ ในมาตรา 2(4) ดังนี้   
 “กฎเกณฑหรือขอบังคับ ที่วาดวยการควบคุมตัวบุคคลจะตอง
กําหนดเพื่อใหองคกรมนุษยธรรมระหวางประเทศ ซึ่งไดรับการยอมรับจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต ให
สามารถเขาถึงบุคคลที่ถูกควบคุมตัว ภายใตกฎเกณฑหรือขอบังคับเชนวานี้ เพื่อที่จะตรวจสอบ
สถานการณตาง ๆ ที่บุคคลเชนวานี้ไดถูกควบคุมตัว”495 
  นอกจากนี้ ยังไดกําหนดหลักเกณฑของสถานที่ในการควบคุมตัว
บุคคลไวในมาตรา 2(5) ดังนี้ 
 เมื่อใดก็ตามที่บุคคลใด ถูกควบคุมตัวภายใตกฎเกณฑหรือ
ขอบังคับที่ไดออกมาในระหวางการประกาศ สถานการณฉุกเฉินในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง บุคคลเชนวานี้
จะตองถูกควบคุมตัวในสถานที่ใด ๆ ก็ตาม ภายในพื้นท่ีนั้น เวนแต 
   (2.3.1)  ไมมีสถานที่ควบคุมตัวที่เหมาะสมที่จะทําไดในพื้นท่ี  
นั้น ๆ  
   (2.3.2)  การควบคุมตัวบุคคลเชนวานั้นในสถานที่ซึ่งอยูนอก
พื้นที่นั้นมีความจําเปนพอสมควรแกเหตุ เพื่อที่จะนําความสงบเรียบรอยใหกลับคืนมา496 

 
 
 
 

                                                           

 495 State of Emergency Act, 1997. Section 2(4) “Regulations governing the 
detention of persons shall provide for such international humanitarian organisations as 
may be recognized by the Republic to have access to persons detained under such 
regulations in order to monitor the circumstances under which such persons are 
detained.” 
 496State of Emergency Act, 1997. Section 2(5) “Whenever any person is detained 
under any regulation made in pursuance of a state of emergency declared in a 
particular area, such person shall be detained at any place within that area unless 

(a) no suitable place of detention is available within that area; or 
(b) the detention of such person at a place outside that area is reasonably 

necessary to restore peace and order.” 
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รัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 (Disaster Management Act 57 of 2002)  
 4.2.3.5  ขอความเบื้องตน 
 รัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 มีโครงสรางทางกฎหมาย
ประกอบดวยบทบัญญัติทั้งสิ้นจํานวน 8 หมวด 65 มาตรา ในหมวด 1 เปนเรื่องการตีความ การ
นําไปใช และการบริหารจัดการรัฐบัญญัติ (Interpretation, Application and Administration of 
ACT) หมวด 2 เปนเรื่องกรอบนโยบาย และโครงสรางระหวางรัฐ (Intergovernmental Structures 
and Policy Framework) หมวด 3 เปนเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับชาติ (National 
Disaster Management) หมวด 4 เปนเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด (Provincial 
Disaster Management) หมวด 5 เปนเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับทองถิ่น (Municipal 
Disaster Management) หมวด 6 เปนเรื่องกองทุนของการเยียวยาภายหลังเกิดภัยพิบัติและการ
ฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิม (Funding of Post-Disaster Recovery and Rehabilitation) หมวด 7 
เปนเรื่องอาสาสมัครเพื่อการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Volunteers) หมวด 8 เปน
เรื่องเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) 
 รัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 มีหลักการพื้นฐานเพื่อกําหนด 
 1.  นโยบายการบริหารจัดการภัยพิบัติที่บูรณาการและประสานกัน ซึ่งมุงไปที่การ
ปองกันหรือลดภยันตรายจากภัยพิบัติ โดยบรรเทาความรุนแรงของภัยพิบัติใหลดลง มีการเตรียม
ความพรอมในภาวะฉุกเฉิน มีการตอบโตภัยพิบัติที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และการฟนฟูหลังจาก
เกิดภัยพิบัติใหกลับคืนสูสภาพปกต ิ
 2.  กอตั้งศูนยบริหารจัดการภัยพิบัติท้ังระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น 
 3.  อาสาสมัครเพ่ือบริหารจัดการภัยพิบัติ ฯลฯ 
 4.2.3.6  หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
 นับแตป ค.ศ.1994 แนวทางการแกไขปญหาที่เกี่ยวกับภัยพิบัติตาง ๆ ของรัฐบาล
แหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดเปลี่ยนไปอยางมีนัยสําคัญยิ่ง การเปลี่ยนแปลงในบทบัญญัติแหง
กฎหมายในยุคที่มีการแบงแยกผิวที่ควบคุมภัยพิบัติตาง ๆ ไดถูกขับเคลื่อนดวยหลาย ๆ ปจจัย เหตุผล
สําคัญประการหนึ่งก็คือ ความจําเปนที่จะบัญญัติกฎหมายยุคสมัยใหมเพื่อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่
เปนเลิศของระหวางประเทศ (Best International Practice) ในดานการบริหารจัดการภยันตราย
จากภัยพิบัติ นอกจากนั้น รัฐบาลยังตั้งเปาหมายใหมีการลดภยันตรายจากภัยพิบัติที่สําคัญลงอยาง
เปนระบบสูการเริ่มตนที่มีพัฒนาการทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น ดังนั้น ในป ค.ศ.
1994 รัฐบาลแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตจึงไดตัดสินใจที่จะรับเอาแนวทางการแกไขปญหาที่เปนองค
รวมในการบริหารจัดการภัยพิบัติ และภยันตรายจากภัยพิบัติ ดวยเหตุผลและการตัดสินใจเหลานี้จึง
นํามาสูการรางกฎหมายรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 
 เหตุผลสําคัญประการหนึ่งสําหรับรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.
2002 ฉบับนี้ที่ไดรับการยอมรับกันในระหวางประเทศในฐานะที่เปนรูปแบบของการบริหารจัดการที่
เปนเลิศ (Best Practice) คือ กฎหมายนี้กอใหเกิดแนวความคิดของการลดภยันตรายจากภัยพิบัติที่
สําคัญลงสูการพัฒนาผานการบัญญัติกฎหมาย รัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 
นี้ ไดจัดชั้นความรับผิดชอบตามกฎหมายเพื่อลดภยันตรายจากภัยพิบัติลงแกองคกรของรัฐทุกองคกร
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ในแตละขอบเขตการปฏิบัติงานภาครัฐ 3 ระดับ กลาวคือ ในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับ
ทองถิ่นดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน และใหอํานาจเพื่อการจัดตั้งศูนยกลางการบริหารจัดการภัยพิบัติใน
ทุก ๆ ระดับ คุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของกฎหมายนี้ ก็คือ กฎหมายนี้ตระหนักวาหนาที่ใน
การลดภยันตรายจากภัยพิบัติลงนั้น เปนสิ่งที่ไมสามารถกระทําใหสําเร็จลุลวงไปไดโดยภาครัฐแตเพียง
ผูเดียว จําเปนตองอาศัยการประสานงานและความรวมมือกันในทุก ๆ ภาคสวนของรัฐบาล ภาค
ประชาสังคม รวมทั้งภาคเอกชนดวย 
 1)  ความหมายของคําวา “ภัยพิบัต”ิ (Disaster) 
 ภัยพิบัติ หมายความวา ความโกลาหลอยางรุนแรง หรือความโกลาหลที่เปน
การแสดงใหเห็นเหตุรายลวงหนาของการทําหนาที่ของชุมชนหรือสังคม อันเกี่ยวเนื่องกับการสูญเสีย
และผลกระทบตอมนุษย วัตถุ เศรษฐกิจหรือสิ่งแวดลอมเปนบริเวณกวาง ซึ่งเกินกวาความสามารถ
ของชุมชนหรือสังคมที่ไดรับผลกระทบจะเผชิญโดยใชทรัพยากรของตนเองได497 
 2)  เงื่อนไขและวิธีการในการประกาศสถานการณภัยพิบัต ิ
 รัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 ไดกําหนดวิธีการ
และเงื่อนไขในการประกาศสถานการณภัยพิบัติ ดังนี้  
 (1)  การประกาศสถานการณภัยพิบัติระดับชาติ  
 มาตรา 27 (1) แหงรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.
2002 ไดกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการบริหารงานปกครองรวมกันและกิจการ ประเพณี 
(The Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs) เปนผูประกาศสถานการณ
ภัยพิบัติระดับชาติ โดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้ 
 (1.1)  หากบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยูและการจัดการเหตุ
ฉุกเฉินอัน อาจจะเกิดขึ้นนั้น เปนสิ่งที่ไมเพียงพอสําหรับฝายบริหารของประเทศที่จะจัดการตอภัย
พิบัตินั้นไดอยางม ีประสิทธิภาพ 
 (1.2)  สภาวะแวดลอมพิเศษอื่น ๆ มี เหตุผลอันสมควรที่จะ
ประกาศสถานการณภัยพิบัติระดับชาติได498 

                                                           

 497Disaster Management Act 57 of 2002. Article 1 “disaster” means a serious 
disruption or a threatening disruption of the functioning of a community or a society 
involving widespread human, material, economic or environment losses and impacts, 
which exceeds the ability of the effected community or society to cope using its own 
resources. คํานิยามนี้เปนไปตามการแกไขโดย Disaster Management Amendment Bill เพื่อให
สอดคลองกับคํานิยามคําวา “Disaster” ของสํานักงานเพื่อการลดภยันตรายจากภัยพิบัติแหง
สหประชาชาติ (United Nation Office for Disaster Risk Reduction: UNISDR, 2009)  

498Disaster Management Act 57of 2002. Article 27 (1) “In the event of a national 
disaster, the Minister may, by notice in the Gazette, declare a national state of disaster 
if--- 
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   ทั้งนี้ เปนหนาที่ของศูนยกลางการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับชาติ 
(The National Disaster Management Centre) เปนผูพิจารณาตัดสินใจวาเหตุการณที่กอใหเกิดม
หันตภัยที่เกิดขึ้นหรือแสดงใหเห็นเปนลางรายวาใกลจะเกิดขึ้นนั้น ควรไดรับการพิจารณาเปนภัยพิบัติ
ในความหมายตามคํานิยามของรัฐบัญญัตินี้หรือไม499 
 (2)  การประกาศสถานการณภัยพิบัติระดับจังหวัด 
 มาตรา 41 (1) แหงรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.
2002 ไดกําหนดใหผูวาราชการจังหวัด (The Premier of a Province) เปนผูประกาศสถานการณภัย
พิบัติระดับจังหวัด ภายหลังจากที่ไดทําการปรึกษากับสมาชิกสภาผูบริหารจังหวัด (Member of 
Executive Council of a Province: MEC) โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาของจังหวัด ซึ่ง
มีเงื่อนไขดังนี้ 
 (2.1)  หากบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยูและการจัดการเหตุ
ฉุกเฉินอันอาจจะเกิดขึ้นนั้น เปนสิ่งที่ไมเพียงพอสําหรับฝายบริหารของจังหวัดที่จะจัดการตอภัยพิบัติ
นั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 (2.2)  สภาวะแวดลอมพิเศษอื่น ๆ มีเหตุผลอันสมควรพอที่จะ
ประกาศสถานการณภัยพิบัติระดับจังหวัดได500 
   ทั้งนี้ เปนหนาที่ของศูนยกลางการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด 
(The Disaster Management Centre of the Province) เปนผูพิจารณาตัดสินใจวา เหตุการณที่

                                                           

          (a) existing legislation and contingency arrangements do not adequately provide 
for the national executive to deal effectively with the disaster; or 
          (b) other special circumstances warrant the declaration of a national state of 
disaster 

499Disaster Management Act 57of 2002. Article 23 (1) “When a disastrous event 
occurs or threatens to occur, the National Centre must, for the purpose of the proper 
application of this Act, determine whether the event should be regarded as a disaster 
in terms of this Act, . . .” 

500Disaster Management Act 57 of 2002. Article 41 (1) “In the event of a 
provincial disaster, the Premier of a province, after consultation with the other MECs, 
may, by notice in the provincial gazette, declare a provincial state of disaster if--- 
          (a) existing legislation and contingency arrangements do not adequately provide 
for the provincial executive to deal effectively with the disaster; or 
          (b) other special circumstances warrant the declaration of a provincial state of 
disaster, . . .” 
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กอใหเกิดมหันตภัย ซึ่งเกิดขึ้น หรือแสดงใหเห็นเปนลางรายวาใกลจะเกิดขึ้นนั้น ควรไดรับการ
พิจารณาเปนภัยพิบัติในความหมายตามคํานิยามของรัฐบัญญัตินี้หรือไม501 
 (3)  การประกาศสถานการณภัยพิบัติระดับทองถิ่น 
 มาตรา 55 (1) แหงรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.
2002 ไดกําหนดใหสภาของเทศบาล (The Council of Municipality) ซึ่งมีภาระหนาที่โดยตรงใน
การประสานความรวมมือและบริหารจัดการภัยพิบัติ เปนผูประกาศสถานการณภัยพิบัติระดับทองถิ่น 
โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาของจังหวัด ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้ 
 (3.1)  หากบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยูและการจัดการเหตุ
ฉุกเฉินอันอาจจะเกิดขึ้นนั้น เปนสิ่งที่ไมเพียงพอสําหรับเทศบาลที่จะจัดการตอภัยพิบัตินั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 (3.2)  สภาวะแวดลอมพิเศษอื่น ๆ มีเหตุผลอันสมควรพอที่จะ
ประกาศสถานการณภัยพิบัติระดับทองถิ่นได502 
  ทั้งนี้ เปนหนาที่ของศูนยกลางการบริหารจัดการภัยพิบัติของเทศบาล 
(The Disaster Management Centre of the Municipality) ที่ เกี่ ยวของ เปนผูพิจารณาและ
ตัดสินใจวา เหตุการณทีก่อใหเกิดมหันตภัยขึ้น หรือแสดงใหเห็นเปนลางรายวาใกลจะเกิดขึ้นนั้น ควร
ไดรับการพิจารณาเปนภัยพิบัติในความหมายตามคํานิยามของรัฐบัญญัตินี้หรือไม503 
 3)  มาตรการการใชอํานาจในสถานการณภัยพิบัต ิ
 รัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 ไดกําหนดการใช
อํานาจในสถานการณท่ีเกิดภัยพิบัติขององคกรทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 

                                                           
501Disaster Management Act 57 of 2002. Article 35 (1) “When a disastrous event 

occurs or threatens to occur in a province, the disaster management centre of the 
province concerned must determine whether the event should be regarded as a 
disaster in terms of this Act, . . .” 

502Disaster Management Act 57 of 2002. Article 55 (1) “In the event of a local 
disaster the council of a municipality having primary responsibility for the co-ordination 
and management of the disaster may, by notice in the provincial gazette, declare a 
local state of disaster if--- 
          (a) existing legislation and contingency arrangements do not adequately 
provide for that municipality to deal effectively with the disaster; or 
          (b) other special circumstances warrant the declaration of a local state of 
disaster. 

503Disaster Management Act 57 of 2002. Article 49 (1) “When a disastrous event 
occurs or is threatening to occur in the area of a municipality, the disaster management 
centre of the municipality concerned must determine whether the event should be 
regarded as a disaster in terms of this Act, . . .” 
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 (1)  ในกรณีที่ไดมีการประกาศสถานการณภัยพิบัติระดับชาติตาม
ความหมายของอนุมาตรา (1) ภายใตบังคับของอนุมาตรา (3) และภายหลังจากการประชุม
ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่ไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดี 
อาจออกขอบังคับ หรือออกคําสั่ง หรือใหอํานาจออกคําสั่งที่เกี่ยวกับ 
 (1.1)  การปลดออกจากทรัพยากรที่มีอยูของรัฐบาลแหงชาติ 
รวมถึงโกดัง เครื่องมือวัสดุ ยานพาหนะ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
 (1.2) การปลดออกจากบุคลากรของหนวยงานของรัฐระดับ 
ประเทศ เพื่อมาทําหนาที่ในหนวยงานบริการเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน 
 (1.3)  การนําแผนบริหารจัดการภัยพิบัติระดับชาติไปปฏิบัติใน
ทุก ๆ ขอกําหนดหรือขอใด ๆ ก็ตามที่สามารถจะนําไปปรับใชไดในสถานการณตาง ๆ 
 (1.4)  การอพยพประชาชนทั้งหมดหรือบางสวนจากพ้ืนที่ที่ประสบ
ภัยพิบัติหรือพื้นที่ที่ไดรับการคุกคามไปยังสถานสงเคราะหชั่วคราว หากการปฏิบัติการเชนวานี้มีความ
จําเปนที่จะรักษาไวซึ่งชีวติของประชาชน 
 (1.5)  ขอบังคับเกี่ยวกับการจราจรที่จะเดินทางไปมา หรือภายใน
พื้นที่ท่ีประสบภัยพิบัตหิรือพ้ืนที่ที่ไดรับการคุกคาม 
 (1.6)  ขอบังคับเกี่ยวกับการเคลื่อนยายผูคนและสินคาไปมา หรือ
ภายในพื้นท่ีที่ประสบภัยพิบัติหรือพ้ืนที่ที่ไดรับการคุกคาม 
 (1.7)  การควบคุมและการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสรางใน
พื้นที่ท่ีประสบภัยพิบัติหรือพ้ืนที่ที่ไดรับการคุกคาม 
 (1.8)  การจัดหา การควบคุม หรือการใชที่พักฉุกเฉินเปนการ
ชั่วคราว 
 (1.9)  การระงับชั่วคราว หรือการจํากัดการขาย การจัดจําหนาย
หรือการขนสงเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพื้นที่ท่ีประสบภัยพิบัติหรือพ้ืนที่ที่ไดรับการคุกคาม 
 (1.10)  การบํารุงรักษา หรือการติดตั้งเสนทางการติดตอคมนาคม
ไปมาหรือภายในพื้นที่ภัยพิบัต ิ
 (1.11)  การเผยแพรขอมูลที่กําหนดเพ่ือการจัดการภัยพิบัต ิ
 (1.12)  วิธีดําเนินการจัดหาในภาวะฉุกเฉิน 
 (1.13)  การทําใหการโตตอบ และการฟนฟูภายหลังเกิดภัยพิบัติ 
และการทําใหกลับคืนสูสภาพเดิมมีความสะดวกข้ึน 
 (1.14)  ขั้นตอนอื่น ๆ ที่อาจมีความจําเปนตอการปองกันการทวี
ความรุนแรงของภัยพิบัติ หรือเพ่ือท่ีจะบรรเทา ยับยั้งและทําใหผลกระทบของภัยพิบัติลดนอยลง 
 (1.15)  ขั้นตอนตาง ๆ ที่จะอํานวยความสะดวกของความชวย 
เหลือระหวางประเทศ504 

                                                           
504Disaster Management Act 57 of 2002. Article 27(2) 
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   ทั้งนี้ มาตรการการใชอํานาจตามที่กลาวถึงในอนุมาตรา (2) ขางตนนี้ 
จะตองนํามาใชในขอบเขตที่มีความจําเปนเทานั้นเพื่อวัตถุประสงคของ 
  1.  การชวยเหลือและคุมครองสาธารณะ 
  2.  การจัดหา การชดเชยความเสียหายตอสาธารณะ 
  3.  คุมครองทรัพยสิน 
  4.  การปองกันและตอสูกับความโกลาหล 
  5.  การจัดการกับผลกระทบที่เปนอันตรายหรืออ่ืน ๆ ของภัยพิบัต5ิ05 
 (2)  ในกรณีที่ไดมีการประกาศสถานการณภัยพิบัติระดับจังหวัดตาม
ความหมายของอนุมาตรา (1) ภายใตบังคับของอนุมาตรา (3) ผูวาราชการจังหวัดที่เกี่ยวของอาจออก
ขอบังคับ หรือออกคําสั่ง หรือใหอํานาจออกคําสั่งที่เกี่ยวกับ 
 (2.1)  การปลดออกจากทรัพยากรที่มีอยูของฝายบริหารของ
จังหวัด รวมถึงโกดัง เครื่องมือวัสดุ ยานพาหนะ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
 (2.2)  การปลดออกจากบุคลากรของหนวยงานของรัฐระดับ
จังหวัด เพื่อมาทําหนาที่ในหนวยงานบริการเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน 
 (2.3)  การนําแผนบริหารจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัดไปปฏิบัติใน
ทุก ๆ ขอกําหนดหรือขอใด ๆ ก็ตามที่สามารถจะนําไปปรับใชไดในสถานการณตาง ๆ 
 (2.4)  การอพยพประชาชนทั้งหมดหรือบางสวนจากพ้ืนที่ที่ประสบ
ภัยพิบัติหรือพื้นที่ที่ไดรับการคุกคามไปยังสถานสงเคราะหชั่วคราว หากการปฏิบัติการเชนวานี้มีความ
จําเปนที่จะรักษาไวซึ่งชีวิตของประชาชน 
 (2.5)  ขอบังคับเกี่ยวกับการจราจรที่จะเดินทางไปมา หรือภายใน
พื้นที่ท่ีประสบภัยพิบัติหรือพ้ืนที่ที่ไดรับการคุกคาม 
 (2.6)  ขอบังคับเกี่ยวกับการเคลื่อนยายผูคนและสินคาไปมา หรือ
ภายในพื้นท่ีที่ประสบภัยพิบัติหรือพ้ืนที่ที่ไดรับการคุกคาม 
 (2.7)  การควบคุมและการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสรางใน
พื้นที่ท่ีประสบภัยพิบัติหรือพ้ืนที่ที่ไดรับการคุกคาม 
 (2.8)  การจัดหา การควบคุม หรือการใชที่พักฉุกเฉินเปนการ
ชั่วคราว 
 (2.9)  การระงับชั่วคราว หรือการจํากัดการขาย การจัดจําหนาย
หรือการขนสงเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพื้นที่ท่ีประสบภัยพิบัติหรือพ้ืนที่ที่ไดรับการคุกคาม 
 (2.10)  การบํารุงรักษา หรือการติดตั้งเสนทางการติดตอคมนาคม
ไปมาหรือภายในพื้นที่ภัยพิบัต ิ
 (2.11)  การเผยแพรขอมูลที่กําหนดเพ่ือการจัดการภัยพิบัต ิ
 (2.12)  วิธีดําเนินการจัดหาในภาวะฉุกเฉิน 

                                                           
505Disaster Management Act 57 of 2002. Article 27(3)  
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 (2.13)  การทําใหการโตตอบ และการฟนฟูภายหลังเกิดภัยพิบัติ 
และการทําใหกลับคืนสูสภาพเดิมมีความสะดวกข้ึน 
 (2.14) ขั้นตอนตาง ๆ ที่จะอํานวยความสะดวกของความชวย 
เหลือระหวางประเทศ หรือ 
 (2.15)  ขั้นตอนอื่น ๆ ที่อาจมีความจําเปนตอการปองกันการทวี
ความรุนแรงของภัยพิบัติ หรือเพ่ือท่ีจะบรรเทา ยับยั้งและทําใหผลกระทบของภัยพิบัติลดนอยลง506 
   ทั้งนี้ มาตรการการใชอํานาจตามที่กลาวถึงในอนุมาตรา (2) ขางตนนี้ 
จะตองนํามาใชในขอบเขตที่มีความจําเปนเทานั้นเพื่อวัตถุประสงคของ 
  1.  การชวยเหลือและคุมครองสาธารณะ 
  2.  การจัดหา การชดเชยความเสียหายตอสาธารณะ 
  3.  คุมครองทรัพยสิน 
  4.  การปองกันและตอสูกับความโกลาหล 
  5.  การจัดการกับผลกระทบที่เปนอันตรายหรืออ่ืน ๆ ของภัยพิบัต5ิ07 
 (3)  ในกรณีที่ไดมีการประกาศสถานการณภัยพิบัติระดับทองถิ่นตาม
ความหมายของอนุมาตรา (1) ภายใตบังคับอนุมาตรา (3) สภาของเทศบาลที่เกี่ยวของ อาจออกเทศ
บัญญัติ (By-Law) หรือออกคําสั่ง หรือใหอํานาจออกคําสั่งที่เกี่ยวกับ 
 (3.1)  การปลดออกจากทรัพยากรที่มีอยูของเทศบาล รวมถึงโกดัง 
เครื่องมือวัสดุ ยานพาหนะ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
 (3.2)  การปลดออกจากบุคลากรของเทศบาล เพื่อมาทําหนาที่ใน
หนวยงานบริการเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน 
 (3.3)  การนําแผนบริหารจัดการภัยพิบัติเกี่ยวกับเทศบาลไปปฏิบัติ
ในทุก ๆ ขอกําหนดหรือขอใด ๆ ก็ตามที่สามารถจะนําไปปรับใชไดในสถานการณตาง ๆ 
 (3.4)  การอพยพประชาชนทั้งหมดหรือบางสวนจากพ้ืนที่ที่ประสบ
ภัยพิบัติหรือพื้นที่ที่ไดรับการคุกคามไปยังสถานสงเคราะหชั่วคราว หากการปฏิบัติการเชนวานี้มีความ
จําเปนที่จะรักษาไวซึ่งชีวิตของประชาชน 
 (3.5)  ขอบังคับเกี่ยวกับการจราจรที่จะเดินทางไปมา หรือภายใน
พื้นที่ท่ีประสบภัยพิบัติหรือพ้ืนที่ที่ไดรับการคุกคาม 
 (3.6)  ขอบังคับเกี่ยวกับการเคลื่อนยายผูคนและสินคาไปมา หรือ
ภายในพื้นท่ีที่ประสบภัยพิบัติหรือพ้ืนที่ที่ไดรับการคุกคาม 
 (3.7)  การควบคุมและการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสรางใน
พื้นที่ท่ีประสบภัยพิบัติหรือพ้ืนที่ที่ไดรับการคุกคาม 
 (3.8)  การจัดหา การควบคุม หรือการใชที่พักฉุกเฉินเปนการ
ชั่วคราว 
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 (3.9)  การระงับชั่วคราว หรือการจํากัดการขาย การจัดจําหนาย
หรือการขนสงเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพืน้ที่ที่ประสบภัยพิบัติหรือพ้ืนที่ที่ไดรับการคุกคาม 
 (3.10)  การบํารุงรักษา หรือการติดตั้งเสนทางการติดตอคมนาคม
ไปมาหรือภายในพื้นที่ภัยพิบัต ิ
 (3.11)  การเผยแพรขอมูลที่กําหนดเพ่ือการจัดการภัยพิบัต ิ
 (3.12)  วิธีดําเนินการจัดหาในภาวะฉุกเฉิน 
 (3.13)  การทําใหการโตตอบ และการฟนฟูภายหลังเกิดภัยพิบัติ 
และการทําใหกลับคืนสูสภาพเดิมมีความสะดวกข้ึน หรือ 
 (3.14)  ขั้นตอนอื่น ๆ ที่อาจมีความจําเปนตอการปองกันการทวี
ความรุนแรงของภัยพิบัติ หรือเพ่ือท่ีจะบรรเทา ยับยั้งและทําใหผลกระทบของภัยพิบัติลดนอยลง508 
   ทั้งนี้ มาตรการการใชอํานาจตามที่กลาวถึงในอนุมาตรา (2) ขางตนนี้ 
จะตองนํามาใชในขอบเขตที่มีความจําเปนเทานั้นเพื่อวัตถุประสงคของ 
  1.  การชวยเหลือและคุมครองสาธารณะ 
  2.  การจัดหา การชดเชยความเสียหายตอสาธารณะ 
  3.  คุมครองทรัพยสิน 
  4.  การปองกันและตอสูกับความโกลาหล 
  5.  การจัดการกับผลกระทบที่เปนอันตรายหรืออ่ืน ๆ ของภัยพิบัต5ิ09 
 4)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการควบคุมการประกาศสถานการณ 
ภัยพิบัต ิ
 รัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 มาตรา 27(5) ได 
กําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดไว 3 กรณี ดังนี้   
 กรณีแรก การประกาศสถานการณภัยพิบัติระดับชาติที่ไดประกาศตาม 
ความหมายของอนุมาตรา (1)   
 1.  จะระงับไปเม่ือลวงพนเวลา 3 เดือน หลังจากที่ไดมีการประกาศ 
 2.  อาจสิ้นสุดลงโดยรัฐมนตรีประกาศการสิ้นสุดในราชกิจจานุเบกษา กอน
ระยะเวลา 3 เดือนตามกําหนดเวลาในขอ ก. จะระงับไป 
 3.  อาจไดรับการขยายระยะเวลาการประกาศออกไป ครั้งละ 1 เดือน โดย
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากอนระยะเวลา 3 เดือนตามกําหนดเวลาในขอ 1 จะระงับไป 
หรือการขยายระยะเวลาที่กําลังดําเนินอยูจะสิ้นสุดลง510 

                                                           
508Disaster Management Act 57 of 2002. Article 55(2) 
509Disaster Management Act 57 of 2002. Article 55(3)  
510Disaster Management Act 57 of 2002. Article 27(5) “A national state of 

disaster that has been declared in terms of subsection (1)--- 
          (a) lapses three months after it has been declared; 
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 กรณีที่สอง การประกาศสถานการณภัยพิบัติระดับจังหวัดที่ไดประกาศตาม
ความหมายของอนุมาตรา (1) 
 1.  จะระงับไปเม่ือลวงพนเวลา 3 เดือน หลังจากที่ไดมีการประกาศ 
 2.  อาจสิ้นสุดลงโดยผูวาราชการจังหวัดประกาศการสิ้นสุดในราชกิจจา
นุเบกษา กอนระยะเวลา 3 เดือนตามกําหนดเวลาในขอ 1 จะระงับไป 
 3.  อาจไดรับการขยายระยะเวลาการประกาศออกไป ครั้งละ 1 เดือน โดย
ผูวาราชการจังหวัดประกาศในราชกิจจานุเบกษาของจังหวัด กอนระยะเวลา 3 เดือนตามกําหนดเวลา
ในขอ 1 จะระงับไป หรือการขยายระยะเวลาที่กําลังดําเนินอยูจะสิ้นสุดลง511 
 กรณีที่สาม การประกาศสถานการณภัยพิบัติระดับทองถิ่นที่ไดประกาศตาม 
ความหมายของอนุมาตรา (1)  
 1.  จะระงับไปเม่ือลวงพนเวลา 3 เดือน หลังจากที่ไดมีการประกาศ 
 2.  อาจสิ้นสุดลงโดยสภาของเทศบาลประกาศการสิ้นสุดในราชกิจจา
นุเบกษา กอนระยะเวลา 3 เดือนตามกําหนดเวลาในขอ 1 จะระงับไป 
 3.  อาจไดรับการขยายระยะเวลาการประกาศออกไป ครั้งละ 1 เดือน โดย
สภาของเทศบาลประกาศในราชกิจจานุเบกษาของจังหวัด กอนระยะเวลา 3 เดือนตามกําหนดเวลาใน
ขอ 1 จะระงับไป หรือการขยายระยะเวลาที่กําลังดําเนินอยูจะสิ้นสุดลง512 

                                                           

          (b) may be terminated  by the Minister by notice in the Gazette before it 
lapses in terms of paragraph (a); and 
          (c)  may be extended by the Minister by notice in the Gazette for one month 
at a time before  it lapses in terms of paragraph (a) or the existing extension is due to 
expire. 

511Disaster Management Act 57 of 2002. Article 41(5) “A provincial state of 
disaster that has been declared in terms of subsection (1)--- 
          (a) lapses three months after it has so been declared; 
          (b) may be terminated by the Premier by notice in the provincial gazette 
before it lapses in terms of paragraph (a); and 
          (c) may be extended by the Premier by notice in the provincial gazette for 
one month at a time before it lapses in terms of paragraph (a) or the existing 
extension is due to expire. 

512Disaster Management Act of 57 of 2002. Article 55(5) “A municipal state of 
disaster that has been declare in terms of subsection (1)--- 
          (a) lapses three months after it has so been declared; 
          (b) may be terminated by the council by notice in the provincial gazette 
before it lapses in terms of paragraph (a); and 
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 การเขาสูการประกาศสถานการณฉุกเฉินของสาธารณรัฐแอฟริกาใต พอสรุปไดดังนี ้
 ตามที่รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตกําหนดวา การประกาศสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะจะสามารถกระทําไดโดยเฉพาะในรูปแบบรัฐบัญญัติที่ตราโดยรัฐสภาเทานั้น513 อยางไรก็
ตาม รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.1997 และรัฐ
บัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 ไดใหอํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉินแก
ประธานาธิบดี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการบริหารงานปกครองรวมกันและกิจการประเพณี (The 
Minister of Co-Operative Governance and Traditional Affairs) หรือสภาเทศบาล ดังตอไปนี ้
  
ตารางที่ 4.3  การเขาสูการประกาศสถานการณฉุกเฉินของสาธารณรัฐแอฟริกาใต 
 

สถานการณ คําจํากัดความของ 
“ภาวะฉุกเฉิน” 

วิธีการและเงื่อนไข
ของการประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน 

ขอบเขตระยะเวลา
สิ้นสุดของการ

ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน 

สถานการณ
ฉุกเฉินโดยทั่วไป 
(Generic 
Emergency) 

รัฐธรรมนูญแหง
สาธารณรัฐแอฟริกาใต 
ค.ศ.1996และรัฐบัญญัติ
วาดวยสถานการณ
ฉุกเฉิน ค.ศ.1997 ไมได
ใหคํานิยามคําวา 
สถานการณฉุกเฉินไว แต
รัฐบัญญัติวาดวยการ
บริหารจัดการภัยพิบัติ 
ค.ศ.2002 ไดใหคํานิยาม
สถานการณฉุกเฉินใน
ฐานะเปนภัยพิบัติ 
หมายความวา ความ
ปนปวนอยางรุนแรงหรือ
ความโกลาหลที่เปนการ
แสดงใหเห็นเหตุราย
ลวงหนาของการทํา
หนาที่ของชุมชนหรือ 

อํานาจในการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินเปน
ของผูนําในทาง
การเมืองของแตละ
ขอบเขต ดังนี้ 
  (1) ระดับประเทศ: 
เมื่อ 
การดํารงอยูของชาติได
ถูกคุกคามจากสงคราม 
การรุกราน การกอการ
กบฏ การจลาจล ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 
หรือสถานการณ 
ฉุกเฉินสาธารณะอ่ืน ๆ 
และการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินนี้
เปนสิ่งจําเปนตอการ 

การประกาศ
สถานการณฉุกเฉินจะ
ระงับไปเมื่อลวงพน
เวลา 3 เดือน หลังจาก
ที่ไดมีการประกาศ 
อยางไรก็ตาม การ
ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินอาจสิ้นสุดลง
โดยรัฐมนตรีประกาศ
การสิ้นสุดในราชกิจจา
นุเบกษากอน
ระยะเวลา 3 เดือน 
นอกจากนั้น รัฐมนตรี
อาจขยายระยะเวลา
การประกาศออกไป
ครั้งละ 1 เดือน โดย
ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเชนเดียวกัน 

                                                           

          (c) maybe extended by the council by notice in the provincial gazette for one 
month at a time before it lapses in terms of paragraph (a) or the existing extension is 
due to expire. 

513มาตรา 37(1) ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 
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ตารางที่ 4.3   (ตอ) 
 

สถานการณ คําจํากัดความของ 
“ภาวะฉุกเฉิน” 

วิธีการและเงื่อนไข
ของการประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน 

ขอบเขตระยะเวลา
สิ้นสุดของการ

ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน 

 สังคม อันเกี่ยวเนื่องกับ
การสูญเสียและ
ผลกระทบตอมนุษย 
สิ่งของ เศรษฐกิจ หรือ
สิ่งแวดลอมอยาง
กวางขวาง ซึ่งเกินกวา
ความสามารถของชุมชน 
หรือสังคมที่ไดรับ
ผลกระทบจะเผชิญโดย 
ใชทรัพยากรของตนเอง 

ฟนฟูสันติภาพและ
ความสงบเรียบรอย514 
   1) ประธานาธิบดี 
อาจเปนผูประกาศ
สถานการณฉุกเฉินใน
สาธารณรัฐหรือพ้ืนที่ 
ใด ๆ ในสาธารณรัฐ 
โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
(Gazette)515 
   2) รัฐสภาอาจ
ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินโดยผานมาตรา 
37 แหงรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต 
   3) ในเหตุการณที่
เกิดภัยพิบัติระดับชาติ 
รัฐมนตรีกระทรวง  
(Co-Operative 
Governance and 
Traditional Affairs) 
เปนผูประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน516 
  (2) ระดับจังหวัด : 
ผูวาราชการจังหวัด 
(The Premier of the  

ประธานาธิบดีก็อาจ
ถอนคําประกาศใน
เวลาใด ๆ โดยการ
ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเชนเดียวกัน 
ขอสังเกต: หากภาวะ
ฉกุเฉินไดถูกประกาศ
โดยผานบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ (ไมใช 
กระทําผานรัฐบัญญัติ
วาดวยการบริหาร 
จัดการภัยพิบัติ ค.ศ.
2002) จะระงับสิ้นไป
ไมเกิน 21 วัน 
จนกระทั่งสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ  
(National 
Assembly) จะมีมติ
ขยายการประกาศนั้น 
สภานิติบัญญัติ
แหงชาติอาจขยายการ
ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินออกไปไมเกิน 3 
เดือนตอ 1 ครั้ง การ
ขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินออกไปครั้งแรก 

                                                           
51437(1)(2) the Constitution of the Republic of South Africa, 1996.  
515มาตรา 1 แหงรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.1997 

516มาตรา 27 แหงรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 
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ตารางที่ 4.3   (ตอ) 
 

สถานการณ คําจํากัดความของ 
“ภาวะฉุกเฉิน” 

วิธีการและเงื่อนไข
ของการประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน 

ขอบเขตระยะเวลา
สิ้นสุดของการ

ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน 

  

Province) เปนผู
ประกาศภาวะฉุกเฉิน
ในเหตุการณภัยพิบัติ
ระดับจังหวัด517 
  (3) ระดับทองถิ่น : 
สภาเทศบาล (The 
Municipal Council) 
สามารถประกาศภาวะ
ฉุกเฉินไดในเหตุการณ
ภัยพิบัติระดับ
ทองถิ่น518 
ขอสังเกต: การจําแนก
ประเภทของภัยพิบัติ
ออกเปนภัยพิบัติ
ระดับชาติ ระดับ
จังหวัด หรือระดับ
ทองถิ่น จะถูกกําหนด
โดยศูนยกลางการ
บริหารจัดการภัยพิบัติ
แหงชาติ (National 
Disaster 
Management 
Centre)519 เกณฑ
สําคัญที่สุดที่ใชในการ
จําแนกประเภท ก็คือ
ขอบเขตเชิงพื้นที่ของ
ภัยพิบัติ และ 

จะตองกระทําเปนมติที่
ไดรับการรับรองดวย 
เสียงสนับสนุนเสียงขาง
มากจากจํานวนสมาชิก
ของสภา สวนการ
ขยายระยะเวลาครั้ง 
ตอ ๆ ไปจะตองกระทํา
เปนมติที่ไดรับการ
รับรองดวยเสียง 

                                                           
517มาตรา 41 แหงรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 
518มาตรา 55 แหงรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002  

519มาตรา 23, 35 และ 49 แหงรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 
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ตารางที่ 4.3   (ตอ) 
 

สถานการณ คําจํากัดความของ 
“ภาวะฉุกเฉิน” 

วิธีการและเงื่อนไข
ของการประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน 

ขอบเขตระยะเวลา
สิ้นสุดของการ

ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน 

  ความสามารถในวง
งานที่ 
เกี่ยวของของรัฐบาลที่
จะจัดการตอภัยพิบัติ
อยางมี
ประสิทธิภาพ520 

สนับสนุนอยางนอย 60 
เปอรเซ็นตของจํานวน
สมาชิกของสภา โดย
มติที่กระทําตาม
เงื่อนไขนี้จะตองผาน
การรับรองในที่ประชุม
ของสภาที่ไดจัดใหมี
การอภิปรายสู
สาธารณะเทานั้น521 

ไฟไหม (Fire) รัฐบัญญัติวาดวยไฟทุง
หญาและไฟปาแหงชาติ 
ค.ศ.1998 ไดใหคํานิยาม
ภาวะฉุกเฉิน คือ 
สถานการณของ 
“ภยันตรายจากไฟ” (Fire 
Danger)522 ซึ่งภยันตราย
จากไฟหมายถึง โอกาสที่
กําลังเกิดไฟไหมทุงหญา 
(Veld Fire) หรือยังคงมี
ไฟไหมทุงหญาที่เกินกวา
จะควบคุมได และกระนั้น 
(If So) ในระดับที่ซึ่ง
เตรียมปองกันไวลวงหนา 
และในระดับที่ซึ่งความ
เอาจริงเอาจัง ไฟก็จะลุก
ไหม 
ขอสังเกต รัฐบัญญัติวา 

กฎหมายไมไดกําหนด
ถึงการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน
อยางเปนทางการไว 

 

                                                           
520มาตรา 23 (4)-(6) แหงรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 
521มาตรา 37 (2)(b) ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 
522Veld หมายถึง ภูมิประเทศท่ีเปนทุงหญาโปรงอันกวางใหญในแอฟริกาใต 
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ตารางที่ 4.3   (ตอ) 
 

สถานการณ คําจํากัดความของ 
“ภาวะฉุกเฉิน” 

วิธีการและเงื่อนไข
ของการประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน 

ขอบเขตระยะเวลา
สิ้นสุดของการ

ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน 

 ดวยหนวยบริการดับเพลิง 
ค.ศ.1987 ไดบัญญัติไว
เพื่อการกอตั้ง การ
ดําเนินการ การทํางาน 
การประสานกันและการ
กําหนดมาตรฐานของ
หนวยบริการดับเพลิงทั่ว
ทั้งสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต523 

  

สงคราม (War) ตามรัฐบัญญัติวาดวยการ
ปองกันประเทศ ค.ศ.
2002 การประกาศ
สถานการณฉุกเฉินให
พิจารณาตามบทบัญญัติ
มาตรา 37 แหง
รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต524 

การประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน
ระดับประเทศจะถูก
ประกาศตามมาตรา 
37 แหงรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต 
และรัฐบัญญัติวาดวย
สถานการณฉุกเฉิน 
ค.ศ.1997 (State of 
Emergency Act 64 
of 1997) 

 

ภัยพิบัติจาก
นิวเคลียร 
(Nuclear 
Disaster) 

ตามรัฐบัญญัติวาดวย
ขอบังคับเก่ียวกับ
นิวเคลียร ค.ศ.1999 
สถานการณฉุกเฉินไดรับ
การนิยามเปน “อุบัติเหตุ
จากนิวเคลียร” (Nuclear 
Accident) ซึ่ง 

กฎหมายไมได
กําหนดการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน
อยางเปนทางการไว 
อยางไรก็ตาม 
กฎหมายกลาวถึงวา
หากมีอุบัติเหตุจาก 

 

                                                           
523Fire Brigade Services Act of 1987 
524Defence Act 42 of 2002. Article 1 “state of emergency” means a state of 

emergency contemplated in section 37 of the Constitution. 
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ตารางที่ 4.3   (ตอ) 
 

สถานการณ คําจํากัดความของ 
“ภาวะฉุกเฉิน” 

วิธีการและเงื่อนไข
ของการประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน 

ขอบเขตระยะเวลา
สิ้นสุดของการ

ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน 

 มีความหมายวา 
เหตุการณใด ๆ ก็ตามที่
เกิดข้ึน หรือเหตุการณที่
เกิดข้ึนตอเนื่องกันโดยมี
ที่มาจากจุดกําเนิด
เดียวกัน ซึ่ง 
  (1) มีผลในการปลอย
สารกัมมันตรังสี หรือ
ปริมาณรังสีที่วัตถุหรือสิ่ง
ที่มีชีวิตไดรับ ซึ่งเกินกวา
มาตรฐานความปลอดภัย 
  (2) ซึ่งมีความสามารถ
กอใหเกิดความเสียหาย
จากนิวเคลียร525 

นิวเคลียรเกิดขึ้นใน
กรณีท่ีเกี่ยวของ
สัมพันธกับการติดตั้ง 
นิวเคลียร ภาชนะหรือ
การปฏิบัติการ
เกี่ยวกับนิวเคลียร 
เจาของผูไดรับอนุญาต
เกี่ยวกับนิวเคลียรที่
เปนปญหาจะตอง
รายงานไปยังผูควบคุม 
และบุคคลที่ไดรับการ
กําหนดในการอนุมัติ
เกี่ยวกับนิวเคลียรใน
เรื่องนั้น526 

 

การชุมนุม
สาธารณะ 
(Public 
Gathering) 

รัฐบัญญัติวาดวยความ
ปลอดภัยในการกีฬาและ
กิจกรรมนันทนาการ ค.ศ.
2010 เกี่ยวของสวนใหญ
กับมาตรการที่จะ
รับประกันความปลอดภัย
และความมั่นใจของ
ประชาชนในการเขารวม
กิจกรรมกีฬาที่มี 

กฎหมายนี้ไมได
กําหนดการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน
อยางเปนทางการ 

 

                                                           
525National Nuclear Regulator (NNR) Act 1999 (Act of 1999)  Article 1 (xiii) 

“nuclear accident” means any occurrence or succession of occurrences having the 
same origin which--- 
      (a) results in the release of radioactive material, or a radiation dose, which 
exceeds the safety standards contemplate in section 36; and 
      (b) is capable of causing nuclear damage; 

526National Nuclear Regulator (NNR) Act 1999 (Act of 1999)  Article 37(1) “ 
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ตารางที่ 4.3   (ตอ) 
 

สถานการณ คําจํากัดความของ 
“ภาวะฉุกเฉิน” 

วิธีการและเงื่อนไข
ของการประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน 

ขอบเขตระยะเวลา
สิ้นสุดของการ

ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน 

 ผูเขารวมจํานวนมากหรือ
กิจกรรมนันทนาการ527 
   แตยังไมมีคํานิยามที่
ตรงไปตรงมาสําหรับคําวา 
“ภาวะฉุกเฉิน” แตบุคคล
ก็สามารถเขาใจไดโดย
ศึกษาจากวัตถุประสงค
หลักของรัฐบัญญัติ 
   วัตถุประสงคหลักของ
รัฐบัญญัตินี้ไดมุง
ความสําคัญไปท่ีการ
ปองกันการบาดเจ็บทาง
สภาพรางกาย ความ
ปลอดภัย และสิทธิของ
ทุก ๆ คนที่ไดเขารวมใน
กิจกรรมนันทนาการ
สาธารณะ 

  

ภาวะฉุกเฉินทาง
สภาวะ
สิ่งแวดลอม 
(Environmental 
Emergency) 

เหตุการณฉุกเฉินเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมไดรับการ
นิยามวา เปนเหตุการณที่
เกิดข้ึนฉับพลันทันใดโดย
ไมไดคาดคิดมากอน รวม
ไปถึงการปลอยของเสียที่ 

กฎหมายไมได
กําหนดการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน
อยางเปนทางการ แต
ไดกลาวถึงภาระหนาที่ 
(เปนความรับผิดชอบ
ของบุคคล)528 

 

 
 
                                                           

527รัฐบัญญัตินี้ไดถูกริเริ่มเมื่อภายหลังจากเกิดหายนะที่เรียกวา “โศกนาฏกรรมที่สวนสาธารณะ
เอลลิส” (The Ellis Park Tragedy) ที่ซึ่งมีผูสูญเสียชีวิตจํานวน 43 คน จากการเขาชมกีฬาที่มีฝูงชน
เบียดเสียดยัดเยียดกันมาก 

528National Environmental Management Act 107 of 1998. Article 30 (1)(b)  
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ตารางที่ 4.3   (ตอ) 
 

สถานการณ คําจํากัดความของ 
“ภาวะฉุกเฉิน” 

วิธีการและเงื่อนไข
ของการประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน 

ขอบเขตระยะเวลา
สิ้นสุดของการ

ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน 

 สําคัญ ไฟไหมหรือการ 
ระเบิดที่นําไปสูภยันตราย
อยางรายแรง 
ตอสาธารณะ หรืออาจ
เปนการกอมลภาวะอยาง
รุนแรงตอ หรือเปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอม 
ไมวาจะโดยทันทีหรือ
เปนไปอยางลาชา 

  

การกอมลภาวะ
แกแหลงน้ําซึ่งเกิด
เหตุการณฉุกเฉิน
ติดตามมา 

เหตุการณฉุกเฉิน
เกี่ยวของกับเหตุการณ
ธรรมดา หรืออุบัติเหตุ ที่
ซึ่งสาระสําคัญกอใหเกิด
มลพิษ หรืออาจจะ
กอใหเกิดมลพิษแกแหลง
น้ําหรือเปนเปนไปไดที่ผล
จะกอใหเกิดอันตรายแก
แหลงน้ํา 

กฎหมายไมได
กําหนดการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน
อยางเปนทางการไว 
แตไดกลาวถึง
ภาระหนาที่ (เปน
ความรับผิดชอบของ
บุคคล) ที่จะรายงาน
ไปยังกลุมหนวยงาน
ของรัฐเกี่ยวกับ
เหตุการณฉุกเฉินซึ่ง
เปนเหตุหรืออาจเปน
เหตุของมลภาวะ 

 

 
 จากการศึกษาระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของสาธารณรัฐแอฟริกาใตทํา
ใหทราบวาสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดพัฒนาระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉิน ทั้งได
กําหนดนโยบายไวในกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ และกําหนดวิธีการปฏิบัติไวในกฎหมายระดับรัฐ 
บัญญัติ โดยการบัญญัติกฎหมายเปนชุดของการจัดการภัยพิบัติสาธารณะ มาตั้งแตป ค.ศ.1994 ซึ่ง 
เปนปที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต เขาสูระบอบประชาธิปไตยโดยรัฐธรรมนูญ (Constitutional 
Democracy) กลไกทางกฎหมายที่มีความสําคัญที่สุดก็คือ รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต 
ค.ศ.1996 
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 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 ไดบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินไวใน
มาตรา 37 ของหมวดที่ 2 เรื่องบทบัญญัติแหงสิทธิเสรีภาพ (Bill of Rights) ซึ่งอาจกลาวไดวา
บทบัญญัติดังกลาวนี้ไดรับการวางโครงรางเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่มีวิวัฒนาการที่ล้ํา
หนาขึ้นมาก โดยผสมผสานการคุมครองระหวางกฎเกณฑแหงกฎหมายระหวางประเทศที่มีลักษณะ
เปนกฎหมายบังคับเด็ดขาดซึ่งจะละเมิดมิได (Jus Cogens) ของสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศและหลักการตรวจสอบทบทวนการกระทําโดยศาล (Judicial Review) เขากับแบบแผนใหม
ลาสุดสําหรับการควบคุมทางนิติบัญญัติ (Legislative Control) แมในมาตรา 37 จะไมไดใหคํานิยาม
ของคําวา “สถานการณฉุกเฉิน” วามีความหมายอยางไร แตก็มีวิธีการที่จะใหความหมายประการหนึ่ง 
โดยการกําหนดสถานการณไวเปนการทั่วไปวาการประกาศสถานการณฉุกเฉินจะตองกระทําใน
รูปแบบรัฐบัญญัติของรัฐสภา เมื่อความอยูรอดของชาติไดถูกคุกคามจากสงคราม การรุกราน การกอ
การกบฏ การจลาจล ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือสถานการณฉุกเฉินอื่น ๆ และจํากัดคํารองขอที่จะ
นํามาใชโดยผานการกําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน กลาวคือ ในขอบเขตเพียงเทาที่การ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินมีความจําเปนตอการฟนฟูสันติภาพและความสงบใหกลับคืนมาเทานั้น 
เงื่อนไขของการประกาศสถานการณฉุกเฉินนี้อาจจะมีความคลายคลึงกับประเทศอื่น ๆ แตก็มีการ
จําแนกสถานการณฉุกเฉินประเภทตาง ๆ ที่มีความแตกตางกันใหมีความจําเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 
เชน สงคราม การรุกราน การกอการกบฏ การจลาจล และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน อยางไรก็
ตาม สิ่งที่เปนความใหมทันสมัย (Novelty) ก็คือ การประกาศสถานการณฉุกเฉินไดถูกจํากัดใหกระทํา
ในรูปแบบรัฐบัญญัติของรัฐสภา (Parliamentary Act) มากกวาที่จะทําเปนกฎหมายของฝายบริหาร
หรือเปนกฎเกณฑของประธานาธิบดี    
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 ยังไดบรรจุหลักการการจํากัด
ระยะเวลา (Principle of Limited Duration) ที่กําหนดวา สถานการณฉุกเฉินสาธารณะจะตองถูก
ทําใหยุติลงในระยะเวลาอันสั้นที่สุดตามที่กําหนดไว เพื่อเปนการควบคุมการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินของฝายบริหาร (แมวาการริเริ่มของกระบวนการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินนี้จะข้ึนอยู
กับฝายบริหารก็ตาม) โดยการบัญญัติหลักเกณฑวา การประกาศสถานการณฉุกเฉินและการบัญญัติ
กฎหมายหรือการปฏิบัติการใด ๆ จะมีผลใชไดไมเกินกวา 21 วัน นับแตวันประกาศ เวนแตสภานิติ
บัญญัติแหงชาติจะไดลงมติเห็นชอบใหมีการขยายระยะเวลาออกไปเปนคราว ๆ คราวละไมเกินสาม
เดือน ก็นับไดวาผูรางรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดสรางระบบกฎหมายพิเศษวาดวย
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะไวในหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ (The Supreme Law 
of the Republic) ของรัฐธรรมนูญ อันจะเปนหลักประกันในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาว
แอฟริกาใตแมจะตกอยูในสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งหลักการตาง ๆ ดังกลาวถือวาเปนหลักการที่
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน (The 
Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency) และหลักการ
สิราคูซาวาดวยบทบัญญัติของขอจํากัด และการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 
(The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International 
Covenant on Civil and Political Rights 1984) อันเปนหลักประกันความปลอดภัย (Safeguard) 
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ที่มักจะพบในรูปแบบที่วางขอบเขตโดยรัฐธรรมนูญที่กําหนดเงื่อนไขวา การขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินจะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติดวย
เชนกัน แตระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของสาธารณรัฐแอฟริกาใตนี้ก็
ไมไดใชหลักการอํานาจสูงสุดแหงรัฐสภา (Principle of Parliamentary Supremacy) เหมือนดังเชน
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส เนื่องจากรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดกําหนดระยะเวลาของ
การที่จะขยายออกไปเปนจํานวนวันที่แนนอนชัดเจนเอาไวแลวในรัฐธรรมนูญ คือ เปนระยะเวลาสาม
เดือน อีกทั้งการขยายระยะเวลาออกไปตองใชคะแนนเสียงขางมากของรัฐสภา โดยเฉพาะคะแนน
เสียงที่เพิ่มขึ้นจากเสียงขางมากธรรมดา (Simple Majorities) เปนเสียงขางมากพิเศษ (Special 
Majorities) ซึ่งเปนรูปแบบที่ Bruce Ackerman ไดนําเสนอวิธีการในการขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินที่ตอเนื่องออกไป ที่เรียกวา “Supra-Majority or Supermajoritarian 
Escalation” ซึ่งการขยายระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่ตอเนื่องออกไปแตละครั้ง 
นี้ตองอาศัยเสียงขางมากของสภานิติบัญญัติที่เพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งเสียงขางนอย (The Right of 
Minority) กลายเปนเสียงที่มีความสามารถทําใหการขยายระยะเวลาที่อาจหยุดชะงักนั้นไดรับการ
ขยายระยะเวลาออกไปอีก ตามหลักการปกครองโดยเสียงขางมากท่ีเคารพเสียงขางนอย การออกแบบ
กลไกนี้เปนหลักประกันความปลอดภัยใหแกการควบคุมทางดานนิติบัญญัติ (Legislative Control) ที่
มีตอการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งแนวคิดของ Supra-majority or Supermajoritarian 
Escalation นี้ เปนสิ่งที่มีความใหมทันสมัย (Novelty) หากไดรับการนํามาใชอยางถูกตองและ
เหมาะสม บางทีการที่ตองเพิ่มจํานวนคะแนนที่มากขึ้นในการขยายระยะเวลาออกไปในแตละครั้ง 
โครงสรางเชนนี้จะเปนหลักประกันอยางแทจริงวา สถานการณฉุกเฉินอาจจะไดรับการนํามาสู
จุดสิ้นสุดโดยผานขั้นตอนตามกระบวนการประชาธิปไตยปกติก็อาจเปนได วิธีการเดียวกันนี้ ผูราง
รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดนํามาบรรจุไว โดยกําหนดวาการขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งแรกจะตองกระทําเปนมติที่ไดรับการรับรองดวยเสียงสนับสนุนเสียง
ขางมากจากจํานวนสมาชิกของสภา สวนการขยายระยะเวลาครั้งตอ ๆ ไป จะตองกระทําเปนมติที่
ไดรับการรับรองดวยเสียงสนับสนุนอยางนอย 60 เปอรเซ็นตของจํานวนสมาชิกสภา และจะตองผาน
การรับรองในที่ประชุมของสภาที่ไดจัดใหมีการอภิปรายสูสาธารณะเทานั้น เพื่อแสดงถึงความโปรงใส
และเปดเผยในขอมูลขาวสารแกประชาชน 
 นับไดวาบทบัญญัติแหงสิทธิและเสรีภาพ (Bill of Rights) และโดยเฉพาะมาตรา 37 ของ
รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดแสดงใหเห็นถึงแนวปฏิบัติระหวางประเทศที่เปนเลิศ (Best 
International Practice) ในการคุมครองสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในระหวางเวลาที่เกิดสถานการณ
ฉุกเฉิน ในหมูหลักประกันความปลอดภัยของสิทธิมนุษยชนที่ไดรับการสถาปนาไวในระบบการบริหาร
สถานการณฉุกเฉินของสาธารณรัฐแอฟริกาใต ก็คือ โครงรางเกี่ยวกับกระบวนการที่ทําเปนขั้นตอนซึ่ง
ใหบทบาทสําคัญแกสภานิติบัญญัติเหนือการประกาศสถานการณฉุกเฉินและใหการพิจารณา
ตรวจสอบทบทวนแกศาลอยางสมบูรณแบบครอบคลุมทุก ๆ ดานของสถานการณฉุกเฉิน ในอีกดาน
หนึ่งคือ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ การสถาปนาขอบเขตที่ชัดเจนของหลักการเลี่ยงหรือระงับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในระหวางสถานการณฉุกเฉิน (Derogation) ที่
ไดรับการยอมรับใหกระทําได รวมถึงการกําหนดตารางรายการของสิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับการ



230 

ปฏิบัติตาม พันธกรณีฯ ได (Non-Derogations Rrights) และการที่ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
ภายในประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศภายในระบบการบริหารสถานการณฉุกเฉิน    
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 ไมเพียงแตบัญญัติถึงหลักการเกี่ยวกับการ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ รวมทั้งเรื่องของการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานเปนจํานวนมาก ซึ่งมีผลผูกพันองคกรนิติบัญญัติ องคกรบริหาร องคกรตุลาการ และองคกร
ของรัฐทุก ๆ องคกร แตก็ยังคงมีการวางแผนงาน (Blue-Print) ที่ละเอียดสําหรับโครงสรางของการ
บริหารการปกครอง (Structure of Governance) เอาไวอีกดวย ซึ่งกระบวนการรางกฎหมายที่จัดทํา
ภายหลังป ค.ศ.1994 จะตองทําความเขาใจในโครงสรางการบริหารการปกครองทุก ๆ ประการ
ดังกลาวนั้นดวย 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 ไดยืนยันหลักการแบงแยกอํานาจ โดย
จัดสรรการมอบอํานาจใหแกองคกรนิติบัญญัติ องคกรบริหาร และองคกรตุลาการเปนผูใชอํานาจของ
รัฐ อยางไรก็ตาม สิ่งที่มีความสําคัญมากกวานี้  รัฐธรรมนูญไดวางขอบเขตของการบริหารงาน 
ระดับชาติ (National) ระดับจังหวัด (Provincial) และระดับทองถิ่น (Local) โดยมีความมุงหวังใหแต
ละขอบเขตของการบริหารงานมีความตางกัน (Distinctive) มีความเปนอิสระซึ่ งกันและกัน 
(Interdependent) และมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน (Inter-Related) และดวยเหตุประการเชนนี้ 
ทุก ๆ องคกรจึงตองมีอํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจบริหารเปนของตน ในระดับชาติ กฎหมายจะ
ไดรับ การตราโดยรัฐสภา (Parliament) และไดรับการนําไปใชบังคับโดยคณะรัฐมนตรี (รัฐมนตรี) 
ระดับ จังหวัด ขอบัญญัติของจังหวัดจะไดรับการตราโดยสภานิติบัญญัติของจังหวัด (สภาจังหวัด) และ
ไดรับ การนําไปใชบังคับโดยสมาชิกสภาบริหารสวนจังหวัด ในขณะที่ระดับทองถิ่น สภาทองถิ่นมี
อํานาจ บริหารในกิจการเฉพาะเรื่องและมีอํานาจในการออกเทศบัญญัติ เพื่อใหการบริหารในกิจการ
เรื่องนั้น ๆ มีประสิทธิภาพ 
 ในสวนโครงสรางทางดานการนิติบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติ 
จะประกอบดวย 3 ระดับชั้น ดังนี้ ชั้นที่ 1 จะมีชุดของนโยบายและกฎหมายอันเกี่ยวของโดยเฉพาะ
กับการจัดการภัยพิบัติที่ไดรับการพัฒนามาเปนอยางดีแลว ไดแก รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต ค.ศ.1996 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.1997 และรัฐบัญญัติวาดวยการ
บริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 ชั้นที่ 2 จะมีบทบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษรอันเกี่ยวกับ
ประเภทของภัยพิบัติโดยเฉพาะเจาะจง รวมถึงไฟไหม อุบัติภัยในเหมืองแร และการควบคุมฝูงชนใน
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ชั้นสุดทายคือ ชั้นที่ 3 จะมีกฎหมายและนโยบายตาง ๆ ที่ควบคุมดูแล
กิจการหรือปญหาประจําวัน อาทิ สิ่งแวดลอม การจัดการเกี่ยวกับแหลงน้ํา การใชแหลงทรัพยากร
ทางการเกษตร การกอสรางและปลูกสรางอาคารสถานที่ และแผนการใชที่ดิน ซึ่งจะมีบทบัญญัติ
พิเศษโดยเฉพาะอันเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การตอบโต และการฟนฟูแกไขใหกลับคืน
สภาวะปกต ิ
 บทบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษรที่เกี่ยวของกับสถานการณฉุกเฉินระดับชั้นที่ 1 โดยหลัก
ก็คือ รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 (The Constitution of the Republic of 
South Africa 1996) รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินค.ศ.1997 (The State of Emergency 
Act 64 of 1997: SEA) และรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 (The Disaster  
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Management Act of 2002: DMA) ซึ่งกําหนดโครงรางทั่วไปสําหรับการเผชิญตอสถานการณฉุกเฉิน 
สาธารณะ รัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ จะมุงเนน 4 กรณี คือ 1. กําหนดใหมีโครงสราง 
ทางสถาบันหรือหนวยงานอยางละเอียดตอการบริหารจัดการภัยพิบัติ 2. จัดใหมีการพัฒนาทางดาน 
นโยบายและโครงรางทางดานการวางแผนกลยุทธสําหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติ 3. กําหนดใหมี
การ จําแนกประเภทและการประกาศสถานการณภัยพิบัติตาง ๆ และ 4. กําหนดใหมีกองทุนเพื่อการ
เยียวยา ภายหลังจากเกิดภัยพิบัติ และการฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติ 
 สวนบทบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวของกับประเภทของภัยพิบัติโดยเฉพาะเจาะจงระดับชั้นที่ 2 ก็
จะมีบทบัญญัติของกฎหมายอยางนอย 3 ฉบับ ที่เกี่ยวของอยางชัดเจนกับประเภทของภยันตราย คือ 
รัฐบัญญัติวาดวยไฟไหมทุงหญา และไฟปาแหงชาติ ค.ศ.1998 (The National Veld and Forest 
Fire Act 101 of 1998: NVFFA) และรัฐบัญญัติวาดวยหนวยบริการดับเพลิง ค.ศ.1987 (The Fire 
Brigade Services Act 99 of 1987: FBSA) ซึ่งเกี่ยวของกับอัคคีภัยเปนการเฉพาะ ในขณะที่รัฐ
บัญญัติวาดวยความปลอดภัยในการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ค.ศ.2010 (The Safety at  
Sports and Recreational Event Act 2 of 2010: SSREA) จะเก่ียวของกับการใหหลักประกันความ
ปลอดภัยในความเปนอยูที่ดีทางดานรางกายและความปลอดภัยในตัวบุคคลและทรัพยสินใน กิจกรรม
กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
 นอกเหนือจากการบัญญัติกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยทั่วไปและเปนการ 
เฉพาะเจาะจงแลว สาธารณรัฐแอฟริกาใตยังมีประเภทของกฎหมายระดับชั้นที่ 3 ที่ควบคุมดูแลการ 
บริหารจัดการภัยพิบัติดานตาง ๆ ครบวงจร ภายในบริบทของกฎเกณฑอยางชัดเจนของหนวยงาน 
เฉพาะดาน เชน แหลงทรัพยากรทางการเกษตร ภาคสวนของการทําเหมืองแร แหลงทรัพยากรน้ํา  
และการกอสรางและปลูกสรางอาคาร กฎหมายที่เกี่ยวของคือ รัฐบัญญัติวาดวยการจัดการสิ่งแวดลอม 
แหงชาติ  ค.ศ.1998 (The National Environmental Management Act 107 of 1998: NEMA)  
ซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดโครงรางเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสาธารณรัฐแอฟริกาใต รัฐ 
บัญญัติวาดวยแหลงน้ําแหงชาติ ค.ศ.1998 (The National Water Resources Act 36 of 1998:  
NWA) ซึ่งควบคุมดูแลการใชทรัพยากรแหลงน้ํา เชน แมน้ํา (Rivers) ลําคลอง (Canals) น้ําพุ  
(Springs) พื้นที่ชุมน้ํา (Wetlands) เขื่อน (Dams) น้ําจากแหลงธรรมชาติซึ่งยังซึมไมลึกเกินไปจาก 
บริเวณผิวดิน (Surface Water) ปากน้ําหรือบริเวณอาว (Estuaries) และชั้นหินอุมน้ํา (Aquifers) 
 นอกจากโครงสรางการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินที่มีการจัดวางระบบที่ดีแลว ก็
ยังคงตองการเงินทุนเปนจํานวนมากในการเผชิญกับสถานการณฉุกเฉินนี้ ระบบนิติบัญญัติหรือการ
บัญญัติกฎหมายของสาธารณรัฐแอฟริกาใตก็มีบทบัญญัติกฎหมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับกองทุนใน
สถานการณฉุกเฉิน ซึ่งถือวาเปนจุดเดนของการแกไขปญหาในสถานการณฉุกเฉินที่ครบวงจร โดย
บัญญัติไวในกฎหมาย 3 ฉบับที่แตกตางกัน ดังนี้ 1. รัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.
2002 ในหมวด 6 ของรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติไดกําหนดหลักการพื้นฐานสําหรับ
กองทุนเพื่อภัยพิบัติตาง ๆ โดยองคกรของรัฐในขอบเขตงานระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับ
ทองถิ่น อาจใหความชวยเหลือทางดานการเงินเพื่อตอบสนองตอความพยายามและเยียวยาหลังจาก
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เกิดภัยพิบัติ และการฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพเดิม529 2. รัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการการเงิน
สาธารณะ ค.ศ.1999530 วัตถุประสงคหลักของรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการการเงินสาธารณะนี้
คือ เพื่อควบคุมดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของฝายบริหารระดับชาติและระดับจังหวัด 
ดังนี้ กฎหมายจึงกําหนดแนวนโยบาย (Guideline) โดยเฉพาะ สําหรับฝายบริหารระดับชาติและ
ระดับจังหวัดถึงวิธีการที่จะใชกองทุนของตนในสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ531 3. รัฐบัญญัติวาดวย
รัฐบาลทองถิ่น: การบริหารจัดการการเกี่ยวกับการเงินทองถิ่น ค.ศ.2003532 วัตถุประสงคหลักของรัฐ
บัญญัติวาดวยรัฐบาลทองถิ่น: การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินทองถิ่นนี้ คือ เพื่อรับประกันการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการการเงินขององคกรปกครองทองถิ่นและหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐใน
ขอบเขตการปฏิบัติงานในทองถิ่น กฎหมายกําหนดใหนายกเทศมนตรี (Mayor of Municipality) 
อาจอนุมัติคาใชจายที่ไมอาจคาดหมายมากอนและไมอาจหลีกเลี่ยงได สําหรับกรณีที่ไมมีบทบัญญัติใด
ที่ไดกระทําในการใหความเห็นชอบตองบประมาณนั้น533 
          สวนการควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น เนื่องจากสาธารณรัฐแอฟริกาใตมี
กฎหมายหลายรูปแบบที่เกี่ยวของกับการประกาศสถานการณฉุกเฉิน จึงมีความสําคัญที่จะตอง
กลาวถึงรัฐธรรมนูญที่ไดกําหนดไวอยางชัดแจงถึงบทบัญญัติมาตราที่เกี่ยวกับการพิจารณาตรวจสอบ
ทบทวนการกระทําโดยศาล (Judicial Review Clause) ที่กลาววา ศาลมีอํานาจในการตรวจสอบ
ประเด็นความชอบดวยกฎหมายของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน การขยายระยะเวลาของการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือการบัญญัติกฎหมายใด ๆ หรือการกระทําอื่นใดอันเปนผล
เนื่องมาจากการการประกาศสถานการณฉุกเฉิน534 เปนกระบวนการที่สะทอนถึงหลักความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (The Supreme Law of the Republic) อยางชัดเจน ซึ่งเปน
หลักประกันวา หลักการพิจารณาตรวจสอบทบทวนการกระทําโดยศาลยังคงไดรับการนํามาใชใน
สถานการณฉุกเฉิน หลักการดังกลาวนี้เปนหลักท่ีมีความจําเปนตอการดําเนินการตามหนาที่ในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยรัฐธรรมนูญ นับวาเปนสิ่งที่เปนความใหมทันสมัย (Novelty) ของระบบกฎหมาย
พิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะตามรูปแบบของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต (South 
African Model) ในขณะที่รูปแบบของประเทศอื่น ๆ ไดมีการมอบอํานาจนี้เปนสวนใหญหรือโดย
ทั้งหมดใหแกฝายบริหาร (อาทิ รัฐธรรมนูญประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาตรา 16) แตในประเทศ
สาธารณรัฐแอฟริกาใตอํานาจนี้ฝายนิติบัญญัติและฝายตุลาการจะมีอํานาจที่เหนือกวา 
 ในสวนประกอบสุดทายของมาตรา 37 คือ ระเบียบแบบแผนของหลักการเลี่ยงหรือระงับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogation Protocol) ซึ่งมีลักษณะที่คลายคลึง
กับพิธีสารที่บรรจุอยูในสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ รวมถึง ตารางของสิทธิที่ไมอาจเลี่ยง

                                                           
529มาตรา 56 แหงรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 
530Public Finance Management act 29 of 1999 
531มาตรา 16 และมาตรา 25 แหงรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการการเงินสาธารณะ ค.ศ.1999 

532local government: municipal finance management act 56 of 2003. 
533มาตรา 29 แหงรัฐบัญญัติวาดวยรัฐบาลทองถิ่น: การบริหารจัดการการเงินทองถิ่น ค.ศ.2003 
534มาตรา 37(3) ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 
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หรือระงับไดฯ (Non-Derogable Rights) ที่สามารถอานทําความเขาใจไดงาย และอนุมาตราทั้งหมด
ที่ไดกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ สําหรับการคุมขังโดยอํานาจฝายบริหาร (Administrative Detention) 
สิทธิเด็ดขาดที่ไดมีการจําแนกไวในอนุมาตรา 5 ครอบคลุมถึงสิทธิในชีวิต ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ขอ
หามตอการทรมาน ทาส การคาทาส และการบังคับใชแรงงาน เสรีภาพในมโนสํานึก ศาสนา ความคิด 
ความเชื่อ และความคิดเห็น สิทธิที่จะไดรับความคุมครองจากการเอาเปรียบในการฝกปฏิบัติแรงงาน 
รวมทั้ง บทบัญญัติที่ตอตานการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อนึ่ง ในอนุมาตรา 6 ไดกําหนดวา พลเมือง
คนใดถูกควบคุมตัวโดยปราศจากการพิจารณาคดีในศาล และอยูภายใตการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน จะตองไดรับการรับรองใหเขาถึงผูแทนโดยชอบธรรม การบริการทางการแพทย การพิจารณา
ทบทวนตรวจสอบโดยศาล ภายใน 10 วันนับแตที่ไดมีการควบคุมตัว และสามารถเขาถึงการใหเหตุผล
ของรัฐสําหรับการควบคุมตัว ยิ่งกวานั้น รัฐไดรับการเรียกรองใหติดตอกับสมาชิกในครอบครัวที่เปน
ผูใหญหรือเพื่อนของผูถูกควบคุมตัว “โดยพลันเทาที่จะทําไดในเวลาอันสมควร” และตีพิมพในราช
กิจจานุเบกษาโดยระบุชื่อของผูถูกควบคุมตัว และสถานที่ที่ควบคุมตัว อีกทั้งหลักฐานที่อางอิงถึง
มาตรการฉุกเฉิน 
 ประการดังกลาวเชนนี้เปนแบบอยางที่ดีสําหรับตนรางของหลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogation Protocol) เพราะวานอกจากจะมี
หลักประกันขั้นพื้นฐานของกฎเกณฑแหงกฎหมายระหวางประเทศที่มีลักษณะเปนกฎหมายบังคับ
เด็ดขาด ซึ่งจะทําการละเมิดมิได (Jus Cogens) แลว ยังมีขอกําหนดและขอจํากัดที่ละเอียดและ
เฉพาะเจาะจงสําหรับรัฐวา สิ่งใดเปนสิ่งที่รัฐสามารถกระทําได กระทําไมได และตองกระทําในระหวาง
สถานการณฉุกเฉิน ดังนั้น คงจะไมมีรัฐธรรมนูญของประเทศใดในโลกนี้อีกแลวที่ไดกาวไปไกลเทา
เทียมกับรัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตทีไ่ดสรางหลักประกันตอการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของพลเมืองและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ภายใตการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉิน กลาว
โดยสรุป มาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตมีลักษณะพิเศษเฉพาะในสิ่งซึ่งได
ผสมผสานระหวางการตรวจสอบทบทวนการใชอํานาจของฝายบริหารในสถานการณฉุกเฉิน ทั้ง
ทางดานนิติบัญญัติและดานตุลาการอยางเปนรูปธรรม รวมกับการมีสารบัญหรือรายการของสิทธิ  
ตาง ๆ ที่ ไมอาจเลี่ยงหรือระงับฯ ได (Non-Derogable Rights) และหลักประกันตาง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญอยางครอบคลุมและครบถวน 
 ดังนั้น หลักการและวิธีการเกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ในสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะดังที่ไดกลาวมาขางตน จึงเปนหลักประกันที่คอนขางสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนชาว
แอฟริกาใตไดเปนอยางดีวา นับตั้งแตนี้ตอไปและในอนาคต สาธารณรัฐแอฟริกาใตจะไมกลับไปใช
วิธีการประกาศสถานการณฉุกเฉินเหมือนดังเชนอดีตที่ผานมาในยุคที่รัฐบาลมีนโยบายในการปกครอง
แบบแบงแยกผิวพันธุหรือการเหยียดสีผิว (Apartheid Government) ที่เคยสรางความเจ็บปวดใน
ประวัติศาสตรของสาธารณรัฐแอฟริกาใตเปนอยางมาก ดวยเหตุผลอยางนอย 5 ประการ ดังตอไปนี ้
 1.  ในปจจุบันประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตเปนประเทศที่มีการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยโดยรัฐธรรมนูญ ซึ่งกําหนดใหมีความจงรักภักดีอยางที่สุดตอบรรดาคุณคาตาง ๆ ที่ได
วางรากฐานไวในรัฐธรรมนูญของประเทศมากกวาที่จะใชเสียงขางมากของสมาชิกรัฐสภา วันเวลาของ 
หลักการอํานาจอธิปไตยทางรัฐสภา (The Doctrine of Parliamentary Sovereignty) ซึ่ งเปน
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หลักการที่สําคัญของรัฐธรรมนูญนับตั้งแตเริ่มการกอตั้งขึ้นเปนสหภาพแอฟริกาใต (Union of South 
Africa) ในป ค.ศ.1910 และ “เผด็จการ” โดยเสียงขางมากของรัฐสภาไดสิ้นสุดลงไปแลว เมื่อ
รัฐธรรมนูญไดกลายมาเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ (The Supreme Law of the Republic) ใน
ป ค.ศ.1996535 ซึ่งแตเดิมมาแนวคิดที่วา ความผาสุกของสาธารณรัฐเปนกฎหมายสูงสุด (Salus 
Reipublicae Suprema Lex) และเสียงขางมากของสมาชิกรัฐสภาเปนสิ่งที่ตัดสินใจในการกระทํา
ของรัฐบาล  
 2.  กฎหมายหรือการกระทําใด ๆ ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญจะใชบังคับมิได การกระทําใด ๆ ของ
ฝายบริหาร รวมถึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้ อันเปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉินและ
กอใหเกิดมาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินตอมา สามารถที่จะไดรับการตรวจสอบจาก
ศาลวากฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา หรือการกระทําใด ๆ ของรัฐบาลอาจเปนโมฆะได เนื่องจากขัดตอ
รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ536  
 3.  ในปจจุบันเปนพันธกรณขีองประเทศทีต่องพิจารณาถึงเกณฑมาตรฐานกฎหมาย ระหวาง
ประเทศ เมื่อตองตีความบทบัญญัติแหงสิทธิเสรีภาพ (Bill of Rights) ซึ่งควบคุมดูแลบรรดากิจกรรม
ทุกประเภทที่เกี่ยวของกับสถานการณฉุกเฉิน537 หลักฐานที่ชัดเจนมากที่สุดของความปรารถนาที่จะ
บรรลุในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางสาธารณรัฐแอฟริกาใตกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศไดถูกกําหนดโดยมาตรา 39(1) เรื่องการตีความบทบัญญัติแหงสิทธิเสรีภาพ (Bill of 
Rights) ซึ่งประกาศวา เมื่อตองตีความบทบัญญัติแหงสิทธิเสรีภาพ (Bill of Rights) ศาล (Court) ศาล
พิเศษ (Tribunal) และทีป่ระชุมสภา (Forum) 1. จะตองสงเสริมบรรดาคุณคาตาง ๆ ที่รองรับสังคมที่
เปดกวางและเปนประชาธิปไตยอันเปนรากฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity) ความ
เสมอภาค (Equality) และอิสรภาพ (Freedom) 2. จะตองคํานึงถึงกฎหมายระหวางประเทศ และ 3. 
จะตองคํานึงถึงกฎหมายตางประเทศ538 
 4.  ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตไมสามารถจะละทิ้งพันธกรณีระหวางประเทศของตนที่มี
อยูโดยทั่วไป และพันธกรณีตามสนธิสัญญาของตนโดยเฉพาะ จะทําเปนประหนึ่งวาพันธกรณีตาง ๆ 
เหลานั้นไมมีผลผูกพันใด ๆ ตอประเทศของตนไมได การเปนสวนหนึ่งของประชาคมระหวางประเทศ 
รัฐหนึ่ง ๆ ก็จะตองปฏิบัติตามภาระความรับผิดชอบของตน เกณฑมาตรฐานตาง ๆ ที่ไดกําหนดโดย
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และปรัชญาของกฎหมาย 
(Jurisprudence) ที่ไดรับการพัฒนาโดยคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนนั้น เปนสิ่งที่มีความชัดเจน 
และนาเคารพยกยอง539 เกณฑมาตรฐานเหลานี้จะตองเปนสิ่งที่ไดรับการประพฤติและปฏิบัติตาม 
และทําใหรูและซาบซึ้งในคุณคา (Internalized) ตอเกณฑมาตรฐานเหลานี้ดวยตนเอง พันธกรณี

                                                           
535มาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 
536มาตรา 2 และมาตรา 37(3) ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 
537มาตรา 39(1)(ข) ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 
538John Dugard, “International Law and the South African Constitution,” 

European Journal of International Law 8 (1997): 84-85. 
539Ibid., pp. 81-82.  
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เหลานี้เปนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ระบอบการปกครองที่มีมากอนนี้ไมใหความสนใจที่จะตองปฏิบัติตาม
เพราะวาไมเคยมีความคิดที่จะเขาเปนรัฐภาคีของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR) หรือไมเคยเอาใจใสตอเกณฑมาตรฐานในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนที่
เปนมาตรฐานของการวัดระดับสิทธิมนุษยชน540  
 5.  ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดมีความพยายามอยางเต็มที่ในการรางรัฐธรรมนูญที่จะ
นํามาซึ่งการรับประกันวาบทบัญญัติวาดวยสิทธิและเสรีภาพ (Bill of Rights) ไดปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานระหวางประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินไวในมาตรา 
37 แมวาบรรดาสิทธิตาง ๆ จะไดรับการบัญญัติดวยรูปแบบภาษาที่งายกวาที่ปรากฏอยูในสนธิสัญญา
วาดวยสิทธิมนุษยชนสวนใหญ ซึ่งเปนการดําเนินการตามนโยบายที่ไดมีการพิจารณาอยางละเอียด
รอบคอบเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงรัฐธรรมนูญไดโดยงาย และสวนหนึ่งก็เพื่อสงเสริมใหการ
ภาคยานุวัติเขาสูสนธิสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศของสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดงายขึ้น 
ยิ่งไปกวานั้น ในบางมาตราของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 ไดกลาวถึงกฎหมาย
ระหวางประเทศอยางชัดเจน อาทิ มาตรา 37(4) กําหนดวา การบัญญัติกฎหมายใด ๆ ที่ไดบัญญตัิอัน
เปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะมีกรณีที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการ
ปฏิบัติจากบทบัญญัติแหงสิทธิเสรีภาพ (Bill of Rights) ไดเฉพาะในขอบเขตที่จะตองกระทําเพียง
เทาที่จําเปนอยางเครงครัด (Strictly Required) ตามความฉุกเฉินของสถานการณ และการบัญญัติ
กฎหมายจะตองไมขัดแยงตอพันธกรณีของสาธารณรัฐภายใตกฎหมายระหวางประเทศที่มีผลบังคับใช
ในสถานการณฉุกเฉิน541 สวนรายละเอียดอื่น ๆ ไดแก หลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีที่ตองคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน (Derogation) ซึ่งประกอบไปดวย
หลักการตาง ๆ ดังนี้ การประกาศสถานการณฉุกเฉินไดรับการบัญญัติอยูในมาตรา 37(1) การควบคุม
การประกาศสถานการณฉุกเฉินทางสภานิติบัญญัติ อยูในมาตรา 37(2) และ (4) การพิจารณาทบทวน
ตรวจสอบการกระทําของฝายปกครองโดยองคกรตุลาการ (Judicial Review) อยูในมาตรา 37(3) 
หลักความไดสัดสวน พันธกรณีระหวางประเทศ และการเผยแพร อยูในมาตรา 37(4) หลักประกันและ
สิทธิที่ไมอาจเลี่ยงได (Non-Derogable Rights) อยูในมาตรา 37(5) รวมถึงสิทธิและเสรีภาพฉบับยอ
สําหรับการกักขัง อยูในมาตรา 37(6)(7)  
 นอกจากนี้ ยังมีการรางกฎหมายระดับรัฐบัญญัติที่เปนชุดเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะและภัยพิบัติสาธารณะที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันและมีขอความทีส่ัมพันธซึ่งโยงถึง
กันและกัน อยางเชน ในรัฐบัญญัติวาดวยการปองกันประเทศ ค.ศ.2002 (Defence Act of 2002) 
เมื่อตองใหคํานิยามคําวา “สถานการณฉุกเฉิน” ก็ไดใชความหมายเชนเดียวกับที่ไดรับการนิยามไว
แลวในรัฐธรรมนูญ   
 กลาวโดยสรุป รัฐธรรมนูญแหงประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณ
ฉุกเฉิน (States of Emergency) ไวในมาตรา 37 ของหมวดที่ 2 เรื่องบทบัญญัติแหงสิทธิเสรีภาพ 
(Chapter 2-Bill of Rights) การประกาศสถานการณฉุกเฉินอาจกระทําโดยการบัญญัติกฎหมายเปน

                                                           
540Ibid., p. 83.  
541Ibid., p. 84. 
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ระยะเวลา 21 วัน (แมวาอาจไดรับการขยายระยะเวลาออกไปไดอีกเปนคราว ๆ คราวละไมเกิน 3 
เดือน) โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดเฉพาะแตเมื่อความอยูรอดของประเทศชาติถูกคุกคามจาก
สงคราม การรุกราน การกอการกบฏ การจลาจล ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือสถานการณฉุกเฉินกรณี
อื่น ๆ และการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นมีความจําเปนที่จะฟนฟูสันติภาพและความสงบ
เรียบรอยใหกลับคืนมา ที่สําคัญมากกวานั้นก็คือในมาตรา 37 แหงรัฐธรรมนูญประเทศสาธารณรัฐ
แอฟริกาใตไดอนุญาตเปนการเฉพาะเจาะจงเพื่อการบัญญัติกฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉิน 
(Emergency Legislation) ที่กําหนดหลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครอง
สิทธิ (The Derogation of Right) ตามที่ไดมีการเนนย้ําอยางหนักแนนในหมวด 2 เรื่องบทบัญญัติ
แหงสิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญฯ (รวมถึงสิทธิทุกประเภทที่มีความจําเปนตอการสื่อสาร 
อยางเชน สิทธิในการแสดงความคิดที่เปนอิสระ สิทธิเฉพาะสวนตัว สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
ความยุติธรรมทางการปกครอง (Administrative Justice) ซึ่งเปนสิ่งที่ไดรับการกําหนดโดยเครงครัด
ในสถานการณฉุกเฉิน สอดคลองตามหลักเกณฑตามกฎหมายระหวางประเทศ และไดแสดงใหเห็นถึง
แนวปฏิบัติระหวางประเทศที่เปนเลิศ (Best International Practice) ในการคุมครองสิทธิมนุษยชน
พื้นฐานในระหวางเวลาที่เกิดสถานการณฉุกเฉิน 
 อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวาบทบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินในรัฐธรรมนูญของ
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตนั้น ยังไมไดรับการทดสอบหรือถูกนํามาใชหรือไดรับการตีความจาก
ศาลรัฐธรรมนูญเลย542 ดวยสาเหตุวาเพียงเพิ่งจะไดรับการลงมติยอมรับและนํามาใชในป ค.ศ.1996 
และประเทศยังไมเคยไดมีโอกาสประกาศสถานการณฉุกเฉินอีกเลย มิฉะนั้น ดวยโอกาสเชนนี้ก็จะเปน
การพิสูจนถึงหลักฐานของความมีประสิทธิภาพเชิงประจักษของบทบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน
ดังกลาวไดอยางชัดเจน543  
 
4.3  บทสรุปสังเคราะห  
 
 จากการศึกษาระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของตางประเทศทํา
ใหทราบวา  
 
          4.3.1  ประเด็นความหมายของสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
 ในขณะที่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญของประเทศประชาธิปไตยสวนมากในปจจุบันจะไดมีการ
พิจารณากําหนดกฎเกณฑวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะไวคอนขางละเอียด แตก็เปนที่นาสังเกต
วาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของบางประเทศที่มีชื่อเสียงกลับไมกําหนดกฎเกณฑวาดวยสถานการณ

                                                           
542Benjamin Salvatore DiFabbio, The Rule that Proves the Exception: A 

Constitutional State of Emergency in the United States (Senior Project 2013. 
Paper 316.), p. 59, Retrieved 24 February, 2016 from http://www.digitalcommons. 
bard.edu/senproj_s2013/316 

543Laura Conn, op. cit., p. 809. 
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ฉุกเฉินสาธารณะไว อาทิ รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถือวาเปนรัฐธรรมนูญลายลักษณ
อักษรที่เกาแกที่สุดในโลก และเปนตนแบบของการรางรัฐธรรมนูญในประเทศตาง ๆ อีกหลายประเทศ
ในเวลาตอมาเปนจํานวนมาก โดยมีจุดเริ่มตนมาจากการประกาศอิสรภาพของ Thomas Jefferson 
แมในเวลาตอมา จะไดมีเหตุการณที่สําคัญ คือ การเกิด “จลาจลของเชส” (The Shays’ Rebellion) 
ในขณะที่ไดมีการรางบทบัญญัติแหงสมาพันธรัฐขึ้น (The Article of Confederation) ซึ่งนับไดวา
เปนรางรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1786 โดยเหตุการณเริ่มจาก
กลุมชาวนาชาวไรทางภาคตะวันตกของมลรัฐ Massachusett ผลักดันใหมีการแกไขบทบัญญัติ
สมาพันธรัฐดังกลาว อันเนื่องมาจากปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา และในปตอมา ค.ศ.1787 ก็ไดมีการ
ประชุมที่เมือง Philadelphia ผลของการประชุมดังกลาวนําไปสูการรางรัฐธรรมนูญของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อแทนที่บทบัญญัติแหงสมาพันธรัฐเดิม544 แตรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาก็
แทบจะไมบรรจุขอความใด ๆ ที่อางอิงถึงสถานการณฉุกเฉินและการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน
เอาไวเลย โดยเฉพาะความหมายหรือคํานิยามของคําวาสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ เพียงแตบรรจุ
ขอความที่อางถึงสถานการณเรื่องนี้ในลักษณะเบื้องตนและโดยออมวายินยอมใหมีการระงับหรือ
ยกเลิกสิทธิในการรองขอใหมีการตรวจสอบบุคคลที่ถูกกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย (Habeas 
Corpus) เปนการชั่วคราวในชวงเวลาที่มีการกอการกบฏหรือการรุกรานที่เปนอันตรายตอสาธารณะ 
แมวาจะมีบทบัญญัติอื่นที่กลาวถึงสงครามและในชวงเวลาแหงสงครามไวบาง แตก็ไมมีบทบัญญัติ
พิเศษและชัดเจนใดสําหรับการทําหนาที่และการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินไว  หรือแมกระท่ังใน
บทบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษร เชน รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 
(The National Emergencies Act 1976) ก็ไมไดกําหนดความหมายหรือคํานิยามของสถานการณ
ฉุกเฉิน รวมทั้ง เงื่อนไขทางดานเนื้อหาหรือเหตุผลสําหรับการประกาศสถานการณฉุกเฉินไวเปนที่
ชัดเจนวา สถานการณหรือเหตุการณใดที่ประธานาธิบดีจะสามารถใชอํานาจประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินได ตรงกันขามกับ สหราชอาณาจักรซึ่งเปนประเทศที่ไมไดใชรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร 
(Written Constitution) ซึ่งไมสามารถที่จะใชระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินใน
รูปแบบ “การใหความชวยเหลือโดยรัฐธรรมนูญ” (Constitutional Accommodation) ได แตกลับมี
การบัญญัติคําอธิบายความหมายและลักษณะของสถานการณฉุกเฉินไวโดยละเอียดไวในกฎหมาย
พระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 (The Civil Contingencies Act 2004) ซึ่ง
จัดเปนระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินรูปแบบ “การใหความชวยเหลือทางนิติ
บัญญัติ” (Legislative Accommodation) จึงอาจกลาวไดวาดวยกรอบของบทบัญญัติลายลักษณ
อักษรที่มี รายละเอียดของรูปแบบ “การใหความชวยเหลือทางนิติบัญญัติ” (Legislative 
Accommodation) ทําใหสหราชอาณาจักรคอนขางเปนกึ่งรูปแบบ “การใหความชวยเหลือทาง
รัฐธรรมนูญ” (Quasi-Constitutional Accommodation) นั่นคือ ในพระราชบัญญัติการบริหาร
สถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 (The Civil Contingencies Act 2004) ไดใหคํานิยามความหมายของ
สถานการณฉุกเฉินไวโดยละเอียดวา หมายถึง 

                                                           
544สมบัติ ธํารงธัญวงศ, การเมืองอเมริกา, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, 

2545), หนา 33-34. 
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 1.  เหตุการณหรือสถานการณ ซึ่งคุกคามกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอสวัสดิการ
ของมนุษยในพ้ืนที่ในสหราชอาณาจักร 
 2.  เหตุการณหรือสถานการณ ซึ่งคุกคามกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอสิ่งแวดลอม
ของพ้ืนที่ในสหราชอาณาจักร หรือ 
 3.  สงครามหรือลัทธิกอการราย ซึ่งคุกคามกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอความมั่นคง
ของสหราชอาณาจักร 
 ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา บรรทัดฐานของประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย
โดยรัฐธรรมนูญสวนใหญมักจะกําหนดถึงบทบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินไวอยางชัดเจน และได
กลาวอางถึงเนื้อหาสาระของสถานการณฉุกเฉินไวเปนหลักการพื้นฐานไวในรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม 
โดยแทจริงแลวการใหคํานิยามคําวา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” อาจจะเปนเรื่องที่ยาก เนื่องจาก
การที่จะคาดเดาหรือทํานายเหตุการณที่เปนภยันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุก ๆ เหตุการณเปนเรื่อง
ที่ไมอาจกระทําได เมื่อเปนดังนี้แลวเนื้อหาของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญจึงจําเปนตองบัญญัติโดยใช
ถอยคําทั่ว ๆ ไปในลักษณะที่ครอบคลุมถึงประเภทของภัยคุกคามทุก ๆ ประเภทที่เปนสาเหตุ
กอใหเกิดความเสียหาย ซึ่งเปนวิธีการที่จะใหความหมายลักษณะหนึ่ง โดยการกําหนดไวเปนการทั่วไป
ของคําวาสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ ในขณะเดียวกันก็เปนการหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดขึ้นไดของ
การประเมินสถานการณดวยการใชอํานาจตามอําเภอใจและจํากัดการรองขอที่จะนําไปใช โดยผาน
การกําหนดคุณลักษณะของจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน วิธีการนี้เปนกลไกซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดนําไปใชโดยกําหนดไววา การประกาศสถานการณฉุกเฉินจะตองกระทํา
ในรูปแบบรัฐบัญญัติของรัฐสภา เมื่อความอยูรอดของชาติไดถูกคุกคามจากสงคราม การรุกราน การ
กอการกบฏ การจลาจล ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือสถานการณฉุกเฉินอื่น ๆ และในขอบเขตที่การใช
อํานาจในสถานการณฉุกเฉินมีความจําเปนตอการฟนฟูกฎหมายและความสงบเรียบรอย  
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญประเทศอื่น ๆ ก็ไดแกปญหาการใหคํานิยามโดยการกําหนดใหมี
รูปแบบของกฎเกณฑวาดวยสถานการณฉุกเฉินหลายรูปแบบ กลาวโดยทั่วไป รัฐธรรมนูญของประเทศ
เหลานี้ไดรับการจัดแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ รัฐธรรมนูญซึ่งกําหนดโครงสรางวาดวย
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะระบบคู (A Dual Structure of Emergency Regime) และรัฐธรรมนูญ
ซึ่งกําหนดโครงสรางวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะหลายรูปแบบ (Multiple Structure of 
Emergency Regime) 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 ก็ไดจัดรูปแบบโครงสรางการใชอํานาจใน
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะระบบคู คือ การใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดีในกรณีท่ีมีวิกฤตการณ
รายแรงของชาติตามมาตรา 16 และการประกาศกฎอัยการศึก (State of Siege) ในมาตรา 36 สวน
รายละเอียดของบทบัญญัติวาดวยกฎอัยการศึกและสถานการณฉุกเฉินนั้นปรากฏอยูในกฎหมายระดับ
รัฐบัญญัติ แตรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ไมไดใหคํานิยามของคําวาวิกฤตการณรายแรงของ
ชาติไว รวมถึงคํานิยามคําวากฎอัยการศึกนั้นหมายถึงเหตุการณหรือสถานการณอยางไร คงใหแต
เพียงเง่ือนไขทางดานเนื้อหาของการใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดีวาจะใชไดตอเมื่อ 
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 ประการแรก ตองเปนกรณีที่สถาบันแหงสาธารณรัฐ ความเปนเอกราชของชาติ บูรณภาพ
แหงอาณาเขตของสาธารณรัฐหรือการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศไดถูกคุกคามอยางรายแรง
และทันทีทันใด 
 ประการที่สอง สถานการณดังกลาวมีผลใหการดําเนินการตามปกติขององคการทางการเมือง
ตามรัฐธรรมนูญตองหยุดชะงักลง 
 ประการที่สาม ประธานาธิบดีตองใชมาตรการที่จําเปนและชั่วคราว เพื่อใหการดําเนินการ
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญที่หยุดชะงักไดดําเนินการไปเปนปกต ิ
 สวนในรัฐบัญญัติวาดวยกฎอัยการศึก ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1849 และลงวันที่ 3 เมษายน 
ค.ศ.1878 ก็ไมไดอธิบายความหมายกฎอัยการศึกไว เพียงแตกําหนดเงื่อนไขในการประกาศกฎอัยการ
ศึกวา ตองเปนสถานการณที่มีภยันตรายอยางรายแรง (Peril Imminent) อันเนื่องมาจากภาวะ
สงครามและมาจากภายนอกประเทศ หรือเกิดจากการจลาจลโดยใชอาวุธซึ่งอาจจะลุกลามไปสูการ
เกิดสงครามกลางเมือง หรือการยึดอํานาจรัฐ เชนเดียวกันกับรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน 
เลขที่ 55-385 ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1955 ก็ไมไดใหคํานิยามความหมายของคําวาสถานการณ
ฉุกเฉินเอาไวเชนกัน เพียงแตกําหนดเงื่อนไขไววา สถานการณจะตองเปนภยันตรายอยางรายแรง 
(Peril Imminent) อันเปนภัยตอความสงบเรียบรอย หรือเหตุการณที่มีลักษณะเปนภัยพิบัติสาธารณะ 
 สวนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพื้นฐานของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (The German Basic 
Law) เปนรัฐธรรมนูญซึ่งกําหนดโครงสรางวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะหลายรูปแบบ โดยได
จําแนกความแตกตางระหวาง “สถานการณฉุกเฉินภายใน” (Innerer Notstand) สถานการณฉุกเฉิน
ในภาวะตึงเครียด (A State of Tension) และสถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกันประเทศ (A State of 
Defence) วา สถานการณฉุกเฉินภายในเปนพื้นที่ซึ่งมีภยันตรายที่ใกลจะถึงตอการดํารงอยูหรือตอ
ระเบียบพื้นฐานแหงเสรีประชาธิปไตยของสหพันธรัฐหรือของมลรัฐ สถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกัน
ประเทศ (A State of Defence) อาจไดรับการประกาศเมื่ออาณาเขตของสหพันธรัฐอยูภายใตการ
โจมตีหรือมีภัยคุกคามฉุกเฉินอันเกิดจากการโจมตีดวยกองกําลังติดอาวุธเชนนั้น  แตก็ไมไดใหคํานิยาม
ความหมายสถานการณฉุกเฉินแตละประเภทไว สวนสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึงเครียด (A State 
of Tension) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพื้นฐาน (The Basic Law) ก็ไมไดใหคํานิยามไว เพียงแตยอม
ใหกองกําลังตํารวจสามารถปฏิบัติการรวมระหวางกองกําลังของมลรัฐ (Länder) และกองกําลังทหาร
ของสหพันธรัฐในสถานการณของภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุที่มีความรุนแรงโดยเฉพาะ 
 
 4.3.2  ประเด็นวิธีการและเงื่อนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
 บทเรียนที่มีคุณคาสําคัญประการหนึ่งของการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินรูปแบบโรมัน 
(Roman Model) ในอดีตก็คือ กรอบสําหรับการประกาศ การปฏิบัติการ และการสิ้นสุดของ
สถานการณฉุกเฉิน โดยเฉพาะการแบงแยกอํานาจหนาที่กันเกี่ยวกับการทํางานตามบทบาทหนาที่
ระหวางผูดําเนินการที่เปนสถาบันผูซึ่งทําหนาที่ในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน และผูซึ่งทําหนาที่
ใชอํานาจภายใตสถานการณฉุกเฉิน 
 อยางไรก็ตาม ในการศึกษารัฐธรรมนูญและบทบัญญัติกฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินของ
ประเทศตาง ๆ ในปจจุบันที่ผูวิจัยไดหยิบยกมาทําการศึกษา ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
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อังกฤษ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต เปนตน ประเทศตาง ๆ ดังกลาวเหลานี้จะกําหนดวิธีการและเงื่อนไขสําหรับการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินในลักษณะตาง ๆ กัน ซึ่งผูวิจัยอาจจําแนกออกไดเปน 3 กลุม ไดแก กลุมแรกที่
มอบอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินใหแกสภานิติบัญญัติ (Legislature) โดยพื้นฐานจะเรียก
กันวา ระบบรัฐสภา (Parliamentary Systems) กลุมที่มอบอํานาจใหฝายบริหารมีอํานาจตัดสินใจ 
(Executive Initiative) โดยทั่วไปจะเรียกกันวา ระบบประธานาธิบดี (Presidential System) และ
กลุมที่ใชระบบผสม (Hybrid Systems) 
 กลุมที่ใหอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินแกสภานิติบัญญัติ (Legislature) (แมวา
การริเริ่มกระบวนการจะเปนความรับผิดชอบของฝายบริหาร) หรือที่เรียกกันวา ระบบรัฐสภา 
(Parliamentary Systems) อาทิ ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ในกฎหมายพื้นฐานของ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดกําหนดไววา ในกรณีสถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกันประเทศ (State of 
Defence) ใหสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) โดยความเห็นชอบสภาที่ปรึกษาของสหพันธรัฐ 
(Bundesrat) เปนผูพิจารณาตัดสินวาเมื่อใดที่อาณาเขตของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดตกอยู
ภายใตการโจมตีโดยกองกําลังติดอาวุธหรือถูกคุกคามอยางกะทันหันจากการโจมตีนั้น การพิจารณา
ตัดสินเชนวานี้จะตองกระทําเมื่อรัฐบาลแหงสหพันธรัฐเปนผูยื่นคําขอมา และจะตองไดรับการ
ลงคะแนนเสียงขางมากของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สวนกรณีสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึงเครียด 
(State of Tension) ก็ไดรับการกําหนดไววา การใชบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายสถานการณฉุกเฉิน
ในภาวะตึงเครียด จะกระทําไดก็ตอเมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาลงมติวาสถานการณในภาวะตึง
เครียดยังดํารงอยู หรือไดมีการลงมติใหความเห็นชอบเปนการเฉพาะเจาะจงตอการใชบังคับเชนวานั้น 
การพิจารณาลงมติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึงเครียด และการลงมติใหความเห็นชอบเปน
การเฉพาะเจาะจงในกรณีกอนมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกันประเทศ (State of 
Defence) ตองไดรับคะแนนเสียงขางมากจํานวนสองในสามของผูที่มาลงคะแนน  
 อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการเอื้อประโยชนใหการตอบโตตอสถานการณไดอยางฉับพลัน ซึ่งฝาย
บริหารจะอยูในสถานะที่ดีกวาในการดําเนินการ ขอบเขตของอํานาจเหลานี้ก็อาจจะมีการยินยอมให
ฝายบริหารมีอํานาจอยางจํากัดในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือแมกระทั่งออกกฎเกณฑใน
สถานการณฉุกเฉินไดบาง แตอยูภายใตการอนุมัติของสภานิติบัญญัติ หรือในกรณีท่ีรัฐสภาไมอาจเรียก
ประชุมไดทันเวลา รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพื้นฐานของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีก็ไดกําหนดให 
“คณะกรรมาธิการรวม” (Joint Committee) เปนผูทําหนาที่แทนได 
 ในกลุมที่มอบอํานาจการตัดสินใจประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะใหแกฝายบริหาร ซึ่งก็
มักจะสะทอนใหเห็นถึงประเพณีทางการเมืองที่เขมแข็งของภาวะผูนําของฝายบริหาร ที่อาจเรียก
ระบบนี้วา ระบบประธานาธิบดี (Presidential Systems) โดยหลักทั่วไป ประธานาธิบดีที่อยูภายใต
ระบบนี้จะไมมีหนาที่อันเปนหลักเกณฑที่จะตองไดรับความเห็นชอบหรือไดรับคําปรึกษาอยางเปน
ทางการกอนการประกาศสถานการณฉุกเฉิน อยางไรก็ตาม บางประเทศก็ไดกําหนดหนาที่เกี่ยวกับ
การปรึกษาหารืออยางเปนทางการกับคณะรัฐมนตรี และแจงใหรัฐสภาทราบ อีกทั้งยังตองไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาอีกดวย ระบบดังกลาวนี้ ไดแก การใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดีในประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 การใชอํานาจ
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ของประธานาธิบดดีังกลาวไมไดถูกกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบ ไมวาจากคณะรัฐมนตรีหรือจาก
รัฐสภากอนการประกาศสถานการณฉุกเฉิน แตประธานาธิบดีก็ไดรับการคาดหมายวาจะไดมีการ
ปรึกษาหารืออยางเปนทางการกับนายกรัฐมนตรี และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ยิ่งไปกวานั้น 
ประธานาธิบดีเพียงแตแจงใหรัฐสภาทราบถึงการประกาศเทานั้น รัฐสภาจะไมมีหนาที่ใด ๆ ตอไปอีก
เลย แมวาจะเปดสมัยประชุมไดเอง และในระหวางที่มีการใชอํานาจฉุกเฉินดังกลาว จะมีการยุบสภา
ผูแทนราษฎรมิได545 ในทํานองเดียวกับ การใชอํานาจของประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 (The 
National Emergency Act 1976) ไดกําหนดใหประธานาธิบดีในฐานะผูนําของฝายบริหารเปนผูมี
อํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ เมื่อประเทศไดถูกคุกคามจากภาวะฉุกเฉิน  
 สวนกลุมที่ใชระบบผสม (Hybrid System) นั้น มีลักษณะเปนการใหอํานาจแกฝายนิติ
บัญญัติเปนผูตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑและเหตุการณที่เกิดขึ้น เหตุการณใดเปนภัยคุกคาม
กอใหเกิดความเสียหาย ที่เรียกวาเปนสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ สวนการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินนั้นเปนหนาที่ของฝายบริหาร แตการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไป
นั้นเปนหนาที่ของฝายนิติบัญญัติเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อจะเปนการตรวจสอบและถวงดุล
กันระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติในการประกาศสถานการณฉุกเฉินและการขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะออกไปอีก ระบบผสมนี้ ไดแก การประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินของประเทศอังกฤษ และสาธารณรัฐแอฟริกาใต รวมถึงการประกาศกฎอัยการศึก และการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 การประกาศสถานการณฉุกเฉินของประเทศอังกฤษนั้น พระราชบัญญัติการบริหาร
สถานการณ ค.ศ.2004 (Civil Contingencies Act 2004) ไดกําหนดใหเปนอํานาจของฝายบริหาร 
ซึ่งมีอยูหลายคนตั้งแตสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รัฐมนตรีอาวุโส ซึ่งหมายถึงนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง หรือคณะกรรมาธิการกระทรวงการคลัง เปนบุคคลผูมี
อํานาจในการประกาศหรือออกกฎในสถานการณฉุกเฉิน แตเนื่องจากกฎหมายฉบับดังกลาวนี้ให
ความหมายของคําวาสถานการณฉุกเฉินอยางกวางขวาง จึงอาจนําไปสูการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนเกินความจําเปนได กฎหมายจึงสรางหลักประกันความปลอดภัย ที่ เรียกวา 
“หลักประกันความปลอดภัยสามชั้น” (Triple Lock Guarantee) โดยกําหนดให เมื่อรัฐมนตรีอาวุโส 
(Senior Minister of the Crown) ประกาศสถานการณฉุกเฉินแลว หลังจากนั้น จะตองนําเสนอการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นตอรัฐสภาโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได และการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินจะมีผลสิ้นสุดลงภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดนําเสนอประกาศนั้นตอรัฐสภา เวนแตแตละสภาจะ
ไดมีมติรับรองการประกาศนั้น 
 การประกาศกฎอัยการศึกของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส รัฐบัญญัติวาดวยกฎอัยการศึก 
กําหนดเงื่อนไขไววา การประกาศกฎอัยการศึก (State of Siege) จะสามารถประกาศไดเมื่อมีภัย
คุกคามฉับพลันอันเนื่องมาจากสงครามตางประเทศ หรือการกอกบฏโดยใชอาวุธ การพิจารณา
ตัดสินใจประกาศกฎอัยการศึกจะกระทําโดยรัฐบาล แตการขยายระยะเวลาการประกาศกฎอัยการศึก

                                                           
545Asanga Welikala, op. cit., p. 76. 
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ออกไปอีกเกินกวา 12 วันแรกเริ่มจะตองไดรับการอนุมัติจากรัฐสภา สวนรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินไดกําหนดเงื่อนไขไววา การประกาศสถานการณฉุกเฉินจะสามารถประกาศไดโดยรัฐบาลใน
พื้นที่ทั้งหมดหรือบางสวนของประเทศ รวมถึงจังหวัดโพนทะเล (Non-Metropolitan Departments 
d’outré-mer) ในกรณีที่เกิดอันตรายอยางฉับพลันอันเนื่องมาจากการประทุษรายอยางรุนแรงตอ
ความสงบเรียบรอย หรือในสถานการณที่อาจจะถือเสมือนเปนภัยพิบัติสาธารณะเชนเดียวกันกับใน
กรณีของการประกาศกฎอัยการศึก การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปอีกเกิน
กวา 12 วันแรกเริ่มจะตองไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาเชนเดียวกัน 
 สวนการประกาศสถานการณฉุกเฉินของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต รัฐธรรมนูญแหง
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะไววา การประกาศ
สถานการณฉุกเฉินนั้นอาจกระทําไดโดยการบัญญัติกฎหมายเปนระยะเวลา 21 วันไดเฉพาะแตเมื่อ
ความอยูรอดของประเทศชาติถูกคุกคามจากสงคราม การรุกราน การกอการกบฏ การจลาจล ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ หรือสถานการณฉุกเฉินกรณีอื่น ๆ และการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นมีความ
จําเปนที่จะฟนฟูสันติภาพและความสงบเรียบรอยใหกลับคืนมา เงื่อนไขของการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินนี้อาจจะมีความคลายคลึงกับประเทศอื่น ๆ แตก็มีการจําแนกสถานการณฉุกเฉินประเภทตาง ๆ 
ที่มีความแตกตางกันใหมีความจําเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เชน สงคราม การรุกราน การกอการกบฏ 
การจลาจล และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน อยางไรก็ตาม สิ่งที่เปนนวัตกรรม (Novelty) ที่มีการ
ปรับปรุงขึ้นใหม ก็คือ การประกาศสถานการณฉุกเฉินไดถูกจํากัดใหกระทําในรูปแบบรัฐบัญญัติของ
รัฐสภา (Parliamentary Act) มากกวาที่จะทําเปนกฎหมายของฝายบริหารหรือของประธานาธิบดี
สวนอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินเปนหนาที่ของประธานาธิบดีตามรัฐบัญญัติวาดวย
สถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.1997 และอาจไดรับการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ออกไปไดอีกเปนคราว ๆ คราวละไมเกิน 3 เดือน โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
สาธารณรัฐแอฟริกาใตกําหนดวาการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งแรกจะตอง
กระทําเปนมติที่ไดรับการรับรองดวยเสียงสนับสนุนเสียงขางมากจากจํานวนสมาชิกของสภา สวนการ
ขยายระยะเวลาครั้งตอ ๆ ไป จะตองกระทําเปนมติที่ไดรับการรับรองดวยเสียงสนับสนุนอยางนอย 60 
เปอรเซ็นตของจํานวนสมาชิกสภา และจะตองผานการรับรองในที่ประชุมของสภาที่ไดจัดใหมีการ
อภิปรายสูสาธารณะเทานั้น เพื่อแสดงถึงความโปรงใสและเปดเผยในขอมูลขาวสารแกประชาชน 
 
 4.3.3  ประเด็นมาตรการการใชอํานาจ 
 ศาสตราจารย Carl Joachim Friedrich นักทฤษฎีทางการเมืองเชื้อสายเยอรมันและอเมริกัน 
ไดเคยกลาวไววา “รัฐบาลที่ไมสามารถเผชิญหนาตอสถานการณฉุกเฉินได จะตองลมสลายในไมชา
หรือในเวลาตอมา คงไมมีอะไรที่จะไปคัดคานในขอโตแยงตอการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินเชน
วานี้ เพราะเหตุวาการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินนั้นเปนอันตรายตอสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญของประชาชน และการธํารงไวในโครงสรางของรัฐธรรมนูญ”546 โดยทั่วไป ในระหวางที่
เกิดสถานการณฉุกเฉิน บทบาทหนาที่ขององคกรของรัฐตองเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการใชอํานาจของ

                                                           
546 Ergun Özbudun and Mehmet Turhan, op. cit., p. 11. 
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ฝายบริหารก็จะตองมีมากขึ้น เพื่อเปนการตอบโตตอสถานการณฉุกเฉินนั้น ดังนั้น ในกฎหมายระหวาง
ประเทศไมวาจะเปนกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสัญญายุโรป
วาดวยสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และอนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชนจึงไดสรางหลักการ
ความไดสัดสวน (Principle of Proportionality) สําหรับรัฐภาคีที่จะนํามาตรการตาง ๆ มาใชใน
สถานการณฉุกเฉินเพื่อเปนการปองกันมิใหมีการใชอํานาจไปในทางที่มิชอบดวยกฎหมายวา ในยามที่
เกิดสถานการณฉุกเฉินอันมีมาเปนสาธารณะ ซึ่งคุกคามความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ ดังที่
ไดประกาศแลวอยางเปนทางการ บรรดารัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้อาจดําเนินการมาตรการการเลี่ยง
หรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีของตนที่มีอยูในกติกาฉบับนี้ไดเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตาม
ความฉุกเฉินของสถานการณฯลฯ 
 ในรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ถึงแมจะไมไดกําหนดรายละเอียดของมาตรการ
การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินไว แตไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐสภาควบคุมการออก
กฎหมายอันเปนผลมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะมีกรณีที่เปนการเลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีวาจะตองกระทําเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของ
สถานการณ (Strictly Required by the Emergency) และการบัญญัติกฎหมายจะตองไมขัดแยงตอ
พันธกรณีของสาธารณรัฐภายใตกฎหมายระหวางประเทศที่มีผลบังคับใชในสถานการณฉุกเฉินฯลฯ ซึ่ง
เปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศที่กลาวมาในขางตน 
 ในประเทศอังกฤษ พระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 (Civil 
Contingencies Act 2004) แมจะไมไดกําหนดรายละเอียดของมาตรการการใชอํานาจในสถานการณ
ฉุกเฉินไว แตก็ไดกําหนดเปนขอบเขตและขอจํากัดการใชอํานาจไว บุคคลผูประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินจะตองแสดงใหเห็นวาการประกาศสถานการณฉุกเฉินเปนสิ่งจําเปน และมาตรการในการตอบ
โตจะตองไดสัดสวนกัน นั่นคือ หลักประกันความปลอดภัยสามชั้น (Triple Lock Guarantee) ซึ่ง
ประกันวาการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินจะนํามาใชไดก็แตเฉพาะเมื่อประกอบดวยหลักที่สําคัญ 
3 ประการ ดังนี้  ประการแรก หลักความรายแรงของสถานการณ (Principle of Seriousness) 
กลาวคือ สถานการณฉุกเฉินที่คุกคามจนกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอสวัสดิการมนุษย 
สิ่งแวดลอม หรือความมั่นคงนั้นไดเกิดขึ้นมาแลว หรือกําลังเกิดขึ้นอยู หรือใกลที่จะเกิดขึ้น ประการที่
สอง หลักความจําเปน (Principle of Necessity) กลาวคือ มีความจําเปนที่จะตองออกขอกําหนด
เปนการเรงดวน เพื่อที่จะนํามาใชในการแกไขปญหาในสถานการณฉุกเฉิน เนื่องจากการใชอํานาจตาม
กฎหมายที่มีอยูเปนสิ่งที่ไมเพียงพอ อีกท้ัง การที่จะนําเสนอกฎหมายเปนรางพระราชบัญญัติในวิธีการ
ปกติเปนเรื่องที่ไมอาจกระทําได ฉะนั้น จึงมีความจําเปนที่จะนํามาใชปฏิบัติการนั้นเปนกรณีเรงดวน 
และประการที่สาม หลักความไดสัดสวน (Principle of Proportionality) กลาวคือ กฎเกณฑที่จะ
นํามาใชในการควบคุมสถานการณฉุกเฉินจะตองไดสัดสวนกันกับลักษณะเฉพาะหรือผลของ
สถานการณฉุกเฉิน 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1974 ไมได
กําหนดรายละเอียดของมาตรการที่จะนํามาใชในสถานการณฉุกเฉิน แตไดกําหนดใหเปนอํานาจของ
ประธานาธิบดีเปนผูกําหนดบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งซึ่งประธานาธิบดีนําเสนอวา ตน
หรือเจาหนาที่อ่ืนจะปฏิบัติการใดซึ่งการกําหนดเชนวานี้ อาจระบุไวในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
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หรืออาจระบุไวในคําสั่งเกี่ยวกับการบริหารและปกครองประเทศ (Executive Orders) โดยไมไดมี
หลักการการพิจารณาที่เรียกวา ระบบประกันความปลอดภัยสามชั้น (Triple Lock Guarantee) 
เหมือนระบบของอังกฤษ 
 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาตรา 16 ใหอํานาจพิเศษแก
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐมีอํานาจใชมาตรการที่จําเปน หากภัยที่คุกคามอยางรายแรงและใน
ทันทีทันใดตอสถาบันแหงสาธารณรัฐ เอกราชของชาติ บูรณภาพแหงอาณาเขตของสาธารณรัฐ หรือ
การปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ และเจาหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญไมอาจจะปฏิบัติหนาที่
ไดตามปกติไดอีกตอไป สวนการประกาศกฎอัยการศึกจะเปนการโอนอํานาจใหแกเจาหนาที่ทหารมี
อํานาจในการดําเนินการ และการประกาศสถานการณฉุกเฉินก็เปนการโอนอํานาจใหแกรัฐบาล 
โดยเฉพาะผูวาการจังหวัด (Le Préfet) ในเขตพ้ืนที่จังหวัดที่ไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 สวนในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพื้นฐานของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีไดรวมกฎขอบังคับเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินอยางลงรายละเอียด อาทิ มาตรการ
ซึ่งเปนภาระหนาที่ที่แนชัดที่สามารถจะถายโอนไปยังกองกําลังทหารในระหวางสถานการณฉุกเฉิน
เพื่อปองกันประเทศ (State of Defence) เชน ใหกองทัพมีอํานาจในการคุมครองของพลเรือน และ
ทําหนาที่ควบคุมการจราจรตามขอบเขตที่จําเปนเพื่อใหบรรลุภารกิจของตน หรือใหกองทัพสนับสนุน
งานตํารวจและตํารวจตระเวนชายแดนของสหพันธรัฐเพื่อคุมครองทรัพยสินของพลเรือน และเพื่อ
ตอสูกับกลุมผูกอการรายติดอาวุธ ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ ที่
กลาวมาสวนใหญ (หรือแมแตกฎหมายธรรมดา) ก็มักจะบัญญัติไวอยางคราว ๆ 
 

4.3.4 ประเด็นขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการควบคุมการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะ 

 นับเปนสิ่งทาทายของผูรางรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยที่จะบัญญัติเรื่องของการใช
อํานาจ โดยเฉพาะอํานาจทางบริหารที่จะเสริมใหรัฐบาลมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการ
แกไขปญหาวิกฤตการณของรัฐในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะพรอมกันกับตองทําใหเกิดความเชื่อมั่น
ในหลักประกันความปลอดภัยตอการใชอํานาจที่มิชอบดวยกฎหมายอันอาจจะเกิดขึ้นไดใน
ขณะเดียวกัน ปญหาดังกลาวนี้ไดมีการนําเสนอรูปแบบของการบริหารจัดการอยางมีเหตุผลสําหรับ
สถานการณฉุกเฉิน 2 วิธี ซึ่งเปนกลไกทางรัฐธรรมนูญที่เปนแบบอยางสามารถนํามาปฏิบัติเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาวนี้คือ 1. การพิจารณาทบทวนการกระทําของฝายปกครองโดยศาล (Judicial 
Review) และ 2. การแบงแยกอํานาจ (The Separation of Power) ดังปรากฏอยู ในกฎหมาย
ตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
โดยเฉพาะกฎหมายประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตที่ไดสะทอนแนวปฏิบัติระหวางประเทศที่เปนเลิศ 
(Best International Practice) ในการใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในระหวางเวลาที่เกิด
สถานการณฉุกเฉินของกติการะหวางประเทศฯ (อยูในมาตรา 37(3) ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต)  
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต มีบทบัญญัติลักษณะที่ถูกตองตามเกณฑระหวาง
ประเทศฯ อยางยอดเยี่ยมเปนพิเศษในการควบคุมทั้งการประกาศสถานการณฉุกเฉิน การออก
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กฎหมาย รวมทั้งการกระทําทางการบริหารภายใตสถานการณฉุกเฉิน โดยใหศาลเปนผูพิจารณา
ทบทวนการกระทําของฝายปกครองอยางเต็มที่  (Full Judicial Review) ในมาตรา 37(3) ที่     
กําหนดวา ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาในประเด็นความชอบดวยกฎหมาย ของ 1. การประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน 2. การขยายระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 3. การบัญญัติ
กฎหมายใด ๆ หรือการปฏิบัติการอื่นใดอันเปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตยังใหอํานาจแกองคกรนิติบัญญัติควบคุม
การประกาศสถานการณฉุกเฉิน ตามหลักการแบงแยกอํานาจ (The Separation of Power) โดย
กําหนดใหการประกาศสถานการณฉุกเฉินตองกระทําในรูปแบบรัฐบัญญัติของรัฐสภา และใหอํานาจ
รัฐสภาควบคุมการออกกฎหมายอันเปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะมี
กรณีที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติจากบทบัญญัติแหงสิทธิและเสรีภาพ (Bill of Rights) ที่
จะตองกระทําเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัด (Strictly Required) ตามความฉุกเฉินของสถานการณ 
และการบัญญัติกฎหมายจะตองไมขัดแยงตอพันธกรณขีองสาธารณรัฐที่มีตอกฎหมายระหวางประเทศ
ที่มีผลบังคับใชในสถานการณฉุกเฉินฯลฯ ในรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.1997 ยังได
กําหนดใหประธานาธิบดีตองนําเสนอสําเนาเอกสารการประกาศสถานการณฉุกเฉินและสําเนาเอกสาร
กฎเกณฑ ขอบังคับ หรือคําสั่งฯลฯ ตาง ๆ ที่ไดออกมาในระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉินตอ
รัฐสภา ในทันทีเทาที่จะเปนไปได ภายหลังจากการเผยแพรประกาศเหลานี้เพื่อใหสภานิติบัญญัติ
พิจารณา ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติมีอํานาจพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติกฎเกณฑ หรือขอบังคับ หรือ
คําสั่ง ฯลฯ ดังกลาวนี้ได 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตยังไดกําหนดใหมีการควบคุมการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินโดยกําหนดระยะเวลา (Principle of Limited Duration) ใหมีผลใชไดเฉพาะในอนาคต และมี
ผลใชไดไมเกินกวา 21 วัน นับแตวันประกาศ เวนแตสภานิติบัญญัติแหงชาติจะไดตกลงที่จะขยาย
ระยะเวลาการประกาศนั้นออกไปอีกเปนคราว ๆ คราวละไมเกินสามเดือน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ
มาตรฐานระหวางประเทศฯ ที่กําหนดไววา ระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน จะตอง
ไดรับการกําหนดเปนระยะเวลาที่แนนอนชัดเจนไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
จะตองไมเกินกําหนดนั้น เพื่อฟนฟูใหสูสภาพปกติโดยเร็ว และการขยายระยะเวลาตองอยูภายใตการ
พิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัต ิ
 ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จุดประสงคหนึ่งของผูรางบทบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน 
ในป ค.ศ.1968 ประการหนึ่งก็คือ ตองการใหรัฐสภาเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจภายใต
เงื่อนที่เปนไปไดและสามารถคาดการณลวงหนาได สถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกันประเทศ (State of 
Defence) และสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึงเครียด (State of Tension) จะมีขึ้นไดหากสถานการณ
นั้นไดรับการยอมรับโดยเสียงขางมากสองในสามของสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) สวน
สถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกันประเทศ ความเห็นพองตองกันของสภาที่ปรึกษาของสหพันธรัฐ 
(Bundesrat) เปนสิ่งจําเปน หากสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) ไมสามารถมาประชุมได หนาที่ทาง
นิติบัญญัติจะถูกดําเนินการโดยคณะกรรมาธิการรวม (Joint Committee) ที่ไดรับการแตงตั้งไวกอน 
คณะกรรมาธิการรวม (หรือที่เรียกวา สภาโดยยอสวน Parliament in Miniature) มีอํานาจที่จะ
ควบคุมรัฐบาลในชวงเวลาที่เกิดสถานการณฉุกเฉิน อยางไรก็ตาม คณะกรรมาธิการรวมไมไดมีอํานาจ
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ที่จะไปแกไขรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพื้นฐาน หรือมีอํานาจอธิปไตยของสหพันธสาธารณรัฐ วิธีการ
ดังกลาวขางตนถือวาเปนขอดีของระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของ
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี แตขอจํากัดอยูตรงที่กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีไมไดกําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดของการประกาศสถานการณฉุกเฉินไว ไมวาจะเปน
สถานการณฉุกเฉินภายในหรือสถานการณฉุกเฉินภายนอกก็ตาม กลาวคือ กฎหมายยอมให
สถานการณฉุกเฉินดําเนินไปอยางไมมีกําหนดจนกระทั่งเสียงขางมากของทั้งสองสภาจะลงคะแนน
เพื่อที่จะยกเลิกการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น 
 สวนการควบคุมทางตุลาการ ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กระบวนการนิติบัญญัติของ
สหพันธรัฐที่ใหความเห็นชอบตอกฎเกณฑในสถานการณฉุกเฉินหรือการปฏิบัติการใด ๆ ของฝาย
บริหารที่ประกาศสถานการณฉุกเฉิน สามารถไดรับการตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐ
ได ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐมีสิทธิที่จะตรวจสอบทบทวนพฤติการณในเนื้อหาที่นําไปสูการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกันประเทศ (State of Defence) ไมเพียงแตการประกาศเทานั้น 
แตการยุติสถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกันประเทศก็อาจไดรับการตรวจสอบทบทวนโดยศาล
รัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐไดเชนกัน 
 ในประเทศอังกฤษ พระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 ไดกําหนดให
รัฐสภา (House of Parliament) เปนผูควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉิน โดยใหรัฐมนตรีอาวุโส 
(Senior Minister of the Crown) จะตองนําเสนอการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น โดยเร็วที่สุด
เทาที่จะทําได และการประกาศสถานการณฉุกเฉินจะมีผลสิ้นสุดลงภายใน 7 วัน นับแตวันที่ได
นําเสนอประกาศนั้นตอรัฐสภา เวนแตแตละสภาจะไดมีมติรับรองการประกาศนั้น สวนขอบเขต
ระยะเวลาการสิ้นสุด การประกาศสถานการณฉุกเฉินจะสิ้นสุดลงเมื่อพนระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่
ไดประกาศ หรือในระยะเวลาที่เร็วกวา 30 วันตามที่ไดกําหนดไวในประกาศ และสามารถขยาย
ระยะเวลาออกไปไดอีก 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 ได
กําหนดใหรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกาเปนผูควบคุมการทบทวนการตรวจสอบระยะเวลาการสิ้นสุด
ของสถานการณฉุกเฉิน (Termination Review of National Emergencies by Congress) โดย
กําหนดใหรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) เปนผูยุติการประกาศสถานการณฉุกเฉิน โดยแตละ
สภาจะตองประชุมกันเพื่อพิจารณามีมติรวมกัน (Joint Resolution) และกําหนดใหรัฐสภาแหง
สหรัฐอเมริกา (Congress) พิจารณามีมติเชนวานี้ทุก ๆ 6 เดือน หลังจากที่สถานการณฉุกเฉินเชนวา
นั้นถูกขยายออกไป 
 สําหรับสาธารณรัฐฝรั่งเศส รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งไดมีการแกไขเพิ่มเติมในป 
ค.ศ.2008 ไดกําหนดใหตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูมีอํานาจในการตรวจสอบการใชอํานาจพิเศษของ
ประธานาธิบดีตามมาตรา 16 แหงรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 วา เมื่อเหตุการณผานไป
แลว 30 วันและยังไมมีการยกเลิกประกาศ เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 60 คนขึ้นไป หรือสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 60 คนขึ้นไป รองขอตอ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อใหพิจารณาวา เงื่อนไขที่กําหนดโดยรัฐธรรมนูญมาตรา 16 ที่วาภัยที่
คุกคามอยางรายแรงและทันทีทันใดตอสถาบันแหงสาธารณรัฐ เอกราชของชาติ บูรณภาพแหงอาณา



247 

เขตของสาธารณรัฐ จนเปนเหตุใหสถาบันทางการเมืองของสาธารณรัฐดังกลาว ไมสามารถปฏิบัติ
ภารกิจของตนตามปกติได ในขณะเวลานั้นยังคงมีเงื่อนไขนี่อยูอีกหรือไม และโดยเฉพาะอยางยิ่ง หาก
ยังคงมีการประกาศใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดีตอเนื่องไปอีกจนถึง 60 วันขึ้นไป คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญอาจหยิบประเด็นดังกลาวนี้ขึ้นพิจารณาไดดวยตนเอง 
 สวนการควบคุมการประกาศกฎอัยการศึกและการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยรัฐสภานั้น 
จะมีลักษณะที่เหมือนกัน กลาวคือ ใหอํานาจรัฐสภาในการพิจารณาการขยายระยะเวลาการประกาศ
กฎอัยการศึกและการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปอีกเกินกวาสิบสองวัน จะตองไดรับการอนุมัติ
จากรัฐสภา เพื่อเปนการถวงดุลอํานาจกนัระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ 
 สวนการควบคุมการประกาศกฎอัยการศึกและการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยองคกร
ตุลาการนั้น เปนที่ยอมรับกันในสาธารณรัฐฝรั่งเศสวา ทั้งการประกาศกฎอัยการศึกและการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินนั้น เปนการกระทําของรัฐบาลหรือการกระทําทางการเมือง ศาลไมมีอํานาจ
พิจารณาตรวจสอบการกระทําของฝายปกครองได อยางไรก็ตาม ศาลปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ก็ไดยืนยันอํานาจในการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของมาตรการที่ฝายบริหารไดนําออกมาใช
ในระหวางการประกาศกฎอัยการศึกและการประกาศสถานการณฉุกเฉินได 
 อนึ่ง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินตางก็ใหองคกรรัฐสภาเปนผู
พิจารณาใหความเห็นชอบตอการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินดังประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ไดกลาวขางตน นอกจากนั้น ในระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐ
บัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 (The National Emergencies Act 1976) ก็ได
บัญญัติใหประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามีอํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉินแหงชาติไดไมเกิน 1 ป 
หากตองการขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินเมื่อครบ 6 เดือน จะตองเสนอใหสภา
แหงสหรัฐอเมริกา (Congress) ประชุมกันเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินกอนครบกําหนด 90 วัน นับจากที่ไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน และตองไม
ชาเกินกวาระยะเวลาสิ้นสุดของทุก ๆ 6 เดือน หลังจากท่ีสถานการณฉุกเฉินเชนวานั้นถูกขยายออกไป 
เพื่อใหสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) ไดตรวจสอบการใชอํานาจการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 หลักประกันความปลอดภัยที่มักจะพบกันในรูปแบบของการกําหนดเงื่อนไขไวในรัฐธรรมนูญ
ถึงการใชเสียงขางมากโดยสภานิติบัญญัติเพื่อใหความเห็นชอบตอการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
เชนเดียวกันกับการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไป การใชเสียงขางมากที่
เพิ่มขึ้นจากเสียงขางมากธรรมดาเปนเสียงขางมากพิเศษ ซึ่งไดรับการกําหนดสําหรับการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินบางประเภทรวมถึงการขยายระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น
ออกไป Bruce Ackerman ไดนําเสนอวิธีการ Supra-Majority Escalation ในรูปแบบของการใช
อํานาจในสถานการณฉุกเฉินของเขาซึ่งการขยายระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่
ตอเนื่องออกไปแตละครั้ง ตองใชคะแนนเสียงขางมากของสภานิติบัญญัติที่เพิ่มมากข้ึน จนกระทั่งเสียง
ขางนอยกลายเปนเสียงที่สามารถทําใหการขยายระยะเวลาครั้งตอไปหยุดชะงักได วิธีเดียวกันนี้ ไดถูก
นํามาใชในรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ซึ่งการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินครั้งแรกจะตองกระทําโดยมติที่ไดรับการรับรองดวยเสียงสนับสนุนขางมากจากจํานวนสมาชิก
ของสภานิติบัญญัติ สวนการขยายระยะเวลาครั้งตอ ๆ ไปจะตองกระทําเปนมติที่ไดรับการรับรองดวย
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เสียงสนับสนุนขางมากพิเศษ จํานวน 60 เปอรเซ็นตของสภานิติบัญญัติ547 การออกแบบกลไกนี้เปน
หลักประกันความปลอดภัยใหแกการควบคุมทางดานนิติบัญญัติ (Legislative Control) ที่มีตอการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งแนวคิดของ Supra-Majority or Supermajoritarian Escalation นี้ 
เปนกฎหมายใหมหรือเปนนวัตกรรม (Novelty) ที่ไดรับการปรับปรุงขึ้นมาใหม หากไดรับการนํามาใช
อยางถูกตองและเหมาะสม บางทีการที่ตองเพิ่มจํานวนคะแนนที่มากข้ึนในการขยายระยะเวลาออกไป
ในแตละครั้ง โครงสรางเชนนี้จะเปนหลักประกันวาสถานการณฉุกเฉินอาจจะไดรับการนํามาสู
จุดสิ้นสุดโดยผานขั้นตอนตามกระบวนการประชาธิปไตยปกติกอ็าจเปนไปได 

                                                           
547มาตรา 37 (2)(b) รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต 



 
บทท่ี 5 

 
ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉนิสาธารณะของประเทศไทย 

 
     ประเทศไทยมีระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะอยูดวยกัน ทั้งที่
บัญญัติไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และในบทบัญญัตขิองกฎหมายธรรมดา
ระดับพระราชบัญญัติ โดยในระดับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมีอยูดวยกันสองมาตรา คือ 1. ในมาตรา 
184 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) เปนเรื่องการตราพระราชกําหนดใน
สถานการณฉุกเฉิน และ 2. ในมาตรา 188 เปนเรื่องการประกาศใชกฎอัยการศึก สวนในบทบัญญัติ
ของกฎหมายธรรมดาระดับพระราชบัญญัตินั้น มีบทบัญญัตขิองกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะอยูดวยกัน 4 ฉบับ คือ 1. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 2. พระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 และ 4. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ เหลานี้ตางก็เปนกลไกหรือเครื่องมือของฝายบริหารในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ในสถานการณฉุกเฉินใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ก็มีวัตถุประสงคเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ แตกฎหมายตาง ๆ ดังกลาวเหลานี้ก็มีรายละเอียดที่แตกตางกันออกไป ดังจะได
ทําการศึกษาตอไป 
 
5.1  ความเปนมาของแนวคิดเร่ืองสถานการณฉุกเฉินสาธารณะในประเทศไทย 
 
 เมื่อจะกลาวถึงแนวคิดเรื่องสถานการณฉุกเฉินสาธารณะหรือเหตุการณที่ไมปกติอันเปนภัย
คุกคามตอความมั่นคงของรัฐ ทีร่ัฐจําเปนตองใชอํานาจพิเศษเพื่อแกไขปญหาวิกฤติใหกลับคืนสูสภาวะ
ปกติในประวัติศาสตรชาติไทยนั้น หากยอนกลับไปพิจารณาประวัติศาสตรกฎหมายไทยตั้งแตสมัยพอ
ขุนเม็งรายแหงเมืองลานนาเทาที่พอจะสืบคนไดจากหลักฐานที่ปรากฏเปนลายลักษณอักษร ยังไม
ปรากฏแนวความคิดเรื่องสถานการณฉุกเฉินสาธารณะหรือเหตุการณที่ไมปกติดังเชนในสมัยปจจุบันนี้ 
สถานการณที่เกิดขึ้นสวนใหญก็จะเปนสถานการณสงครามหรือการรบพุงระหวางราชอาณาจักร
ดวยกัน ซึ่งก็มีลักษณะเปนแวนแควน มิใชหมายถึง ราชอาณาจักรไทยหรือรัฐประชาชาติ (National 
State) เหมือนเชนการปกครองในรูปแบบรัฐสมัยใหม โดยที่ปรากฏในกฎหมายพอขุนเม็งรายหรือ   
มังรายศาสตรนั้นเปนเพียงการจัดระเบียบการสูรบเทานั้น ดังนี้  
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 ในการรบผูใดหลบหนีละทิ้งผูบังคับบัญชาใหฆาเสีย ผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นมีดังนี้ ไพร นายสิบ นายรอย เจาพัน เจาแสน และพระยา เมื่อฆาแลวใหริบ
ครอบครัวทรัพยสินทั้งสิ้น เพื่อมิใหผูอื่นดูเยี่ยงอยาง ใหสักหมึกไวที่หนาผากวามันผูนี้ 
เจานายไมรับเลี้ยง เพื่อใหเปนที่ละอายยิ่งนัก ในทํานองเดียวกันใหฆาผูซึ่งละทิ้ง
ลูกนองในที่รบ ผูบังคับบัญชามีลําดับลงมาดังนี้ เจาแสน เจาหมื่น สามหมื่น และพัน
นอยสามทํากวานไพร เมื่อฆาแลวใหริบเอาทรัพยสินเสียทั้งสิ้น548  

 
 บทบัญญัตินี้ไมใชกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินสาธารณะใน
ความหมายที่เขาใจกันดังเชนในปจจุบัน แตเปนสถานการณสงครามหรือการรบที่กฎหมายบัญญัติ
เพื่อใหเหลาทหารตองมีความจงรักภักดีตอผูปกครองหรือพระมหากษัตริย โดยเปนการวางหลักการ
ลงโทษหากผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาละทิ้งหรือหลบหนีไมทําหนาที่ในการรบหรือการ
สงคราม จะเปนความผิดรายแรงถึงขั้นประหารชีวิตและยึดทรัพยสินของครอบครัว และจัดระเบียบ
การปกครองสายงานบังคับบัญชาระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชามีลําดับชั้นอยางไรบาง 
 ตอมา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 
ไดทรงโปรดเกลาฯ ใหตั้งกรรมการชําระสะสางพระราชกําหนดกฎหมายที่ใชอยู โดยใหกรรมการมี
หนาที่ตรวจดูใหถูกตองตามภาษาและเนื้อความ จัดใหเขาเปนหมวดหมูและตัดทอนเนื้อความสวนที่มี
ความขัดแยงอันอาจจะทําใหเกิดปญหาในการนํามาใชใหถูกตอง ซึ่งเรียกชื่อตามที่ไดรวบรวมและ
ประทับตราบนปกแตละเลมคือ ตราคชสีห ตราราชสีห และตราบัวแกววา “กฎหมายตราสามดวง” 
ในกฎหมายตราสามดวง กย็ังไมปรากฏมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสถานการณฉุกเฉินสาธารณะหรือ
เหตุการณที่ไมปกติอันเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ ในลักษณะพระไอยการกระบดศึก ก็เปนเพียง
บทบัญญัติวาดวยการกําหนดโทษของผูคิดกบฏจะประทุษรายปลงพระชนมพระมหากษัตริย แมทัพ
นายกองที่หนีราชการสงคราม โจรคุมพรรคพวกถือสรรพศาตราวุธเขาปลนตีเมือง โจรปลนพระนคร
เผาพระราชนิเวศมณเฑียรสถาน โจรปลนตีอารามเผาพระอุโบสถและสังฆาราม ประหัตประหารพระ 
ชาวบาน หรือผูฆาบิดา มารดา ญาติและครูอุปชฌายถือเปนพวกผูรายยิ่งโจร ดังขอความในหมวด 1 
ดังนี้  
  

 ผูใดใจใหญไฝสูงศักดิ์ มันกระบถประทศรายจะต่ําพระองคลดลงจากกําภูฉัตร 
อนึ่งทํารายพระองคดวยโหรายาพิศแลดวยเครื่องสาตรา สรรพยุทใหถึงสิ้นพระชนม 
อนึ่งพระเจาอยูหัวใหผูใดไปรั้งเมืองครองเมือง แลมิไดเอาสุวรรณบุปผาแลภัทยาเขามา
บังคมถวายแลแขงเมือง อนึ่งผูใดเอาใจไปแผเผื่อขาศึกศัตรู นัดแนะใหยกเขามา
เบียดเบียนพระนครขอบขันทเสมาธานีนอยใหญ อนึ่งผูใดเอากิจการบานเมือง และ
กําลังเมืองแจงใหขาศึกฟงถาผูใดกระทําดั่งกลาวมานี้ โทษผูนั้นเปนอุกฤษฐโทษ 3 
สถาน ๆ หนึ่งใหริบราชบาตรฆาเสียใหสิ้นทังโคตร สถานหนึ่งใหริบราชบาตรฆาเสีย 7 

                                                           
548หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ, ประวัติศาสตรกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมศาสตร, 

2512), หนา 215. 
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ชั่วโคตร สถานหนึ่งใหริบราชบาตร แลวใหฆาเสีย โคตรนั้นอยาใหเลี้ยงสืบไปเลย เมื่อ
ประหารชีวิตรนั้น ใหประหารใหได 7 วัน จึ่งให สิ้นชีวิตร เมื่อประหารนั้น อยาให
โลหิตแลอาศภตกลงในแผนดิน ใหใสแพลอยเสียตามกระแสน้ํา แผนดินหนา 240000 
โยชน ทรงพระเจาไดถึง 5 พระองค แลมิอาจทรงผูอกตัู หาความสัจมิไดนั้น. . .549  
 

 ความในมาตรานี้ก็เปนเพียงการวางหลักของลักษณะความผิดที่ไดกระทําในลักษณะเปนกบฏ 
และเปนภัยตอผูปกครอง เปนการลงโทษใหเกรงกลัวโดยกําหนดโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิด อาทิ 
กระทําการประทุษรายตอองคพระมหากษัตริยใหถึงสิ้นพระชนม กระดางกระเดื่องตอประเทศ กระทํา
การหรือคบคิดกับขาศึกศัตรู และกระทําการเพ่ือเปนประโยชนแกรัฐขาศึกศัตรู ฯลฯ 
 ตอมา ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงมีนโยบายที่จะ
ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยใหมีความทันสมัย เพื่อที่จะสรางเปนรัฐประชาชาติ
สมัยใหมและเปนการตอรองกับประเทศจักรวรรดินิยมตะวันตกใหยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 
โดยมอบหมายใหนาย Georges Padoux ที่ปรึกษาการรางกฎหมายชาวฝรั่งเศส เปนประธานทําการ
ยกรางกฎหมายฉบับตาง ๆ ไดแก รางประมวลกฎหมายอาญา (กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127) ราง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รางประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และรางพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  
 เมื่อไดทําการยกรางกฎหมายดังกลาวเสร็จแลว นาย Georges Padoux ก็ไดทําการยกราง
พระธรรมนูญศาลทหารบก ซึ่งในรางกฎหมายดังกลาวนี้มีบทบัญญัติที่ใหอํานาจศาลทหารบกเปนผู
พิจารณาคดีในระหวางที่ไดมีการประกาศกฎอัยการศึก จึงเปนเหตุใหมีการตรากฎหมายกฎอัยการศึก
เพื่อใหเปนไปตามรางพระราชบัญญัติศาลทหารบก ดังปรากฏตามพระราชปรารภในการตรากฎ
อัยการศึกนี้วา 
 

 . . .ตามระเบียบการที่จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชพระราชบัญญัติ
ใหมแทนพระราชกําหนดกฎหมายตาง ๆ ซึ่งใชอยูในพระราชอาณาจักรในเวลานี้ เพื่อ
ปกครองการยุติธรรมของทหารและในพระราชบัญญัติใหมนั้นมีทั้งในสวนพิเศษวาดวย
ศาลทหารบกเมื่อไดมีประกาศใหใชกฎอัยการศึก เพราะฉะนั้นกอนที่จะเริ่มใช
พระราชบัญญัตินี้ สมควรตรากฎอัยการศึกข้ึนไว. . .550 
 

 การตรากฎอัยการศึกฉบับนี้ ประกอบดวยบทบัญญัติรวมทั้งสิ้น 8 มาตรา โดยความใน  
มาตรา 1 กําหนดใหเรียกพระราชบัญญัตินี้วา “กฎอัยการศึก รัตนโกสินทร 126” ซึ่งเปนที่เขาใจไดวา
ผูรางคงนําเอาแนวทางกฎอัยการศึกของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาเปนตนแบบในการราง เนื่องจากเนื้อหา
ของพระราชบัญญัตินี้มีความคลายคลึงกับรัฐบัญญัติวาดวยกฎอัยการศึก ฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.

                                                           
549สถาบันปรีดี พนมยงค, กฎหมายตรา 3 ดวง เลม 2 ฉบับพิมพมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตรและการเมือง แกไขปรับปรุงใหม (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 2548), หนา 420. 
550กฎอัยการศึก รัตนโกสนิทร ศก 126, ราชกิจจานุเบกษา 29 (29 ธันวาคม 2450), หนา 1029. 
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1849 ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประกอบกับผูรางพระราชบัญญัตินี้คือ นาย George Padoux ก็เปน
ชาวฝรั่งเศส ซึ่งแนวคิดของการประกาศกฎอัยการศึกของฝรั่งเศสนั้นก็เปนรูปแบบที่มีรากฐานมาจาก
การใชอํานาจของผูเผด็จการในสถานการณฉุกเฉินของโรมันที่เปนแบบฉบับ (The Classical Roman 
Emergency Institution of the Dictatorship) ดังนั้น จึงถือไดวาจุดเริ่มตนของการรางพระราช 
บัญญัติกฎอัยการศึกฉบับนี้เปนที่มาของแนวคิดเรื่องสถานการณฉุกเฉินและเปนตนแบบของการใช
อํานาจในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศไทยในยุคสมัยตอ ๆ มา นั่นเอง 
 ตอมา ในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพิจารณาเห็นวา 
“พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก รัตนโกสินทร 126” นี้ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในระบบกฎหมายไทย 
โดยเฉพาะยังไมตรงกับระเบียบพิชัยสงครามในการปองกันประเทศ จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหยกเลิก “พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก รัตนโกสินทร ศก 126” และใหตรา “พระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึก พระพุทธศักราช 2457” นี้ใชแทน ดังปรากฏเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติกฎอัยการ
ศึก ฉบับใหมวา 
 

 มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศทราบทั่วกันวา กฎอัยการศึก ซึ่งได
ตราเปนพระราชบัญญัติไวตั้งแต พ.ศ.2450 (ร.ศ. 126) นั้น อํานาจเจาพนักงานฝาย
ทหารที่ทําการใด ๆ ยังหาตรงกับระเบียบพิไชยสงคราม อันจะไดรักษาความเรียบรอย 
ปราศจากภัย ซึ่งจะมีมาจากภายนอก หรือเกิดขึ้นภายในไดโดยสะดวกไม บัดนี้ 
สมควรแกไขกฎอัยการศึกและเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับกาลสมัย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหยกเลิกกฎอัยการศึก พ.ศ.2450 (ร.ศ. 126) นั้นเสีย และใหใชกฎ
อัยการศึก ซึ่งไดตราเปนพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใหมดังตอไปนี้. . .  

  
 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 นี้ มีบทบัญญัติทั้งสิ้น จํานวน 17 
มาตราและยังคงใชบังคับมาจนถึงปจจุบัน แตมีการแกไขบางจํานวน 5 ครั้ง เพื่อปรับใหมีความ
ทันสมัยปกปองความเปนรัฐประชาชาติสมัยใหม 
 สําหรับเรื่องการใชอํานาจของฝายบริหารในการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น ปรากฏไดมี
การประกาศสถานการณฉุกเฉินในประเทศไทยเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2492 โดย
จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดจัดทําเปนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี อาง
เหตุผลวา “สถานการณทางการเมืองในตางประเทศใกลเคียงประเทศไทย ไดมีการจลาจลขึ้นทั่วกัน
และเหตุฉุกเฉินเชนนั้นไดลุกลามมายังประเทศไทยเปนบางแหง. . .จึงประกาศใหทราบวาสถานการณ
ฉุกเฉินมีอยูในราชอาณาจักร” และลงนามโดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีเอง551 จึงมี
ขอพิจารณาเก่ียวกับการใชอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งนี้ ดังนี้ 
 1.  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ไมไดอางฐานที่มาของอํานาจในการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายฉบับใดเปนการเฉพาะ อาจเปนเพราะในขณะนั้นยังไมไดมีการตรา

                                                           
551ราชกิจจานุเบกษา 66, 12 (23 กุมภาพันธ 2492), หนา 1. 



253 

พระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินออกมาใชบังคับ คงมีแตเฉพาะ
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ซึ่งเปนอํานาจของฝายทหาร 
 2.  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2492 ไดเกิดเหตุการณที่เรียกกันวา “กบฏวังหลวง” โดย
“ขบวนการประชาธิปไตย 26 กุมภาพันธ 2492” ภายใตการนําของนายปรีดี พนมยงค ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากทหารเรือและอดีตสมาชิกขบวนการเสรีไทย เพื่อลมรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
และประกาศแตงตั้งรัฐบาลใหม แตถูกรัฐบาลปราบปรามจนประสบความพายแพ552 จึงเปนที่เขาใจได
วาการประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งนี้ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อเปนการตอบโตกับผูกอการ
กบฏ และเปนที่มาของแนวคิดการออกพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉินในเวลาตอมา เพื่อเปนกลไกของอํานาจพิเศษอันกวางขวางกวาปกติของฝายบริหารคือ รัฐบาล
ในการตอบโตกับผูกอความไมสงบในทางการเมือง  
 เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังคงเปนนายกรัฐมนตรี จึงไดคิดออกกฎหมายการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉินออกมาใชบังคับเพื่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแหงราชอาณาจักร 
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน และสวัสดิภาพของพลเมือง ฉะนั้น ในวันที่ 
24 กุมภาพันธ พ.ศ.2495 คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นวา สมควรมีกฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉิน 
เนื่องจากเหตุการณภายนอกประเทศมีความคับขัน หากประเทศไทยถูกคุกคามแลวจะเกิดความ
ลําบาก โดยใหกฎหมายมีหลักการที่สําคัญคือ มอบอํานาจพิเศษใหแกรัฐบาลในการสืบสวนสอบสวน 
ไตสวน ตรวจคน จับกุมริบทรัพย หามคนตางดาวเขาเมือง หามคนไทยออกไปเมื่อปดพรมแดน หาม
ขนสงสินคาออกชายแดน และหามคนตางดาวประกอบการคาและอุตสาหกรรมบางชนิดกับการ
ลงโทษผูฝาฝนรุนแรงเปนพิเศษ553 รัฐบาลไดนําเสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. .... เขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ พ.ศ.2495 ในสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ 11/2495 (วิสามัญ) ดังปรากฏใน
รายละเอียดของคําแถลงการณของพลตํารวจโทเผา ศรียานนท รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 
มหาดไทยในการนําเสนอรางกฎหมายดังกลาว ดังนี้ 
  

 รัฐบาลขอเสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ.2495 โดยมีหลักการวาเพื่อมีกฎหมายใหอํานาจรัฐบาลสําหรับบริหาร
ราชการไดเปนพิเศษในเมื่อมีสถานการณฉุกเฉิน โดยเหตุผลที่วา สถานการณปจจุบัน
ของโลกเปนที่นาวิตกถึงอันตรายซึ่งอาจจะลุกลามมาสูราชอาณาจักรไดไมวาเวลาใด 
ยอมเปนที่ทราบกันทั่วไปแลววาเมื่อมีสถานการณฉุกเฉินอันเกี่ยวกับสวนไดเสียอัน
ยิ่งใหญของประเทศชาติแลว รัฐบาลก็ควรไดอํานาจกวางขวางยิ่งกวาปกติ สิทธิและ

                                                           
552สมบัติ ธํารงธัญวงศ, การเมือง การปกครองไทย: พ.ศ.1762-2500 (กรุงเทพมหานคร: 

เสมาธรรม, 2547), หนา 760-764. 
553สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หนังสือท่ี 2397/2494 19 กมุภาพันธ 2495 เรื่อง ให

ยกรางกฎหมายวาดวยภาวะฉุกเฉิน. 
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เสรีภาพซึ่งบุคคลที่มีอยูในสภาพปกติยอมถูกจํากัดตัดทอนลงชั่วคราว ทั้งนี้เพื่ออุดม
คติที่วาความปลอดภัยของประเทศยอมเปนกฎอันสูงสุด” 

 
 สําหรับกฎหมายอันนี้ที่รัฐบาลไดเสนอมาทั้งนี้ก็เนื่องจากวาทานสมาชิก
ทั้งหลายยอมทราบถึงสถานการณของโลกในปจจุบันนี้วาไดแบงสวนสัดเพื่อ
ประโยชนในทางการเมืองในคายประชาธิปไตยและคายคอมมิวนิสต เมื่อเปนเชนนี้
สถานการณของโลกในปจจุบันนี้มีทั้ง 2 ฝายแลว และตางฝายตางที่จะทําสงครามซึ่ง
กันและกัน และปจจุบันนี้เรียกวาสงครามเย็น ตางคนตางชวงชิงในเรื่องการโฆษณา
และการปลุกปนใหมีความระส่ําระสาย ซึ่งเปนผลประโยชนในการดําเนินการในทาง
การเมืองในอนาคต. . . ฉะนั้นจึงไดเตรียมกฎหมายนี้ขึ้นเพื่อเปนกฎหมายแทนกฎ
อัยการศึก ซึ่งทุกครั้งเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นในประเทศไทยรัฐบาลก็ประกาศใชกฎ
อัยการศึกทุกครั้ง กฎอัยการศึกนั้นทานทั้งหลายก็ยอมทราบดีอยูแลววา อํานาจใน
ศาลยอมตกไปอยูในอํานาจของทหาร คําสั่งใด ๆ ของแมทัพสูงสุดเปนคําสั่งสูงสุด 
ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงพิจารณาหาหนทางอันสมควรวาในหนาที่แกสถานการณฉุกเฉิน 
ควรจะมีกฎหมายอะไรแทน เพราะฉะนั้นเมื่อไดประมวลและรวบรวมจากกฎหมาย
ตางประเทศซึ่งใชกันนานมาแลว และสถานการณประเทศไทยซึ่งมีมาแลวในอดีต 
และในอนาคตจะมีประการใดรัฐบาลจึงไดเสนอกฎหมายนี้มาเพื่อมิใหตองใชกฎ
อัยการศึกซึ่งเปนการตัดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังกลาว จึงขอใหสภานี้
พิจารณาดวยดี554 

  
 การประชุมของสภาผูแทนราษฎร สมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณารางกฎหมายวาดวยการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉินวาระแรก ไดมีนายสุวิชช พันธเศรษฐ อภิปรายวากฎหมายนี้อาจมีความ
ซ้ําซอนกับกฎหมายอาญา และเห็นควรใหมีการจํากัดความหมายของคําวาความมั่นคงปลอดภัยแหง
ราชอาณาจักรใหชัดเจน555 สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาใหความเห็นชอบรับหลักการ และตั้ง
กรรมาธิการวิสามัญ จํานวน 7 ทาน เพื่อพิจารณา และไดนําเสนอเขาสูการพิจารณาของสภาอีกครั้ง 
ในวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ.2495556 รางกฎหมายดังกลาว ไดผานความเห็นชอบจากสภาผูแทน 
ราษฎร และวุฒิสภา และมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2495557 โดยเรียกชื่อวา “พระราช 
บัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2495” โดยใหคําจํากัดความหมาย
สถานการณฉุกเฉินวา หมายถึงสถานการณอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงหรือความปลอดภัยแหง
ราชอาณาจักรหรืออันอาจทําใหประเทศตกอยูในภาวะคับขัน หรือภาวการณรบหรือการสงคราม
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ตามที่จะไดมีประกาศใหทราบ558 และคําจํากัดความหมายความมั่นคงหรือความปลอดภัยแหง
ราชอาณาจักรวา หมายถึง การใหเอกราชของชาติหรือสวัสดิภาพของประชาชนอยูในความมั่นคงและ
ปลอดภัย รวมตลอดถึงการที่ใหประเทศดํารงอยูในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย559 โดยมีผูรับสนองพระบรมราชโองการคือ จอมพล ป. พิบูล
สงคราม นายกรัฐมนตร ี
 พระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2495 จึงมีผลใชบังคับ
ตั้งแตนั้นเปนตนมา และเปนกฎหมายที่หลาย ๆ รัฐบาลไดเคยนํามาใชในการควบคุมสถานการณตาง ๆ
หลายครั้งดวยกัน เชน รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี นํามาใชในกรณีเกิดความไม
สงบที่สถานีตํารวจนครบาลพลับพลาไชย ในป พ.ศ.2517 และรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท 
เปนนายกรัฐมนตรี นํามาใชในกรณีเหตุจลาจลเผาโรงงานแทนทาลั่มที่จังหวัดภูเก็ต ในป พ.ศ.2529 
รวมทั้ ง  รัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร เปนนายกรัฐมนตรี  ก็ ไดนํ าประกาศใช ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2535 เปนตน 
 จนกระท่ังตอมา ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ไดเกิดเหตุการณรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยเฉพาะที่จังหวัดยะลาไดมีการลอบวางระเบิดจนมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ
ดังกลาว รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในขณะนั้นไดตัดสินใจประกาศใชพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อเปนการยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2495 โดยอาศัยอํานาจตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (2540) มาตรา 218 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2548 มีผล
ใชบังคับตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2548 และรัฐสภาใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.
2548 เมื่อประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 แลว 
รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีและผูที่เกี่ยวของก็ไดออกแถลงขาวชี้แจงถึงความจําเปนในการออกพระราช
กําหนดดังกลาวดวยเหตุผลหลายประการ ดังนี้ 
 ประการแรก รัฐบาลมีเครื่องมือทางกฎหมายในการแกไขปญหาสถานการณภาคใตอยูทั้งสิ้น 
7 ฉบับ ไดแก รัฐธรรมนูญ กฎอัยการศึก ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พระราชบัญญัติการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉนิ พ.ศ.2495 แตที่ผานมาเจาหนาที่
ไมสามารถบูรณาการการใชกฎหมายที่มีอยูได เพราะกฎหมายทั้ง 7 ฉบับใหอํานาจเจาหนาที่แตละฝาย
ตางกันไป บางฉบับใหอํานาจทหารมาก บางฉบับใหอํานาจตํารวจ บางฉบับใหอํานาจพลเรือน ทําให
ยากตอการวางแผนดําเนินการแกไขปญหาใหสอดคลองกัน และมีผลขาดความตอเนื่องในการแกไข
ปญหา จึงจําเปนตองจัดระเบียบบริหารราชการใหเกิดการบูรณาการการใชอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการใหกับหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน เพื่อดําเนินการวางแผนและปฏิบัติงานได
อยางครบถวนเปนเอกภาพ และมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

                                                           
558มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2495 
559มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2495 
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 ประการที่สอง ตองการยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึก เนื่องจากกฎอัยการศึกมีเนื้อหา
สาระเปนการใหอํานาจเด็ดขาดแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ เพราะเปนกฎหมายที่สวนใหญจะ
นํามาใชเมื่อประเทศมีภาวะสงครามหรือเพื่อตอสูกับผูรุกรานภายนอกประเทศเปนหลัก จึงกอใหเกิด
ความเกรงกลัวในหมูประชาชน และทําใหนานาชาติเขาใจผิดในสถานการณของประเทศวาอยูในภาวะ
อันตรายเนื่องจากการสูรบ ไมกลาเดินทางเขามาทองเที่ยวประเทศไทย และตองการปรับปรุง
พระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2495 ที่เปนกฎหมายเกา และ
ยังคงใหอํานาจที่เด็ดขาดคลายกับกฎอัยการศึก ใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ประการที่สาม พระราชกําหนดฉบับนี้มิใชกฎหมายที่ตราขึ้นใหมแตเปนการปรับปรุงจาก
กฎหมายเดิมที่มีอยู และเปนกฎหมายในลักษณะเดียวกับกฎหมายความมั่นคงภายในประเทศ ซึ่งทุก
ประเทศทั่วโลกมีกฎหมายในลักษณะนี้เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่จําเปนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและแกไขปญหาในสถานการณพิเศษของประเทศที่เรียกวา “สถานการณฉุกเฉิน” 
(State of Emergency) มิใชมุงแตที่จะปองกันและแกไขปญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเพียง
อยางเดียว แตสามารถนําไปปรับใชกับการแกไขปญหาในเหตุการณรายแรงอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอ
การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนสวนใหญ โดยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินอื่น ๆ 
ได เชน การจลาจล ภัยพิบัติสาธารณะ การกอการราย เปนตน 
 ตอมา ในป พ.ศ.2550 รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรีไดเสนอใหสภานิติ
บัญญัติแหงชาติตราพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เพื่อใชเปนกฎหมาย
หลักในการจัดการกับสาธารณภัยของประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภท ทั้ง
ภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยจากการกระทําของมนุษย รวมถึงภัยทางอากาศและการกอวินาศกรรม 
ซึ่งสงผลกระทบตอสาธารณชน กอใหเกิดอันตรายและความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนหรือของรัฐ 
 จนกระทั่งในป พ.ศ.2551 รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรีก็ไดเสนอให
สภานิติบัญญัติแหงชาติตราพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
ออกมาใชบังคับตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชรักษาความมั่นคงภายในที่มี
ระดับความรุนแรงยังไมจําเปนตองประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน 
 จากการศึกษาความเปนมาของแนวคิดเรื่องสถานการณฉุกเฉินสาธารณะในประเทศไทย 
ผูวิจัยมีขอสังเกตดังนี้ การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศไทยนั้น หากจะ
ยอนกลับไปพิจารณาประวัติศาสตรกฎหมายไทยตั้งแตในสมัยพระเจาเม็งรายจากการใชอํานาจใน
สถานการณสงคราม ซึ่งสวนใหญจะกลาวถึงการจัดระเบียบภายในกองทัพเรื่องการบังคับบัญชา
ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในยามสงคราม ตอมา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ก็มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายพระอัยการลักษณะกบฏศึก ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชเปนพื้นฐานกําหนด
ลักษณะที่เปนความผิดและกําหนดโทษผูที่กระทําความผิดฐานประทุษรายตอองคพระมหากษัตริย 
หรือกระดางกระเดื่องตอรัฐ บทบัญญัติของกฎหมายเหลานี้ยังไมอาจจัดประเภทเปนกฎหมายวาดวย
การบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินสาธารณะดังเชนในปจจุบัน จนกระทั่ง ไดมีการพัฒนาแนวคิดที่
จะตองตรากฎหมายพิเศษที่มีไวใชในยามที่ประเทศตกอยูในภาวะวิกฤติจนนํามาสูการตรากฎหมายกฎ
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อัยการศึกเปนครั้งแรก ในสมัยรัชกาลที่ 5 เรียกชื่อวา “กฎอัยการศึก รัตนโกสินทรศก 126” โดยได
นําเอาแนวทางกฎอัยการศึกของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาเปนตนแบบในการราง ซึ่งแนวคิดของการตรา
กฎอัยการศึกของฝรั่งเศสนั้นก็เปนรูปแบบที่มีรากฐานมาจากการใชอํานาจของผู เผด็จการใน
สถานการณฉุกเฉินของโรมันที่เปนแบบฉบับ (The Classical Roman Emergency Institution of 
the Dictatorship) ดังนั้น จึงถือไดวาจุดเริ่มตนของการรางกฎอัยการศึกฉบับนี้เปนที่มาของแนวคิด
เรื่องสถานการณฉุกเฉินและเปนตนแบบของการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของ
ประเทศไทยในยุคสมัยตอ ๆ มา และไดมีการปรับปรุงกฎอัยการศึกเพื่อใหมีความเหมาะสม โดยยึด
แนวทางกฎอัยการศึกของประเทศสาธารณรัฐฝรั่ ง เศส ในสมัยรัชกาลที่  6 ที่ เรียกชื่ อว า 
“พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457” ที่ยังคงมีผลใชบังคับจนถึงปจจุบันนี้ อยางไรก็
ตาม ดูเหมือนจะไดมีแนวความคิดที่จะบูรณาการกฎหมายพิเศษวาดวยความมั่นคงตาง ๆ ที่มีหลาย
ฉบับใหรวมเหลือและใชเพียงฉบับเดียว โดยยกเลิกการใชกฎอัยการศึก และเปลี่ยนมาเปนการใช
กฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินแทน เนื่องจากกฎอัยการศึกเปนกฎหมายที่ใหอํานาจอยางเด็ดขาด
แกทหาร ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนอยางมาก จนเปนที่เกรงกลัวในหมู
ประชาชนและนานาชาติเกิดความเขาใจผิดวาเกิดสถานการณการสูรบ ดวยแนวความคิดและเหตุผล
เชนนี้จึงมีลักษณะที่สอดคลองกับความคิดเห็นของ Mark Neocleus ที่ไดกลาวไววา การประกาศใช
กฎอัยการศึกของประเทศตาง ๆ ในโลกปจจุบันนี้ ไดถูกดําเนินการเปลี่ยนรูปไปเปนการใชอํานาจโดย
การประกาศสถานการณฉุกเฉินแทนแลว เนื่องจากลักษณะวาทศิลป (Rhetoric) ของการใชคําศัพท
คําวา“สถานการณฉุกเฉิน”นั้น มีลักษณะที่ยืดหยุนกวาและมีหลายความหมายที่ครอบคลุมหลักการ
พื้นฐานของทุก ๆ กรณีอยูแลว จึงเปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับมากกวาคําศัพทคําวา “กฎอัยการศึก” ซึ่ง
แนวคิดที่จะยกเลิกกฎอัยการศึกของประเทศไทยนี้มีอยูถึงสองครั้งดวยกันคือ ในสมัยรัฐบาลจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม ขณะที่จะมีการตรารางพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.
2495 และในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรขณะที่จะมีการออกพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อยางไรก็ตาม ภายหลังการออกกฎหมายวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินและไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินหลาย ๆ ครั้ง แตก็ยังไมไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 อยางใด การณกลับปรากฏอีกวาในบางครั้งมีการประกาศใช
บังคับกฎหมายทั้งสองฉบับในเวลาเดียวกันอีกดวย นอกจากนั้นแลว ก็ยังไดมีแนวคิดที่จะออก
กฎหมายมาใชเพื่อใหอํานาจแกฝายบริหารเมื่อมีสถานการณที่กระทบตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรในขณะที่ยังไมมีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะตามพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จึงไดมีการตรากฎหมาย “พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551” ออกมาบังคับใชเพิ่มเติมอีกดวย 
 สวนเรื่องแนวคิดและวิวัฒนาการของการตราพระราชกําหนดและการประกาศใชกฎอัยการ
ศึกในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนั้น จะไดกลาวถึงในหัวขอตอไป  
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5.2  บทบัญญัติกฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินที่บัญญัติไวในระดับรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทย 

  
5.2.1  การตราพระราชกําหนดในสถานการณฉุกเฉิน ในมาตรา 184 รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการตราพระราช
กําหนดในสถานการณฉุกเฉิน ในมาตรา 184 วา  
 

 ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอด ภัยของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดัง เชน
พระราชบัญญัติก็ได 
 การตราพระราชกํ าหนดตามวรรคหนึ่ ง  ให กระทํ า ได เฉพาะเมื่ อ
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได 
 ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้น
ตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอเปดสมัย
ประชุมสามัญจะเปนการชักชา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุม
รัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภา
ผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภา
ผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไม
กระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 
 หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ให
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอไป
นับแตวันที่การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล 
 ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภา
ไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมี
ผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป 
 การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณี
ยืนยันการอนุมัติพระราชกําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภา 
นั้น ๆ 



259 

 แนวคิดเกี่ยวกับการตราพระราชกําหนดดังกลาวนี้มาจากหลักการที่ยอมรับดวยเหตุผลความ
จําเปนที่รัฐ (โดยฝายบริหาร) ยอมมีอํานาจที่จะตรากฎหมายได หากเปนความจําเปนเรงดวนในการที่
จะรักษาประโยชนสาธารณะ จึงตองมีการมอบอํานาจนิติบัญญัติซึ่งเปนอํานาจหนาที่โดยเฉพาะของ
ฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาใหแกฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีหรือเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให
อํานาจในการตราพระราชกําหนดของคณะรัฐมนตรีไวเปนการเฉพาะ560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.2.1.1  แนวคิดและความเปนมาการใชอํานาจนิติบัญญัติของฝายบริหารใน
ประเทศไทย 

 ประเทศไทยเรามีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาตั้งแตครั้งกรุง
สุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทรตอนตน โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของรัฐ เปนผูใชอํานาจสูง
สุดแตเพียงผูเดียวทั้งอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ จึงกลาวไดวา อํานาจ
อธิปไตยในสมัยที่ประเทศไทยปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมีลักษณะเปนการรวม
อํานาจ (Fusion of Power) อยูที่องคพระมหากษัตริย  ซึ่งถือไดวาเปนองคอธิปตย (Sovereign) ทั้ง
ที่ไมมีกฎหมายลายลักษณอักษรฉบับใดกลาวถึงพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย รวมถึงหลักการ
แบงแยกอํานาจการใชอํานาจอธิปไตยไว แตพระองคก็ทรงใชพระราชอํานาจทั้งสามเพื่อใหการบริหาร
ราชการเปนไปเพื่อความสงบเรียบรอยของบานเมืองอยางแทจริง จนมาถึงยุคสมัยของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยที่
พระมหากษัตริยทรงอยูภายใตรัฐธรรมนูญ แนวคิดเรื่องหลักการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตยจึงเริ่ม
ไดรับการยอมรับมากขึ้น เนื่องจากแนวคิดประการนี้เปนรากฐานที่สําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แมกระนั้นหลักการเรื่องการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตยนี้ ก็ยังไมปรากฏอยาง
ชัดเจนในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475 โดยไมมีบทบัญญัติ
ในมาตราใดที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวามีการแบงแยกอํานาจอธิปไตยออกเปน 3 สวนคือ อํานาจนิติ
บัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ อยางไรก็ตาม ก็ไดมีบทบัญญัติที่แสดงใหเห็นถึงการ
แบงแยกองคกรเพื่อทําหนาที่ตาง ๆ แทนปวงชน ซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตย นั่นคือบทบัญญัติ
มาตรา 2 ที่ไดกําหนดใหมีบุคคล และคณะบุคคลเปนผูใชอํานาจแทนราษฎร ตามที่จะไดกลาวตอไปใน
รัฐธรรมนูญ คือ 1. กษัตริย 2. สภาผูแทนราษฎร 3. คณะกรรมการราษฎร และ 4. ศาล 
             ตอมา แนวคิดเรื่องหลักการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตยก็เริ่มปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น 
เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 ซึ่งไดประกาศใชเมื่อวันที่ 10 
ธันวาคม พ.ศ.2475 โดยบัญญัติวางหลักไวในมาตรา 2 วา อํานาจอธิปไตยยอมมาจากปวงชนสยาม  
พระมหากษัตริยผูเปนประมุข ทรงใชอํานาจนั้นแตโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และไดวางหลักการ
แบงแยกการใชอํานาจอธิปไตยไวใน 3 มาตราดวยกัน คือ 
 มาตรา 6 พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผูแทนราษฎร 

                                                           
560บรรเจิด สิงคะเนติ, “บทวิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2546: กรณีพระ

ราชกําหนดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคม,” ใน นิติรัฐกับอํานาจในการตราพระ
ราชกําหนด, หนา 84. 
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 มาตรา 7 พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี 
 มาตรา 8 พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจตุลาการทางศาลที่ไดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา อํานาจ
อธิปไตยมาจากปวงชนชาวสยาม และพระมหากษัตริยผูเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้น โดยแบงแยกการ
ใชอํานาจออกเปน 3 สวนคือ รัฐสภาทําหนาที่นิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรีทําหนาที่ดานบริหาร และศาล
ทําหนาที่ตุลาการ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ มาก็บัญญัติดวยขอความในทํานองเดียวกันนี้ 
 แตเนื่องจากการบัญญัติรัฐธรรมนูญโดยแยกองคกรที่ทําหนาที่เฉพาะของตนไวใน 3 
มาตรา เรียงตามลําดับ คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ กอใหเกิดความ
เขาใจที่อาจคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงวา อํานาจทั้งสามนี้ไดถูกแบงแยกออกจากกันโดยมีองคกร
แตละองคกรเปนผูใชอํานาจโดยเด็ดขาด ไมมีลักษณะท่ีมีความสัมพันธที่เชื่อมโยงกัน กลาวคือ เฉพาะ
รัฐสภาเทานั้นที่มีอํานาจนิติบัญญัติ ฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีไมมีอํานาจในการนิติบัญญัติเลย ซึ่ง
ผิดไปจากขอเท็จจริงที่ประเทศไทย เรานําทฤษฎีหรือหลักการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตยมาใช
อยางผอนปรน561 กลาวคือ ในทางขอเท็จจริงประเทศไทยก็มีลักษณะเหมือนกับอีกหลายประเทศ ที่
องคกรทั้งสามแมจะเรียกชื่อวา องคกรนิติบัญญัติแตก็ไมไดหมายความวา องคกรนี้จะมีหนาที่เฉพาะ
แตการนิติบัญญัติเทานั้น แตก็ยังคงมีหนาที่เปนองคกรที่รวมใชอํานาจบริหารดวย อาทิ การประกาศ
สงครามซึ่งเปนอํานาจของฝายบริหาร แตจะประกาศไดก็ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาดวย การ
ทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก หรือสัญญาอื่นกับนานาประเทศ ที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณา
เขตไทย หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมี
ผลผูกพันทางดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา ฯลฯ สวนองคกรบริหารก็อาจมีอํานาจในการตรากฎหมายลําดับรอง 
(Subordinate Legislation) กําหนดรายละเอียดเพื่อดํา เนินการให เปนไปตามรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนด อันเปนการใชอํานาจนิติบัญญัติ นอกจากนั้น องคกรตุลาการก็มี
อํานาจในการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีในศาล ซึ่งก็เปนการใชอํานาจนิติบัญญัติได
เหมือนกัน562 
  5.2.1.2  เทคนิคการใชอํานาจนิติบัญญัติของฝายบริหารในประเทศไทย 
 1)  หลักการมอบอํานาจนิตบิัญญัติใหแกฝายบริหาร 
 แนวทางปฏิบัติในการมอบอํานาจนิติบัญญัติใหแกฝายบริหารนี้ ทําไดใน
สองลักษณะใหญ ๆ คือ 
 (1)  การมอบอํานาจนิติบัญญัติในรายละเอียด 
 การมอบอํานาจนิติบัญญัติในรายละเอียด หมายถึง การมอบอํานาจนิติ
บัญญัติใหแกฝายบริหารในการกําหนดรายละเอียด โดยรัฐสภาจะตราพระราชบัญญัติกําหนด
กฎเกณฑกวาง ๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลวมีบทบัญญัติมอบอํานาจใหองคกรฝายปกครอง หรือฝาย

                                                           
561ธนิต ภูริเวทย, หลักเกณฑในการตราพระราชกําหนด และทางปฏิบัติของฝายบริหารใน

ประเทศไทย (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), หนา 229. 
562เรื่องเดยีวกัน, หนา 330. 
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บริหารออกกฎขอบังคับเพิ่มเติมในรายละเอียดแหงบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินั้น เชน การมอบ
อํานาจใหฝายบริหารตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อบังคับใชกฎหมายในทองที่ตาง ๆ เปนคราว ๆ หรือให
ออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการของกฎหมายฉบับใดฉบับ
หนึ่ง 
  (2)  การมอบอํานาจนิติบัญญัติโดยตรง 
 การมอบอํานาจนิติบัญญัติโดยตรง หมายถึง การมอบอํานาจนิติบัญญัติ
ซึ่งเปนอํานาจของรัฐสภา ใหเปนอํานาจและหนาที่ของฝายบริหารเปนการชั่วคราว หรืออาจกลาวได
วาเปนการโอนอํานาจนิติบัญญัติใหมาอยูกับฝายบริหารเพียงองคกรเดียวตลอดระยะเวลาที่มีการมอบ
อํานาจ รัฐสภาซึ่งเปนเจาของอํานาจจะงดใชอํานาจนิติบัญญัติเปนการชั่วคราว เมื่อฝายบริหารไดรับ
มอบอํานาจแลวก็จะมีฐานะเสมือนเปนฝายนิติบัญญัติ สามารถตรากฎหมายไดอยางกวางขวาง และ
กฎหมายที่ออกโดยฝายบริหารในกรณีนี้จึงมีคาบังคับเทากับกฎหมายที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติ นั่นคือ 
มีคาบังคับดังเชนพระราชบัญญัตินั่นเอง เชน การตรารัฐกําหนด (Ordonnance) ในมาตรา 38 ของ
รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งประเทศไทยไดบัญญัติรับรองหลักการมอบอํานาจนิติบัญญัติ
โดยตรงนี้โดยนําแนวคิดการตรารัฐกําหนดของประเทศฝรั่งเศสมาผสมผสานกับแนวคิดของประกาศ
พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยเขาดวยกัน ดังปรากฏเปนครั้ง
แรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511 มาตรา 176 วรรคแรกดังนี ้
 

 ในยามที่มีสถานะสงครามหรือในภาวะคับขันถึงขนาดอัน
อาจจะเปนภัยตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักร และการใชอํานาจ
นิติบัญญัติทางรัฐสภาตามปกติอาจขัดของหรือไมเหมาะสมกับ
สถานการณ  เมื่ อคณะรั ฐมนตรี เ สนอ รั ฐสภาจะมีมติ ให
พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางคณะรัฐมนตรี โดย
ประกาศพระบรมราชโองการใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็
ได มติดังกลาวรัฐสภาจะมีมตเิลิกเสียเมื่อใดก็ได 

 
   แตสิ่งที่แตกตางจากการตรารัฐกําหนด ตามมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแหง
สาธารณรัฐฝรั่งเศสคือ เปนการมอบอํานาจนิติบัญญัติที่กวางกวาของฝรั่งเศส เพราะรัฐสภาฝรั่งเศส
อาจกําหนดความมุงหมายไวดวยวา การมอบอํานาจใหฝายบริหารตรารัฐกําหนดนี้จะเปนเรื่องใดเปน
การเฉพาะเจาะจง หรืออาจกําหนดอยางกวาง ๆ ก็ได แตตามมาตรา 176 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511 ไมมีการกําหนดขอบเขตใด ๆ และกอนที่จะมีการตรารัฐกําหนด ตาม
มาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการควบคุมกอนการ
ประกาศใช โดยบังคับใหมีการปรึกษากับองคกรอื่น ๆ อันไดแกสภาแหงรัฐกอน แตมาตรา 176 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511 ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการใชอํานาจนิติ
บัญญัติของฝายบริหารในการประกาศพระบรมราชโองการใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติแตอยางใด 
นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายหลังที่ไดมีการประกาศใชรัฐกําหนด ตามมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญ
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แหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยกําหนดใหฝายบริหารนํารัฐกําหนดที่มีผลใชบังคับแลว เสนอตอรัฐสภา
เพื่อใหสัตยาบันในระยะเวลาที่ไดกําหนดไวในรัฐบัญญัติมอบอํานาจใหตรารัฐกําหนด 
 2)  หลักการยอมรับการใชอํานาจนิติบัญญัติโดยฝายบริหารไดเอง 
 หลักการยอมรับการใชอํานาจนิติบัญญัติโดยฝายบริหารไดเองในประเทศ
ไทย เกิดขึ้นจากธรรมเนียมปฏิบัติที่พระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยทรงมีพระราช
อํานาจอยางสมบูรณ ไมวาในทางนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ หากมีพระบรมราชโองการในเรื่อง
ใด ๆ แลว ก็จะมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย แมภายหลังที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปน
ระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 ก็ยังคงมีการยอมรับในพระราช
อํานาจของพระมหากษัตริยที่ยังคงใชอํานาจตรากฎหมายในบางเรื่องอยูเชนเดิม โดยเฉพาะการตรา
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกโดยมิไดอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติใด ๆ เชน พระราชกฤษฎีกาวาดวย
อัตราคาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯลฯ ซึ่งตอมาก็ไดมีการบัญญัติรับรองพระราชอํานาจในการ
ตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไปไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 
มาตรา 56 วา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอ
กฎหมาย” 
  หลักการดังกลาวนี้ไดรับการยอมรับวาฝายบริหารสามารถใชอํานาจนิติ
บัญญัติไดดวยตนเอง โดยไมตองมีการมอบอํานาจจากฝายนิติบัญญัติแตอยางใด เปนแนวคิดที่สืบทอด
มาแตเดิมวาพระมหากษัตริยในฐานะฝายบริหารในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยสามารถออก
กฎหมายไดจนถึงปจจุบัน เพียงแตถูกจํากัดขอบเขตในการออกกฎหมายใหลดนอยลง คือตองไมขัดตอ
กฎหมาย ดังปรากฏใหเห็นในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปจจุบัน 
  อยางไรก็ตาม การออกพระราชกฤษฎีกาของฝายบริหารในปจจุบันที่มิใช
เปนเรื่องที่ฝายบริหารใชอํานาจนิติบัญญัติไดดวยตนเองมีอยู 2 กรณี คือ กรณีแรก พระราชกฤษฎีกา
ที่ฝายบริหารออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายแมบทหรือพระราชบัญญัติ ในการกําหนดรายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายแมบท และกรณีที่สอง เปนการออกพระราชกฤษฎีกาซึ่งเปน
คําสั่งประมุขของรัฐในฐานะประมุขของฝายบริหาร กําหนดกิจการสําคัญ ๆ ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ เชน พระราชกฤษฎีกากําหนดการประชุมสภานิติบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาเปดประชุม
สภานิติบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมสภานิติบัญญัติ พระราชกฤษฎีกายุบสภานิติ
บัญญัติ และพระราชกฤษฎีกากําหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ เปนตน พระราชกฤษฎีกาทั้ง
สองประเภทที่กลาวมานี้ไมอยูในความหมายของหลักการยอมรับการใชอํานาจนิติบัญญัติโดยฝาย
บริหารไดเอง 
 3)  หลักการผสม: พระราชกําหนด 
 หลักการผสมนี้เกิดจากแนวความคิดในการนําหลักสองประการดังที่ไดกลาว
มาขางตนมาผสมผสานกันใหสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย คือ หลักการการไดรับมอบอํานาจนิติ
บัญญัติจากรัฐสภาซึ่งเปนเจาของอํานาจ และหลักการยอมรับการใชอํานาจนิติบัญญัติของฝายบริหาร
ไดเอง มาเปนหลักการผสมในการตราพระราชกําหนด กลาวคือ การตราพระราชกําหนดของประเทศ
ไทยจะมีทั้งสองหลักการดังกลาวผสมรวมอยูดวยกัน นั่นคือ หลักการยอมใหฝายบริหารใชอํานาจนิติ
บัญญัติไดเอง โดยไมตองรับมอบอํานาจจากรัฐสภา แตจะตองอยูภายใตกลไกในการควบคุมการใช
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อํานาจนิติบัญญัติของฝายบริหารของรัฐสภา ไดแก การบังคับใหนํากลับไปใหรัฐสภาพิจารณาใหความ
เห็นชอบในภายหลัง ทั้งนี้ โดยกําหนดเงื่อนไขของสถานการณเปนเกณฑบังคับวา เมื่อเกิดสถานการณ
ตามที่ ไดกําหนดไว  ฝ ายบริหารจึงจะสามารถตราพระราชกําหนดออกมาใชบังคับดัง เชน
พระราชบัญญัติได 
  หลักการตราพระราชกําหนดโดยใชหลักการยอมใหฝายบริหารใชอํานาจนิติ
บัญญัติไดเอง โดยไมตองรับมอบอํานาจจากรัฐสภา แตจะตองนํากลับไปใหรัฐสภาพิจารณาใหความ
เห็นชอบในภายหลัง ไดปรากฏเปนครั้งแรกในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม 
(ชั่วคราว) พ.ศ.2475 ในมาตรา 29 ซึ่งบัญญัติวา 
  “ถามีการฉุกเฉินเกิดขึ้นซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมสภาราษฎรให
ทันทวงทีมิได และคณะกรรมการราษฎรเห็นสมควรจะตองออกกฎหมายเพื่อใหเหมาะสมแกการ
ฉุกเฉินนั้น ๆ ก็ทําได แตจะตองรีบนํากฎหมายนั้นขึ้นใหสภารับรอง” 
 5.2.1.3  วิวัฒนาการของการตราพระราชกําหนดของประเทศไทย 
 พระราชกําหนดเปนชื่อเรียกกฎหมาย ซึ่งไดมีการบัญญัตแิละใชบังคับกันมา
ตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากบานเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยามีความเจริญเติบโตมากขึ้นกวาสมัย
กรุงสุโขทัย จึงมีความจําเปนที่ผูปกครองในสมัยนั้นคือกษัตริย ตองสรางมาตรการหรือกลไกเพื่อเปน
เครื่องมือในการปกครองบานเมืองที่ใหญโตและมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับความเชื่อ
เกี่ยวกับการปกครองในลัทธิเทวราช โดยเชื่อวากษัตริยคือเทพผูศักดิ์สิทธิหรือมีฐานะเสมือนเปน  
สมมุติเทพ ดังนั้น ในการดํารงพระราชอํานาจและปกครองบานเมือง กษัตริยในสมัยนั้นจึงตองสราง
กฎหมายเพื่อเปนมาตรการดังกลาว ดังที่ พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ไดทรง
กลาววา “บรรดาพระราชกําหนดบทพระอัยการเหลานี้ก็จะตองมีบทบัญญัติสอดคลองตองดวยพระ
ธรรมศาสตร”563 
  แตอยางไรก็ตาม คําวา “พระราชกําหนด” ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นยังไมได
มีความหมายดังเชนพระราชกําหนดในปจจุบัน ซึ่งมีความหมายวาเปนกฎหมายที่รัฐธรรมนูญยินยอม
ใหฝายบริหารมีอํานาจในการตราออกมาเพื่อใชบังคับในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนฉุกเฉิน 
  ศาสตราจารยแสวง บุญเฉลิมวิภาส ไดอธิบายวา ในระบบกฎหมายไทยเดิม
สมัยกรุงศรีอยุธยาใชคําวา “พระอัยการ” หรือ “พระไอยการ” (คําวา “อัยการ” ก็มีความหมาย
แตกตางจากอัยการที่ใชในปจจุบัน) ซึ่งหมายถึง กฎหมายพื้นฐานของแผนดิน (Basic Law) ที่พลเมือง
ทุกคนจะตองปฏิบัติตาม และหากมีปญหาเกี่ยวกับพระอัยการ พระมหากษัตริยจะทรงวินิจฉัยปญหา
ดังกลาวดวยความเปนธรรม พระราชวินิจฉัยในแตละคดีจะถูกเรียกวา “พระราชบัญญัติ” และ
โดยทั่วไปพระราชบัญญัติในสมัยรัชกาลใดก็จะมีผลใชเฉพาะในรัชกาลนั้นเทานั้น หากสิ้นรัชกาล
พระราชบัญญัตินั้นก็เปนอันลมเลิกไป แตในบางกรณีกษัตริยพระองคใหมอาจนําไปใชตอในรัชกาล
ของพระองค ก็จะเรียกใหมวาเปน “พระราชกําหนด” อนึ่ง คําวา “พระราชกําหนดเกา” ที่พบใน

                                                           
563ดุษฎี ห๎ลีละเมียร, “การศึกษากฎหมายในประเทศไทยกอนการปฏิรูประบบกฎหมายและ 

การศาล,”  ใน 100 ป โรงเรียนกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา, 2540), หนา 12. 
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กฎหมายตราสามดวง หมายความถึง พระราชกําหนดที่จดจําไดมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยา สวนคําวา 
“พระราชกําหนดใหม” หมายถึงพระราชกําหนดที่นํ ามาชําระสะสางรวมกันในสมัยกรุ ง
รัตนโกสินทร564 
  ดังนั้น เพื่อเปนการศึกษาวิวัฒนาการหรือความเปนมาของบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการตราพระราชกําหนดของประเทศไทย เพื่อคนหาหลักการและวิธีการของการ
ตราพระราชกําหนดตามความหมายที่เขาใจกันในปจจุบัน โดยพิจารณาจากรัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึง
ปจจุบันเปนลําดับ ดังตอไปนี้ 
 1)  พระราชกําหนดในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม
ชั่วคราว พุทธศักราช 2475 
 พระราชกําหนดตามความหมายที่ ใชกันอยู  และเปนที่ เขาใจกันใน
ความหมายปจจุบันปรากฏเปนครั้งแรกในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว 
พุทธศักราช 2475 มาตรา 29 ซึ่งบัญญัติวา “ถามีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการราษฎรจะเรียก
ประชุมสภาราษฎรในทันทวงทีมิได และคณะกรรมการราษฎรเห็นสมควรจะตองออกกฎหมายเพื่อให
เหมาะแกการฉุกเฉินนั้น ๆ ก็ทําไดแตจะตองรีบนํากฎหมายนั้นขึ้นใหสภารับรอง” 
  พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 
2475 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรฉบับแรกของไทย แมจะเปนฉบับชั่วคราว และยังใชคําวา
กฎหมายแทนคําวาพระราชกําหนด เนื่องจากในชวงระยะแรกของการเปลี่ยนแปลง (ขณะที่มีการใช
พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475) คําวาพระราช
กําหนดก็ยังคงใชกันในลักษณะความหมายที่ใชกันมาแตดั้งเดิม ดังเห็นไดจากการที่มีพระราชกําหนด 
2 ฉบับ คือ พระบรมราชโองการประกาศใชพระราชกําหนดเครื่องแบบทหารบก พ.ศ.2475 เมื่อวันที่ 
22 สิงหาคม 2475 และพระราชกําหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดิน 
พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2475565 
  หลักการในการตราพระราชกําหนดตามพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการ
ปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ไดกําหนดองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี ้
 1.  มีกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึน 
 2.  คณะกรรมการราษฎรไมสามารถเรียกประชุมสภาราษฎรในทันทวงทีได 
 3.  คณะกรรมการราษฎรเห็นสมควรจะตองออกกฎหมาย เพื่อใหเหมาะกับ
กรณทีี่เกิดเหตุการณฉุกเฉินนั้น 

                                                           
564แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย, พิมพครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร:  

วิญูชน, 2554), หนา 94-95. 
565ธนิต ภูริเวทย, เรื่องเดิม, หนา 269. 
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  เมื่อขอเท็จจริงเขาเงื่อนไขตามหลักเกณฑมาตรา 29 แลว คณะกรรมการ
ราษฎรก็สามารถตรากฎหมายออกมาใชเพื่อการแกไขปญหาในกรณีฉุกเฉินได แตจะตองรีบนํา
กฎหมายนั้นใหสภารับรอง566 
  บทบัญญัติการตรากฎหมายในกรณีฉุกเฉินตามมาตรา 29 แหงพระราช 
บัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 นี้ หลวงจักรปาณีศีลวิสุทธิ์เชื่อ
วา ไดรับแบบอยางมาจากมาตรา 8 แหงธรรมนูญประเทศญี่ปุน เนื่องจากมีความคลายคลึงกันซึ่งหลวง
จักรปาณีฯ ไดแปลจาก Japan Year Book 1929 ดังมีขอความดังนี้ 
 

 มาตรา 8 ในกรณีที่มีเหตุการณอันฉุกเฉิน เพื่อความ
จําเปนที่จะรักษาความปลอดภัยแหงประชาชน หรือชวยทุกขภัย
ของราษฎร เมื่อรัฐสภามิไดประชุมกันอยู สมเด็จพระราชาธิราช
อาจออกพระราชกฤษฎีกาใชแทนกฎหมายได 
         กฤษฎีกาเชนวานั้นตองเสนอตอรัฐสภาในการประชุม
คราวหนา เมื่อสภาไมเห็นชอบดวย รัฐบาลตองประกาศวา
กฤษฎีกานั้นใชไมไดในเวลาตอไป567 

 
             เมื่อเปรียบเทียบขอความระหวางมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติธรรมนูญ
การปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 กับมาตรา 8 ธรรมนูญของประเทศญี่ปุน ค.ศ.
1889  จะพบวามีขอแตกตางที่สําคัญเพียงประการเดียว คือ มาตรา 29 ของไทยไมไดบัญญัติถึงผลวา
กฎหมายจะเปนประการใด หากตอมาปรากฏวาสภาไมรับรองกฎหมายดังกลาว แตมาตรา 8 ของ
ญี่ปุนไดบัญญัติถึงผลวา หากสภาไมรับรอง รัฐบาลตองประกาศวากฤษฎีกาที่ออกมาในเหตุการณ
ฉุกเฉินนั้นเปนอันใชไมไดในเวลาตอมา 
 2)  พระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 
 หลักการตราพระราชกําหนด หรือกฎหมายที่ฝายบริหารสามารถออกไดใน
กรณีฉุกเฉินปรากฏในมาตรา 52 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 ซึ่งบัญญัติวา 
 

 ในเหตุฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาผูแทนราษฎรใหทันทวงทีมิได  
พระมหากษัตริ ย จะทรงตราพระราชกํ าหนดให ใชบั งคับดั ง เ ช น
พระราชบัญญัติได 

                                                           
566นันทวัฒน บรมานันท, การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตรา

พระราชกําหนด และความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนดที่ยังไมไดรับการอนุมัติจาก
รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 219 (กรุงเทพมหานคร: พี. เพรส, 2549), หนา 14-15. 

567หลวงจักรปาณีศีลวิสุทธิ์, อธิบายธรรมนูญปกครองแผนดินสยามเปรียบเทียบกับประเทศ
ตาง ๆ (พระนคร: สยามบรรณกิจ, 2475) หนา 113-114. อางถึงใน ธนิต ภูริเวทย, เรื่องเดิม, หนา 274. 
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 ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎรตอไป ทานใหนําพระ
ราชกําหนดนั้นเสนอตอสภาเพื่ออนุมัติ ถาสภาอนุมัติแลวพระราช
กําหนดนั้นก็เปนพระราชบัญญัติตอไป ถาสภาไมอนุมัติไซรพระ
ราชกําหนดนั้นก็เปนอันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบถึงกิจการที่ได
เปนไปในระหวางใชพระราชกําหนดนั้น 
 คําอนุมัติและไมอนุมัติของสภาที่กลาวมานี้ ทานวาใหทํา
เปนพระราชบัญญัติ 

 
 การตราพระราชกําหนดตามมาตรา 52 ดังกลาวขางตนนี้  ไดรับการ
สันนิษฐานวา มีหลักเกณฑหรือแนวความคิดสวนหนึ่งมาจากเคาโครงรางรัฐธรรมนูญของนาย 
Raymond B. Stevens ที่ปรึกษากระทรวงการตางประเทศชาวอเมริกัน และพระยาศรีวิสารวาจา
ปลัดทูลฉลองกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมอบหมายให
บุคคลทั้งสองไปรวมกันพิจารณาหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ หรือ “เคาโครงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การปกครอง” (An Outline of Change in the Form of Government) ที่พระองคจะทรง
พระราชทานใหเปนแมบทในการปกครองประเทศ โดยในเคาโครงรางรัฐธรรมนูญดังกลาว ไดกลาวถึง
เรื่องการออกกฎหมายในเหตุฉุกเฉินไวดังนี ้
   “ในเหตุฉุกเฉินหรือเมื่อมีพระราชดําริวามีความจําเปนตอประโยชนหรือ
ความมั่นคงของแผนดิน พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชบัญญัติโดยไมตองเสนอตอสภานิติบัญญัติ
ก็ได” (His Majesty may in any emergency or whenever in his opinion the public interest 
or security requires it, enact legislation without reference to the Legislative Council.) 
            และอีกสวนหนึ่งของพระราชกําหนดก็ไดรับการสันนิษฐานวามาจากโครง
รางของรัฐธรรมนูญที่พระยามานวราชเสวีไดเขียนไวในเอกสาร “รางสยามรัฐธรรมนูญ” เมื่อวันที่ 12 
สิงหาคม พ.ศ.2475 โดยมีหลักการของการตราพระราชกําหนดในมาตรา 62 ซึ่งมขีอความดังนี ้
 

            ถามีการฉุกเฉินเกิดขึ้นซึ่งคณะกรรมการราษฎรจะเรียก
ประชุมสภาราษฎรใหทันทวงทีมิได และคณะกรรมการราษฎร
เห็นสมควรจะตองออกกฎหมาย เพื่อใหเหมาะแกการฉุกเฉินนั้น ๆ 
ก็ทําได แตจะตองรีบนํากฎหมายนั้นขึ้นเสนอตอประธานของสภา
เพื่อใหสภารับรอง 
            ถาสภาไมรับรองกฎหมายที่คณะกรรมการราษฎรไดออก
แลวนั้น กฎหมายนั้นจะตองยกเลิก แตขอนี้ไมใหใชเปนเหตุเสื่อม
เสียตอการตาง ๆ ที่ไดทําขึ้นในระหวางเวลาที่กฎหมายนั้นบังคับ 
ใชอยู 
 บทอาง ธรรมนูญชั่ วคราว 29 ดันมารก 25 ยี่ปุน 8 
สะเปญ 76(9), 80 
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  ทั้งนี้ การสันนิษฐานดังกลาวก็อาจเปนผลเนื่องมาจากบุคคลทั้งสอง คือ 
พระยาศรีวิสารวาจา และพระยามานวราชเสวีเปนบุคคลผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญจนไดรับเลือกเขา
ไปเปนคณะอนุกรรมการรางรัฐธรรมนูญ จึงเชื่อกันวาแนวคิดหรือหลักการของบุคคลทั้งสองจะตองมี
อิทธิพลตอการรางรัฐธรรมนูญ  ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2475 โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการตราพระ
ราชกําหนด 
  เจตนารมณของการตราพระราชกําหนดตามมาตรา 52 ดังกลาวนี้ พระยาม
โนปกรณนิติธาดา ซึ่งเปนประธานคณะอนุกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ไดกลาวไวในขณะที่นําราง
รัฐธรรมนูญ ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2475 มาตรา 52 เสนอตอที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ดังมีความวา 
 

   ความประสงคของมาตรานี้คือวา ในปหนึ่งสภาไมไดประชุม
กันทุกวันแตวาในการบริหารราชการนั้นตองเดินอยูทุกวัน จะเฉย
มิได เมื่อมีเหตุจําเปนขึ้นที่จะตองออกกฎหมายบังคับเพื่อกิจการใด
การหนึ่งแลว แตสภามิไดประชุมกันและกฎหมายจําเปนตองออกก็
จะเกิดขัดกันขึ้น เพราะฉะนั้นจึงบัญญัติชองทางไวเพื่อความสะดวก
ในราชการ คือมีทางที่จะออกกฎหมายบังคับได คําวา “พระราช
กํ าหนด”  ในมาตรานี้ ห มายคว ามว า กฎหมายที่ ออก โดย
คณะกรรมการราษฎรกับพระมหากษัตริยที่ไมไดนําผานสภากอน 
เพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเสีย แตที่จริงนั้นการออกกฎหมายนั้นเปน
อํานาจเฉพาะเจาะจงของสภา หากวาความจําเปนบังคับก็ตองใหมี
ไปชั่วคราว ครั้นเมื่อสภาประชุมกันเขาแลวจะตองเอาพระราช
กําหนดนั้นมาเสนอ เพื่อสภาจะไดตรวจพิจารณาวาควรจะอนุมัติ
หรือไม คือวาจะเห็นสมควรหรืออยางไร ถาหากวาเห็นชอบพระราช
กําหนดนั้นก็ เปนพระราชบัญญัติใชบังคับตอไปได ถาไมเห็นดวยก็
เปนอันตกไป ดวยความประสงคอยางนี้จึงบัญญัติมาตรานี้ไว และทั้ง
เปนขอที่รัฐธรรมนูญของนานาประเทศมีอยูดวยเหมือนกัน 

  
  ขอสังเกต เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบขอความในมาตรา 29 ของธรรมนูญ
การปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 กับมาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 จะพบวา หลักการที่สําคัญในการตราพระราชกําหนดมี 2 ประการ 
คือ 
 1.  เกิดเหตุการณฉุกเฉิน และ 
 2.  ในขณะนั้นอยูนอกสมัยประชุมของสภาผูแทนราษฎร ไมสามารถจะ
เรียกประชุมสภาผูแทนราษฎรใหทันทวงทีได 
 อนึ่ง หลักการตราพระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม  
พุทธศักราช 2475 มาตรา 52 ไดบัญญัติรายละเอียดเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติธรรมนูญการ
ปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 กลาวคือ การใหนําพระราชกําหนดนั้นเสนอตอสภา
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ผูแทนราษฎร ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรคราวตอไปเพื่อใหสภาอนุมัติ และไดบัญญัติถึงผลของ
การพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรตอไปอีกวา หากสภาอนุมัติแลว พระราชกําหนดนั้นก็จะมีผลเปน
พระราชบัญญัติตอไป แตหากสภาไมอนุมัติ พระราชกําหนดนั้นก็เปนอันตกไป ทั้งนี้ ไมกระทบถึง
กิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น ซึ่งหลักการดังกลาวขางตนนี้ก็ไดปรากฏเปน
แบบอยางของหลักการการตราพระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับจนถึง
ปจจุบัน ยกเวนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502 เพียงฉบับเดียวที่ไมมีบทบัญญัติเรื่อง
การตราพระราชกําหนดไว 
 3)  พระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2489) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2489) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ตราพระราชกําหนดไว 3 มาตราดวยกัน ดังนี้ 
 

          มาตรา 72 ในเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะ
รักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะและ
จะเรียกประชุมรัฐสภาใหทันทวงทีมิไดก็ดี หรือเมื่อกรณีเชนวานั้น
เกิดขึ้นในระหวางสภาผูแทนราษฎรถูกยุบก็ดี พระมหากษัตริยจะ
ทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดั่งเชนพระราชบัญญัติก็ได 
          ในการประชุมรัฐสภาในคราวตอไปใหนําพระราชกําหนด
นั้นเสนอตอรัฐสภา ถารัฐสภาอนุมัติแลว พระราชกําหนดนั้นก็เปน
พระราชบัญญัติตอไป ถารัฐสภาไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นก็เปน
อันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบถึงกิจการที่ไดเปนไปในระหวางใชพระ
ราชกําหนดนั้น 

  คําอนุมัติและไมอนุมัติใหทําเปนพระราชบัญญัติ 
 

          มาตรา 73 ในระหวางสมัยประชุม ถาคณะรัฐมนตรีเห็นวา
รางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตราฉบับใด 
จะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของ
แผนดิน จะถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริยเพื่อทรงตราเปน
พระราชกําหนดใหใชบังคับดังพระราชบัญญัติก็ได 
          พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามความในวรรคกอน จะตอง
นําเสนอตอรัฐสภาภายในสองวันนับแตวันประกาศใช และใหนํา
ความในวรรคสองและวรรคสามแหงมาตรา 72 มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 
          มาตรา 96 ถามีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะในระหวางเวลา
ที่คณะรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินการตามความใน                 
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          มาตรา 95 พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดให
ใชบังคับดั่งเชนพระราชบัญญัติกไ็ด 

 
   รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดไว 2 
ประการ โดยขยายความ “เหตุฉุกเฉิน” เพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับกอนหนานี้ ดังนี้ 
 1.  ในเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความปลอดภัย
สาธารณะ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 
 2.  ไมสามารถจะเรียกประชุมรัฐสภาใหทันทวงทีได หรือเมื่อมีกรณีเชนวา
นั้นเกิดขึ้นในระหวางสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ 
  นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2489) ยังไดเพิ่ม
หลักการในการตราพระราชกําหนดเกี่ยวกับการภาษีอากรและเงินตราเปนครั้งแรก ในมาตรา 73 และ
ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีซึ่งบริหารราชการแผนดินตามบทเฉพาะกาล ในมาตรา 95 มีอํานาจตราพระ
ราชกําหนด หากมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะในมาตรา 96 

4)  พระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
(พ.ศ.2490)  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) (พ.ศ.2490) ไดมีบท 
บัญญัติเกี่ยวกับการตราพระราชกําหนดไว 2 มาตราดวยกัน ดังนี ้
 

          มาตรา 80 ในเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันจะ
รักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ และ
จะเรียกประชุมรัฐสภาใหทันทวงทีมิไดก็ดี หรือกรณีเชนวานั้น
เกิดขึ้นในระหวางสภาผูแทนถูกยุบก็ดี พระมหากษัตริยจะทรงตรา
พระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 
          ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหนําพระราชกําหนด
เสนอตอสภาเพื่อทราบ 
 
          มาตรา 81 ในระหวางสมัยประชุม ถาคณะรัฐมนตรีเห็นวา
รางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการภาษีอากรหรือเงินตราฉบับใด 
จะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของ
แผนดิน จะถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริยเพื่อตราพระราช
กําหนดใหใชดังพระราชบัญญัติก็ได 
 

             หลักเกณฑและเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมี
หลักการโดยทั่วไปที่เหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับกอน แตจะมีขอแตกตางที่สําคัญตรงที่รัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ไดเปลี่ยนแปลงหลักการเดิม คือ เมื่อฝายบริหารไดใชอํานาจในการตราพระราชกําหนดตาม
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หลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนดแลว ฝายบริหารตองนําพระราชกําหนดนั้นเสนอตอ
รัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งตอไป แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) (พ.ศ.2490) ไดกําหนดใหนําพระราชกําหนดนั้นเสนอตอรัฐสภาในคราวประชุมครั้งตอไป 
เพียงเพื่อทราบเทานั้น สวนพระราชกําหนดใหใชดังเชนพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการภาษีอากรหรือ
เงินตราที่ฝายบริหารใชอํานาจตราในมาตรา 81 ก็ไมไดมีบทบัญญัติใหนําเสนอพระราชกําหนดนั้นตอ
รัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเพื่อทราบ แตอยางใด ซึ่งก็หมายความวา หากรัฐสภามีความประสงค
จะยกเลิกพระราชกําหนดนั้น ก็ตองออกพระราชบัญญัติมายกเลิกพระราชกําหนดดังกลาว568 
 5)  พระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2492) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2492) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ตราพระราชกําหนดอยูดวยกัน 2 มาตรา ดังนี้ 
 

 มาตรา 150 ในเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน ในอัน
จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 
และจะเรียกประชุมรัฐสภาใหทันทวงทีมิไดก็ดี เมื่อกรณีเชนวานั้น
เกิดขึ้นในระหวางสภาผูแทนราษฎรถูกยุบก็ดี พระมหากษัตริยจะ
ทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดั่งเชนพระราชบัญญัติก็ได 
 ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหเสนอพระราชกําหนด
นั้นตอรัฐสภาโดยไมชักชา ถารัฐสภาอนุมัติแลว พระราชกําหนด
นั้นก็ใหมีผลเปนพระราชบัญญัติตอไป ถารัฐสภาไมอนุมัติ พระราช
กําหนดนั้นเปนอันตกไป แตทั้งนี้ไมกะทบกะทั่งกิจการที่ไดเปนไป
ในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 

 คําอนุมัติและไมอนุมตัิใหทําเปนพระราชบัญญัต ิ
 

 มาตรา 151 ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตอง
มีกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งจะตองไดรับการ
พิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน 
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดั่งเชน
พระราชบัญญัติก็ได 
 พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามความในวรรคกอน 
จะตองนําเสนอตอรัฐสภาภายในสองวันนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา 150 
วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 

                                                           
568หยุด แสงอุทัย, คําอธิบาย ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2515 

(กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณาการ, 2516), หนา 141-142 อางถึงใน นันทวัฒน บรมานันท, เรื่องเดิม, 
หนา 20. 
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  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการตราพระราช
กําหนดเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2489) และไดรับการนําไปเปนแบบอยาง
ในการรางบทบัญญัติเกี่ยวกับการตราพระราชกําหนดในมาตรา 146 และมาตรา 147 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2511) และมาตรา 190 และมาตรา 191 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2517) 

6)  พระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2475 แกไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2495 

             รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2495 ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการตราพระราชกําหนดอยูดวยกัน 2 มาตรา ดังนี้ 
 

          มาตรา 88 ในเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะ
รักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะและ
จะเรียกประชุมสภาผูแทนราษฎรใหทันทวงทีมิไดก็ดี เมื่อกรณีเชน
วานั้นเกิดขึ้นในระหวางสภาถูกยุบก็ดี พระมหากษัตริยจะทรงตรา
พระราชกําหนดใหใชบังคับดั่งเชนพระราชบัญญัติก็ได 
          ในการประชุมสภาคราวตอไปใหเสนอพระราชกําหนดนั้น
ตอสภาโดยไมชักชา ถาสภาอนุมัติแลว พระราชกําหนดนั้นก็ใหมี
ผลเปนพระราชบัญญัติตอไป ถาสภาไมอนุมัติ พระราชกําหนดนั้น
ก็เปนอันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระทั่งกิจการที่ไดเปนไปใน
ระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 
 คําอนุมัติและไมอนุมัติใหทําเปนพระราชบัญญัต ิ

 
 มาตรา 89 ในระหวางสมัยประชุมถามีความจําเปนตองมี
กฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งจะตองไดรับการ
พิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน 
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติก็ได 
            พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามความในวรรคกอนตอง
นําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสองวันนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา 88 
วรรคสอง และวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
7)  พระราชกําหนดในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 

2502  
 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 ไมไดมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการตราพระราชกําหนดไวเลย 
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 8)  พระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2511) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2511) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ตราพระราชกําหนดอยูดวยกัน 2 มาตรา ดังนี้ 
 

        มาตรา 146 ในเหตุฉุกเฉินที่มีความรีบดวนในอันจะรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ และไม
สามารถจะเรียกประชุมรัฐสภาไดทันทวงทีก็ดี เมื่อกรณีเชนวานั้น
เกิดขึ้นในระหวางสภาผูแทนราษฎรถูกยุบก็ดี พระมหากษัตริยจะ
ทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดั่งเชนพระราชบัญญัติก็ได 
          ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหเสนอพระราชกําหนด
นั้นตอรัฐสภาโดยไมชักชา ถารัฐสภาอนุมัติแลวใหพระราชกําหนด
นั้นมีผลเปนพระราชบัญญัติตอไป ถารัฐสภาไมอนุมัติใหพระราช
กําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระทั่งกิจการที่ไดเปนไปใน
ระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 
          คําอนุมัติหรือไมอนุมัติใหทําเปนพระราชบัญญัต ิ

 
           มาตรา 147 ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตอง
มีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งจะตองไดรับการ
พิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน 
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติก็ได 
           พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตองนํา 
เสนอตอรัฐสภาภายในสองวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และใหนําบทบัญญตัิมาตรา 146 วรรคสองและวรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
9)  พระราชกําหนดในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 

2515 
 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 ไดมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการตราพระราชกําหนดอยูในมาตรา 15 ดังนี้ 
 

 มาตรา 15 เมื่อมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความ
มั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะหรือเมื่อมี
ความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตรา 
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช
กําหนดใหใชบังคับดั่งเชนพระราชบัญญัต ิ
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 เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรี
เสนอพระราชกําหนดตอสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถา
สภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนดมีผลเปน
พระราชบัญญัติตอไป ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติ ใหพระ
ราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระทั่งกิจการที่ไดเปนไปใน
ระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 
 การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 เปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราวที่ออกมาหลังจากจอมพลถนอม กิตติขจร หัวหนาคณะปฏิวัติ ทําการปฏิวัติตนเองเมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 เนื่องจากเปนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มีจํานวนเพียง 23 มาตรา 
ธรรมนูญฉบับนี้จึงไดมีการรวมเอาหลักเกณฑในการตราพระราชกําหนดทั่วไปและพระราชกําหนด
เกี่ยวกับการภาษีอากรและเงินตรามาไวรวมกันในมาตรา 15 อันเปนแบบอยางใหผูรางรัฐธรรมนูญ
และธรรมนูญการปกครองแผนดินที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารในสมัยตอ ๆ มาไดยึดถือเปนแบบ
ฉบับในการราง 
             การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ธรรมนูญการปกครองแผนดิน
ฉบับนี้ไดกําหนดเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดทั่วไปใหเหลือเพียง “ในกรณีเมื่อมีความจําเปน
รีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ” โดยไดตัด
ขอความที่วา “ไมสามารถจะเรียกประชุมรัฐสภาไดทันทวงที หรือกรณีเชนวานั้นเกิดขึ้นในระหวาง
สภาผูแทนราษฎรถูกยุบ” ซึ่งเปนเงื่อนไขที่ไดรับการกําหนดมาตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับแรก 
(พ.ศ.2475) จนมาถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2511) ออกไป ซึ่งตอมาไดเปน
แบบอยางใหแกการตราพระราชกําหนดในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ มา อาทิ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2517) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2519) ธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2521) 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2534) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) ฯลฯ 
             นอกจากนั้น ธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ยังไดกําหนดหลักการเปนครัง้แรก
วา การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 10) พระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2517) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2517) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ตราพระราชกําหนดอยูดวยกัน 2 มาตรา ดังนี้ 
 

          มาตรา 190 ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอัน
จะรักษาความปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยสาธารณะ
หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือปองปดภัยพิบัติ
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สาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับ
ดังเชน พระราชบัญญัติก็ได 
           ในการประชุมสภาคราวตอไปใหคณะรัฐมนตรีเสนอ  
พระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาสภา
ผูแทนไมอนุมัติหรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติ 
และสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไม
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดใหพระราชกําหนดนั้น
ตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระทั่งกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใช
พระราชกําหนดนั้น 
          ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนด
นั้น หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป 
          การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหนายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา การพิจารณาพระราชกําหนด 
ของวุฒิสภา และของสภาผูแทนราษฎร ในกรณียืนยันการอนุมัติ
พระราชกําหนด จะตองทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ 
 
          มาตรา 191 ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตอง
มีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งจะตองไดรับการ
พิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน 
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับเชน
พระราชบัญญัติก็ได 
          พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่งจะตองนําเสนอ
ตอสภาผูแทนราษฎรภายในสองวันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและใหนําบทบัญญัติมาตรา 190 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
             รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2517) ไดเพิ่มเงื่อนไขที่เปน
องคประกอบของกฎหมายในการตราพระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร
ที่ใชมาตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2489) จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ.2511) ที่ไดกําหนดเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดเพียง 2 กรณีคือ เพื่อรักษาความปลอดภัย
สาธารณะ หรือเพื่อปองปดภัยพิบัติสาธารณะเทานั้น คณะอนุกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อัน
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ไดแก นายสมภพ โหตระกิตย นายมนูญ บริสุทธิ์ นายเสวตร 
เปยมพงศสานต นายพงศเพ็ญ ศกุนตาภัย และนายอมร จันทรสมบูรณ ไดเสนอเพิ่มเงื่อนไขการตรา
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พระราชกําหนดคือ “เพื่อรักษาความปลอดภัยของชาติ” โดยไดยกรางและไดนําเสนอตอ
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ดังนี้ “ในเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน ในอันที่จะรักษาความ
ปลอดภัยของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ. . .” ตอมาไดมีการ
ปรับแกถอยคําเปน “ในอันจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ” 
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับดังกลาวนี้ยังไดมีการเพ่ิม
เงื่อนไข “เพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ” เขาไปอีก ทั้งนี้ เปนการนําเสนอของนายพงศเพ็ญ 
ศกุนตาภัย ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญที่ไดนําเสนอในคราวพิจารณารางรัฐธรรมนูญ มาตรา 180 ซึ่ง
เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการตราพระราชกําหนด วาควรเพิ่มมาตรา 180 ทวิ เปนบทบัญญัติใหอํานาจ
พิเศษแกรัฐบาลกําหนดมาตรการพิเศษเพื่อแกไขปญหาในยามที่ประเทศเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอยาง
รายแรง โดยนายพงศเพ็ญ ศกุนตาภัย ชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญวา 
 

 การใหอํานาจพิเศษแกฝายบริหารควรจะครอบคลุมถึง
วิกฤตการณอยางอื่นดวย แตพิจารณาแลวในเวลานี้ถาขืนบัญญัติ
ออกไปคลุมถึงวิกฤตการทางการเมืองคิดวาไปไมรอดจึงมุงวิกฤต
การทางเศรษฐกิจ เพราะวาจะไปถึงปญหาทางการเมอืง ถารัฐบาล
แกปญหาเศรษฐกิจไมไดก็จะรุกรานไปทางการเมือง 

  
  แตนายเสวตร เปยมพงศศานตไมเห็นดวยที่จะเพิ่มมาตรา 180 ทวิ  
เนื่องจากมาตรา 180 ก็ใหอํานาจแกฝายบริหารในการตราพระราชกําหนดเพื่อเปนเครื่องมือในการ
แกไขปญหาไดทุกกรณีอยูแลว อยางไรก็ตาม เพื่อใหครอบคลุมถึงการแกไขปญหาในกรณีที่เกิด
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจดวย นายเสวตร เปยมพงศศานต จึงไดเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขที่
เปนองคประกอบของกฎหมายเขาไปอีกหนึ่งกรณีในมาตรา 180 โดยปรับแกถอยคําในมาตรา 180 
เปน “ในกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ หรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองกันภัยพิบัติสาธารณะ. . .” 
  ในที่สุด ที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบตามขอเสนอของนายเสวตร เปยม
พงศศานต 
  ดังนั้น เมื่อฝายบริหารจะใชอํานาจในการตราพระราชกําหนดเพื่อเปน
เครื่องมือในการแกไขปญหาในยามที่เผชิญวิกฤตการณที่มีความรายแรง ฝายบริหารตองยึดถือ
หลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่เปนองคประกอบของกฎหมายใน 4 กรณี ดังนี้ 1. เพื่อรักษาความปลอดภัย
ของประเทศ หรือ 2. ความปลอดภัยสาธารณะ หรือ 3. ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ หรือ 4. ปองปด
ภัยพิบัติสาธารณะ 
 11)  พระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2519) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2519) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ตราพระราชกําหนดไวในมาตรา 19 ดังนี้ 
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 มาตรา 19 เมื่อมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความ
มั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือปองภัยพิบัติสาธารณะหรือเมื่อมี
ความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตรา 
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช
กําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัต ิ
 เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรี
เสนอพระราชกําหนดตอสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินโดยไม
ชักชา ถาสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินอนุมัติแลวใหพระราช
กําหนดมีผลเปนพระราชบัญญัติตอไป ถาสภาปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน ไมอนุมัติ ใหพระราชกํ าหนดนั้นตกไป แตทั้ งนี้ ไม
กระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนด
นั้น  
 การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
 12)  พระราชกําหนดในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2520 
             ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2520 ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ตราพระราชกําหนดไวในมาตรา 26 ดังนี้ 
 

 มาตรา 26 เมื่อมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความ
มั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อมี
ความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตรา 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภานโยบายแหงชาติ จะ
กราบบังคมทูลพระมหากษัตริยเพื่อทรงตราพระราชกําหนดใหใช
บังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 
 เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลวใหคณะรัฐมนตรี
เสนอพระราชกําหนดตอสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถา
สภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนดมีผลเปน
พระราชบัญญัติตอไป ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติใหพระ
ราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ได
เปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 
 การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 



277 

 13)  พระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2521) 
             รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2521) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวการ
ตราพระราชกําหนดอยูดวยกัน 2 มาตราดวยกัน ดังนี้ 
 

         มาตรา 157 ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอัน
จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัย
สาธารณะหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปอง
ปดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราช
กําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 
         ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอ
พระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาสภา
ผูแทนราษฎรไมอนุมัติหรือหรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติ แต
วุฒิสภาไมอนุมัติ และสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวย
คะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด ใหพระ
ราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ได
เปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 
           ถาวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรอนุมัติพระราชกําหนด
นั้น หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป 
          การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหนายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
          การพิจารณาพระราชกําหนดของวุฒิสภาและของสภา
ผูแทนราษฎรในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชกําหนดจะตองทําใน
โอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภานั้น ๆ 

 
        มาตรา 158 ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตอง
มีกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งจะตองไดรับการ
พิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน 
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติก็ได 
          พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตองนําเสนอ
ตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามวันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและใหนําบทบัญญัติมาตรา 157 มาใชบังคับ
โดยอนโุลม 



278 

 14)  พระราชกําหนดในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2534 
 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2534 ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ตราพระราชกําหนดในมาตรา 26 ดังนี้ 
 

          มาตรา 26 ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะ
รักษาความสงบเรียบรอยหรือความมั่นคงแหงชาติ หรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อมีความจําเปนตองมี
กฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตองพิจารณา
โดยรี บด วนและลั บ เพื่ อ รั กษาผลประโยชน ของแผ นดิ น 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภารักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติจะกราบบังคมทูลพระมหากษัตริยเพื่อทรงตรา
พระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 
           เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรี
เสนอพระราชกําหนดตอสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถา
สภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนดมีผลเปน
พระราชบัญญัติตอไป ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติให    
พระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ได
เปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 
          การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 
 15)  พระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2534) 
               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2534) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ตราพระราชกําหนดอยูดวยกัน 3 มาตรา ดังนี้ 
 

        มาตรา 172 ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติก็ได 
         การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําได
เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปน
รีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได 
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       ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอ
พระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอก
สมัยประชุมและการรอเปดสมัยประชุมสามัญจะเปนการชักชา 
คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัย
วิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว 
ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแต
วุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวย
คะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไม
กระทบ กระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราช
กําหนดนั้น 
         หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราช
กําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มี
อยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลใชบังคับตอไปนับแตวันที่
การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล 
        ถาวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรอนุมัติพระราชกําหนด
นั้นหรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติ
ดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปน
พระราชบัญญัติตอไป 
          การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
          การพิจารณาพระราชกําหนดของวุฒิสภาและของสภา
ผูแทนราษฎรในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชกําหนด จะตอง
กระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ 

 
           มาตรา 173 กอนที่วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรจะได
อนุมัติ พระราชกําหนดใดตามมาตรา 172 วรรคสาม สมาชิก
วุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภามีสิทธิเขาชื่อ
เสนอความเห็นตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาพระราช
กําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา 172 วรรคหนึ่งและใหประธาน
แหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
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แลวใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธาน
แหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา 
          เมื่อประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาผูแทนราษฎรไดรับ
ความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม
วรรคหนึ่งแลวใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไวกอนจนกวา
จะไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 
        ในกรณีที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราช
กําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา 172 วรรคหนึ่ง ใหพระราชกําหนด
นั้นไมมีผลบังคับมาแตตน 
         คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาพระราช
กําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา 172 วรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการรัฐธรรมนูญทั้งหมด 

 
          มาตรา 174 ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตอง
มีกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตองไดรับการ
พิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน 
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติก็ได 
         พระราชกําหนดที่ ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ ง  จะตอง
นําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามวันนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา 172 มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เปนรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกที่ไดบัญญัติถึงเงื่อนไขกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได แยกออกมา
ปรากฏอยูในวรรคสอง ซึ่งแตเดิมมาตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 จนถึง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 เงื่อนไขดังกลาวนี้จะถูกบัญญัติรวมกันอยูใน
วรรคแรก ดังนี้ “ในเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือ
ปองปดภัยพิบัติสาธารณะ” หรือดวยขอความดังนี้ “เมื่อมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความ
มั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ” และใหเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีซึ่งเปน
ฝายบริหารที่จะเปนผูพิจารณาวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
หรือไม ดวยขอความดังนี้  “การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดเฉพาะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได. . .” 
            นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ยังถือ
วาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีเพิ่มองคกรเขามาตรวจสอบเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดอีกองคกร
หนึ่ง นอกเหนือไปจากรัฐสภา คือ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ   
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            กลาวคือ การตรวจสอบโดยรัฐสภา รัฐธรรมนูญ มาตรา 175 วรรคสาม ได
บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ในการประชุม
รัฐสภาคราวตอไป ถาอยูนอกสมัยประชุมและและการรอเปดสมัยประชุมสามัญจะเปนการชักชา 
คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม
อนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติหรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภาไม
อนุมัติ และสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือน
กิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 
            สวนการตรวจสอบโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา 
176 วรรคหนึ่ง บัญญัติใหสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิ์เขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาที่
ตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา 175 วรรคหนึ่ง  
  แตอยางไรก็ตาม ในรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติ569 เมื่อตอนที่
พิจารณารางรัฐธรรมนูญมาตรา 175 ก็ไดผานรางโดยที่ไมมีการแกไขและกลาวถึงเหตุผลในการที่แยก
บทบัญญัติดังกลาวออกเปนสองวรรค รวมทั้งมิไดกลาวถึงเหตุผลที่ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเขามา
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่พระราชกําหนดตราขึ้นโดยมิไดเปนไปตามมาตรา 172 วรรคหนึ่งเทานั้น แต
อยางใด ซึ่งศาสตราจารย ดร. อมร จันทรสมบูรณ ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไววา 

  
  นาจะเขาใจไดวาเมื่อรัฐบาลนําพระราชกําหนดเสนอตอ
สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่ออนุมัติหรือรับรองพระราช
กําหนด สมาชิกสภาก็จะไดพิจารณาเงื่อนไขทั้งสองไปพรอม ๆ กัน 
และพิจารณาลงมติอนุมัติหรือไมอนุมัติก็แลวแตดุลพินิจของ
สมาชิกของแตละสภา. . .การที่ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับ รสช. ได
เขียนแยกมาตรา 175 ออกเปน 2 วรรค เราสามารถทราบ 
“เจตนา” ของผูรางรัฐธรรมนูญไดอยางแนชัดเพราะถอยคํานั้น
ปรากฏชัดวา ผูรางรัฐธรรมนูญมีความประสงคจะกําหนดให
เงื่อนไขประการที่สอง (กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนเรงดวน) อยูใน
ดุลพินิจและเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะโดยไม
ประสงคใหสมาชิกสภาซักถาม. . . ซึ่งเห็นไดวา การจะเปนกรณี
ฉุกเฉินหรือไม ยอมขึ้นอยูกับ “ความเห็น”ของคณะรัฐมนตรี
เทานั้น และเพื่อจะย้ําเจตนาในขอนี้ ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับ รสช. 
(คณะกรรมาธิการ) ก็ได เพิ่มบทบัญญัติมาตรา 176 ซึ่ ง เปน
บทบัญญัติใหมไวดวยวา ใหสมาชิกสภามีสิทธิขอใหคณะตุลาการ

                                                           
569การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติครั้งที่ 39/2534 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.

2534 ณ หองประชุมรัฐสภา 
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รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดมิไดเปนไปตามมาตรา 175 
โดยเจาะจงระบุเฉพาะมาตรา 175 วรรคหนึ่งเทานั้น 

              
  การบัญญัติถึงหลักเกณฑในการตราพระราชกําหนดโดยแยกการบัญญัติ
ออกเปนสองวรรคเชนนี้ ตอมาไดกลายเปนแบบฉบับของการตราพระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญฉบับ
ตอ ๆ มาคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 
จักรไทย พุทธศักราช 2550 
 16)  พระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) 
             รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ตราพระราชกําหนดอยูดวยกัน 3 มาตรา ดังนี้ 
 

        มาตรา 218 ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติก็ได 
           การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําได
เฉพาะเมื่อคณะ รัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปน
รีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได 
          ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอ
พระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอก
สมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะเปนการชักชา 
คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัย
วิสามัญ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว 
ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแต
วุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวย
คะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไม
กระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนด
นั้น 
         หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใดและพระราชกําหนด
นั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยูกอน
การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอไปนับแตวันที่การไม
อนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล 
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          ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนด
นั้น หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใช
บังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป 
          การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรฐัมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
          การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและ
ของวุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชกําหนด จะตอง
กระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ 

 
          มาตรา 219 กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา        จะ
ได อนุ มั ติ พ ระราชกํ าหนด ใดตามมาตรา  218 ว รรคสาม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูแตละสภา มีสิทธิ
เขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาพระ
ราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา 218 วรรคหนึ่ง และให
ประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลวให
ศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่สง
ความเห็นนั้นมา 
           เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาไดรับ
ความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตาม
วรรคหนึ่งแลว ใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไวกอน
จนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 
          ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดใดไม
เปนไปตามมาตรา 218 วรรคหนึ่ง ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผล
บังคับมาแตตน 
         คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไม
เปนไปตามมาตรา 218 วรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 

 
        มาตรา 220 ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตอง
มีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตองไดรับการ
พิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน 



284 

พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติก็ได 
        พระราชกําหนดที่ ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ ง  จะตอง
นําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามวันนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา 218 มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
17)  พระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2549 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ไดมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการตราพระราชกําหนดอยูในมาตรา 15 ดังนี้ 
 

 มาตรา 15 ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความ
มั่นคงแหงราชอาณาจักร ความปลอดภัยของประเทศ ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อ
มีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตราที่
ตองพิจารณาโดยดวนและลับ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ 
 เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรี
เสนอพระราชกําหนดตอสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถา
สภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใช
บังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไม
อนุมัติ ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือน
กิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น เวนแตพระ
ราชกําหนดนั้นมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติ
แหงกฎหมายใด ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยูกอนการแกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลใชบังคับตอไปตั้งแตวันที่การไมอนุมัติพระ
ราชกําหนดนั้นมีผลบังคับ 
       การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
 18)  พระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) 
             รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ตราพระราชกําหนดอยูดวยกัน 3 มาตรา ดังนี้ 
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       มาตรา 184 ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติก็ได 
          การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําได
เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปน
รีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได 
        ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอ
พระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอก
สมัยประชุมและการรอเปดสมัยประสามัญจะเปนการชักชา 
คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัย
วิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว 
ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแต
วุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวย
คะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไม
กระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนด
นั้น 
         หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราช
กําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มี
อยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอไปนับแต
วันที่การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล 
          ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนด
นั้น หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใช
บังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป 
          การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
        การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและ
ของวุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชกําหนด จะตอง
กระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ 
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          มาตรา 185 กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได
อนุมัติพระราชกําหนดใดตามมาตรา 184 วรรคสาม สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอ
ความเห็นตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนด
นั้นไมเปนไปตามมาตรา 184 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และให
ประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสาม
วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธาน
แหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา 
         เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาไดรับ
ความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตาม
วรรคหนึ่งแลว ใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไวกอน
จนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 
          ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดใดไม
เปนไปตามมาตรา 184 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพระราช
กําหนดนั้นไมมีผลบังคับมาแตตน 
         คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไม
เปนไปตามมาตรา 184 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองมีคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมด 

 
         มาตรา 186 ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตอง
มีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตองไดรับการ
พิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน  
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติก็ได 
 พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตองนํา 
เสนอตอสภาผูแทน ราษฎรภายในสามวันนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา 184 มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
  นับวาเปนครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) ไดวาง
หลักใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการตรวจสอบเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดของฝายบริหารวา
เปนไปตามมาตรา 184 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองหรือไม กลาวคือ ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการ
ตรวจสอบวาพระราชกําหนดดังกลาวตราขึ้นเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ 
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ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ และ
ตรวจสอบวาพระราชกําหนดดังกลาวตราขึ้นเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะ
หลีกเลี่ยงไดหรือไม ซึ่งแตเดิมมาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2534) ไดมีการ
แยกการเขียนเงื่อนไขการตราพระราชกําหนดออกเปน 2 วรรคดวยกัน คือ เงื่อนไขที่เกี่ยวกับ
วัตถุประสงคในการตราพระราชกําหนด (วรรคแรก) กับเงื่อนไขเรื่องความฉุกเฉินที่มีความจําเปน
รีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได (วรรคสอง) และเปนเจตนารมณของผูรางรัฐธรรมนูญที่จะใหเงื่อนไขที่
สองเปนดุลพินิจและเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ โดยไมประสงคจะใหผูใดเปนผูตรวจสอบ 
ดังนั้น การจะเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดหรือไม ยอมเปนดุลพินิจของ
ฝายบริหารโดยแท 

19)  พระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 

             รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ไดมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการตราพระราชกําหนดอยูในมาตรา 21 ดังนี้ 
 

         มาตรา 21 เมื่อมีกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนเพื่อ
ประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
ปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อมีความจําเปนตองมีกฎหมาย
เกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตราที่ตองพิจารณาโดยดวนและลับ 
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช
กําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัต ิ
       เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรี
เสนอพระราชกําหนดนั้นตอสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา 
ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติ ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใช
บังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไม
อนุมัติ ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือน
กิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่พระราชกําหนดนั้นใชบังคับ เวนแต
พระราชกําหนดนั้นมีผลเปนการแก ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติแหงกฎหมายใด ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยูกอน
การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกนั้นมีผลใชบังคับตอไปตั้งแตวันที่  
พระราชกําหนดดังกลาวตกไป 
         การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ในกรณีที่ไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
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   จากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับอํานาจในการตราพระ
ราชกําหนดตั้งแตพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 จนถึง
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (ฉบับชั่วคราวป พ.ศ.2557) ทําใหทราบวา ลักษณะของการตราพระราช
กําหนดในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนั้น เกิดจากหลักการที่ยอมรับใหฝายบริหาร
สามารถใชอํานาจนิติบัญญัติไดเอง ในกรณีที่ไมสามารถจะจัดการประชุมสภาผูแทนเพื่อที่จะตรา
กฎหมายเพื่อประโยชนสาธารณะได ซึ่งอาจเปนกรณีที่อยูนอกสมัยการประชุมของสภาผูแทนราษฎร
หรือปดสมัยประชุม เพื่อใหเหมาะสมกับกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินนั้นได จึงยอมใหฝายบริหารใช
อํานาจนิติบัญญัติไดเองโดยไมตองรับมอบอํานาจจากรัฐสภา แตจะตองอยูภายใตกลไกในการควบคุม
การใชอํานาจใชอํานาจนิติบัญญัติของฝายบริหารของรัฐสภา ไดแก การนํากลับมาใหรัฐสภาพิจารณา
ใหความเห็นชอบ หากรัฐสภาใหความเห็นชอบแลวก็จะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายตอไป ทั้งนี้ เปนไป
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดเงื่อนไขของสถานการณวา เมื่อเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิ
อาจจะหลีกเลี่ยงได เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ ฝายบริหารจึงจะมี
อํานาจสามารถตราพระราชกําหนดออกมาใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติได 
   ในปจจุบันนี้  ฝายบริหารสามารถใชอํานาจตราพระราชกําหนดได 2 
ประเภท คือ ประเภทแรกเปนพระราชกําหนดทั่วไป และพระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีอากร หรือ
เงินตรา เปนประเภทที่สอง ซึ่งทั้งสองกรณีตองถือวาเปนขอยกเวนของหลักการที่วากฎหมายคือ
เจตนารมณทั่วไปของประชาชนที่แสดงออกโดยผานทางผูแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง 
และเปนที่ยอมรับกันวาปจจุบันกิจการของรัฐมีความใหญโตและสลับซับซอนมากขึ้น กิจการบางอยาง
ของรัฐ อาทิ กิจการที่เกี่ยวกับการภาษีอากร หรือเงินตรา ตองอาศัยกฎหมายที่ตราขึ้นโดยเรงดวน 
และไมสามารถเผยใหสาธารณชนทราบถึงการเตรียมการตรากฎหมายในเรื่องลักษณะเชนนี้ได เพราะ
จะมีผลกระทบตอประโยชนของสวนรวมโดยตรง จึงเปนการเหมาะสมที่จะใหฝายบริหารตราพระราช
กําหนดออกมาใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติไปกอน แลวจึงนํากฎหมายดังกลาวมาขอความเห็นชอบ
จากฝายนิติบัญญัติในภายหลังได 
 
 5.2.2  การประกาศใชกฎอัยการศึกในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 5.2.2.1  ความเปนมาของบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการประกาศใชกฎอัยการศึกใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 เมื่อพิจารณาในทางประวัติศาสตร แนวความคิดของการประกาศใชกฎอัยการศึก ก็
จะพบวามีที่มาจากแหลงเดียวกันการออกพระราชกําหนดคือ เปนเรื่องที่มีการคาดการณวาอาจเกิด
สถานการณสงคราม หรือสถานการณพเิศษชั่วคราว กฎหมายที่มีอยูไมอาจแกไขสถานการณได จึงทํา
ใหฝายบริหารตองใชอํานาจพิเศษ570 ดังนั้น เพื่อที่จะศึกษาถึงหลักการและวิธีการของการประกาศใช
กฎอัยการศึก จึงตองพิจารณาจากรัฐธรรมนูญตั้งแตฉบับแรกจนถึงปจจุบัน ดังนี้ 

                                                           
570สาโรช โชติพันธุ, การควบคุมการกระทําของรัฐบาลโดยรัฐสภา (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), หนา 299. 
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1)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 

                     พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 
2475 ยังไมไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศกฎอัยการศึกไว 

2)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 
(พ.ศ.2475)  

                     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ.2475) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การประกาศใชกฎอัยการศึกในมาตรา 53 ดังนี้ 
                     “พระมหากษัตริยทรงประกาศใชกฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการใน
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก” 
 นับวาเปนครั้งแรกที่ไดนําเอาหลักการการประกาศใชกฎอัยการศึกมา
บัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร หลังจากไดมีการรางพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระ
พุทธศักราช 2457 โดยบัญญัติเปนเงื่อนไขใหเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยทรงประกาศใช
กฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 
 ทั้งนี้ พระมหากษัตริยจะทรงประกาศใชกฎอัยการศึกได ก็ตองมีเงื่อนไข
ครบถวนองคประกอบของกฎหมายตามที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระ
พุทธศักราช 2457 คือ 1. เมื่อเวลามีเหตุอันจําเปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย ปราศจากภัยซึ่งจะมี
มาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักรแลว 2. จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหใชกฎอัยการ
ศึกทุกมาตราหรือแตบางมาตรา หรือขอความสวนใดสวนหนึ่งของมาตรา ตลอดจนการกําหนดเงื่อนไข
แหงการใชบทบัญญัตินั้นบังคับในสวนหนึ่งสวนใดของราชอาณาจักร หรือตลอดทั่วราชอาณาจักร 3. 
ถาไมไดประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วพระราชอาณาจักร ในประกาศนั้น จะแสดงใหปรากฏวามณฑลใด 
ตําบลใด หรือเขตใด ใชกฎอัยการศึก 
 สวนการประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกนั้น ก็เปนพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริยตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 “การที่จะเลิกใชกฎอัยการ
ศึกแหงใดนั้น จะเปนไปไดตอเมื่อมีประกาศกระแสพระบรมราชโองการเสมอ”  
 ดังนั้น การประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึกนี้ เปนพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริยแตพระองคเดียว ที่จะทรงประกาศใชและเลิกใชไดทั่วราชอาณาจักร เพราะการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกมีผลทําใหมีการใชกําลังของฝายทหารเขามาควบคุมสถานการณอยูเหนือ
อํานาจปกติของฝายพลเรือน ทําใหกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได แมจะเปนการ
ชั่วคราวก็ตาม แตจะมีขอยกเวนในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการ
รีบดวน ก็ให “เจาหนาที่ฝายทหาร” สามารถกระทําได571 ทั้งนี้ เฉพาะในเขตอํานาจหนาที่ของกอง
ทหารนั้นได แตจะตองรีบรายงานใหรัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด572  

                                                           
571มาตรา 188 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) 

 572มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศกึ พระพุทธศักราช 2457 
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3)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.
2489) 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2489) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกในมาตรา 74 ดังนี้ 
 “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใหใชกฎอัยการ
ศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยยการศึก” 

4)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉะบับชั่วคราว) 2490 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) 2490 ไดมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการประกาศกฎอัยการศึกในมาตรา 82 ดังนี้ 
   “พระมหากษัตริยทรงพระราชอํานาจในการประกาศใชกฎอัยยการศึก” 

5)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.
2492) 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2492) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกบัการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกในมาตรา 152 ดังนี้ 
 “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชกฎอัยยการศึก 
ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยยการศึก 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยยการศึกฉะเพาะแหงเปนการ
รีบดวน เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยยการศึก” 

6)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2475 แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2495 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติม 
พุทธศักราช 2495 ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศใชกฎอัยการศึกในมาตรา 90 ดังนี้ 
 “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชกฎอัยการศึก 
ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎ
อัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎ
อัยการศึก” 

7)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช 2502 

 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 ไมไดมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการประกาศใชกฎอัยการศึก แตมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ในมาตรา 17 

8)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.
2511)  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2511) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกในมาตรา 148 ดังนี้ 
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 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศ 
ใชกฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการ ตามกฎหมายวาดวยกฎ
อัยการศึก 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึก
เฉพาะแหงเปนการรีบดวน เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตาม
กฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

 
9)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 

พุทธศักราช 2515 
                        ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 ไมไดมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการประกาศใชกฎอัยการศึก แตมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ใน มาตรา 17 

10)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ.2517)  

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2517) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกในมาตรา 193 ดังนี้ 
 

 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศ 
ใชและเลิกใชกฎอัยการศึก ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมาย
วาดวยกฎอัยการศึก 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึก
เฉพาะแหงเปนการรีบดวน เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตาม
กฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 
 กฎอัยการศึกตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะมีผลใช
บังคับเกินกวาสามสิบวันไดอีกเปนระยะเวลาเทาใด ตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา 
 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผูแทน 
ราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการใหความเห็นชอบ
ตามวรรคสาม 

 
   ขอสังเกต ถือไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2517) ไดวาง
หลักการของการประกาศใชกฎอัยการศึกเพิ่มเติมจากที่เคยปฏิบัติมา โดยไดบัญญัติรับรองให
เจาหนาที่ฝายทหารเปนผูประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงได ในกรณีที่มีความจําเปนเปนการ
รีบดวน และไดวางหลักการทางกฎหมาย 2 ประการในการควบคุมและตรวจสอบการประกาศใชกฎ
อัยการศึก ประการแรกคือ หลักการการจํากัดระยะเวลา (Principle of Limited Duration) และ
ประการที่สองคือ หลักการรัฐสภามีอํานาจสูงสุด (Principle of Parliamentary Supremacy) ใน
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การพิจารณาใหความเห็นชอบการขยายระยะเวลาออกไป ซึ่งเปนหลักการของการประกาศใชกฎ
อัยการศึกที่บรรจุอยูในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 โดยกําหนดใหกฎอัยการศึกมีผล
บังคับใช 30 วัน หากจะขยายระยะเวลาออกไปอีกนานเทาใด ตองไดรับความเหน็ชอบของรัฐสภา 

11)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2519  

                       รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 ไมไดมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการประกาศใชกฎอัยการศึก แตมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ในมาตรา 21 

12)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช 2520 

                       ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 ไมไดมีบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับการประกาศใชกฎอัยการศึก แตมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ในมาตรา 27 

13)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ.2521) 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2521) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ 
ประกาศใชกฎอัยการศึกในมาตรา 160 ดังนี้  
 

 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศ 
ใชและเลิกใชกฎอัยการศึก ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมาย
วาดวยกฎอัยการศึก  
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึก
เฉพาะแหงเปนการรีบดวน เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตาม
กฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

  
 ขอสังเกต ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดตัดหลักการการประกาศใชกฎอัยการศึก 
“หากมีผลใชบังคับเกินกวาสามสิบวันจะเปนระยะเวลาเทาใด ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 
และหากสภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการให
ความเห็นชอบ”ตามที่เคยมีมาเมื่อครั้งประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2517) 
มาตรา 193 วรรคสามและวรรคสี่ ออกไป 

14)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช 2534 

 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 ไมไดมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการประกาศใชกฎอัยการศึก แตมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ในมาตรา 27 
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15)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ.2534) 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2534) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกในมาตรา 179 ดังนี้ 
 

 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศ 
ใชและเลิกใชกฎอัยการศึก ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมาย
วาดวยกฎอัยการศึก 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึก
เฉพาะแหงเปนการรีบดวน เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตาม
กฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

 
16)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(พ.ศ.2540)  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ 
ประกาศใชกฎอัยการศึกในมาตรา 222 ดังนี้ 
 

 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศ 
ใชและเลิกใชกฎอัยการศึก ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมาย
วาดวยกฎอัยการศึก  
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึก
เฉพาะแหงเปนการรีบดวน เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตาม
กฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

 
17)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ไมได
ม ีบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศใชกฎอัยการศึก  

18)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ.2550) 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกในมาตรา 188 ดังนี้ 
 

 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศ 
ใชและเลิกใชกฎอัยการศึก ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมาย
วาดวยกฎอัยการศึก 
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 ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึก
เฉพาะแหงเปนการรีบดวน เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตาม
กฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

 
19)  การประกาศใชกฎอัยการศึกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
                     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ไมได
มีบทบัญญัติเก่ียวกับการประกาศใชกฎอัยการศึก   
 5.2.2.2  บทวิเคราะหสรุป 
 จากการศึกษาความเปนมาของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการใชอํานาจของ
ฝายบริหารในการตราพระราชกําหนด และการใชอํานาจในการประกาศกฎอัยการศึก รวมทั้ง
ขอสังเกตของผูวิจัยจึงอาจวิเคราะหสรุปไดวา เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑของกฎหมายระหวาง
ประเทศที่ไดกําหนด เกณฑเกี่ยวกับการประกาศ ระยะเวลา และการควบคุมสถานการณฉุกเฉินไว 
อาทิ เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน (‘Minimum 
Paris’) ที่ไดกําหนดไววา “รัฐธรรมนูญของทุกรัฐจะตองกําหนดวิธีการเพื่อการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน ซึ่งในแตละครั้งวาเมื่อใดที่เจาหนาที่ฝายบริหารจะมีอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
ซึ่งการประกาศอยางเปนทางการเชนนี้จะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติ
บัญญัติภายในระยะเวลาอันสั้น” บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้งสองเรื่องดังกลาวนี้ ไมอาจจะจัด
ประเภทเปนบทบัญญัติที่ เกี่ยวกับหลักเกณฑการกําหนดวิธีการและเงื่อนไขของการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ แตเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชอํานาจนิติบัญญัติในการตราพระราช
กําหนดของฝายบริหารที่มีมาตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ.2475) จนถึงปจจุบัน 
อันเปนบทบัญญัติทีม่ีวัตถุประสงคหลักเพื่อตองการแกไขปญหาในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และไมสามารถ
จะจัดการประชุมสภาผูแทนเพื่อที่จะตรากฎหมายเพื่อประโยชนสาธารณะได ซึ่งอาจเปนกรณีที่อยู
นอกสมัยการประชุมของสภาผูแทนราษฎรหรือปดสมัยประชุม เพื่อใหเหมาะสมกับกรณีที่เกิด
เหตุการณฉุกเฉินนั้นได จึงยอมใหฝายบริหารใชอํานาจนิติบัญญัติไดเองโดยไมตองรับมอบอํานาจจาก
รัฐสภากอน แตจะตองอยูภายใตกลไกในการควบคุมการใชอํานาจใชอํานาจนิติบัญญัติของฝายบริหาร
ของรัฐสภา ไดแก การนํากลับมาใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ หากรัฐสภาใหความเห็นชอบ
แลวก็จะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายตอไป และบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศใชกฎอัยการศึก ซึ่งมีมา
ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ.2475) จนถึงปจจุบันเชนเดียวกัน ก็เปนเพียง
บทบัญญัติที่ใหการรับรองวาการประกาศและเลิกใชกฎอัยการศึกนั้นเปนพระราชอํานาจขององค
พระมหากษัตริยและใหเจาหนาที่ฝายทหารสามารถประกาศกฎอัยการศึก หากเปนกรณีที่มีความ
จําเปนรีบดวนและประกาศใชเปนการเฉพาะแหงไดเทานั้น มิไดเปนเปนบทบัญญัติที่เปนเกณฑ
มาตรฐานกลางในการวางหลักการที่กําหนดวิธีการและเงื่อนไขวาการประกาศกฎอัยการศึกนั้นจะ
กระทําไดในสถานการณใด ในระยะเวลาเทาใด และการขยายระยะเวลาจะกระทําไดเพียงใด อีกทั้ง
การตรวจสอบและถวงดุลจะเปนอํานาจขององคกรใด ซึ่งเปนที่นาเสียดายวาหลักการตาง ๆ ดังกลาว
เหลานี้ ไมวาจะเปนหลักการควบคุมและการตรวจสอบการกระทําในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
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อาทิ หลักการการจํากัดระยะเวลา (Principle of Limited Duration) และ หลักการรัฐสภามีอํานาจ
สูงสุด (Principle of Parliamentary Supremacy) ในการพิจารณาใหความเห็นชอบการขยาย
ระยะเวลาออกไป ซึ่งเปนหลักการของการประกาศใชกฎอัยการศึกที่บรรจุอยูในรัฐธรรมนูญของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 ที่มีจุดมุงหมายวางไวเพื่อเปนหลักการการตรวจสอบและถวงดุล
ระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ โดยกําหนดใหกฎอัยการศึกมีผลบังคับใช 30 วัน หากจะขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกนานเทาใด ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา หลักการตาง ๆ ดังกลาวนี้ ก็เคย
ไดรับการนํามาบรรจุไวเมื่อครั้งใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2517) แตหลังจากนั้นมา ก็
ไดมีการตัดหลักการดังกลาวนี้ออกไปตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 
จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน อันมีผลทําใหหลักการการตรวจสอบและ
ถวงดุลระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติสิ้นไปจากการประกาศใชกฎอัยการศึกตั้งแตนั้นเปนตนมา 
 
5.3  บทบัญญัติกฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินที่บัญญัติไวในระดับพระราชบัญญัติ 
  
 5.3.1  พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
         5.3.1.1  ขอความเบื้องตน 
            พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ประกอบดวยบทบัญญัติ
จํานวน 17 มาตรา โดยมาตรา 1 เปนเรื่อง “นามพระราชบัญญัติ” มาตรา 2 เปนเรื่อง “ใช
พระราชบัญญัติที่ใดเมื่อใดตองประกาศ” มาตรา 3 เปนเรื่อง “ลักษณะประกาศ” มาตรา 4 เปนเรื่อง 
“ผูอํานาจใชกฎอัยการศึก” มาตรา 5 เปนเรื่อง “เมื่อเลิกตองประกาศ” มาตรา 6 เปนเรื่อง “อํานาจ
ทหารเมื่อประกาศใชกฎอัยการศึก” มาตรา 7 (มาตรา 7 ทวิ และมาตรา 7 ตรี) เปนเรื่อง “อํานาจ
ศาลทหารและอํานาจศาลพลเรือน เมื่อประกาศใชกฎอัยการศึก” มาตรา 8 เปนเรื่อง “เจาหนาที่ฝาย
ทหารมีอํานาจ” มาตรา 9 เปนเรื่อง “การตรวจคน” มาตรา 10 เปนเรื่อง “การเกณฑ” มาตรา 11 
เปนเรื่อง “การหาม” มาตรา 12 เปนเรื่อง “การยึด” มาตรา 13 เปนเรื่อง “การเขาอาศัย” มาตรา 
14 เปนเรื่อง “การทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่” มาตรา 15 (มาตรา 15 ทวิ) เปนเรื่อง “การขับ
ไล” มาตรา 16 เปนเรื่อง “รองขอคาเสียหายหรือคาปรับจากเจาหนาที่ฝายทหารไมได” และมาตรา 
17 เปนเรื่อง “การมอบอํานาจใหเจากระทรวง” 
  พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 มีหลักการพื้นฐานถือวาเปน
กฎหมายที่สําคัญยิ่งในการรองรับอํานาจหนาที่ของฝายทหารในการประกาศใชเมื่อเวลามีเหตุอัน
จําเปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย จากภัยซึ่งจะมีมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร เชน ใน
กรณีเกิดเหตุสงคราม การจลาจล โดยใหเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเหนือเจาหนาที่ฝายพลเรือนใน
สวนเกี่ยวกับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอย สามารถใชอํานาจและ
กําลังในการรักษาความมั่นคงไดอยางเต็มที่ ซึ่งเจาหนาที่ฝายพลเรือนตองปฏิบัติตามความตองการของ
เจาหนาที่ฝายทหาร และเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเต็มที่ที่จะตรวจคน จับกุม และกักตัวบุคคลไดไม
เกิน 7 วัน หามชุมนุม หามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในเวลาที่กําหนด ตรวจขาวสาร เขายึดหรือ
ทําลายสิ่งของหรืออาคารสถานที่ รวมทั้งการเกณฑแรงงานและการบังคับใหมีการอพยพโยกยาย
ราษฎรได 
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  อยางไรก็ตาม การเรียกรองคาเสียหายในกรณีที่บุคคลไดรับความเสียหายจากการ
ปฏิบัติการของเจาหนาที่ตามกฎอัยการศึก ไมมีสิทธิที่จะเรียกรองขอคาเสียหาย หรือคาปรับจาก
เจาหนาที่ทหารไมได เนื่องจากเปนการปองกันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหดํารงคงอยูในความ
เจริญรุงเรือง นอกจากนั้น ผูมีอํานาจประกาศกฎอัยการศึกยังมีอํานาจประกาศใหศาลทหารมีอํานาจ
พิจารณาคดีอาญาบางประเภท (ตามบัญชีตอทายพระราชบัญญัติกฎอัยการศกึ) แทนศาลยุติธรรมไดดวย 
          5.3.1.2  หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎอัยการศึก 
  1)  ความหมายของคํานิยาม “กฎอัยการศึก” 
                ในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ไมไดใหความหมาย
หรือคํานิยามของคําวา “กฎอัยการศึก” ไว 
  2)  เงื่อนไขและวิธีการในการประกาศกฎอัยการศึก 
  (1)  เงื่อนไขในการประกาศกฎอัยการศึก 
  พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ไดกําหนดเงื่อนไข
ของสถานการณท่ีเปนสาเหตุในการประกาศกฎอัยการศึกไว 2 กรณ ีคือ 
                1.  เมื่อเวลามีเหตุอันจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่ง
จะมีมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร573 
 2.  เมื่อมีสงคราม หรือจลาจลขึ้น574 
                (2)  วิธีการในการประกาศกฎอัยการศึก 
                 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ไดกําหนดวิธีการ
ในการประกาศกฎอัยการศึก โดยผูมีอํานาจในการประกาศใชกฎอัยการศึกแตกตางกัน ดังนี้ 
                1.  พระมหากษัตริย ตามที่ไดกําหนดไวในมาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ถือเปนพระราชอํานาจขององคพระมหากษัตริยที่จะมีพระบรม
ราชโองการใหใชกฎอัยการศึกทุกมาตรา หรือแตบางมาตรา หรือขอความสวนใดสวนหนึ่งของมาตรา 
ตลอดจนการกําหนดเงื่อนไขแหงการใชบทบัญญัตินั้นบังคับในสวนหนึ่งสวนใดของราชอาณาจักรหรือ
ตลอดทั่วราชอาณาจักร เมื่อเวลามีเหตุจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะมีมาจาก
ภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร และถาไดประกาศใชเมื่อใดหรือ ณ ที่ใดแลว บรรดาขอความใน
พระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายใด ๆ ซึ่งขัดกับขอความของกฎอัยการศึกที่ใหใชบังคับตองระงับและ
ใชบทบัญญัติของกฎอัยการศึกท่ีใหใชบังคับนั้นแทน 
                2.  ผูบังคับบัญชาทหาร ตามที่ไดกําหนดไวในมาตรา 4 แหงพระราช 
บัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457575 ผูมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึกมีอยู 2 กรณีคือ 

                                                           
573มาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
574มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
575นักวิชาการบางทานไดใหขอสังเกตวา มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระ

พุทธศักราช 2457 นั้น จะอยูภายใตมาตรา 2 เพราะฉะนั้น การประกาศกฎอัยการศึกจะไมสามารถ
แยกวิธีการใน 2 มาตรานี้ออกจากกัน เนื่องจากในมาตรา 2 บัญญัติหัวขอไววา จะใชพระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก ณ ที่ใด เวลาใด ตองประกาศ กลาวคือ กฎหมายพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกนั้นมีอยู
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กรณีแรก ผูบังคับบัญชาทหาร ซึ่งมีกําลังทหารอยูใตบังคับไมนอยกวาหนึ่งกองพัน กรณีที่สอง เปน
ผูบังคับบัญชาในปอมหรือท่ีมั่นใด ๆ ของทหาร กฎหมายตามมาตรา 4 ดังกลาว ใหอํานาจประกาศใช
กฎอัยการศึกไดเฉพาะแตในเขตอํานาจหนาที่ของกองทหารนั้นเทานั้น และเมื่อประกาศใชกฎอัยการ
ศึกแลวก็จะตองรีบรายงานใหรัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด 
                 สวนการเลิกใชกฎอัยการศึกนั้น จะทําไดกรณีเดียวคือ ตองมีประกาศ
กระแสพระบรมราชโองการเทานั้น576 
  3)  มาตรการการใชอํานาจ 
  เมื่อมีการประกาศใชกฎอัยการศึกแลว กฎหมายไดกําหนดในเรื่องมาตรการ
การใชอํานาจ ดังนี้ 
  (1)  เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเหนือเจาหนาทีฝ่ายพลเรือน ในสวนที่
เกี่ยวกับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอย โดยกฎหมายกําหนดให
เจาหนาที่ฝายพลเรือนตองปฏิบัติตามความตองการของเจาหนาที่ฝายทหาร ทั้งนี้ เฉพาะในเขตที่
ประกาศใชกฎอัยการศึก577 
  (2)  อํานาจในการพิจารณาคดีของศาล กฎหมายกําหนดวาในเขตที่มี
การประกาศใชกฎอัยการศึก ผูประกาศใชกฎอัยการศึกมีอํานาจประกาศใหศาลทหารพิจารณา
พิพากษาคดีอาญา ซึ่งการกระทําผิดเกิดขึ้นในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึกและในระหวางที่ใชกฎ
อัยการศึกตามที่ระบุไวในบัญชีตอทายพระราชบัญญัตินี้ทุกขอหรือบางขอ และหรือบางสวนของขอใด
ขอหนึ่งได ทั้งมีอํานาจในการแกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศดังกลาวดวย สวนศาลพลเรือนคงมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีไดอยางปกติ ยกเวนคดีที่อยูในอํานาจของศาลอาญาศึก (ศาลทหาร) 
                      ทั้งนี้ ประกาศที่ใหอํานาจศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีดังกลาว มีผล
บังคับเฉพาะคดีที่การกระทําความผิดเกิดขึ้นตั้งแตวันเวลาที่ระบุไวในประกาศ วันเวลาที่ระบุนั้นจะ
เปนวันเวลาที่ออกประกาศหรือภายหลังจากนั้นก็ได โดยประกาศนี้ตองลงในราชกิจจานุเบกษาดวย 
และนอกจากคดีอาญาที่ระบุในประกาศแลว คดีอาญาอื่นที่เกิดขึ้นในเขตประกาศใชกฎอัยการศึกที่มี
เหตุพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ หรือความสงบเรียบของประชาชน ผูบัญชาการทหารสูงสุด
จะสั่งใหพิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นในศาลทหารก็ได578 
                      ประกาศที่กําหนดใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่
กลาวมาขางตนนั้น อาจกําหนดใหศาลทหารในทุกทองที่หรือบางทองที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
เทากัน  หรือมากนอยกวากันก็ได579 

                                                           

แลว แตยังไมไดนํามาใช หากจะนํามาใชเมื่อใดก็ตองมีพระบรมราชโองการใหใชเสียกอน มาตรา 4 
นั้นบัญญัติถึงผูที่จะมีอํานาจใช มิฉะนั้นแลว จะเปนกรณีท่ีตีความกฎหมายผิดแปลกไป 

576มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457  
577มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457  
578มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
579มาตรา 7 ทวิ แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
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 เมื่อเลิกใชกฎอัยการศึกแลว ศาลทหารยังคงมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาที่คางอยูในศาลได รวมทั้งคดีอาญาที่ยังมิไดฟองรองในระหวางเวลาที่ใชกฎอัยการศึกดวย580 
                  (3)  เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเต็มในการที่จะตรวจคน เกณฑ หาม 
ยึด เขาอาศัย ทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่และขับไล581 
                       การตรวจคน เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจที่จะตรวจคน ดังนี้582 
 1.  ตรวจ คน บรรดาสิ่งซึ่งจะเกณฑ หรือตองหาม หรือตองยึด หรือ
จะตองเขาอาศัย หรือมีไวในครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งที่มีอํานาจที่จะตรวจคนไดไมวาที่
ตัวบุคคล ในยานพาหนะ เคหะสถาน สิ่งปลูกสราง หรือที่ใด ๆ และไมวาเวลาใด ๆ ไดท้ังสิ้น 
 2.  ตรวจขาวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ หอ หรือสิ่งอ่ืนใดที่สงหรือมีไป
มาถึงกันในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก 
                       3.  ตรวจหนังสือ สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพโฆษณา บทหรือคําประพันธ 
                        การเกณฑ เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจที่จะเกณฑ ดังนี้583 
 1.  เกณฑพลเมืองใหชวยกําลังทหารในกิจการ ซึ่งเนื่องในการปองกัน
พระราชอาณาจักร หรือชวยเหลือเก้ือหนุนราชการทหารทุกอยางทุกประการ 
                       2.  เกณฑยวดยาน สัตวพาหนะ เสบียงอาหาร เครื่องศาตราวุธ และ
เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ จากบุคคลหรือบริษัทใด ๆ ซึ่งราชการทหารจะตองใชเปนกําลังในเวลานั้นทุก
อยาง 
                       การหาม เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจที่จะหามได ดังนี้584 
                       1.  หามมั่วสุมประชุมกัน 
 2.  หามออก จําหนาย จายหรือแจก ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ หนังสือ พิมพ 
ภาพบทหรือคําประพันธ 
                       3.  หามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือสงซึ่งวิทยุ วิทยุกระจาย เสียง 
หรือวิทยุโทรทัศน 
                       4.  หามใชทางสาธารณะเพื่อการจราจรไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา 
หรือทางอากาศ รวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดินดวย 
                       5.  หามมีหรือใชเครื่องมือสื่อสารหรืออาวุธ เครื่องอุปกรณของอาวุธ 
และเคมีภัณฑหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน หรือที่
อาจนําไปใชทําเปนเคมีภัณฑ หรือสิ่งอื่นใดท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวได 
 6.  หามบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหวางระยะเวลาที่กําหนด 

                                                           
580มาตรา 7 ตรี แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
581มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
582มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
583มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
584มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
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 7.  หามบุคคลเขาไปหรืออาศัยอยูในเขตทองที่ใด ซึ่งเจาหนาที่ฝาย
ทหารเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอย และ
เมื่อไดประกาศหามเมื่อใดแลว ใหผูซึ่งอาศัยอยูในเขตนั้นออกไปจากเขตนั้นภายในกําหนดเวลาที่ได
ประกาศกําหนด 
 8.  หามบุคคลกระทําหรือมีซึ่งกิจการหรือสิ่งอื่นใดได ตามที่รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงกลาโหมไดกําหนดไววาควรตองหามในเวลาที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก 
  การยึด585 ถาเจาหนาที่ฝายทหารเห็นเปนการจําเปนจะยึดไวชั่วคราว
บรรดาสิ่งของตามมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 เพื่อมิใหเปนประโยชนแกราชศัตรู หรือเพื่อ
เปนประโยชนแกราชการทหารก็มีอํานาจยึดได 
  การเขาอาศัย586 เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจที่จะเขาพักอาศัยในที่
อาศัยใด ๆ ไดทุกแหง ที่เห็นวาจําเปนจะใชเปนประโยชนในราชการทหารก็ได 
                        การทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่587 เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจที่
จะทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ดังนี ้
                        1.  ถาการสงครามหรือรบสูเปนรองราชศัตรู มีอํานาจเผาบาน และสิ่ง
ที่เห็นวาจะเปนกําลังแกราชศัตรู เมื่อกรมกองทหารถอยไปแลว และทําลายสิ่งใด ๆ ที่กีดกันการสูรบก็
ไดท้ังสิ้น 
                       2.  มีอํานาจที่จะสรางที่ม่ัน หรือดัดแปลงภูมิประเทศหรือหมูบาน เมือง  
สําหรับการตอสูราชศัตรู หรือเตรียมการปองกันรักษา ตามความเห็นชอบของเจาหนาที่ฝายทหารได
ทุกอยาง 
  การขับไล เจาหนาทีฝ่ายทหารมีอํานาจหนาที่ ดังนี้  
  1.  ขับไลผูหนึ่งผูใด ซึ่งไมมีภูมิลําเนาอาศัยเปนหลักฐาน หรือเปนผูมา
อาศัยในตําบลนั้นชั่วคราว ใหออกจากตําบลนั้นเมื่อมีความสงสัยอยางหนึ่งอยางใด หรือจําเปน588 
 2.  กักตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยวาเปนราชศัตรู หรือไดฝาฝนตอ
บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือตอคําสั่งของเจาหนาที่ฝายทหารไวเพื่อการสอบถาม หรือตาม
ความจําเปนของทางราชการทหารได แตตองไมเกิน 7 วัน589 
  4)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการควบคุมการประกาศกฎอัยการศึก 
                    (1)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุด 
                     พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ไมไดมีบทบัญญัติ
กําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดไว ดังนั้น การประกาศใชกฎอัยการศึกจะมีผลใชบังคับตั้งแต
ประกาศ จนกระทั่งถึงมีประกาศกระแสพระบรมราชโองการยกเลิก 

                                                           
585มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
586มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
587มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
588มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
589มาตรา 15 ทวิ แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
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                     (2)  การควบคุมการประกาศใชกฎอัยการศึก 
                      พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ไมไดมีบทบัญญัติ
กําหนดใหองคกรใดไมวาจะเปนองคกรรัฐสภาหรือองคกรตุลาการเปนผูทําหนาที่ควบคุมการ
ประกาศใชกฎอัยการศึก 
                     ในทางตรงกันขามกลับมีบทบัญญัติมาตรา 16 ใหความคุมครองเจาหนาที่
ฝายทหารซึ่งไดกระทําไปตามหนาที่ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 8 ถึงมาตรา 15 แมจะทําใหเกิด
ความเสียหายแกบุคคลหรือบริษัทใด ๆ ก็ไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายหรือคาปรับอยางใด ๆ เพราะ
ถือวาอํานาจทั้งปวงที่เจาหนาที่ฝายทหารไดปฏิบัติและดําเนินการตามกฎอัยการศึกนี้ เปนการสําหรับ
ปองกันพระมหากษัตริย ชาติ ศาสนา ดวยกําลังทหารใหดํารงคงอยูในความเจริญรุงเรืองเปนอิสรภาพ 
และสงบเรียบรอยปราศจากราชศัตรูภายนอกและภายใน 
 
 5.3.2  พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
          5.3.2.1  ขอความเบื้องตน 
           พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกอบดวย
บทบัญญัติทั้งสิ้น 19 มาตรา ดังนี้ มาตรา 1 เปนเรื่องชื่อของกฎหมายฉบับนี้วา “พระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548” มาตรา 2 เปนเรื่องการมีผลใชบังคับเมื่อไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 3 เปนเรื่องการใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2495 มาตรา 4 เปนบทบัญญัติใหคํานิยามความหมายของคําวา “สถานการณ
ฉุกเฉิน” และ “พนักงานเจาหนาที่” มาตรา 5 เปนเงื่อนไขและวิธีการในการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน รวมทั้งขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุด มาตรา 6 เปนเรื่องคณะกรรมการบริหารสถานการณ
ฉุกเฉิน และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ มาตรา 7 เปนเรื่องอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีที่โอน
มาจากอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีเปนการชั่วคราว มาตรา 8 เปนเรื่องอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี
ในการแตงตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลเปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ มาตรา 9 
เปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีในการออกขอกําหนดตาง ๆ เพื่อแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติลง
ไดโดยเร็ว หรือปองกันมิให เกิดเหตุการณรายแรงมากขึ้น มาตรา 10 เปนเรื่องอํานาจของ
นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนาผูรับผิดชอบ 
สามารถออกขอกําหนดตาง ๆ แทน มาตรา 11 เปนเรื่องอํานาจของนายกรัฐมนตรีในการออกประกาศ
หรือคําสั่งในกรณีที่สถานการณฉุกเฉินมีความรายแรงถึงขั้นการกอการราย มาตรา 12 เปนเรื่องการ
จับกุมและควบคุมบุคคลที่ตองสงสัย มาตรา 13 เปนเรื่องอํานาจของนายกรัฐมนตรีในการประกาศใช
มาตรการเกี่ยวกับสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณทั่วราชอาณาจักรหรือในพื้นที่อื่น ซึ่งไมไดประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน มาตรา 14 เปนเรื่องการนําขอกําหนด ประกาศ และคําสั่ง ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา มาตรา 15 เปนเรื่องการรับรองพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา และมีอํานาจหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 16 เปนเรื่องการยกเวนอํานาจศาลปกครองในการตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายของการกระทําทางปกครอง มาตรา 17 เปนเรื่องการยกเวนความรับผิดทางแพง ทางอาญา
หรือทางวินัยใหแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติตามหนาที่ หากเปนการกระทําที่สุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และ
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ไมเกินสมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปน มาตรา 18 เปนเรื่องการกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝน 
มาตรา 19 เปนบทบัญญัติที่ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามพระราชกําหนด 
 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 วางหลักการอยู
บนพื้นฐานเปนกฎหมายพิเศษที่ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายบริหาร สามารถประกาศ
สถานการณฉุกเฉินไดทั่วราชอาณาจักร หรือในบางทองที่เปนระยะไมเกินคราวละ 3 เดือน เพื่อใหรัฐ
สามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งปวง
ใหกลับสูสภาพปกติไดโดยเร็ว ซึ่งในปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหลากหลายรูปแบบ 
การแกไขปญหาดวยการบริหารราชการในรูปแบบปกติไมอาจกระทําได บทบัญญัติของกฎหมาย   
ตาง ๆ รวมถึงกฎหมายวาดวยการบริหารสถานการณฉุกเฉินมีความลาสมัยไมเหมาะกับการนํามาใช
กับการแกไขปญหาดังกลาว อีกทั้งยังไมครอบคลุมกับการแกไขปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะ 
และการฟนฟูสภาพความเปนอยูของประชาชนที่ไดรับความเสียหาย 
          5.3.2.2  หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน 
  1)  ความหมายของคํานิยาม “สถานการณฉุกเฉิน” 
              พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ได
บัญญัติใหคํานิยามคําวา “สถานการณฉุกเฉิน” ไว หมายความวา สถานการณอันกระทบหรืออาจ
กระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรืออาจทําใหประเทศ
หรือสวนใดสวนหนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะคับขันหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการ
รายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อรักษา
ไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุมครองสิทธิ
เสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง590 
  2)  เงื่อนไขและวิธีการในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
  (1)  วิธีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
  พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
ไดกําหนดวิธีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน โดยใหเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ที่จะประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อใชบังคับทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขตทองที่
ตามความจําเปนแหงสถานการณ ในกรณีที่ไมอาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไดทันทวงที 
นายกรัฐมนตรีอาจประกาศสถานการณฉุกเฉินไปกอนแลวดําเนินการใหไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีภายในสามวัน หากมิไดดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในเวลาที่
กําหนดหรือคณะรัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบ ใหการประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาวเปนอัน

                                                           
590มาตรา 4 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
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สิ้นสุด591 และประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาวนี้ เมื่อมีผลใชบังคับแลว ตองประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาดวย592 
  (2)  เงื่อนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
                    พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
ไดกําหนดเงื่อนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉินไว ซึ่งตองประกอบดวย 2 ประการ ดังนี้ 
 (2.1)  เมื่อปรากฏวามีสถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้น และ 
 (2.2)  นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใชกําลังเจาหนาที่ฝายปกครอง
หรือตํารวจ เจาหนาที่ฝายพลเรือนหรือเจาหนาที่ฝายทหารรวมกันปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับ
ยับยั้ง ฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชน 
  3)  มาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน 
              พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ได
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน ดังนี้ 
  (1)  ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวง
หนึ่งหรือหลายกระทรวง หรือที่เปนผูรักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยูตามกฎหมายใดก็ตามเฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับ บัญชา หรือชวยในการปองกัน แกไข ปราบปราม 
ระงับยับยั้งในสถานการณฉุกเฉินหรือฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชน โอนมาเปนอํานาจหนาที่ของ
นายกรัฐมนตรีเปนการชั่วคราว593 
  (2)  ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกขอกําหนดดังตอไปนี้ ในกรณีที่มี
ความจําเปนเพื่อแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติลงไดโดยเร็ว หรือปองกันมิใหเหตุการณรายแรงมากข้ึน 
                     (2.1)  หามมิใหบุคคลใดออกนอกเคหะสถานภายในระยะเวลาที่
กําหนด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับยกเวน 
                     (2.2)  หามมิใหมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทํา
การใด อันเปนการยุยงใหเกิดความไมสงบเรียบรอย 
 (2.3)  หามการเสนอขาว การจําหนายหนังสือสิ่งพิมพหรือสิ่งอื่นใด
ที่มีขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารทําใหเกิด
ความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉินจนกระทบตอความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ท่ีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือท่ัวราชอาณาจักร 
                     (2.4)  หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ หรือ
กําหนดเงื่อนไขการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 
                     (2.5)  หามการใชอาคาร หรือเขาไปหรืออยูในสถานที่ใด ๆ 

                                                           
591มาตรา 5 วรรคแรก แหงพระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุเฉิน พ.ศ.2548 
592มาตรา 14 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
593มาตรา 7 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
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 (2.6) ใหอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กําหนดเพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชนดังกลาว หรือหามผูใดเขาไปในพื้นที่ท่ีกําหนด594 
  (3)  ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจดังตอไปนี้ ในกรณีท่ีสถานการณฉุกเฉินมี
การกอการราย การใชกําลังประทุษรายตอชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามี
การกระทําที่มีความรุนแรงกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของรัฐ
หรือบุคคล และมีความจําเปนที่จะตองเรงแกไขปญหาใหยุติไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงท ี
                     (3.1)  ประกาศใหพนักเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัว
บุคคลที่สงสัยวาจะเปนผูรวมกระทําการใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน หรือเปนผูใช ผูโฆษณา ผูสนับสนุน
การกระทําเชนวานั้น หรือปกปดขอมูลเกี่ยวกับการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน ทั้งนี้ เทาที่มีเหตุ
จําเปนเพื่อปองกันมิใหบุคคลนั้นกระทําการหรือรวมมือกระทําการใด ๆ อันจะทําใหเกิดเหตุการณ
รายแรง หรือเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการระงับเหตุการณรายแรง 
                   (3.2)  ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งเรียกให
บุคคลใดมารายงานตัวตอพนักงานเจาหนาที่หรือมาใหถอยคําหรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่
เกี่ยวเนื่องกับสถานการณฉุกเฉิน 
                   (3.3)  ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งยึดหรือ
อายัดอาวุธ สินคา เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัตถุอื่นใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา ได
ใชหรือจะใชสิ่งนั้น เพื่อการกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําใหเกิดเหตุสถานการณฉุกเฉิน 
 (3.4)  ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งตรวจคน 
รื้อ ถอน หรือทําลายซึ่งอาคาร สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งกีดขวาง ตามความจําเปนในการปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ระงับเหตุการณรายแรงใหยุติโดยเร็วและหากปลอยเนิ่นชาจะทําใหไมอาจระงับเหตุการณไดทันทวงท ี
                     (3.5)  ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งตรวจสอบ
จดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ โทรเลข โทรศัพท หรือการสื่อสารดวยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสั่งระงับ
หรือยับยั้งการติดตอหรือการสื่อสารใดเพื่อปองกันหรือระงับเหตุการณรายแรง โดยตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม 
                     (3.6)  ประกาศหามมิใหกระทําการใด ๆ หรือสั่งใหกระทําการใด ๆ 
เทาที่จําเปนแกการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของ
ประชาชน 
                     (3.7)  ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งหามมิให
ผูใดออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการออกไปนอกราชอาณาจักรจะเปนการ
กระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ 
                     (3.8)  ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งการใหคนตางดาว
ออกไปนอกราชอาณาจักร ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูสนับสนุนการกระทําใหเกิด
สถานการณฉุกเฉิน ทั้งนี้ โดยใหนํากฎหมายวาดวยคนเขาเมืองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

                                                           
594มาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
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                     (3.9)  ประกาศใหการซื้อ ขาย ใช หรือมีไวในครอบครองซึ่งอาวุธ 
สินคา เวชภัณฑ เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัสดุอุปกรณอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอาจใชในการ
กอความไมสงบหรือกอการรายตองรายงานหรือไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 
                     (3.10)  ออกคําสั่งใหใชกําลังทหารเพื่อชวยเจาหนาที่ฝายปกครอง
หรือตํารวจระงับเหตุการณรายแรง หรือควบคุมสถานการณใหเกิดความสงบโดยดวน ทั้งนี้ ในการ
ปฏิบัติหนาที่ของทหารใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราช
กําหนดนี้ โดยการใชอํานาจหนาที่ของฝายทหารจะทําไดในกรณีใดไดเพียงใดใหเปนไปตามเงื่อนและ
เงื่อนเวลาที่นายกรัฐมนตรีกําหนด แตตองไมเกินกวากรณีที่มีการใชกฎอัยการศึก595 
            4)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
  (1)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุด 
  พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
ไดกําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดของสถานการณฉุกเฉินไว ดังนี ้
 

       การประกาศสถานการณฉุกเฉิน ใหใชบังคับตลอด
ระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรีกําหนด แตตองไมเกิน 3 เดือนนับ
แตวันประกาศ ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายระยะเวลา 
ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไปอีกเปนคราว ๆ 
คราวละไมเกินสามเดือน และหากเมื่อสถานการณฉุกเฉิน
สิ้นสุด หรือเมื่อคณะรัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบ หรือเมื่อ
สิ้นสุดกําหนดเวลาตามประกาศ ก็ใหนายกรัฐมนตรีประกาศ
ยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น596 

 
                    (2)  การควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
                    พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
ไดกําหนดใหมีการควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉิน โดยใหคณะรัฐมนตรีเปนองคกรผูควบคุม
การประกาศสถานการณฉุกเฉินของนายกรัฐมนตรี โดยกฎหมายไดบัญญัติดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

       .  .  . ใหนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อบังคับ
ใชทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขตบางทองที่ไดตามความ

                                                           
595มาตรา 11 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
596มาตรา 5 วรรคสองและวรรคสาม แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
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จําเปนแหงสถานการณ ในกรณีที่ไมอาจขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีไดทันทวงที นายกรัฐมนตรีอาจประกาศ
สถานการณฉุกเฉินไปกอน แลวดําเนินการใหไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในสามวัน หากมิไดดําเนินการ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในเวลาที่กําหนด หรือ
คณะรัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบ ใหการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินดังกลาวเปนอันสิ้นสุด597 

 
            นอกจากนั้น กฎหมายก็ยังไดกําหนดใหคณะรัฐมนตรีเปนผูควบคุมการ
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินของนายกรัฐมนตรีอีกดวย เมื่อนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแลวเห็นวา สถานการณฉุกเฉินนั้นยังไมยุติลงภายในระยะเวลาสามเดือน มีความจําเปนตอง
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปอีกก็สามารถกระทําได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
“. . .ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายระยะเวลา ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไปอีกเปนคราว ๆ คราวละไมเกิน
สามเดือน”598 
  สวนการควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยองคกรตุลาการนั้น 
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ไดยกเวนอํานาจของศาล
ปกครองในการพิจารณาตรวจสอบการประกาศสถานการณฉกุเฉิน รวมทั้งการกระทําทางปกครอง อื่น 
ๆ ดวย โดยกฎหมายกําหนดรายละเอียดไววา “ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระ
ราชกําหนดนี้ ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง”599 
 
 5.3.3  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551  
           5.3.3.1  ขอความเบื้องตน  
            พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ประกอบดวย
บทบัญญัติ ทั้งสิ้น 26 มาตรา แยกเปน 4 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 หมวด 1 เปนเรื่องกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา 5 ถึงมาตรา 14 สวนที่ 2 เปนเรื่องภารกิจการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา 15 ถึงมาตรา 23 สวนที่ 3 เปนบทกําหนดโทษ ใน
มาตรา 24 และ สวนที่ 4 เปนบทเฉพาะกาล ในมารา 25 และมาตรา 26 
          พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจักร พ.ศ.2551 วางอยูบน
พื้นฐานเปนกฎหมายพิเศษที่ใหอํานาจฝายบริหารกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อแกไขสถานการณที่เปน
ภัยกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในระดับที่ยังไมมีความจําเปนตองประกาศสถานการณ

                                                           
597มาตรา 5 วรรคแรก แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
598มาตรา 5 วรรคสอง แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
599มาตรา 16 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
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ฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน และเหตุการณนั้นมีแนวโนมที่จะ
มีอยูตอไป รวมทั้งตองรวมกันแกไขปญหาหลายหนวยงาน โดยมอบหมายใหหนวยงานหนึ่งเรียกวา 
“กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” หรือที่รูจักกันโดยยอวา “กอ.รมน.” ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเปนผูอํานวยการ และเสนาธิการทหารบกเปนเลขาธิการ เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ
ในการดําเนินการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อความเปนเอกภาพในการแกไขปญหา600  
และมีบทบัญญัติเปนการยกเวนอํานาจของศาลปกครองในการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของ
การกระทําทางปกครอง601  
  5.3.3.2  หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราช อาณาจักร 
  1)  ความหมายของคํานิยาม “การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณา จักร” 
                 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ได
บัญญัติใหคํานิยามคําวา “การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” คือ การดําเนินการเพื่อปองกัน 
ควบคุม แกไข  และฟนฟูสถานการณใด ที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่
กอใหเกิดความไมสงบสุข ทําลาย หรือทําความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของประชาชนหรือ
ของรัฐใหกลับสูสภาวะปกติ เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ602 
  2)  เงื่อนไขและวิธีการในการประกาศใช 
  (1)  เงื่อนไขในการประกาศใช 
                      พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
ไดกําหนดเงื่อนไขในการประกาศใช โดยกําหนดใหเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีที่จะมีมติมอบหมาย
ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เปนผูรับผิดชอบในการปองกัน ปราบปราม 
ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทา เหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นภายใน
พื้นที่และระยะเวลาที่กําหนดได603 ดังตัวอยางการประกาศใชพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบตามที่
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เสนอใหประกาศพื้นที่ที่ปรากฏ
เหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในพื้นที่จังหวัดภาคใตตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 โดยใหใชบังคับเฉพาะในพื้นที่สี่อําเภอจังหวัด
สงขลา ไดแก อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใช
ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2522 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยมีเหตุผลวา“ปรากฏเหตุ 
การณกอเหตุรุนแรงอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ.2547 โดยมีแนวโนมที่จะมีอยูเปนเวลานาน ซึ่ง
เหตุการณดังกลาวจะสงผลกระทบตอการบริหารราชการแผนดินและความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2552 เห็นชอบใหนํา

                                                           
600มาตรา 10 ประกอบมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
601มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
602มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
603มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
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พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาบังคับใช และทาง กอ.รมน. 
พิจารณาเห็นวาเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางเรียบรอย มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรใหประกาศใช 
พ.ร.บ. ดังกลาว” 
                      สําหรับเหตุการณที่จะเขาเงื่อนไขการประกาศใชพระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 กฎหมายกําหนดไววา ตองปรากฏเหตุการณท่ี 
  1.  กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
                           2.  ยังไมมีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
                          3.  มีแนวโนมที่จะอยูตอไปเปนเวลานาน และ 
                          4. อยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการแกไขปญหาของ
หนวยงานตาง ๆ หลายหนวยงาน 
                     ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณตามที่กฎหมายกําหนดดังกลาว โดย
เฉพาะที่ไดกําหนดวา สถานการณความรุนแรงยังไมถึงระดับฉุกเฉิน หรือมีความรุนแรงจนถึงขั้นตอง
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน เมื่อกําหนดไวเชนนี้ จึงมีนัยสําคัญเปนขอสังเกตไดวา ในพื้นที่ที่ไดมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 อยูแลว ก็ไมอาจจะ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
พรอมกันในพื้นที่เดียวกันนั้นได 
  (2)  วิธีการประกาศใช 
  การประกาศใชพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราช 
อาณาจักร พ.ศ.2551 กฎหมายไดกําหนดไวเพียงแตวา “ใหประกาศใหทราบโดยทั่วไป”604 แตไมได
กําหนดวิธีการประกาศ เชน การประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฯลฯ และผูรับผิดชอบในการประกาศ
ซึ่งอาจจะเปนคณะรัฐมนตรีหรือกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
รวมทั้ง เนื้อความที่จะลงในประกาศ 
  3)  มาตรการการใชอํานาจ 
  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ได
กําหนดการใชอํานาจตามกฎหมายออกเปนสองสวน สวนแรก เปนอํานาจของกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสวนที่สอง เปนอํานาจของผูอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร 
  สวนแรก กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหเปนผูรับผิดชอบในการ
ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ดังตอไปนี6้05 
 1.  ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่
กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา 15 

                                                           
604มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
605มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551  
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 2.  จัดทําแผนการดําเนินการตาม (1) และแผนเผชิญเหตุในแตละเหตุการณ
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นรวมกับสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ 
 3.  กํากับ ติดตาม และเรงรัดหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่
เกี่ยวของ ใหดําเนินการหรือบูรณาการในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนตาม (2) 
 4.  สั่งใหเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมวาจะเปนภัยตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรหรือเปนอุปสรรคตอการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกจากพ้ืนที่ที่กําหนด 
            สวนที่สอง เปนอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร  ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 2 กรณี  คือ 
           กรณีแรก ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณที่
กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ในมาตรา 16 ในเขตพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง ผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร มีอํานาจจัดตั้งศูนยอํานวยการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นเพื่อปฏิบัติภารกิจอยาง
หนึ่งอยางใดหรือหลายอยางเปนการเฉพาะก็ได606 
           กรณีที่สอง ในกรณีเพื่อประโยชนในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง 
และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณภายในพื้นที่ตามมาตรา 15 ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจออกขอกําหนด ดังตอไปนี ้
 1.  ใหเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติการหรืองดเวนการปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใด 
  2.  หามเขาหรือใหออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กําหนดใน
หวงเวลาที่ปฏิบัติการ เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับการยกเวน 
 3.  หามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด 
 4.  หามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน 
 5.  หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ หรือกําหนดเงื่อนไข
การใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 
 6.  ใหบุคคลปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันเกี่ยวกับ
เครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของ
ประชาชน 
       4)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการควบคุมการประกาศใช 
   (1)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุด 
                     พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ไมได
กําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดของการมีผลใชบังคับเมื่อไดประกาศใชกฎหมายดังกลาว แตได
บัญญัติใหเปนดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนด607 

                                                           
606มาตรา 17 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัตกิารรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 
607มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
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  (2)  การควบคุมการประกาศใช 
                     พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ได
กําหนดใหมีการตรวจสอบการใชอํานาจทางการเมืองไว โดยใหคณะรัฐมนตรีเปนองคกรผูพิจารณาให
ความเห็นชอบตอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการที่กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอ เพื่อใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น608 
นอกจากนั้น กฎหมายยังไดกําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนผูประกาศใหอํานาจหนาที่ของกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่ไดรับมอบหมายสิ้นสุดลง เมื่อเหตุการณที่กระทบ
ตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงหรือสามารถดําเนินการแกไขตามอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามปกติ และใหนายกรัฐมนตรีรายงานผลตอสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาทราบโดยเร็ว609ทั้งนี้ รัฐสภาซึ่งเปนองคกรที่เปนตัวแทนของประชาชนไมมีบทบาทในการ
ตรวจสอบถวงดุลการประกาศใชพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ ของ
คณะรัฐมนตรีแตอยางใด เชน การอภิปรายตั้งกระทูถาม หรือการพิจารณาเพื่ออนุมัติใหมีการใชบังคับ
กฎหมาย เปนตน610 
                     สวนการควบคุมการประกาศใชพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 โดยฝายตุลาการนั้น กฎหมายไดมีการยกเวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
โดยศาลปกครอง แตใหอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม โดยไดกําหนดใหบรรดาขอกําหนด ประกาศ  
คําสั่ง หรือการกระทําตามหมวด 2 ซึ่งเปนเรื่องภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไม
อยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และการดําเนินคดีใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 
มาจากขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําดังกลาวใหอยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม ทั้งนี้ 
ยังกําหนดอีกวาในกรณีที่ศาลจะตองพิจารณาเพื่อใชมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวแตกรณี 
ศาลจะตองเรียกเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการออกขอกําหนด ประกาศหรือ
คําสั่ง หรือการกระทํานั้น มาเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง รายงาน หรือแสดงเหตุผลเพื่อประกอบการ
พิจารณาสั่งใชมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวดังกลาวดวย611 
 อยางไรก็ตาม กฎหมายไดวางหลักการใหมีการชดเชยคาเสียหายแก
ประชาชนผูสุจริต โดยกําหนดวา ในการใชอํานาจของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่

                                                           
608มาตรา 7 (2) แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551  
609มาตรา 15 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
610พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ และอัญชนา หีมมหินะ, “สถานการณและผลกระทบตอประชาชน

ในพื้นท่ีสี่อําเภอจังหวัดสงขลาจากการบังคับใชกฎหมายพิเศษ: พ.ร.บ.การรักษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551,” ใน กฎหมายความม่ันคง: หนทางแกไขความขัดแยง? ศึกษากรณีสี่
อําเภอของจังหวัดสงขลา และสามจังหวัดชายแดนใต (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเดือนตุลา, 
2553), หนา 75. 

611มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
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กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หากกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนผูสุจริต ให   
กอ.รมน. จัดใหผูนั้นไดรับการชดเชยคาเสียหายตามควรแกกรณีตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด612 
 
 5.3.4  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
 ในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยไดประสบปญหาจากภัยธรรมชาติมากมายหลาย
ประเภท เชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบทั้งในดานชีวิต  
ทรัพยสิน และเศรษฐกิจของประเทศ เชน พายุหมุนเขตรอน พายุฝนฟาคะนอง หรือพายุฤดูรอน คลื่น
พายุซัดฝง ดินโคลนถลม อุทกภัย ภัยแลง ไฟปาและหมอกควัน แผนดินไหว และคลื่นสึนามิ โดย 
เฉพาะเหตุการณคลื่นสึนามิที่ซัดถลมชายฝงอันดามันของประเทศไทย ในป พ.ศ.2547 เปนเหตุการณ
สาธารณภัยที่สรางผลกระทบขนาดใหญใหกับประเทศ 
 ประเทศไทยจึงไดใหความสําคัญในการประยุกตแนวความคิดเรื่อง “การลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย” (Disaster Risk Reduction: DRR) ซึ่งเปนแนวความคิดที่ทั่วโลกที่ประสบปญหาจาก  
สาธารณภัยดวยกัน พยายามหาแนวทางเพื่อลดโอกาสในการกอผลกระทบจากสาธารณภัยใหเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น คือเปลี่ยนจากการตั้งรับและรอแกไขปญหา หรือเยียวยาความเสียหายเมื่อเกิด   
สาธารณภัย มาเปนการเตรียมความพรอมลวงหนาเพื่อรับมือที่จะเผชิญกับสาธารณภัย โดยสราง
กรอบความรวมมือในการแกไขปญหาสาธารณภัยที่อาศัยบุคคลหรือหนวยงานทุก ๆ ฝาย เนื่องจาก
การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนเรื่องของทุกคน และทุกฝายทุกระดับภายในประเทศ 
รวมทั้งในระดับสากล มาเพื่อเปนกรอบและแนวทางในการสรางกลไกเพื่อดําเนินการจัดการและลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายในประเทศ โดยการตราพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550 เพื่อใชเปน กฎหมายหลักในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยในปจจุบัน613  
           5.3.4.1  ขอความเบื้องตน 
           พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ประกอบดวยบทบัญญัติ
ทั้งสิ้นจํานวน 58 มาตรา แบงออกเปน 6 หมวด หมวด 1 เปนบททั่วไป (มาตรา 6-20) หมวด 2 เปน
เรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 21-31) หมวด 3 เปนเรื่องการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร (มาตรา 32-38) หมวด 4 เปนเรื่องเจาพนักงานและอาสาสมัคร 
(มาตรา 39-42) หมวด 5 เปนบทเบ็ดเตล็ด (มาตรา 43-48) หมวด 6 เปนบทกําหนดโทษ (มาตรา   
49-55) และบทเฉพาะกาล (มาตรา 56-58) 
 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 วางหลักการอยูบน
พื้นฐานวา ภารกิจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในปจจุบันนั้น มีความรายแรงและมี
ความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น การแกไขปญหาดังกลาวไมอาจจัดการใหสําเร็จลุลวงไปไดโดยอาศัย
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงหนวยงานเดียว แตตองการการรวมกําลังกันอยางเปนเอกภาพในการ

                                                           
612มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
613กระทรวงมหาดไทย, กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, การลดความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2556), หนา 20-29. 
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อํานวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงานของรัฐ ตั้งแต
องคกรระดับประเทศ องคกรระดับภูมิภาค องคกรระดับทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานภาคเอกชน เชน 
องคกรอาสาสมัครและภาคประชาสังคม รวมไปถึงองคกรเครือขายระดับนานาชาติอีกดวย เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและแนวทางเดียวกัน614 และเมื่อเหตุการณที่เปนสาธารณภัย
เกิดขึ้น เหตุการณเชนนั้นยอมกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชน ซึ่งมีลักษณะเปนสถานการณพิเศษ 
คือเปนเหตุภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉิน หรือมีความจําเปนเรงดวนที่หนวยงานของรัฐจะตองรวบรวม
สรรพกําลังในการดําเนินการตาง ๆ เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดังกลาวใหหมดสิ้นไป ในกรณี
เชนนี้ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนบางประการอาจไดรับผลกระทบ คือถูกจํากัดลงตามความ
จําเปนหรือพอสมควรแกเหตุในการปองกันและบรรเทาภยันตรายตามพฤติการณและความรายแรง
ของสาธารณภัยนั้นอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได615 แตหากการกระทํานั้นเกินความจําเปนหรือเกินสมควร
แกเหตุ จนเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน รัฐก็ยอมมีหนาที่ชดเชยความเสียหายใหแกผู
ไดรับความเสียหายนั้น616 
          5.3.4.2  หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1)  ความหมายของคํานิยาม คําวา “สาธารณภัย” 
  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ใหคํานิยาม คํา
วา “สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาด
สัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไม
วาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกาย
ของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัย
ทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย 
  “ภัยทางอากาศ” หมายความวา ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
  “การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันเปนการมุงทําลาย
ทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหนวง
เหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวน
ทางการเมืองการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมุงหมายจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคง
ของรัฐ 
  จากคํานิยาม อาจสรุปคําวา “สาธารณภัย” ตามคํานิยามของพระราช 
บัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 นี้ใหความสําคัญกับสถานการณที่กอใหเกิดภัยทั้งที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ (Natural Disaster) และดวยน้ํามือมนุษย (Man-Made Disaster) ที่สงผล
กระทบตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคลหรือของชุมชน ตลอดจนถึงรัฐ 
 
 

                                                           
614เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
615กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดิม, หนา 66. 
616เรื่องเดียวกัน, หนา 65. 
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  2)  วิธีการและเง่ือนไขในการประกาศ 
  (1)  วิธีการในการประกาศใช 
                           พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ไมไดมี
บทบัญญัติที่กําหนดวิธีการประกาศเหตุการณที่เปนสาธารณภัยหรือประกาศสถานการณฉุกเฉินอยาง
เปนทางการ เพื่อใชบังคับกฎหมายดังกลาว 
  (2)  เงื่อนไขในการประกาศใช 
  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ไมได
กําหนดเงื่อนไขในการประกาศ เพียงแตกําหนดวาเมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยจะตองมี
ผูรับผิดชอบและรับผิดชอบในเรื่องใดตองกําหนดใหเปนที่ชัดเจน เพื่อปองกันความสับสนในขณะเกิด
สาธารณภัย โดยบัญญัติแยกแยะอํานาจหนาที่ของผูรับผิดชอบใหชัดเจน คือ 
                              (2.1)  ในเขตจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมี
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้ 
                                  (2.1.1)  เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ใด ใหเปนหนาที่ของผูอํานวยการทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และใหแจงผูอํานวย 
การอําเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่และผูอํานวยการจังหวัดทราบทันท6ี17 
 (2.1.2)  กรณีพื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความ
รับผิดชอบของผูอํานวยการทองถิ่นหลายคน ผูอํานวยการทองถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใชอํานาจหรือปฏิบัติ
หนาที่ไปพลางกอนก็ได แลวใหแจงผูอํานวยการทองถิ่นทราบโดยเร็ว618 และกรณีผูอํานวยการทองถิ่น
มีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐที่อยูนอกเขตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ของตน ใหแจงใหผูอํานวยการอําเภอหรือผูอํานวยการจังหวัด
แลวแตกรณีเพื่อสั่งการโดยเร็วตอไป619 
                                  (2.1.3)  ผูอํานวยการในเขตพื้นที่ที่ติดตอหรือใกลเคียง มี
หนาที่สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกผูอํานวยการซึ่งรับผิดชอบในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ติดตอหรือใกลเคียงนั้น620 
                                  (2.1.4)  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจาพนักงานที่ประสบเหตุมี
หนาที่ตองเขาดําเนินการเบื้องตนเพื่อระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอํานวยการทองถิ่นเพื่อสั่งการ
ตอไป และในกรณีจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได เจาพนักงานมีอํานาจดําเนินการใดเพื่อประโยชนใน
การคุมครองชีวิตหรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแกบุคคลได621 

                                                           
617มาตรา 21 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
618มาตรา 22 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
619มาตรา 22 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
620มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
621มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
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                                  (2.1.5)  กรณีเจาพนักงานจําเปนตองเขาไปในอาคาร หรือ
สถานที่ที่อยูใกลเคียงกับบริเวณที่เกิดสาธารณภัยเพื่อทําการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให
กระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว เวนแตไมมีเจาของ
หรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น หรือเมื่อมีผูอํานวยการอยูดวย และหากทรัพยสินนั้นเปนสิ่งที่ทําให
เกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินนั้นออก
จากอาคารหรือสถานที่ดังกลาวได หากเจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงาน 
เจาพนักงานมีอํานาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจําเปน โดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบ
บรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกลาว622 
                                  (2.1.6)  ใหผูอํานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสํารวจ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นและทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน พรอม
ทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู623 
    (2.1.7)  ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งการผูบัญชาการ ผูอํานวยการ 
หนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดทั้งใหความชวยเหลือแกประชาชน โดยมีอํานาจเชนเดียวกับผู
บัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ผูอํานวยการกลาง และผูอํานวยการในเขตพ้ืนที6่24 
      (2.2)  ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้ 
                                  (2.2.1)  เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร 
ใหผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานครใหผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานครมีหนาที่เขาดําเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจงใหผูอํานวยการกรุงเทพมหานครและรองผูอํานวยการ
กรุงเทพมหานครทราบทันท6ี25 
 (2.2.2)  ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองไดรับความชวย 
เหลือจากเจาหนาที่ของรัฐผูใด หรือหนวยงานของรัฐใดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกดิขึ้น
ในกรุงเทพมหานคร ใหผูอํานวยการกรุงเทพมหานครแจงใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นหรือหนวยงานของ
รัฐนั้นทราบ และเมื่อเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นหรือหนวยงานของรัฐนั้น แลวแตกรณี ไดรับแจงแลวใหเปน
หนาที่ที่จะตองดําเนินการใหความชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขต
กรุงเทพมหานครตามที่ไดรับแจงโดยเร็ว626 
 
 
 

                                                           
622มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
623มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
624มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
625มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
626มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
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                  3)  มาตรการการใชอํานาจ 
                      พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ไดกําหนด
มาตรการการใชอํานาจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและบุคคลผูใชอํานาจ โดยแยกออกเปน 
3 กรณี ดังนี้ 
                     กรณีแรก กรณีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ีใด 
 1.  ใหผูอํานวยการทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้627 
                             1)  สั่งขาราชการพลเรือน พนักงานสวนทองถิ่น เจาหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐ เจาพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง
พื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามความจําเปนในการปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย 
 2)  ใชอาคาร สถานที่  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช  และ
ยานพาหนะของรัฐ และเอกชนที่อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยให
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามความจําเปนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                              3)  ใชเครื่องมือสื่อสารของหนวยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย หรือพ้ืนที่ที่เก่ียวเนื่อง 
 4)  ขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                           5)  สั่งหามเขาหรือใหออกจากพ้ืนที่ อาคารหรือสถานที่ท่ีกําหนด 
                          6)  จัดใหมีการสงเคราะหผูประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 
 2.  ใหผูอํานวยการอําเภอ และผูอํานวยการจังหวัด มีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับผูอํานวยการทองถิ่น ใหสั่งการไดในเขตอําเภอและในเขตจังหวัดของตน แลวแตกรณี628 
 3.  กรณีจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่หรือหนวยงานของ
รัฐที่อยูนอกเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ตน ใหผูอํานวยการทองถิ่นแจงผูอํานวยการ
อําเภอหรือผูอํานวยการจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วตอไป629 
 4.  กรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1)  ผูอํานวยการจังหวัดจะสั่งการหนวยงานของรัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลใดกระทําการหรืองดเวนการกระทําที่มีผลกระทบตอการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได ใหคําสั่งดังกลาวมีผลบังคับเปนระยะเวลาตามที่กําหนดใน
คําสั่ง แตตองไมเกินยีส่ิบสี่ชั่วโมง 

                                                           
627มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
628มาตรา 22 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
629มาตรา 22 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
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                            2)  หากจําเปนตองใหมีผลบังคับเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ใหเปนอํานาจของผู
บัญชาการที่จะสั่งการไดตามความจําเปนแตตองไมเกินเจ็ดวัน630 
 5.  กรณีพื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
ผูอํานวยการทองถิ่นหลายคน ใหผูอํานวยการทองถิ่นคนหนึ่งคนใดใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา 21 ไปพลางกอนก็ได แลวใหแจงผูอํานวยการทองถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว631 
 6.  กรณีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียงกับพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย ใหผูอํานวยการ
ทองถิ่นในเขตพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียงมีหนาที่สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก
ผูอํานวยการทองถิ่น ซึ่งรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่เกิดขึ้นนั้น632 
 กรณีท่ีสอง การดําเนินการเมื่อเกิดสาธารณภัย 
 1.  เจาพนักงาน 
                                    1)  เปนหนาทีข่องเจาพนักงานที่ประสบเหตุตองเขาดําเนินการเบื้องตน
เพื่อระงับสาธารณภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอํานวยการทองถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นเพื่อสั่งการ
ตอไป และในกรณีจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ใหเจาพนักงานมีอํานาจดําเนินการใด ๆ เพื่อคุมครอง
ชีวิตหรือปองกนัภยันตรายที่จะเกิดแกบุคคลได633 
                            2)  กรณีเจาพนักงานจําเปนตองเขาไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู
ใกลเคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย เพื่อทําการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหกระทําไดเมื่อไดรับ
อนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยู
ในเวลานั้นหรือเมื่ออยูภายใตการควบคุมของผูอํานวยการ ก็สามารถกระทําไดแมเจาของหรือผู
ครอบครองจะไมไดอนุญาต634 
                            3)  กรณีทรัพยสินที่อยูในอาคารหรือสถานที่ที่อยูใกลเคียงกับพื้นที่ที่
เกิดสาธารณภัย เปนสิ่งที่ทําใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานสั่งใหเจาของหรือผูครอบครอง
ขนยายทรัพยสินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกลาวได635 
                          4)  กรณีที่เจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติตามคําสั่ง ใหเจาพนักงาน
มีอํานาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจําเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจา
พนักงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกลาว636 
 2.  การสั่งดัดแปลง ทําลาย 
                           1)  ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกลจะ
ถึง ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหเจาพนักงานดัดแปลง ทําลายหรือเคลื่อนยายสิ่งกอสราง วัสดุ หรือ

                                                           
630มาตรา 22 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
631มาตรา 22 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
632มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
633มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
634มาตรา 26 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
635มาตรา 26 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
636มาตรา 26 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
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ทรัพยสินของบุคคลใดที่เปนอุปสรรคแกการบําบัดปดปองภยันตรายเฉพาะเทาที่จําเปน รวมถึงกรณี
จําเปนตองดําเนินการเพ่ือปองกันภัยตอสวนรวมดวย637 
                            2)  กรณีการดัดแปลง ทําลาย หรือเคลื่อนยายสิ่งกอสราง วัสดุหรือ
ทรัพยสิน จะมีผลทําใหเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่อื่นหรือกอใหเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นแกเขต
พื้นที่อ่ืน ผูอํานวยการทองถิ่นจะใชอํานาจสั่งไดตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการจังหวัด638 
 3.  การสั่งอพยพ 
                     ผูบัญชาการ รองผูบัญชาการ ผูอํานวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับ
มอบหมาย มีอํานาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพื้นที่ที่เกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัย และการอยูอาศัยนั้นจะ
กอใหเกิดภยันตราย หรือกีดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ทั้งนี้เฉพาะเทาที่จําเปนแกการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย639 
                     4.  การหามเขาเขตพ้ืนที ่
                               ผูบัญชาการ รองผูบัญชาการ ผูอํานวยการกลาง ผูอํานวยการจังหวัด 
ผูอํานวยการอําเภอ และผูอํานวยการทองถิ่นโดยความเห็นชอบของผูอํานวยการอําเภอ จะประกาศ
หามมิใหบุคคลใด ๆ เขาไปอยูอาศัยหรือดําเนินกิจการใดในพื้นที่ที่เกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยและ
การอยูอาศัยหรือดําเนินกิจการใดนั้นจะเปนอันตรายอยางรายแรงก็ได โดยใหกําหนดระยะเวลาการ
หามและเขตพื้นที่ท่ีหามตามที่จําเปน640 
 5.  การบรรเทาสาธารณภัย 
                               ผูอํานวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ มีอํานาจ
หนาที่ 
                           1)  จัดใหมีสถานที่ชั่วคราวเพื่อใหผูประสบภัยอยูอาศัยหรือรับการปฐม
พยาบาล และการรักษาทรัพยสินของผูประสบภัย 
                          2)  จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่
ใกลเคียงเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3)  ปดกั้นมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและ
พื้นที่ใกลเคียง 
                          4)  จัดใหมีการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันเหตุโจรผูราย 
                          5)  ชวยเหลือผูประสบภัย และชวยขนยายทรัพยสินในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
และพ้ืนที่ใกลเคียง เมื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินรองขอ641 
                          ในการดําเนินการขางตน ผูอํานวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการ 

                                                           
637มาตรา 25 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
638มาตรา 25 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติปองกันละบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
639มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
640มาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
641มาตรา 27 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
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                             (1)  จะจัดใหมีเครื่องหมายหรืออาณัติสัญญาณเพื่อใชในการ
กําหนดสถานที่หรือดําเนินการดังกลาวก็ได 
                             (2)  อาจมอบใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในพื้น ที่เปน
ผูดําเนินการหรือชวยดําเนินการตามขอ (5.2) ขอ (5.3) ขอ (5.4) และขอ (5.5) ก็ได 
                            (3)  อาจมอบใหองคการสาธารณกุศลเปนผูดําเนินการหรือชวย
ดําเนินการตาม ขอ (5.5) ดวยก็ได642 
                     กรณีท่ีสาม การดําเนินการหลังเกิดสาธารณภัย 
                     ผูอํานวยการในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการ 
                          1.  สํารวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
                          2.  จัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน 
                           3.  ออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยหรือเจาของ หรือผูครอบครอง
ทรัพยสินที่รองขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะหหรือบริการอ่ืนใด 
                          4.  ใหเปนหนาที่ขององคปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้น แจงใหหนวย 
งานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของทราบ และใหหนวยงานของรัฐและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของออกเอกสารทางราชการของผูประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหาย
เนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใหใหมตามหลักฐานที่อยูในความครอบครองของตนสงมอบใหแก
ผูประสบภัยหรือสงมอบผานทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนผูแจง เมื่อผูประสบภัยรองขอตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย หรือที่เปนภูมิลําเนาของผูประสบภัย โดย
ผูประสบภัยไมตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาบริการ แมวาตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกเอกสาร
ราชการดังกลาวจะกําหนดใหตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาบริการก็ตาม 
  4)  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการควบคุมการประกาศใช 
                     เนื่องจากพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ไมไดมี
ลักษณะเปนกฎหมายพิเศษ จึงไมไดมีบทบัญญัติที่กําหนดเกี่ยวกับวิธีการประกาศเหตุการณที่เปน   
สาธารณภัย หรือประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการ เพื่อใชบังคับกฎหมายดังที่ไดกลาว
มาแลว อีกทั้งยังไมมีบทบัญญัติที่กําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดเอาไว ดังนั้น การใชบังคับกฎหมาย
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 บางสวนยังคงตองอยูภายใตบทบัญญัติ
ของกฎหมายอื่น ๆ และกลไกของระบบราชการปกติ นั่นคือการใชอํานาจสั่งการของพนักงาน
เจาหนาที่ในระดับตาง ๆ ตองกระทําในรูปแบบของการกระทําทางปกครอง ตามพระราช บัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539643 อาทิ การออกคําสั่งทางปกครองนั้นอาจทําไดในรูปแบบที่
เปนลายลักษณอักษรโดยทางหนังสือหรือดวยวาจา หรือโดยวิธีการสื่อสารในรูปแบบอื่นก็ได เชน ทาง
สื่ออิเล็กทรอนิคส แตตองมีขอความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเชาใจได644 นอกจากนั้น ถา

                                                           
642มาตรา 27 วรรคสองและวรรคทาย แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ.2550 
643กิตติศักดิ์ ปรกต,ิ เรื่องเดิม, หนา 52. 
644มาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
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เปนการออกคําสั่งโดยทําเปนลายลักษณอักษรหรือหนังสือ ก็ตองจัดใหมีการใหเหตุผลประกอบไว
ดวย645 แตหากเปนกรณีเปนการออกคําสั่งดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวน ซึ่งไดแกกรณีที่จําเปนตอง
สั่งการเพื่อการดําเนินการปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัยนั่นเอง การออกคําสั่งดวยวาจาก็อาจให
เหตุผลเปนลายลักษณอักษรตามมาภายหลังในเวลาอันสมควรก็ได หากผูอยูในบังคับตามคําสั่งนั้นรอง
ขอ646 และคําสั่งทางปกครองนั้นยอมมีผลตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือสิ้นผลโดยเงื่อนเวลา 
หรือโดยเหตุอื่น647 
  สวนการควบคุมการประกาศใช พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา       
สาธารณภัย พ.ศ.2550 ไมไดมีบทบัญญัติใหองคกรใดเปนผูควบคุมการประกาศใชเปนกรณีพิเศษ 
ดังนั้น เมื่อกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองออกคําสั่งทางปกครอง ศาลปกครองก็ยอมมีอํานาจ
ตรวจสอบการใชอํานาจการออกคําสั่งทางปกครองในกรณีนั้น โดยมีหลักวา เมื่อกฎหมายไดใหอํานาจ
ดุลพินิจแกเจาพนักงานผูมีหนาที่ปองกันบรรเทาสาธารณภัยแลว อํานาจเชนนั้นยอมกอใหเกิดหนาที่
แกเจาพนักงานในการใชดุลพินิจตามหนาที่ดวย แตศาลจะพึงใชอํานาจทบทวนการใชดุลพินิจของฝาย
ปกครอง เวนแตการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการใชดุลพินิจดังตอไปนี้เทานั้น 
                     (1)  ในกรณีที่เจาพนักงานใชดุลพินิจเกินขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติให
อํานาจไว (Ultra Vires) 
 (2)  ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานตองใชดุลพินิจตามหนาที่ แต
เจาพนักงานก็ไมไดใช หรืองดเวนไมใชดุลพินิจที่พึงตองใชตามหนาที่ หรืออกคําสั่งไปโดยไมไดใช
ดุลพินิจไตรตรองประโยชน ได เสียที่ เกี่ยวของใหรอบคอบ จึง เปนการใชดุลพินิจบกพรอง 
(Ermessensfehler)648 
                     (3)  กรณีที่ใชดุลพินิจโดยบิดเบือน เพราะเจาพนักงานผูออกคําสั่งมีผล 
ประโยชนที่เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสียหรือมีอคติ (Abuse of Power)649 
 ประเทศไทยมีบทบัญญัติของกฎหมายในระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะดวยกันหลายฉบับ นับตั้งแตการตราพระราชกําหนดและการประกาศใชกฎอัยการศึกใน
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อีกทั้งกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ เชน 
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถาน 
การณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พระราชบัญญตัิการรักษาความมั่นคงภายใน พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ซึ่งกฎหมายตาง ๆ เหลานี้ไดใหอํานาจการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินตางกันดังตอไปนี ้
 

                                                           
645มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
646มาตรา 37 ประกอบมาตรา 41(2) แหงพระราชบัญญัติวิธปีฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
647มาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
648กิตติศักดิ์ ปรกต,ิ เรื่องเดิม, หนา 64. 
649กมลชัย รัตนสกาววงศ, กฎหมายปกครอง, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 

2544), หนา 55-56 
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ตารางที่ 5.1  สรุปการเขาสูการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศไทย 
 

สถานการณ คําจํากัดความของ 
“ภาวะฉุกเฉิน” 

วิธีการและเงื่อนไข 
ของการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน 

ขอบเขตระยะเวลา
สิ้นสุดการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน 

ภาวะฉุกเฉิน
โดยทั่วไปซึ่งเปน
กรณีเพ่ือประโยชน
ในอันที่จะรักษา 
1.  ความปลอดภัย
ของประเทศ  
2.  ความปลอดภัย
สาธารณะ 
3.  ความมั่นคง 
ในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
4.  ปองปดภัย 
พิบัติสาธารณะ 
 
 

รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
ไมไดอธิบายหรือให 
คํานิยาม คําวา 
สถานการณฉุกเฉิน 
ไว แตพระราชกําหนด 
การบริหารราชการ 
ในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 ไดกําหนด
ความหมายของ
สถานการณฉุกเฉิน
เอาไวใน 
มาตรา 4 

พระมหากษัตริยจะทรง
ตราพระราชกําหนดให
ใชบังคับดังเชน 
พระราชบัญญัติก็ได ซึ่ง
การตราพระราช
กําหนดนี้ใหกระทําได
เฉพาะเม่ือ
คณะรัฐมนตรีเห็นวา 
เปนกรณีฉุกเฉินท่ีมี
ความจําเปนรีบดวนอัน
มิอาจจะ 
หลีกเลี่ยงได 

ในการประชุมรัฐสภา
คราวตอไป ใหคณะ 
รัฐมนตรีเสนอ พระราช
กําหนดนั้นตอรัฐสภา
เพื่อพิจารณาโดยไม
ชักชา ถาอยูนอกสมัย
ประชุมและการรอเปด
สมัยประชุมสามัญจะ
เปนการชักชา คณะ 
รัฐมนตรีจะตองดําเนิน 
การใหมีการเรียกประชุม
สมัยวิสามัญ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติหรือไม
อนุมัติพระราชกําหนด
โดยเร็ว ถาสภาผูแทน 
ราษฎรไมอนุมัติ หรือ
สภาผูแทนราษฎรอนุมัติ
แตวุฒิสภาไมอนุมัติและ
สภาผูแทนราษฎรยืนยัน
การอนุมัติดวยคะแนน
เสียงไมมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทน ราษฎร ให
พระราชกําหนดนั้นตก
ไป แตทั้งนี้ไมกระทบ 
กระเทือนกิจการที่ได
เปนไปในระหวางที่
ประกาศใชพระราช
กําหนดนั้น 
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 ตารางที่ 5.1  (ตอ) 
 

สถานการณ คําจํากัดความของ 
“ภาวะฉุกเฉิน” 

วิธีการและเงื่อนไข 
ของการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน 

ขอบเขตระยะเวลา
สิ้นสุดการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน 

สงครามหรือ
จลาจล 

พระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึก พระ
พุทธศักราช 2457 
ไดใชคําวาภัย ซึ่ง 
จะมาจากภายนอก 
หรือภายใน
ราชอาณาจักร650  
แตก็ไมไดให 
คํานิยามอธิบาย
รายละเอียดวาคือ
อะไร และใน 
มาตรา 4 ก็ได 
กลาวถึงภัย 
สงคราม และ 
การจลาจลไว 
 

เมื่อเวลามีเหตุอันจําเปน
เพื่อรักษาความเรียบรอย
ปราศจากภัยซึ่งจะมีมา
จากภายนอกหรือภายใน
ราชอาณาจักรแลวจะได
มีประกาศพระบรมราช
โองการใหใชกฎอัยการ
ศึกทุกมาตราหรือแตบาง
มาตราหรือขอความสวน
ใดสวนหนึ่งของมาตรา 
ตลอดจนการกําหนด
เงื่อนไขแหงการใช
บทบัญญัตินั้นบังคับใน 
สวนสวนหนึ่งสวนใดของ
ราชอาณาจักรหรือตลอด 
ทั่วราชอาณาจักร651 
หรือเมื่อมีสงครามหรือ
จลาจลขึ้น ณ แหงใด 
ผูบังคับบัญชาทหาร ณ 
ที่นั้น ซึ่งมีกําลังอยูใต
บังคับไมนอยกวาหนึ่ง
กองพัน หรือเปน
ผูบังคับบัญชาในปอม 
หรือที่มั่นอยางใด ๆ ของ
ทหารมีอํานาจ 

พระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึกไมไดกําหนด
ขอบเขตระยะเวลาการ
สิ้นสุดของการ
ประกาศใชเปน
ระยะเวลาที่แนนอน
ดังนั้น จึงมีผลบังคับใช
ตั้งแตประกาศใช 
จนกระทั่งจะไดมีการ
ประกาศกระแส 
พระบรมราชโองการ
ยกเลิกใชกฎอัยการ
ศึก652 

 
 
 
                                                           

650มาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
651มาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 

652มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 
 

สถานการณ คําจํากัดความของ 
“ภาวะฉุกเฉิน” 

วิธีการและเงื่อนไข 
ของการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน 

ขอบเขตระยะเวลา
สิ้นสุดการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน 

  ประกาศใชกฎอัยการศึก 
เฉพาะในเขตอํานาจ 
หนาที่ของกองทหารนั้น
ได แตจะตองรับรายงาน
ใหรัฐบาลทราบโดยเร็ว
ที่สุด653 

 

ภาวะฉุกเฉิน
โดยทั่วไป 

สถานการณฉุกเฉิน 
คือ สถานการณอัน
กระทบหรืออาจ
กระทบตอความสงบ
เรียบรอยของ
ประชาชน หรือเปน
ภัยตอความมั่นคงของ
รัฐ หรืออาจทําให
ประเทศหรือสวนใด
สวนหนึ่งของประเทศ
ตกอยูในภาวะคับขัน 
หรือมีการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการ
กอการรายตาม
ประมวลกฎหมาย
อาญา การรบหรือการ
สงคราม654 

เมื่อปรากฏวามี
สถานการณฉุกเฉิน
เกิดข้ึนและนากยก
รัฐมนตรีเห็นสมควรใช
กําลังเจาหนาที่ฝาย
ปกครองหรือตํารวจเจาที่
ฝายพลเรือน หรือ
เจาหนาที่ฝายทหาร
รวมกันปองกัน แกไข 
ปราบปราม ระงับยับยั้ง 
ฟนฟูหรือชวยเหลือ
ประชาชนให
นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินเพื่อบังคับใชทั่ว
ราชอาณาจักรหรือใน
บางเขตบางทองที่ได 
ตามความจําเปนแหง
สถานการณ 

พระราชกําหนดการ
บริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉินได
กําหนดใหใชบังคับ
ตลอดระยะเวลาที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด
แตตองไมเกิน 3 เดือน 
นับแตวันประกาศใน
กรณีท่ีมีความจําเปน 
ตองขยายระยะเวลาให
นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศขยายระยะ 
เวลาการบังคับใช
ออกไปอีกเปนคราว ๆ 
คราวละไมเกินสาม
เดือน655 

 
                                                           

653มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
654มาตรา 4 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
655มาตรา 5 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 
 

สถานการณ คําจํากัดความของ 
“ภาวะฉุกเฉิน” 

วิธีการและเงื่อนไข 
ของการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน 

ขอบเขตระยะเวลา
สิ้นสุดการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน 

ภาวะฉุกเฉิน
โดยทั่วไป 

พระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณา    
จักร พ.ศ.2551      
ไมไดใหคํานิยาม
โดยตรงถึงสถาน   
การณฉุกเฉินท่ี 
เปนภัยตอความ 
มั่นคงไว แตอาจ 
สื่อความหมาย 
จากคํานิยามของ 
“การรักษาความ 
มั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร” 
หมายถึง การ
ดําเนินการเพื่อ   
ปองกัน ควบคุม    
แกไข และฟนฟู
สถานการณใดที ่    
เปนภัยหรืออาจ     
เปนภยั656 

เมื่อปรากฏเหตุการณ
อันกระทบตอความ
มั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร แต     
ยังไมมีความจําเปน   
ตองประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน  
และเหตุการณนั้นมี
แนวโนมที่จะมีอยู  
ตอไปเปนเวลานาน657 
(การบริหารราชการ   
ในสถานการณ   
ฉุกเฉิน) 

ตามกําหนดที่
คณะรัฐมนตรีม ี      
มติประกาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
656มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
657มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 



323 

ตารางที่ 5.1  (ตอ) 
 

สถานการณ คําจํากัดความของ 
“ภาวะฉุกเฉิน” 

วิธีการและเงื่อนไข 
ของการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน 

ขอบเขตระยะเวลา
สิ้นสุดการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน 

ภาวะฉุกเฉินท่ัวไป พระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2550 ไดใหคํา
นิยามสถานการณ
ฉุกเฉินที่เปน “สาธารณ
ภัย” ไว หมายความวา 
อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย ภัยแลง โรค
ระบาดในมนุษย โรค
ระบาดในสัตว โรค
ระบาดสัตวน้ํา การ
ระบาดของศัตรูพืช 
ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมี
ผลกระทบตอ
สาธารณชน ไมวาจะ
เกิดจากธรรมชาติ มี
ผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ 
หรือเหตุอื่นใด ซึ่ง
กอใหเกิดอันตรายแก
ชีวิต รางกายของ
ประชาชน หรือคาม
เสียหายแกทรัพยสิน 
ของประชาชน หรือของ
รัฐและใหหมายความ
รวมถึงภัยทางอากาศ 
และการกอวินาศกรรม
ดวย658 

พระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550 ไมไดมี
บทบัญญัติที่กําหนด
วิธีการการประกาศ
เหตุการณที่เปนสา
ธารณภัยหรือ
สถานการณฉุกเฉินอยาง
เปนทางการ เพียงแต
กําหนดวา เมื่อเกิดหรือ
คาดวาจะเกิดสาธรณภัย
จะตองมีผูรับผิดชอบ
และรับผิดชอบในเรื่อง
ใดใหเปนที่ชัดเจน659 

พระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยไมไดมีบทบัญญัติที่
กําหนดขอบเขต
ระยะเวลาการสิ้นสุดไว 

 

                                                           
658มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
659มาตรา 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 37, และ 38 แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
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ตารางที่ 5.2  เปรียบเทียบ: การใชอํานาจตามกฎหมายดานความมั่นคง ขององคกรผูไดรับมอบ
อํานาจ 

 

พ.ร.บ.กฎอัยการศึก 
พระพุทธศักราช 2457 

พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน  
พ.ศ.2548 

พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคง
ภายในฯ พ.ศ.2551 

     1.  เจาหนาที่ฝายทหาร 
มีอํานาจเหนือเจาหนาที่ 
ฝายพลเรือนในสวนที่ 
เกี่ยวกับการยุทธ การระงับ
ปราบปราม หรือการรักษา
ความสงบเรียบรอย และ
เจาหนาที่ฝายพลเรือนตอง
ปฏิบัติตามความตองการ 
ของเจาหนาที่ฝายทหาร 
     2.  ศาลพลเรือนคงมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีได
อยางปกติ เวนแตคดีท่ีอยูใน
อํานาจของศาลอาญาศึก 
ใหศาลทหารพิจารณา 
พิพากษาคดีอาญา ซึ่งการ
กระทําผิดเกิดข้ึนในเขตที่
ประกาศใชกฎอัยการศึก 
และในระหวางที่ใช 
กฎอัยการศึกตามที่ระบุ 
ไวในบัญชีตอทาย
พระราชบัญญัตินี้ทุกขอ  
หรือแตบางขอและหรือ
บางสวนของขอใด 
ขอหนึ่งได 
          ผูบัญชาการทหาร
สูงสุดจะสัง่ใหพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาใดที่ 
เกิดข้ึนในเขตที่ประกาศ 
 

     1.  คณะกรรมการบริหาร
สถานการณฉุกเฉิน มีอํานาจ
หนาที่ติดตามและตรวจสอบ
เหตุการณที่เกิดข้ึนทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศท่ีอาจ 
เกิดสถานการณฉุกเฉินเพื่อ
เสนอแนะตอนายกรัฐมนตรี 
     2.  ในเขตทองที่ที่มีการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจเปน 
การชั่วคราว แทนรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงใดกระทรวง
หนึ่งหรือหลายกระทรวง  
หรือที่เปนผูรักษาการตาม
กฎหมาย หรือที่มีอยูตาม
กฎหมายใดก็ตาม เฉพาะ 
ในสวนที่เกี่ยวกับการ 
อนุญาต อนุมัติ สั่งการ  
บังคับบัญชา หรือชวยใน 
การปองกัน แกไข  
ปราบปราม ระงับยับยั้ง  
ในสถานการณฉุกเฉิน 
หรือฟนฟูหรือชวย 
เหลือประชาชน เพื่อ 
ใหการสั่งการและการ 
แกไขสถานการณเปนไป 
โดยมีเอกภาพรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ 
 

     1.  กอ.รมน. มีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ 
        (1)  ปองกัน 
ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง 
และแกไขหรือบรรเทา
เหตุการณที่กระทบตอ 
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรตามที่ 
ไดรับมอบหมายตาม 
มาตรา 15 
        (2)  จัดทําแผนการ
ดําเนินการตาม (1) และ 
แผนเผชิญเหตุในแตละ
เหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น
รวมกับสํานักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติและหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของ เสนอตอ
คณะกรรมการเพ่ือใหความ
เห็นชอบ 
        (3)  กํากับ ติดตาม 
และเรงรัดหนวยงานของรัฐ
และเจาหนาที่ของรัฐที่
เกี่ยวของใหดําเนินการหรือ
บูรณาการในการดําเนินการ
ใหเปนไปตามแผน ตาม (2) 
        (4)  สั่งใหเจาหนาที่
ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมวาจะ
เปนภัยตอความมั่นคงภาย 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 
 

พ.ร.บ.กฎอัยการศึก  
พระพุทธศักราช 2457 

พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน  
พ.ศ.2548 

พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคง
ภายในฯ พ.ศ.2551 

ใชกฎอัยการศึกมีเหตุพิเศษ
เกี่ยวกับความมั่นคงของ 
ประเทศ หรือความสงบ
เรียบรอยของประชาชนได 
     3.  เจาหนาที่ฝายทหาร 
มีอํานาจเต็มที่จะตรวจคน  
ทีจ่ะเกณฑ ที่จะหาม ที่จะยึด 
ที่จะเขาอาศัย ที่จะทําลาย
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่  
และที่จะขับไล (ตาม พ.ร.บ.
กฎอัยการศึกฉบับนี้) 
        3.1  การตรวจคน 
             (1)  ตรวจคน
บรรดาสิ่งซึ่งจะเกณฑ 
ตองหาม ตองยึด หรือเขา
อาศัย หรือมีไวในครอบ 
ครองโดยไมชอบดวย 
กฎหมาย 
             (2)  ตรวจขาวสาร 
จดหมาย โทรเลข หีบ หอ ใน
เขตที่ประกาศกฎอัยการศึก 
             (3)  ตรวจ
หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ ฯลฯ 
        3.2  การเกณฑ 
             (1)  เกณฑ 
พลเมืองใหชวยกําลังทหาร 
             (2)  เกณฑ
ยวดยาน สัตวพาหนะ  
เครื่องศาตราวุธ และ 
เครื่องมือ เครื่องใช ฯลฯ               

     3.  กรณีท่ีมีความจําเปน 
คณะรัฐมนตรีอาจอาจใหมี 
การจัดตั้งหนวยงานพิเศษ 
เปนการเฉพาะเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชกําหนดนี้
เปนการชั่วคราวได 
     4.  กรณีเปนประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน 
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออก
ขอกําหนด ดังตอไปนี้                  
        (1)  หามมิใหบุคคลใด 
ออกนอกเคหสถาน ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากพนักงาน 
เจาหนาที่ หรือเปนบุคคล 
ซึ่งไดรับยกเวน 
        (2)  หามมิใหมีการ
ชุมนุมหรือม่ัวสุมกัน ณ ที่ใด ๆ 
หรือกระทําการใดอันเปนการยุ
ยงใหเกิดความไมสงบเรียบรอย 
        (3)  หามการเสนอขาว 
การจําหนาย หรือทําให
แพรหลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ 
หรือสื่ออ่ืนใดที่มีขอความอัน 
อาจทําใหประชาชนเกิดความ
หวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือน
ขอมูลขาวสารทําใหเกิดความ
เขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉิน 
จนกระทบตอความมั่นคงของ 
รัฐ หรือความสงบเรียบรอย 

ในราชอาณาจักรหรือเปน
อุปสรรคตอการรักษาความ 
มั่นคงภายในราชอาณาจักร
ออกจากพื้นที่ท่ีกําหนด 
     2.  เพื่อประโยชนในการ 
ปองกัน ปราบปราม ระงับ 
ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทา
เหตุการณภายในพื้นที่ ให
ผูอํานวยการโดยความ
เห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี 
มีอํานาจออกขอกําหนด 
ดังตอไปนี้ 
        (1)  ใหเจาหนาที่ของ
รัฐที่เก่ียวของปฏิบัติการหรือ
งดเวนการปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใด 
        (2)  หามเขาหรือให
ออกจากบริเวณพื้นที่อาคาร 
หรือสถานที่ท่ีกําหนดในหวง
เวลาที่ปฏิบัติการ เวนแตได 
รับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่หรือเปนบุคคลซึ่ง
ไดรับการยกเวน 
        (3)  หามออกนอก
เคหสถานในเวลาที่กําหนด 
        (4)  หามนําอาวุธ 
ออกนอกเคหสถาน 
        (5)  หามการใชเสน 
ทางคมนาคมหรือการใช 
ยานพาหนะ หรือกําหนด 
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พ.ร.บ.กฎอัยการศึก  
พระพุทธศักราช 2457 

พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน  
พ.ศ.2548 

พ.ร.บ.การรักษาความ
มั่นคงภายในฯ พ.ศ.2551 

     3.3  การหาม 
             (1) หามมั่วสุม
ประชุมกัน 
             (2)  หามออก 
จําหนาย จายแจก 
หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ ฯลฯ 
             (3)  หามโฆษณา 
แสดงมหรสพ รับสง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน 
             (4)  หามใชเสน 
ทางสาธารณะ ทางบก  
ทางน้ํา ทางอากาศ 
            (5)  หามมี หรือ 
ใชเครื่องมือสื่อสาร อาวุธ 
เครื่องอุปกรณอาวุธ 
เคมีภัณฑ 
            (6)  หามบุคคล 
ออกนอกเคหะสถาน  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
            (7)  หามบุคคล 
เขาไปอยู หรืออาศัยในเขต
ทองที่ที่เจาหนาที่ฝาย 
ทหารไดประกาศ 
            (8)  หามบุคคล
กระทําหรือมีกิจการ ซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
กลาโหมกําหนด 
        3.4  การยึด        
        3.5  การเขาอาศัย 
 

หรือศีลธรรมอันดีของ 
ประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที ่      
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
หรือทั่วราชอาณาจักร 
        (4)  หามการใชเสน 
ทางคมนาคม หรือการใช
ยานพาหนะ หรือกําหนด
เงื่อนไขการใชเสนทาง 
คมนาคมหรือการใช
ยานพาหนะ 
         (5)  หามการใช 
อาคาร หรือเขาไปหรืออยูใน
สถานที่ใด ๆ  
        (6)  ใหอพยพประชาชน
ออกจากพื้นที่ท่ีกําหนดเพื่อ 
ความปลอดภัยของประชาชน
ดังกลาว หรือหามผูใดเขาไป 
ในพื้นท่ีที่กําหนด 
     5.  กรณีสถานการณ 
ฉุกเฉิน ที่มีความรายแรง 
     นายกรัฐมนตรีมีอํานาจ
ดังตอไปนี้ดวย 
        (1)  ประกาศให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
จับกุมและควบคุมตัวบุคคล 
ที่สงสัยวาจะเปนผูรวมกระทํา
การใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน 
หรือเปนผูใช ผูโฆษณา 
ผูสนับสนุนการกระทําเชน 
วานั้น หรือปกปดขอมูล
เกี่ยวกับการกระทําใหเกิด 

เงื่อนไขการใชเสนทาง        
คมนาคมหรือการใช
ยานพาหนะ 
(6)  ใหบุคคลปฏิบัติหรือ 
งดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่ง
อยางใดอันเก่ียวกับ 
เครื่องมือหรืออุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกส เพื่อปองกัน
อันตรายที่จะเกิดแกชีวิต 
รางกาย หรือทรัพยสิน  
ของประชาน 
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พ.ร.บ.กฎอัยการศึก  
พระพุทธศักราช 2457 

พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน  
พ.ศ.2548 

พ.ร.บ.การรักษาความ
มั่นคงภายในฯ พ.ศ.2551 

        3.6  การทําลายหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่         
            (1)  มีอํานาจเผา
บาน หรือสิ่งซึ่งจะเปนกําลัง
แกราชศัตรู 
             (2)  มีอํานาจ
สรางที่ม่ัน ดัดแปลงภูมิ
ประเทศ หรือหมูบาน 
สําหรับการตอสูราชศัตรู 
        3.7  การขับไล 
             (1)  มีอํานาจขับ
ไลผูไมมีภูมิลําเนา หรือเปน 
ผูมาอาศัยในตําบลนั้น
ชั่วคราว ใหออกจากเมือง
หรือตําบลนั้นได 
             (2)  มีอํานาจกัก
ตัวบุคคล ซึ่งเจาหนาที่สงสัย
วาเปนราชศัตรู หรือไดฝาฝน 
หรือขัดคําสั่ง 
 

สถานการณฉุกเฉิน ทั้งนี้ 
เทาที่มีเหตุจําเปนเพอปองกัน 
มิใหบุคคลนั้นกระทําการหรือ
รวมมือกระทําการใด ๆ อัน 
จะทําใหเกิดเหตุการณรายแรง 
หรือเพ่ือใหเกิดความรวมมือใน
การระงับเหตุการณรายแรง       
        (2)  ประกาศให
พนักงานเจาที่มีอํานาจออก
คําสั่งเรียกใหบุคคลใดมา
รายงานตัวตอพนักงาน
เจาหนาที่หรือมาใหถอยคํา
หรือสงมอบเอกสาร 
หรือหลักฐานใดที่เกี่ยวเนื่อง 
กับสถานการณฉุกเฉิน 
        (3)  ประกาศให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ออกคําสั่งยึดหรือ อายัดอาวุธ 
สินคา เครื่องอุปโภคบริโภค 
เคมีภัณฑ หรือวัตถุอ่ืนใด ใน
กรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวา 
ไดใชหรือจะใชสิ่งนั้น เพื่อการ
กระทําการหรือสนับสนุนการ
กระทําใหเกิดเหตุสถานการณ
ฉุกเฉิน 
        (4)  ประกาศให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ออกคําสั่งตรวจคน รื้อ ถอน 
หรือทําลาย ซึ่งอาคาร สิ่งปลูก 
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พ.ร.บ.กฎอัยการศึก  
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มั่นคงภายในฯ พ.ศ.2551 

 สราง หรือสิ่งกีดขวาง ตาม
ความจําเปนในการปฏิบัติ
หนาที่เพื่อระงับเหตุการณ
รายแรงใหยุติโดยเร็วและ 
หากปลอยเนินชาจะทําให 
ไมอาจระงับเหตุการณได
ทันทวงที 
        (5)  ประกาศให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ออกคําสั่งตรวจสอบจดหมาย 
หนังสือสิ่งพิมพ โทรเลข 
โทรศัพท หรือการสื่อสารดวย
วิธีการอ่ืนใด ตลอดจนการสั่ง
ระงับ หรือยับยั้งการติดตอ 
หรือการสื่อสารใด เพื่อปองกัน
หรือระงับเกตุการณรายแรง  
โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดไวในกฎหมายวา 
ดวยการสอบสวนคดีพิเศษ 
โดยอนุโลม 
        (6)  ประกาศหามมิ 
ใหกระทําการใด ๆ หรือ 
สั่งใหกระทําการใด ๆ เทาที่
จําเปนแกการรักษาความ 
มั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย
ของประเทศ หรือความ
ปลอดภัยของประชาชน 
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        (7)  ประกาศให 
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ออกคําสั่งหามมิใหผูใดออก 
ไปนอกราชอาณาจักร  
เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวา 
การออกไปนอกราช 
อาณาจักรจะเปนการ
กระทบกระเทือนตอความ
มั่นคงของรัฐหรือความ
ปลอดภัยของประเทศ 
       (8)  ประกาศให 
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 
สั่งการใหคนตางดาวออกไป
นอกราชอาณาจักร ในกรณี 
ที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปน 
ผูสนับสนุนการกระทํา 
ใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน 
ทั้งนี้ โดยใหนํากฎหมาย 
วาดวยคนเขาเมืองมาใช 
บังคับโดยอนุโลม 
        (9)  ประกาศใหการ 
ซื้อ ขาย ใช หรือมีไวใน
ครอบครองซึ่งอาวุธ สินคา 
เวชภัณฑ เครื่องอุปโภค 
บริโภคเคมีภัณฑ หรือ 
วัสดุอุปกรณอยางหนึ่ง 
อยางใด ซึ่งอาจใชในการกอ
ความไมสงบ หรือกอการราย 
ตองรายงานหรือไดรับอนุญาต 
จากพนักงานเจาหนาที ่หรือ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 
 

พ.ร.บ.กฎอัยการศึก  
พระพุทธศักราช 2457 

พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน  
พ.ศ.2548 

พ.ร.บ.การรักษาความ
มั่นคงภายในฯ พ.ศ.2551 

 นายกรัฐมนตรีกําหนด 
        (10)  ออกคําสั่งใหใช 
กําลังทหารเพื่อชวยเจาหนาที่
ฝายปกครองหรือตํารวจระงับ
เหตุการณรายแรงหรือควบคุม
สถานการณใหเกิดความสงบ 
โดยดวน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติ
หนาที่ของทหารใหมีอํานาจ
หนาที่เชนเดียวกับอํานาจ
หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชกําหนดนี้ โดยการ
ใชอํานาจหนาที่ของฝายทหาร
จะทําไดในกรณีใดไดเพียงใด 
ใหเปนไปตามเงื่อนไข และ
เงื่อนเวลาที่นายกรัฐมนตรี
กําหนด แตตอง ไมเกินกวา
กรณีท่ีมีการใชกฎอัยการศึก 

 

 
 จากการศึกษาระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศไทยทํา
ใหทราบวา ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศไทยนั้น มีรูปแบบ
การใหความชวยเหลือทั้งในบทบัญญัติของกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ (Constitutional Accommodation) คือ 
การตราพระราชกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) มาตรา 184 และการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) มาตรา 188 สวนใน
บทบัญญัติของกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ (Legislative Accommodation) ประเทศไทยได
ตรากฎหมายออกมาบังคับใชเพื่อใหอํานาจรัฐแกปญหาในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะมีจํานวนทั้งสิ้น 
4 ฉบับดวยกัน คือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 บทบัญญัติของกฎหมาย
ตาง ๆ เหลานี้ไดตราออกมาใชในหลาย ๆ วาระ คือ ตั้งแตปพุทธศักราช 2457 ในรัชสมัยของพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 จนถึงปจจุบัน และดวยเหตุผลหลาย ๆ ประการดวยกัน 
เชน มีทั้งวัตถุประสงคเพื่อเปนการปองกันภยันตรายที่จะเปนภัยกระทบตอความมั่นคงของรัฐ และ
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เพื่อใหการปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน ฉะนั้น ผูวิจัยจึงขอสรุปวิเคราะหโดยแบงกลุมของกฎหมายออกเปน 2 กลุม คือ 1. 
กลุมของกฎหมายในมิติดานการรักษาความมั่นคงของรัฐ และ 2. กลุมของกฎหมายในมิติดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 1.  กลุมของกฎหมายในมิติดานการรักษาความมั่นคงของรัฐ ไดแก กฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดย
มีวัตถุประสงคในการแกไขปญหาเมื่อมีสถานการณอันเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของรัฐ ซึ่งเปน
กรณีฉุกเฉินและกฎหมายในระบบปกติไมเพียงพอที่จะนํามาแกไขปญหานั้นได เชน การตราพระราช
กําหนดในมาตรา 184 และการประกาศใชกฎอัยการศึก ในมาตรา 188 ในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) สวนในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ คือ พระราชบัญญัติกฎอัยการ
ศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
 2.  กลุมของกฎหมายในมิติดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก กฎหมายที่บัญญัติ
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการแกไขปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัยที่สรางผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสินตอบุคคลหรือชุมชน เชน พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
 ขอสังเกตจากกลุมของกฎหมายในมิติดานการรักษาความมั่นคงของรัฐ  
 จากการศึกษากฎหมายในมิติด านการรักษาความมั่นคงของรัฐทั้ ง  3 ฉบับ ไดแก  
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.
2551 ผูวิจัยมีขอสังเกตดังนี ้
 ประการแรก กฎหมายทั้ง 3 ฉบับนี้ แมจะมีวัตถุประสงคในการรักษาความมั่นคงของรัฐ
เชนเดียวกัน แตก็มีที่มาในยุคสมัยที่มีระบอบการปกครองที่แตกตางกัน กลาวคือ พระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 กําเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 6 ในสมัยที่ประเทศยังคงปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ซึ่งโดยแทจริงแลวเรามี
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 
เรียกวา กฎอัยการศึก รัตนโกสินทร ศก 126 ตอมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงให
ยกเลิกและปรับปรุงใหสอดคลองกับระบบพิชัยสงครามที่ใชอยูในขณะนั้น และประกาศใชฉบับใหมคือ 
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และกฎหมายฉบับนี้ก็ยังมีผลใชบังคับมาจนถึง
ปจจุบัน ในขณะที่พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีการ
ประกาศใชโดยยกเลิกกฎหมายฉบับเดิม คือ พระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ.2495 ในสมัยที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทามกลางการทวง
ติงถึงความเหมาะสมของการออกกฎหมายในรูปของพระราชกําหนดวา รัฐบาลควรออกเปน
พระราชบัญญัติมากกวาเพราะรัฐบาลเปนฝายคุมเสียงขางมากในรัฐสภา แตรัฐบาลเลือกวิธีที่จะ
ออกมาเปนพระราชกําหนด และยังคงใชมาจนถึงปจจุบัน สวน พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ไดมีการประกาศใชภายหลังจากมีการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ.2549 โดยรัฐบาลคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) ภายใตการบริหารของพลเอก
สุรยุทธ จุลานนท เสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ และยังคงใชบังคับมาจนถึงปจจุบัน 
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 ประการที่สอง เมื่อเกิดความไมสงบจากการชุมนุมทางการเมือง หลายรัฐบาลที่ผานมาก็ไดมี
ความพยายามที่จะนําเอากฎหมายทั้ง 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 
2457 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาใชบังคับเพื่อควบคุมหรือจัดการกับสถานการณ
ดังกลาว จนองคการระหวางประเทศ รวมทั้งองคการภายในประเทศ อยางเชน คณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) ไดแสดงความเปนหวงและไดมี
ขอเสนอแนะวา ขอใหรัฐบาลใชความระมัดระวังอยางสูงตอการนํากฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง
ดังกลาว มาบังคับใชเพื่อจัดการสถานการณความไมสงบจากการชุมนุมทางการเมือง เนื่องจากกระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไมสอดคลองกับหลักของความไดสัดสวนหรือพอสมควรแกเหตุ และ
อาจกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนและสังคมสวนรวมได 
 ประการที่สาม กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 
ไดกําหนดวา การมีอยูของสถานการณฉุกเฉินสาธารณะจะตองมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินอยาง
เปนทางการกอนที่จะนําหลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนมาใช ซึ่งเปนเงื่อนไขอันจําเปนที่ตองกระทํากอน นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติยังไดอธิบายวา การประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการเปนสิ่งจําเปน
สําหรับการธํารงไว ซึ่งหลักความชอบดวยกฎหมายและหลักนิติธรรม (Principles of Legality and 
Rule of Law) ในชวงเวลาที่มีความจําเปนอยางที่สุด การละเวนที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดนี้มีผล
เทากับเปนการละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ก็ดี และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 ก็ดี ไดมีขอกําหนดใหมีการประกาศใชกอน กอนที่จะใชอํานาจหรือนํามาตรการที่กฎหมาย
ไดกําหนดไวมาใช กลาวคือ เปนเงื่อนไขที่กฎหมายบังคับใหตองกระทํากอน แตพระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ยังขาดบทบัญญัติที่กําหนดใหมีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการกอนการใชบังคับ อยางไรก็ดี ในบทบัญญัติมาตรา 15 แหง
พระราชบัญญัติฯ ดังกลาวก็ไดมีขอกําหนดใหมีการประกาศใหทราบโดยทั่วไป แตนั่นก็เปนการ
ประกาศใหทราบโดยทั่วไปวาไดมีมติมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรเปนผูรับผิดชอบในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทา
เหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และก็ไมไดกําหนดวิธีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการดังที่ไดกลาวมา เชน การประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯลฯ 
 ขอสังเกตจากกลุมของกฎหมายในมิติดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 จากการศึกษากฎหมายในมิติดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ พระราชบัญญัติ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ผูวิจัยมีขอสังเกตวา กฎหมายวาดวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฉบับนี้ ไดนําหลักการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Reduction: DRR) ซึ่งเปนหลักการที่ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ เนื่องจากเปนแนวความคิดที่
ทั่วโลกที่ประสบปญหาจากสาธารณภัยดวยกัน พยายามหาแนวทางเพื่อลดโอกาสในการกอผลกระทบ
จากสาธารณภัยใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น คือเปลี่ยนจากการตั้งรับและรอแกไขปญหา หรือเยียวยา
ความเสียหายเมื่อเกิดสาธารณภัย มาเปนการเตรียมความพรอมลวงหนาเพื่อรับมือที่จะเผชิญกับ     
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สาธารณภัย โดยสรางกรอบความรวมมือในการแกไขปญหาสาธารณภัยที่อาศัยบุคคลหรือหนวยงาน   
ทุก ๆ ฝาย เนื่องดวยเหตุผลที่วาการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนเรื่องของทุกคน และ
ทุกฝายทุกระดับภายในประเทศ รวมทั้ง ในระดับสากลตองตระหนักวาหนาที่ความรับผิดชอบตอ
สถานการณฉุกเฉินนั้นไมไดจํากัดเฉพาะแตรัฐบาลเทานั้น มาเพื่อเปนกรอบและแนวทางในการสราง
กลไกเพื่อดําเนินการจัดการและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายในประเทศ จึงไดกําหนดใหเปน
หนาที่ทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชน วิธีการที่ใหทั้งสังคมมีสวนรวมในแกปญหาสถานการณ
ฉุกเฉินทีดู่สอดคลองตามความเปนจริงและตามความจําเปน ยังคงเปนขอดีตอการทําใหมีการกระจาย
อํานาจหนาที่ไปทั่วทั้งสังคม ไมใชมุงประเด็นเปนเพียงอํานาจหนาที่ของฝายบริหารเทานั้น อันเปน
หลักการที่ปรากฏในการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อการแกไขปญหาในสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะในประเทศตาง ๆ เชน พระราชบัญญัติวาดวยการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.
2004 ในประ เทศอั งกฤษ  (Civil Contingencies 2004) และรั ฐบัญญัติ ว า ด ว ยการบริ หา ร          
จัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 (The Disaster Management Act of 2002: DMA) ในประเทศสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต 
 
 5.3.5  บทวิเคราะหสรุป  
 จากการศึกษาประวัติความเปนมาของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจฝายบริหารในการ
ตราพระราชกําหนด และในการประกาศใชกฎอัยการศึก รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของรัฐทั้ง 3 ฉบับดังกลาว ตลอดจนขอสังเกตของผูวิจัยทั้งหมด จึงอาจวิเคราะหสรุปไดวา 
           บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทั้งสองเรื่องดังกลาวนี้ เมื่อพิจารณาตาม
หลักเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศที่ไดกําหนดเกณฑเกี่ยวกับการประกาศ ระยะเวลา และการ
ควบคุมสถานการณฉุกเฉินไว อาทิ เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสของการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
สถานการณฉุกเฉินที่ไดกําหนดสาระสําคัญในประการดังกลาวไววา “รัฐธรรมนูญของทุกรัฐจะตอง
กําหนดวิธีการเพื่อการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งในแตละครั้งวาเมื่อใดที่เจาหนาที่ฝายบริหารจะ
มีอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งการประกาศอยางเปนทางการเชนนี้จะตองอยูภายใต
การพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติภายในระยะเวลาอันสั้น” ผูวิจัยเห็นวาไมอาจจะจัด
ประเภทเปนบทบัญญัติที่กําหนดเปนเกณฑมาตรฐานกลางเกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขสําหรับการ
บัญญัติกฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ แตเปนเพียงบทบัญญัติการใชอํานาจนิติบัญญัติ
ในการตราพระราชกําหนดของฝายบริหารที่มีมาตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ.
2475) จนถึงปจจุบัน ที่มีวัตถุประสงคหลักก็เพื่อตองการแกไขปญหาการตรากฎหมายในกรณีที่เกิด
เหตุฉุกเฉิน ซึ่งในขณะนั้นไมสามารถจะจัดการประชุมสภาผูแทนเพื่อที่จะตรากฎหมายเพื่อประโยชน
สาธารณะและเหมาะสมกับกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินนั้นได ซึ่งอาจจะเปนกรณีที่อยูนอกสมัยการ
ประชุมของสภาผูแทนราษฎรหรือปดสมัยประชุม จึงยินยอมใหฝายบริหารใชอํานาจนิติบัญญัติไดเอง
โดยไมตองรับมอบอํานาจจากรัฐสภากอน แตจะตองอยูภายใตกลไกในการควบคุมการใชอํานาจใช
อํานาจนิติบัญญัติของฝายบริหารของรัฐสภา ไดแก การนํากลับมาใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในภายหลัง หากรัฐสภาใหความเห็นชอบแลวก็จะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายตอไป อันเปนวิธีการ
มุงเนนหลักเกณฑที่เรียกวา วิธีการแกไขปญหาภายหลังเกิดเหตุการณ (Ex Post Approach) เมื่อ
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พิจารณาเทียบเคียงกับระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี และประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตที่ใชระบบที่มุงเนนหลักเกณฑที่เรียกวา วิธีการการแกไข
ปญหากอนเกิดเหตุการณ (Ex Ante Approach) คือ การคาดการณลวงหนา การกําหนดขอบเขตของ
การพิจารณาที่ชัดเจน และการตอบโตดวยมาตรการฉุกเฉินที่มีขอบเขตอยางเหมาะสมกอนที่
เหตุการณ “สถานการณฉุกเฉิน” ตาง ๆ จะเกิดขึ้น และไดบัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับกรณีของสถาน 
การณฉุกเฉินไวอยางละเอียด โดยใหความสําคัญในระดับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่มีการจําแนกลักษณะ
ของสถานการณฉุกเฉินประเภทตาง ๆ ไวในรัฐธรรมนูญของประเทศอยางชัดเจน 
 สําหรับในระดับพระราชบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงทั้ง 3 ฉบับ แมจะมีที่มาในตาง
ยุคตางสมัยกัน แตเมื่อพิจารณาถึงหลักการตาง ๆ ที่นํามาเปนเหตุผลของความมุงหมายในการ
ประกาศใชแลวจะมีลักษณะที่คลาย ๆ กัน แตจะมีความเขมขนในระดับของมาตรการการใชอํานาจที่
แตกตางกัน ดังนั้น ในการพิจารณาจัดลําดับความเขมขนของกฎหมายแตละฉบับ ผูวิจัยขอกําหนด
ประเด็นในการวิเคราะห ดังนี้ 1. ความหมายของคํานิยามและเงื่อนไขในการประกาศใช 2. องคกรที่มี
อํานาจในการประกาศใช 3. มาตรการการใชอํานาจ และ 4) ความรับผิดของเจาหนาที่ 
 1.  ความหมายของคํานิยามและเงื่อนไขในการประกาศใช 
 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ไมไดใหความหมายหรือคํานิยามคําวา
กฎอัยการศึกไว แตไดกําหนดเงื่อนไขในการประกาศใชกฎอัยการศึก คือ เมื่อเวลามีเหตุอันจําเปนเพื่อ
รักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักรแลว จะไดมี
ประกาศพระบรมราชโองการใหใชกฎอัยการศึกทุกมาตราหรือแตบางมาตรา คําวา “เหตุอันจําเปน” 
ในความหมายนี้คอนขางจะมีความหมายกวาง เปดโอกาสใหผูใชกฎหมายไดใชดุลพินิจในการพิจารณา
วาสิ่งที่ไดเกิดข้ึนในเวลานั้น ๆ เปนเหตุอันจําเปนหรือไม  
 ในการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ก็ได
กําหนดคํานิยามของคําวาสถานการณฉุกเฉิน คือ สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชน หรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทําใหประเทศหรือสวนหนึ่งสวนใด
ของประเทศตกอยูในภาวะคับขัน หรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวล
กฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม เมื่อพิจารณาประกอบกับหลักการและเหตุผลการประกาศใช
ทายพระราชกําหนดฯ ที่วา โดยที่กฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน (พ.ศ.
2495) ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติตาง ๆ ไมสามารถนํามาใชแกไขสถานการณที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐที่มีหลากหลายรูปแบบใหยุติลงไดโดยเร็ว รวมทั้งไมอาจนํามาใชใน
การแกไขปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะและการฟนฟูสภาพความเปนอยูของประชาชนที่ไดรับ
ความเสียหาย และเนื่องจากในปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ซึ่งมีความรายแรงมาก
ยิ่งขึ้นจนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต และกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ รวมทั้งทําใหประชาชนไดรับอันตรายหรือเดือดรอนจนไมอาจใชชีวิตอยางเปนสุข และ
ไมอาจแกไขปญหาดวยการบริหารราชการในรูปแบบปกติได จึงเห็นไดวาคําวาสถานการณอันกระทบ 
หรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ ใน
ความหมายตามพระราชกําหนดฉบับนี้ ก็มีความหมายกวางครอบคลุมทั้งภัยที่มาจากฝมือมนุษย เชน 
การกอการราย การรบหรือการสงครามเชนกัน รวมถึงภัยพิบัติท่ีมีมาจากธรรมชาติดวยเชนกัน 
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 สวนพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ไดใหคํานิยามคํา
วา “การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” คอื การดําเนินการเพื่อปองกัน ควบคุม แกไข และ
ฟนฟูสถานการณใด ที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่กอใหเกิดความไมสงบ
สุข ทําลาย หรือทําความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ ใหกลับสูสภาวะ
ปกติเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ เมื่อพิจารณาประกอบกับ
หลักการและเหตุผลการประกาศใชพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวที่วา โดยที่ปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับ
ความมั่นคงจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีหลากหลาย มีความรุนแรง รวดเร็ว สามารถขยายตัวจน
สงผลกระทบเปนวงกวาง และมีความสลับซับซอน จนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหงอาณา
เขต กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศและเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน 
ความหมายของสถานการณที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยที่กอใหเกิดความไมสงบสุข ทําลาย หรือทําความ
เสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ จนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพ
แหงอาณาเขตนั้น ก็ยังคงมีความหมายกวาง เพียงแตจํากัดคํานิยามและความมุงหมายถึงความ
เสียหายที่เกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคล อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ไดวางหลักการอยูบนพื้นฐานเปนกฎหมายพิเศษที่ใหอํานาจฝายบริหาร
กําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อแกไขสถานการณที่เปนภัยกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ใน
ระดับที่ยังไมมีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน จากการพิจารณาความหมายของกฎหมายความมั่นคงทั้ง 3 ฉบับ หากจะจําแนก
เหตุการณที่ไดรับการนิยามคําวา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” ในความหมายโดยรวมของระบบ
กฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศไทย พบวาเหตุการณที่จัดเปน
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะจะประกอบดวย 1. การรบหรือการสงคราม 2. การจลาจล 3. 
สถานการณอันจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะมีมาจากภายนอกหรือภายใน
ราชอาณาจักร 4. สถานการณอันสงผลกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน 
5. สถานการณที่เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ 6. สถานการณที่อาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของประเทศตกอยูในภาวะคับขัน 7. สถานการณที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 8. สถานการณภัยพิบัติสาธารณะ 9. สถานการณที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอัน
เกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่กอใหเกิดความไมสงบสุข ทําลาย หรือทําความเสียหายตอชีวิต 
รางกาย ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ จนอาจกระทบตอเอกราชหรือบูรณภาพแหงอาณาเขต  
 2.  องคกรทีม่อีํานาจในการประกาศใช 
 ในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ไดกําหนดใหเจาหนาที่ทหารเปนผูมี
อํานาจในการประกาศใชโดยเมื่อประกาศใชกฎอัยการศึกแลว เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเหนือ
เจาหนาที่ฝายพลเรือน ในสวนที่เกี่ยวกับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบ
เรียบรอย และเจาหนาที่ฝายพลเรือนตองปฏิบัติตามความตองการของเจาหนาที่ฝายทหาร ในขณะที่
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ไดกําหนดใหนายกรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจประกาศใช และในกรณีจําเปนคณะรัฐมนตรีอาจใหมี
การจัดตั้งหนวยงานพิเศษเปนการเฉพาะเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้เปนการชั่วคราวได 
สวน พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ไดกําหนดใหคณะรัฐมนตรี
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มีอํานาจมอบหมายใหคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
เปนผูรับผิดชอบในการปองกันและปราบปราม ระงับยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณการ
กระทําอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 3.  มาตรการในการใชอํานาจ 
 เมื่อพิจารณาถึงกรอบการใชอํานาจของกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงทั้ง 3 ฉบับ คือ ใน
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.
2551 จะพบวา มาตรการในการใชอํานาจที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในลักษณะ
ที่เหมือนกันทั้งสามฉบับม ีดังนี ้
 1)  หามบุคคลเขาไปหรืออยูอาศัยในเขตทองที่หรือพื้นที่ที่กําหนด 
 2)  หามใชเสนทางสาธารณะหรือเสนทางคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 
รวมทั้ง หามใชยานพาหนะ 
 3)  หามมี ครอบครองอาวุธ เจาพนักงานมีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดอาวุธ รวมทั้ง 
หามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน หามมีหรือใชเครื่องมือสื่อสาร 
 4)  หามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 สวนอํานาจหนาที่ที่พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
ไดใหไวแกเจาหนาที่ในสวนที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้นกวา
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มีดังนี ้
 5)  หามชุมนุม หรือมั่วสุมกัน หรือกระทําการใดอันเปนการยุยงใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอย 
 6)  หามการเสนอขาว การจําหนาย หรือทําใหแพรหลายซึ่งหนังสือพิมพ สิ่งพิมพ หรือสิ่ง
อื่นใดที่มีขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารทําให
เกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉินจนกระทบตอความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบรอย
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 7)  ใหอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กําหนด หรือหามผูใดเขไปในพื้นที่ท่ีกําหนด  
 8)  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยวาจะเปน ผูรวม
กระทําการใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน หรือเปนผูใช ผูโฆษณา ผูสนับสนุนการกระทําเชนวานั้น หรือ
ปกปดขอมูลเกี่ยวกับการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน  
 9)  ใหเจาพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหบุคคลใดมารายงานตัวตอ
พนักงานเจาหนาที่หรือมาใหถอยคําหรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ
ฉุกเฉิน 
 10)  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งตรวจคน รื้อ ถอน หรือทําลายซึ่งอาคาร สิ่ง
ปลูกสราง หรือสิ่งกีดขวาง ตามความจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ 
 11)  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ โทร
เลข โทรศัพท หรือการสื่อสารดวยวิธีอื่นใด 



337 

 12)  หามมิใหกระทําการใด ๆ หรือสั่งใหกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปนแกการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน 
 13)  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งหามมิใหผูใดออกไปนอกราชอาณาจักร 
 14)  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งการใหคนตางดาวออกไปนอกราชอาณาจักร 
 15)  ออกคําสั่งใหใชกําลังทหารเพื่อชวยเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจระงับ
เหตุการณรายแรง หรือควบคุมสถานการณใหเกิดความสงบโดยดวน 
 สวนการใชอํานาจที่พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 กําหนดใหมี
มากกวาการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีดังนี ้
 16)  เจาหนาที่ทหารมีอํานาจเหนือเจาหนาที่ฝายพลเรือนในสวนที่เกี่ยวกับการยุทธ การ
ระงับ การปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอย และเจาหนาที่ฝายพลเรือนตองปฏิบัติตาม
ความตองการของเจาหนาที่ฝายทหาร 
 17)  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาคดีอาญา ซึ่งกระทําความผิดในเขตที่ประกาศกฎอัยการศึก 
 18)  อํานาจในการเกณฑพลเมืองใหชวยกําลังทหารในกิจการปองกันพระราชอาณาจักร
หรือชวยเหลือเก้ือหนุนราชการทหาร 
 19)  อํานาจในการเกณฑยวดยาน สัตวพาหนะ เสบียงอาหาร เครื่องศาตราวุธ และ
เครื่องมือเครื่องใชจากบุคคลหรือบริษัทใด ๆ ซึ่งราชการทหารจําเปนตองใช 
 20)  อํานาจในการขับไลบุคคล ซึ่งไมมีภูมิลําเนาอาศัยเปนหลักฐานหรือเปนผูมาอาศัยใน
พื้นที่ตําบลนั้นเปนการชั่วคราว หากเจาหนาที่ฝายทหารมีความสงสัยอยางหนึ่งอยางใด หรืออาจกักตัว
บุคคลซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเปนราชศัตรูเพื่อการสอบถามหรือตามความจําเปนของราชการทหาร 
แตตองกักตัวไวไมเกิน 7 วัน 
 4.  ความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่ 
 ในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ไดบัญญัติหลักการคุมครองเจาหนาที่
ฝายทหาร ซึ่งไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 8 ถึงมาตรา 15 ดังที่ไดกลาว
มาขางตน แมจะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือบริษัทใด ๆ ก็ตาม ก็ไมตองรับผิดชดใช
คาเสียหายหรือคาปรับอยางใด ๆ เพราะถือวาเจาหนาที่ทหารไดปฏิบัติและดําเนินการไปเพื่อ
ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย อีกทั้งใหดํารงอยูดวยความ
เจริญรุงเรือง เปนอิสรภาพ และสงบเรียบรอยปราศจากศัตรูทั้งภายในและภายนอก หลักเกณฑ
ประการนี้หากพิจารณาเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศ จะเห็นวาเปนการไมสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสที่กําหนดไววา สิทธิที่จะไดรับการชดใชเยียวยาเปนสิทธิและเสรีภาพที่
รัฐไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ (Non-Derogable Rights and Freedoms) ได 
แมในยามที่เกิดสถานการณฉุกเฉินก็ตาม 
 ในขณะที่พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ไดใหความ
คุมครองแกพนักงานเจาหนาที่ เชนกัน โดยกําหนดวาพนักงานเจาหนาที่และผูมีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย 
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในการระงับ หรือปองกันการกระทําผิดตามกฎหมาย หากเปนการกระทําที่
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สุจริต ไมเลือกปฏิบัติและไมเกินสมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปน แตไมตัดสิทธิผูไดรับความ
เสียหายที่จะเรียกรองคาเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที ่
 สวนความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 กฎหมายไดกําหนดใหประชาชนผูสุจริตและไดรับความเสียหาย จากการใช
อํานาจของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อปองกัน ปราบปราม 
ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให      
กอ.รมน.จัดใหผูนั้นไดรับการชดเชยคาเสียหายตามควรแกกรณีตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะของประเทศไทยในดานการนิยามความหมายที่มีลักษณะเปนการใหคํานิยามที่กลาวถึง
สาเหตุหรือที่มาของภัยคุกคามอยางกวาง ๆ โดยพยายามใหมีความครอบคลุมทุก ๆ เหตุการณที่คาด
วาจะเปนภัยคุกคามความมั่นคงของรัฐ แตจะไมรวมเหตุการณทางดานเศรษฐกิจเขาเปนภัยคุกคามนี้
ดวย และใชถอยคําที่คลุมเครือเปดกวางใหผูใชกฎหมายไดใชดุลพินิจตีความ อีกทั้งองคกรที่มีอํานาจ
ในการประกาศใชคือ ฝายบริหารเปนผูพิจารณาและตัดสินใจในการประกาศใชแตฝายเดียวโดยไมมี
การถวงดุลและตรวจสอบจากองคกรของรัฐอื่น ๆ เชน องคกรนิติบัญญัติซึ่งเปนผูแทนมาจาก
ประชาชน ลักษณะประการเชนนี้จะสงผลใหฝายบริหารมีอํานาจที่จะเลือกใชกฎหมายฉบับใดก็ไดหรือ
อาจจะใชหลายฉบับในขณะเดียวกันไดอยางอิสระ ขึ้นอยูกับวามาตรการตามกฎหมายพิเศษที่
ประกาศใชทับซอนกันหลายฉบับนั้น มาตรการใดที่ใชแลวจะกอใหเกิดเปนประโยชนแกฝายตน
มากกวา โดยไมไดคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนวาจะไดรับความเดือดรอนมากนอยเพียงใด 
เชน กรณีที่มีการประกาศกฎอัยการศึกตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และ
มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 ในเวลาเดียวกันและในพ้ืนที่เดียวกัน บุคคลผูถูกจับตามอํานาจของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 
ซึ่งโดยหลักแลวควรไดรับการปลอยตัวภายใน 7 วัน แตกลับกลายเปนวาเมื่อกักตัวครบ 7 วันแลว ยัง
ไมพบการกระทําผิด เจาหนาที่ก็จะมาขอออกหมายในฐานะ “ผูตองสงสัย” วาเปนผูที่เกี่ยวของกับการ
กอความไมสงบแทน ซึ่งเปนอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินไดอีก 
30 วัน อันเปนชองทางในการสนับสนุนใหเกิดแนวปฏิบัติวาเจาหนาที่สามารถใชกฎหมาย 2 ฉบับ
ควบคุมตัวบุคคลไดนานถึง 37 วัน ทั้ง ๆ ที่ควรจะเปนเพียง 7 วันตามกฎอัยการศึก หรือ 30 วันตาม
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน แลวแตกรณี กอใหเกิดผลดังที่ Oren Gross 
and Fionnuala Ní Aoláin ไดเคยกลาวไววา “ถอยคําของกฎหมายที่มีเนื้อหากํากวม มีหลายความ 
หมาย และมีความคาบเกี่ยวกันระหวางการจําแนกประเภท สงผลใหเกิดการใชถอยคํา ‘ที่ทําใหเกิด
การเลือกใช. . .ซึ่งคอนขางจะเปนประเด็นในทางการเมือง’. . .”660 
 นอกจากนั้น หากจะพิจารณาจัดลําดับความเขมขนของมาตรการการใชอํานาจในสถานการณ
ฉุกเฉินที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนของกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับความมั่นคงทั้ง

                                                           
660Oren Gross and Fionnuala Ní Aoláin, op. cit., p. 45 
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สามฉบับโดยเรียงลําดับจากนอยไปหามาก เราสามารถที่จะจัดเรียงลําดับจากกฎหมายที่มีความ
เขมขนนอยที่สุดคือ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ที่ไดวาง
หลักการอยูบนพื้นฐานเปนกฎหมายพิเศษที่ใหอํานาจฝายบริหารกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อแกไข
สถานการณที่เปนภัยกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในระดับที่ยังไมมีความจําเปนตอง
ประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน และไมมี
บทบัญญัติที่กําหนดใหมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการกอนการใชบังคับ ลําดับ
ตอไปก็คือ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่ใหอํานาจรัฐในการ
ประกาศใชเมื่อเกิดเหตุที่อาจกระทบตอความสงบเรียบรอย หรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือ
สวนหนึ่งของประเทศอยูในภาวะคับขัน หรือมีการกระทําผิดเกี่ยวกับการกอการราย มีการใชกําลัง
ประทุษรายตอชีวิต ทรัพยสิน การรบ สงคราม หรือภัยพิบัติสาธารณะ ฯลฯ สวนกฎหมายที่มีลําดับ
ความเขมขนของการใชอํานาจและมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากที่สุดคือ 
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ที่ใหอํานาจรัฐเมื่อมีเหตุจําเปน เพื่อรักษาความ
เรียบรอยจากภัยที่มีมาทั้งจากภายนอกหรือภายในประเทศ เชน เมื่อมีสงครามหรือเกิดการจลาจลขึ้น 
ลักษณะของการตรากฎหมายพิเศษหลาย ๆ ฉบับที่มีความเขมขนของมาตรการการใชอํานาจที่
แตกตางกันและเปดโอกาสใหผูใชกฎหมายเลือกที่จะใชไดอยางอิสระ โดยปราศจากการพิจารณา
ตรวจสอบทบทวนการกระทําไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติหรือฝายตุลาการ อีกทั้ง กฎหมายบางฉบับยัง
ยกเวนความรับผิดใหแกเจาหนาที่ของรัฐอีกดวย ดังนั้น ดวยลักษณะในประการดังกลาวเหลานี้ จึง
เทากับเปนการสราง “กฎเกณฑเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินที่มีลําดับความเขมขนที่ตางระดับกันและ
สามารถเลื่อนระดับได” (A Sliding Scale of Emergency Regime) กฎเกณฑนี้อาจเปนการสงเสริม
ใหรัฐบาลหรือฝายบริหารพึ่งพาสถานการณฉุกเฉินบางลักษณะที่มีลําดับความเขมขนของการใช
อํานาจนอยที่สุดกอนอยางไมลังเล เพราะวาความเขาใจที่วาสถานการณฉุกเฉินประเภทนี้ไมคอย
เครงครัดที่จะทําการประกาศ “ทําใหผานกระบวนการยอมรับจากสภานิติบัญญัติ ศาล และ
สาธารณชนโดยทั่วไปอยางไมลังเลไดงายขึ้น”661 อันตรายที่เกิดจากประการเชนนี้อยูตรงที่วา สิ่งนี้
สามารถทําใหประชาชนไดมีโอกาสคุนชินกับสภาพแวดลอมที่จะอยูอาศัยกับประเภทของสถานการณ
ฉุกเฉินเชนนี้กอน และทันทีที่สถานการณฉุกเฉินนี้ไดกลายเปนสิ่งที่ยอมรับกันในฐานะที่เปนวิถีชีวิต
ปกติ ก็จะเปนการงายมากขึ้นสําหรับรัฐบาลหรือฝายบริหารที่จะยกระดับ (Upgrade) ไปสูกฎเกณฑ
วาดวยสถานการณฉุกเฉินในระดับของการใชอํานาจและมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพท่ีสูงขึ้น662   

                                                           
661Ibid., pp. 45-46.  
662Ibid., p. 46.  



 
บทท่ี 6 

 
การศึกษาวิเคราะหระบบกฎหมายพิเศษวาดวย 
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศไทย 

 
 การศึกษาวิเคราะหการใชบังคับระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของ
ประเทศไทยในบทนี้  ไมวาจะเปนบทบัญญัติของกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญหรือระดับ
พระราชบัญญัติ ในฐานะที่บทบัญญัติของระบบกฎหมายพิเศษเหลานี้ยังคงมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน 
ผูวิจัยจะไดนําหลักความไดสัดสวนหรือหลักความพอสมควรแกเหตุ (Principle of Proportionality) 
อันเปนหลักกฎหมายทั่วไปที่มีความมุงหมายในการนํามาใชเพื่อจํากัดการใชอํานาจรัฐและคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคล โดยเฉพาะเปนหลักพื้นฐานที่สําคัญของหลักความเปนนิติรัฐในการ
ตรวจสอบการกระทําของรัฐมิใหมีการใชอํานาจอยางอําเภอใจ ซึ่งประกอบดวยหลักที่สําคัญ 3 
ประการ ไดแก หลักความเหมาะสม (Principle of Suitability) หลักความจําเปน (Principle of 
Necessity) และหลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ (Principle of Proportionality in 
the Narrow Sense) มาเปนหลักในการวิเคราะห เนื่องจากระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะ ในระดับพระราชบัญญัตินั้น จะมีเรื่องของการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินที่มีผล
ตอการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ที่แตกตางกันไปตามความรุนแรงหรือความเขมขนในแต
ละสถานการณ สวนในกฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะในบริบทของหลักการเลี่ยงหรือระงับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉินนั้น (The Proportionality 
Principle in the Context of Derogation from Obligations in a State of Emergency) หลั ก
ความไดสัดสวนหรือหลักพอสมควรแกเหตุนี้มีคาเทากับเปนหลักกฎหมายทั่วไป และมีองคประกอบ
สําคัญที่มีความสัมพันธกัน นั่นก็คือ องคประกอบดานความรุนแรง (Severity) องคประกอบดาน
ระยะเวลา (Duration) และองคประกอบดานขอบเขตเนื้อหา (Material Scope)663 ของมาตรการ
การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน หลักความไดสัดสวนหรือหลักความพอสมควรแกเหตุดังกลาวนี้ได
ถูกนําไปปรับใชกับบทบัญญัติในขอ 15 ของอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
(ECHR) เชนเดียวกับในขอ 4 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(ICCPR) ซึ่งทั้งสองบทบัญญัติในเอกสารสนธิสัญญาระหวางประเทศดังกลาวนี้ ไดกําหนดไวเปน
พื้นฐานวา รัฐที่จะดําเนินการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
สถานการณฉุกเฉิน (A Derogating State) จะตองตรวจสอบใหมีความมั่นใจในสองประการ ดังนี้ 

                                                           

 663Marc-André Eissen, “The Principle of Proportionality in the Case-Law of the 
European Court of Human Rights,” In The European System for the Protection of 
Human Rights, R. St J. Macdonald, F. Matscher and H. Petzold, eds. (Dordrecht, 
Boston: Martinus Nijhoff, 1993), pp. 125-137. 
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ประการแรก รัฐที่จะทําการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน
ไดรับการเรียกรองใหกําหนดวา สถานการณพิเศษของสงคราม หรือสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ    
อื่น ๆ ที่คุกคามความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาตินั้น จะตองมีอยู เปนจริงโดยทั่วไป 
(Exceptional Circumstances of War or Other Public Emergency Threatening the Life of 
the Nation do in Fact Prevail) (ประเด็นการกําหนดสถานการณฉุก เฉินสาธารณะ ‘the 
designation issue’) และประการที่สอง มาตรการตาง ๆ ที่ไดนํามาใชอันเปนผลมาจากสถานการณ
ฉุกเฉินเชนวานี้ จะตองกระทําในขอบเขตเทาที่จําเปนโดยเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ 
(To the Extent Strictly Required by the Exigencies of the Situation) (ป ร ะ เ ด็ น ก า ร ใ ช
มาตรการในการแทรกแซง ‘The Interference Issue’)664 
 หลักเกณฑสองประการสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 
           ประการแรก การกําหนดวาสถานการณใดเปนสถานการณสงครามหรือสถานการณฉุกเฉินที่
เปนกรณีพิเศษ หรือที่เรียกวา The ‘Designation Issue’ นั้น ถึงแมทั้งในอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิ
มนุษยชน (ECHR) และในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 
ตางก็ไมไดกําหนดคํานิยามที่ชัดเจนหรือคําศัพทเฉพาะของคําวา สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ ซึ่ง
กําลังคุกคามความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ (Public Emergency Threatening the Life 
of the Nation) เอาไว แตคณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป (European Commission 
of Human Rights: ECrtHR) ซึ่งเปนองคกรที่ทําหนาท่ีกํากับดูแลและไดรับการจัดตั้งภายใตอนุสัญญาฯ 
นี้ไดตีความโดยยึดหลักการตีความตามความหมายธรรมดาและที่เปนธรรมเนียมปฏิบัติ (Natural and 
Customary) ตามที่ไดรับการยึดถือเปนหลักในการแปลความสนธิสัญญา ดังนั้น ในการกําหนดความ 
หมายคําวา สถานการณฉุกเฉินสาธารณะตามขอ 15 แหงอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
สามารถจะนําไปใชกับกรณีที่จะเกิดขึ้นภายใตกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองไดดวยเชนกัน เนื่องจากมีขอความที่บัญญัติไวเหมือนกัน คณะกรรมาธิการฯ จึงกําหนด
วา สถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่รัฐภาคีจะพิจารณาตัดสินใจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณี
ตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน จะตองประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ประการ ดังนี้ 
 1.  สถานการณนั้นจะตองเกิดข้ึนจริงหรือกําลังใกลจะเกิดข้ึน (Actual or Imminent) 
 2.  ผลกระทบของสถานการณนั้นจะตองมีผลตอประเทศโดยรวม 
 3.  ความตอเนื่องของการดําเนินชีวิตที่เปนระบบของชุมชนจะตองถูกคุกคาม665 

                                                           
664Stephen Tierney, “Determining the State of Exception: What Role for 

Parliament and the Courts?,” Modern Law Review 68, 4 (July 2005): 668. 
665กรรมาธิการบางทานไดใหเหตุผลวา เมื่อองคกรตาง ๆ ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่อยางเปน

ปกติ ก็เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาไมมีภัยคุกคามอันรายแรงตอความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ 
และเมื่อนั้นมาตรการฉุกเฉินที่ไดนํามาใชก็จะเปนสิ่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย อยางไรก็ตาม เสียงสวน
ใหญของคณะกรรมาธิการฯ ก็ไมไดคลอยตามการใหเหตุผลประการนี้ ในทางปฏิบัติ เกณฑประการที่
สองและเกณฑประการที่สามทั้งสองเกณฑนี้ โดยทั่วไปก็มักจะไดรับการนํามาใชในลักษณะคอนขางจะ
ยืดหยุน 
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 4.  ภาวะวิกฤติหรืออันตรายจะตองเปนกรณีพิเศษ ซึ่งมาตรการตาง ๆ หรือขอจํากัดปกติ
ธรรมดาที่ไดรับการอนุญาตโดยอนุสัญญาฯ เพื่อการธํารงไวซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ ดาน
สาธารณสุข หรือความสงบเรียบรอยสาธารณะนั้น ไมเพียงพอตอการแกไขปญหานั้นได 

สวนประการที่สอง ขอกําหนดพื้นฐานสําหรับมาตรการใด ๆ ที่รัฐภาคีจะนํามาใชอันเปนการ
เลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน ตาม
อนุสัญญายุโรปฯ และกติการะหวางประเทศฯ (ประเด็นการใชมาตรการในการแทรกแซง The 
‘Interference Issue’) นั้น จะตองเปนมาตรการที่ไดรับการกําหนดไววา ตองกระทําภายในขอบเขต
เพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ กลาวคือ มาตรการที่นํามาใชตอง
ยึดหลักความไดสัดสวนโดยเครงครัด ซึ่งจะตองปฏิบัติตามขอกําหนด 5 ประการ ดังนี ้
 1. มาตรการตาง ๆ จะตองนํามาใชภายในขอบเขตเพียงเทาที่จําเปน กลาวคือ การกระทํา
ใด ๆ ที่กระทําภายใตกฎหมายธรรมดาและจําตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีตอกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศนั้น ไมเพียงพอท่ีจะจัดการตอภัยคุกคาม 
 2. มาตรการตาง ๆ ที่จะนํามาใชจะตองมีความเกี่ยวเนื่องกับสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
กลาวคือ มาตรการเหลานั้นจะตองมีความชัดเจนเพียงพอวา (Prima Facie) เหมาะสมในการบรรเทา
ใหวิกฤติการณหรือภัยที่คุกคามนั้นลดนอยลง 
 3.  มาตรการตาง ๆ จะตองถูกนํามาใชตราบเทาที่มีความจําเปนเทานั้น กลาวคือ จะตอง
นํามาใชเปนกําหนดระยะเวลาเพียงชั่วคราว (Temporal Limit) 

4. ความเขมขนของมาตรการตาง ๆ ที่นํามาใชที่เปนการเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ จะตองไดสัดสวนกับความรุนแรงของภัยที่คุกคาม กลาวคือ สิทธิซึ่งจะไดรับ
การนํามาตกลงประนีประนอมกันมากขึ้นเทาใด หากเปนสิทธิขั้นพื้นฐานและเปนสิทธิที่มีความสําคัญ 
กย็ิ่งตองเพิ่มการตรวจสอบอยางละเอียดโดยใกลชิดและเขมงวดมากข้ึนเทานั้นดวย 

5. ระบบปองกันที่มีประสิทธิภาพจะตองนํามาใช เพื่อหลีกเลี่ยงการใชอํานาจรัฐใน
สถานการณฉุกเฉินโดยมิชอบ ที่ใดก็ตามที่นํามาตรการการควบคุมตัวในทางบริหาร (Administrative 
Detention) มาใช องคกรอิสระระดับชาติตาง ๆ โดยเฉพาะองคกรนิติบัญญัติ และองคกรตุลาการ  
สามารถเขาไปตรวจสอบเปนปกติได 
  ดังนั้น การวิเคราะหการใชบังคับระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ
ของประเทศไทยดังกลาว ผูวิจัยอาจแยกการวิเคราะหภายใตองคประกอบสําคัญของหลักความได
สัดสวนในกรอบของการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้ คือ 1. 
ประเด็นความหมายของสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 2. ประเด็นเงื่อนไขและวิธีการในการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 3. ประเด็นมาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 4. 
ประเด็นขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุด และ 5. ประเด็นการควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉิน  
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6.1  ความหมายสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
 
 6.1.1  ในระดับรัฐธรรมนูญ 
 ในประเด็นของความหมายคําวาสถานการณฉุกเฉินสาธารณะควรจะมีการกําหนดคํานิยามไว
เชนไร จึงจะเปนการสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศ หากพิจารณาตาม
เกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะเปนระดับอนุสัญญาระหวางประเทศหรือระดับ
ภูมิภาคก็ตาม ตางก็ไมไดใหคํานิยามของคําวา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” นั้น วาหมายถึง
สถานการณเชนใดเปนสถานการณฉุกเฉินสาธารณะไวเปนการแนนอนและชัดเจนเพียงพอที่จะใหรัฐ
ภาคีไดนําไปบัญญัติกําหนดไวเปนหลักการในรัฐธรรมนูญ เพียงแตบัญญัติไวดวยขอความทั่วไปวา “ใน
ยามที่เกิดสถานการณฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ. . .” (In 
Time of Public Emergency which Threatens the Life of the Nation. . .) อยางไรก็ตาม ก็ได
มีการตีความและอธิบายความหมายเพิ่มเติมจากองคกรที่เก่ียวของ โดยการวางหลักเกณฑไวกวาง ๆ 4 
ประการ ในการที่รัฐภาคีจะใชดุลพินิจในการพิจารณาวามีสถานการณฉุกเฉินสาธารณะเกิดขึ้นหรือไม 
ดังนี้ 
 ประการแรก ภาวะฉุกเฉินจะตองเปนพฤติการณที่มีความรายแรงเปนอยางมาก ซึ่งเกิดขึ้นอยู
จริงหรือใกลจะเกิดขึ้น 
 ประการที่สอง ภาวะฉุกเฉินนั้นจะตองคุกคามตอวิถีชีวิตที่เปนระบบของชุมชน เอกราชทาง
การเมือง หรือบูรณภาพแหงดินแดน หรือการดํารงอยูหรือการดําเนินการขั้นพื้นฐานของสถาบันสําคัญ
ตาง ๆ ที่จําเปนตอการใหความคุมครองและปกปองสิทธิมนุษยชนที่เชิดชูไวในกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 ประการที่สาม ภาวะฉุกเฉินดังกลาวจะตองมีผลกระทบตอประชากรทั้งหมดของประเทศหรือ
ประชากรทั้งหมดในพื้นที่ที่จะนําเอามาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอ
การคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉินไปใช 
 ประการที่สี่ วิกฤติการณหรือภยันตรายนั้น จะตองเปนกรณีพิเศษ (Exceptional) ที่มาตรการ
ตาง ๆ ในระบบปกติ หรือขอจํากัดตาง ๆ ที่ไดรับอนุญาตจากสนธิสัญญาฯ ไมเพียงพอตอการธํารงไว
ซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ สุขภาพอนามัย และความสงบเรียบรอย 
 เมื่อเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศไดเปดโอกาสใหรัฐภาคีใชดุลพินิจในการ
พิจารณากําหนดความหมายสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ จากหลักเกณฑ 4 ประการดังกลาวจึงไดมี
การใหคํานิยามดวยถอยคําที่หลากหลายกัน หากรวบรวมความหมายของสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ ก็มักจะพบในรูปแบบที่ใชถอยคําตาง ๆ กัน อาทิ
ใชคําวา A State of Emergency, A State of Martial Law, A State of Siege, A State of Alert, 
A State of Public Danger, A State of Defense, A State of Prevention of Internal War, A 
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State of Suspension of Guarantees หรือ A State of Special Powers เปนตน666 การใหคํา
นิยามคําวาสถานการณฉุกเฉินสาธารณะในลักษณะเชนนี้  Professor Krzysztof Wójtowicz 
ศาสตราจารยประจําคณะวิชากฎหมายระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย Wrocław สาธารณรัฐโปแลนด
ไดอธิบายวา “ไมมีประโยชนอะไรที่จะกําหนดสถานการณตาง ๆ ไวเปนการเฉพาะ และเปนไปไมไดที่
เราจะสามารถทํานายภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาไดทั้งหมด เมื่อเปนเชนนี้ เนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญจําเปนตองใชถอยคําโดยทั่วไปในลักษณะที่สามารถครอบคลุมภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได
ทุก ๆ ประเภท ในขณะเดียวกัน ก็จะตองพยายามหลีกเลี่ยงความเปนไปไดที่อาจจะเกิดการประเมิน
สถานการณตามอําเภอใจโดยสิ้นเชิง”667 อยางไรก็ตาม หากจะทําการสรุปสังเคราะหถึงวิธีการการให
คํานิยามของระบบกฎหมายตางประเทศในประเทศเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือหลักความเปนนิติรัฐที่ได
บัญญัติไวในกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญหรือระดับพระราชบัญญัติในปจจุบัน ก็สามารถจําแนกวิธีการ
ดังกลาวนี้ออกไดเปน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบแรก คือ การใหคํานิยามความหมายสถานการณฉุกเฉินโดยระบุถึงสาเหตุหรือที่มา
ของเหตุการณ (Cause) ที่กอใหเกิดเปนภัยคุกคาม กับรูปแบบที่สอง คือ การใหคํานิยามในลักษณะที่
มุงเนนผลที่เกิดขึ้น (Effects) หรือผลกระทบ (Impacts) ของเหตุการณซึ่งเปนภัยคุกคามตอชีวิตและ
ความเปนอยูของมนุษยอยางรายแรง ดังปรากฏตามตัวอยางของทั้งสองรูปแบบ ดังนี้ 
 ตัวอยางของการใหคํานิยามความหมายสถานการณฉุกเฉินในรูปแบบแรกโดยระบุถึงสาเหตุ
หรือที่มาของเหตุการณ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีหรือที่เรียกกันวากฎหมาย
พื้นฐาน (Basic Law for the Federal Republic of Germany) ไดกําหนดใหที่มาของสถานการณ
ฉุกเฉินแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ประเภทแรก ไดแก สถานการณฉุกเฉินภายใน (The 
Internal State of Emergency) เปนสถานการณที่ครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติ อุบัติเหตุที่มีความ
รุนแรง ภัยคุกคามความสงบเรียบรอยของสังคมเสรีประชาธิปไตยในสหพันธรัฐ หรือภยันตรายที่เกิด
ตอความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของสาธารณะ และประเภทที่สอง ไดแก สถานการณฉุกเฉิน
ภายนอก (The External State of Emergency) ซึ่งอาจแบงเปนประเภทยอย ๆ สถานการณที่มี
ความรุนแรงมากที่สุด คือ สถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of Defence) เปน
สถานการณเมื่อสหพันธรัฐตองตกอยูภายใตการโจมตี หรือมีภัยคุกคามที่กําลังจูโจมโดยกองกําลังติด
อาวุธ และสถานการณในภาวะตึงเครียด (State of Tension) เปนสถานการณที่ครอบคลุมสภาพที่
เกิดขึ้นกอนสถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกันตนเอง อยางเชน สถานการณที่กําลังใกลจะเปนสงคราม
กลางเมือง (Civil War) หรือการเตรียมพรอมเพ่ือทําสงครามระหวางประเทศ เปนตน 

                                                           
666Subrata Roy Chowdhury, The Rule of Law in a State of Emergency-The 

Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency 
(London: Printer Publishers, 1989), p. 12. 

667Krzysztof Wójtowicz, “Emergency Powers in the Constitutions of States in 
Central and Eastern Europe,” In Human Rights and the Functioning of the 
Democratic Institutions in Emergency Situations (Strasbourg: Council of Europe 
Publishing, 1997), p. 25.  
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  สวนในรูปแบบที่สอง การใหคํานิยามความหมายสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ เปนการระบุ
ในลักษณะที่มุงเนนผลที่เกิดขึ้น (Effects) หรือผลกระทบ (Impacts) ของเหตุการณหรือสถานการณ
วา สถานการณใดก็ตามที่มีผลกระทบตอชีวิต หรือความเปนอยูของมนุษยอยางรายแรง ไมวาจะเปน
สถานการณที่เกิดจากฝมือมนุษยหรือแมแตจะเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ตาม ก็จัดวาเปน
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะตามความหมายนี้ทั้งหมด ไดแก ในสหราชอาณาจักร (United 
Kingdom) การใหคํานิยามของคําวา “สถานการณฉุกเฉิน” นั้น จะปรากฏอยูในพระราชบัญญัติการ
บริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 (Civil Contingencies Act 2004) ซึ่งไดใหความหมายคําวา
สถานการณฉุกเฉินไวอยางกวางขวางวาหมายถึง 1. เหตุการณและสถานการณซึ่งคุกคามกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรุนแรงตอสวัสดิการของมนุษย หรือ 2. ตอสิ่งแวดลอม หรือ 3. สงคราม หรือลัทธิ
กอการราย ซึ่งคุกคามกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอความมั่นคง อาจกลาวไดวา ความหมาย
ของสถานการณฉุกเฉินตามนัยนี้เขียนดวยตรรกะในลักษณะของขอยกเวนบางประการจากบรรทัด
ฐานทั่วไป กลาวคือ การนิยามความหมายในลักษณะนี้มุงเนนไปที่ผลกระทบ (Impacts) และผลที่
เกิดขึ้น (Effects) ของเหตุการณมากกวาสาเหตุ (Cause) ของเหตุการณ เชน เหตุการณหรือ
สถานการณที่คุกคามกอใหเกิดความเสียหายตอสวัสดิการของมนุษยนั้น รวมถึงอาจเปนสาเหตุที่
กอใหเกิด 1. การสูญเสียชีวิตมนุษย 2. การเจ็บปวยหรือบาดเจ็บของมนุษย 3. การไรที่อยูอาศัย 4. 
ความเสียหายตอทรัพยสิน 5. การทําลายแหลงเงิน อาหาร น้ํา พลังงาน หรือเชื้อเพลิง 6. การทําลาย
ระบบการสื่อสารคมนาคม 7. การทําลายอุปกรณอํานวยความสะดวกในการขนสง 8. การทําลาย 
บริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพและ เหตุการณหรือสถานการณที่คุกคามกอใหเกิดความเสียหายตอ
สิ่งแวดลอมนั้น รวมถึงอาจเปนสาเหตุที่กอใหเกิด 1. การปนเปอนของดิน น้ํา อากาศดวยสารชีวภาพ 
สารเคมี หรือสารกัมมันตรังสี หรือ 2. การทําลายหรือความพินาศของชีวิตพืช และชีวิตสัตว โดย
ลักษณะที่เปนเชนนี้ก็เนื่องมาจากมีการสันนิษฐานวา สาเหตุและประเภทของเหตุการณนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดในอนาคต ขณะที่ประเภทของผลกระทบ (Impacts) หรือผลที่เกิดขึ้น (Effects) ของ
เหตุการณ จะเปนการใหคํานิยามโดยทั่ว ๆ ไปที่มีความหมายที่ครอบคลุมสถานการณฉุกเฉินที่มี
ลักษณะที่แตกตางกันมากกวาและไมมีการเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตาม ก็มีขอพิจารณาวา หากการให
ความหมายที่ละเอียดจนเกินไปจนบางความหมายก็อาจมีลักษณะความรุนแรงที่มีผลกระทบไมเทา
เทียมกับคํานิยามสถานการณฉุกเฉินตามเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศ อาทิ ขอความ
คําวา “การหยุดชะงักแหลงเงิน อาหาร น้ํา พลังงานหรือเชื้อเพลิง ระบบการสื่อสารคมนาคม อุปกรณ
อํานวยความสะดวกในการขนสง รวมถึง บริการที่เก่ียวของกับสุขภาพ” 
 สวนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนั้น ไดกําหนดไวเพียงแตวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีมี
เหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได โดยบัญญัติใหฝายบริหารมีอํานาจในการ
ตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติและการประกาศใชกฎอัยการศึกเทานั้น แต
ไมไดมีบทบัญญัติในมาตราใดที่จะใหคํานิยามอยางเปนทางการวาสถานการณฉุกเฉินนั้นควรมี
ความหมายวาอยางไร มีสาเหตุหรือมีที่มาจากอะไร หรือลักษณะเชนไรจึงจะเปนสถานการณฉุกเฉินที่
มีผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูอยางรายแรงและเพียงพอที่จะสามารถดําเนินการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินได รวมทั้งกรอบของการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินประการอื่น ๆ อาทิ 
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการประกาศ การกําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุด การขอขยาย
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ระยะเวลาการสิ้นสุดออกไป และการควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายระหวางประเทศไดกําหนดไว  
 การตราพระราชกําหนดใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติของฝายบริหารนี้เกิดจากการยอมรับ
ของสังคมปจจุบันวากิจการตาง ๆ ของรัฐมีมาก อีกท้ังยังมีความสลับซับซอน รวมถึงเปนกรณีที่มีความ
จําเปนโดยสภาพของเรื่องเองที่จะตองมอบอํานาจใหแกฝายบริหารในการตรากฎหมายแทนฝายนิติ
บัญญัติ อยางไรก็ตาม มีขอที่ควรตระหนักอยูเสมอวา อํานาจหนาที่ในการตรากฎหมายโดยหลักทั่วไป
ก็ยังคงเปนของฝายนิติบัญญัติ การใชอํานาจนิติบัญญัติของฝายบริหารนี้เปนเพียงขอยกเวนในเพียง
บางสถานการณเทานั้น 
 รูปแบบการตราพระราชกําหนดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนั้น หากพิจารณาตาม
การจําแนกประเภทรูปแบบการใหความชวยเหลือ (Models of Accommodation) เมื่อเกิดกรณี
ฉุกเฉินหรือมีเหตุการณภัยพิบัติสาธารณะ ตามแนวคิดของนักวิชาการ Oren Gross and Fionnuala 
Ní Aoláin แลว สามารถจัดประเภทการตราพระราชกําหนดใหอยูในรูปแบบบริบทเชิงเปรียบเทียบ
สมัยใหม : การใหความช วยเหลือ 3 รูปแบบ (The Modern Comparative Context: Three 
Categories of Accommodation) โดยอยูในหมวดหมูของการใหความชวยเหลือทางรัฐธรรมนูญ 
(Constitutional Accommodation) ซึ่งหลักการประเภทนี้วางอยูบนขอสมมติฐานพื้นฐานของการ
จําแนกชั่วคราวระหวางสภาวะฉุกเฉิน (Emergency) กับสภาวะปกติ (Normalcy) ซึ่งเมื่อเกิด
สถานการณฉุกเฉิน รัฐธรรมนูญก็ไดจัดเตรียมกรอบการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญไวเปนการลวงหนา 
อันมีแนวคิดที่เปนพื้นฐานมาจากสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมานานในรูปแบบของการใชอํานาจเผด็จการโดย
รัฐธรรมนูญ (Constitutional Dictatorship) เพื่อการแกไขปญหายามที่บานเมืองโรมันตองเผชิญกับ
วิกฤติการณ แตอาจจะมีความแตกตางกันในวิธีการปฏิบัติ ไดแก โดยหลักการของรูปแบบของโรมัน 
(Roman Model) ในอดีต การตรวจสอบและถวงดุลผูเผด็จการโรมันจะขึ้นอยูกับหลักการแบงแยก
อํานาจ โดยการแบงแยกหนาที่การทํางาน (Division of Labor) กลาวคือ การพิจารณาวามีเหตุการณ
เปนสถานการณฉุกเฉินเปนหนาที่ของสภาซีเนต แตอํานาจในการแตงผูเผด็จการเปนของกงสุลคนใด
คนหนึ่งซึ่งเปนฝายบริหาร สวนการใชอํานาจพิเศษเพ่ือแกไขปญหาวิกฤติเปนของผูเผด็จการโรมัน 
 หลักการดังกลาวขางตน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดนํามาใชโดยกําหนดใหเปน
อํานาจของคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายบริหาร เปนผูริเริ่มเมื่อพิจารณาเห็นวาสถานการณที่เกิดขึ้นเปน
กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได สามารถที่จะตราพระราชกําหนดซึ่งมีคา
บังคับดังเชนพระราชบัญญัติได โดยกําหนดวัตถุประสงคในการตราพระราชกําหนดไววาตองเปนไป
เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ เพื่อเปนกลไกทางกฎหมายของฝาย
บริหารในการแกไขปญหาและระงับวิกฤตการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง และนําความสงบสุขกลับคืน
มาสูภาวะปกติใหไดอยางรวดเร็ว อยางเชน พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแกผูกระทําความผิดเนื่องใน
การชุมนุมกันระหวางวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2535 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2535 พ.ศ.2535 
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินค.ศ.2548 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.
2558 หรือพระราชกําหนดการบินพลเรือนแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 ฯลฯ เปนตน 
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 นอกจากการตราพระราชกําหนดเพื่อเปนกลไกหรือเครื่องมือของฝายบริหารในการรักษา
ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะแลว ประเทศไทยก็ยังมีความจําเปนที่จะพึ่งพา
การตราพระราชกําหนดเพื่อเปนกลไกทางกฎหมายในการรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจอยาง
มากมายอีกดวย โดยเฉพาะนับแตปพ.ศ.2540 และจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยไดประสบปญหา
เศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรง เนื่องจากมีวิกฤตการณทางดานการเงินโดยตอเนื่อง รัฐตองกําหนด
มาตรการหลายประการเพือ่แกไขปญหาทางเศรษฐกิจ หนึ่งในมาตรการเหลานั้นก็คือ การตราพระราช
กําหนดเพื่อการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อนํามาใชจาย
ในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อไดมีผูรองคัดคานวาการตราพระราชกําหนดดังกลาวนี้ไมใช
กรณีจําเปนรีบดวนและไมสามารถกระทําไดเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญก็ไดมีคํา
วินิจฉัยสรุปในสาระสําคัญเกือบทั้งหมดวาเนื้อหาสาระสําคัญของพระราชกําหนดดังกลาวนั้นไมขัดตอ
รัฐธรรมนูญ อาทิ ในสมัยรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ก็ไดมีการตราพระราชกําหนดเกี่ยวกับการ
รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหลายฉบับ ไดแก ก) พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกู
เงินจากตางประเทศเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ พ.ศ.2541 ข) พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกู
เงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุน เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2541 
ค) พระราชกําหนด แกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศ
ไทย พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 พ.ศ.2541 และ ง) พระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ668 ก็ไดมีคําวินิจฉัยวา บทบัญญัติ
ในพระราชกําหนดทั้ง 4 ฉบับ ลวนแตมีความเกี่ยวของสัมพันธกับการแกปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ทั้งสิ้น โดยพระราชกําหนด 2 ฉบับแรกนั้น เปนการใหอํานาจกระทรวงการคลังโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจกูเงินในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยจากตางประเทศและในประเทศ เพื่อ
ใชจายในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ เสริมสรางสภาพคลองทางเศรษฐกิจที่มีปญหา การปรับ
โครงสรางแหลงเงินทุน สําหรับฉบับที่ 3 เปนการคุมครองและใหหลักประกันแกกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สวนฉบับที่ 4 เปนการเพิ่มทุนและใหอํานาจในการใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ ซึ่งการดําเนินการดวยมาตรการทั้งหลาย
ดังกลาวเหลานี้ ถือไดวาเปนกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ อันเปนการตราพระราชกําหนดในกรณีตามมาตรา 218 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) และตอมา ก็ไดมีการตราพระราชกําหนดในทํานองนี้อีกหลายฉบับ
ดวยกัน เชน พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ.2541 ในสมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก็ไดมีการตราพระราช

                                                           
668(นายเชาวน สายเชือ้) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นายโกเมน ภัทรภิรมย) ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ (นายจุมพล ณ สงขลา) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พลโทจุล อติเรก) ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ (นายชัยอนันต สมุทวณิช) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายประเสริฐ นาสกุล) ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ (นายมงคล สระฏัน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจินดา ยงสุนทร) ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ (นายสุวิทย ธีรพงษ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
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กําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ.2545 ดวยเชนกัน 
 ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ก็ไดมีการตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวง 
การคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 และไดมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎรเพื่อประธานสภาผูแทนราษฎรจะไดสงความเห็น
ดังกลาวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกําหนดดังกลาวไมเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง กลาวคือ ไมไดตราขึ้นเพื่อประโยชนในอันที่จะ
รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และไมเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิ
อาจจะหลีกเลี่ยงได ซึ่งตอมาศาลรัฐธรรมนูญ669 ก็ไดวินิจฉัยโดยมติเอกฉันทวา พระราชกําหนดให
อํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 ตราขึ้น
เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามรัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) มาตรา 184 วรรคหนึ่ง และเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิ
อาจจะหลีกเลี่ยงได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรคสอง  
  จนกระทั่ง ในสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ก็ไดมีการตราพระราชกําหนดเกี่ยว 
กับการรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจอีกหลายฉบับ ไดแก 1. พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวง 
การคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 2. พระราช
กําหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ.2555 3. พระราชกําหนดการใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ.2555 และ 4. พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหาร
หนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกู เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
พ.ศ.2555 ซึ่งตอมาก็ไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเสนอความเห็นตอศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยพระราชกําหนด 2 ฉบับ ไดแก พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกู
เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 และพระราชกําหนด
ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกู เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2555 วาเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรคหนึ่งและวรรคสอง
หรือไม ในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญ670 ก็ไดมีมติเอกฉันทวินิจฉัยวา พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวง 

                                                           
669(นายชัช ชลวร) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นายจรัญ ภักดีธนากุล) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

(นายจรูญ อินทจาร) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายเฉลิมพล เอกอุรุ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายนุ
รักษ มาประณีต) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายบุญสง กุลบุปผา) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นาย
วสันต สรอยพิสุทธิ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุพจน ไขมุกด) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอุดม
ศักดิ์ นิติมนตรี) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

670(นายวสันต สรอยพิสุทธิ์) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นายเฉลิมพล เอกอุรุ) ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ (นายสุพจน ไขมุกด) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายจรูญ อินทจาร) ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ (นายนุรักษ มาประณีต) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายชัช ชลวร) ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ (นายบุญสง กุลบุปผา) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายจรัญ ภักดีธนากุล) ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ (นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
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การคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 เปนไปตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) มาตรา 184 วรรคหนึ่งและวรรคสอง เนื่องจากศาล
เห็นวา การตราพระราชกําหนดดังกลาว เปนประโยชนในการปองกันและบรรเทาความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากปญหาอุทกภัย รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจใหกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป 
สวนพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2522 โดยศาลรัฐธรรมนูญไดมีมติ 7 ตอ 2 เห็นวา พระราชกําหนด
ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศ และยังชวยเหลือกองทุนฯ ใหมีความสามารถชําระหนี้ได 
ดังนั้น จึงเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินไมสามารถหลีกเลี่ยงได และไมเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 184 วรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 อยางไรก็ตาม หากจะพิจารณาวาเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไมอาจจะปฏิเสธ
อํานาจของฝายบริหารในการตราพระราชกําหนดในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะ
หลีกเลี่ยงได ในกรณีที่ฝายบริหารจะใชอํานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวนี้ตราพระราช
กําหนดที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนอยางมาก อันเปนการเลี่ยงหรือระงับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogation) ในระหวางสถานการณฉุกเฉิน 
โดยเฉพาะการตราพระราชกําหนดที่มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ เพื่อเปนกลไกทางกฎหมายของฝายบริหารในการ
ระงับวิกฤตการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง และนําความสงบสุขกลับคืนมาสูภาวะปกติใหไดอยาง
รวดเร็ว เชน พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่มีผลเปนการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางมากมายนี้ แตเมื่อพิจารณาถอยคําคําวา “กรณีฉุกเฉินที่มีความ
จําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได” ก็ดี “เพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศ” ก็ดี “เพื่อความ
ปลอดภัยสาธารณะ” ก็ดี หรือ “เพื่อปองปดภัยพิบัติสาธารณะ” นั้น ถอยคําเหลานี้นั้นเปนถอยคําที่มี
ความหมายไมเฉพาะเจาะจง แมจะเปดโอกาสใหมีการใชดุลพินิจในการตีความไดก็จริงอยู แตกย็ังไมใช
การบัญญัติคํานิยามที่ใชถอยคําที่มีลักษณะเปนการกลาวถึงเหตุการณหรือสาเหตุหรือที่มาของ
เหตุการณ (Cause) ที่กอใหเกิดเปนภัยคุกคามอยางรายแรง หรือเปนการใหคํานิยามในลักษณะที่
มุงเนนผลที่เกิดขึ้น (Effects) หรือผลกระทบ (Impacts) ของเหตุการณซึ่งเปนภัยคุกคามตอชีวิตและ
ความเปนอยูของมนุษยอยางรายแรง เทาเทียมกับภัยคุกคามท่ีมีความรายแรงตามหลักความไดสัดสวน
หรือหลักความพอสมควรแกเหตุในบริบทของหลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนในระหวางสถานการณฉุกเฉินที่บรรจุอยูในตราสารสิทธิมนุษยชนระหวาง
ป ร ะ เทศ  (The Proportionality Principle in the Context of Derogation from Obligations 
Contained in International Human Rights Instruments) อาทิ ตามขอ 4 (1) แหงกติการะหวาง
ประเทศฯ (ICCPR) ในประเด็นการกําหนดสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ (Public Emergency) หรือที่
เรียกวา ‘The Designation Issue’ ซึ่งกําหนดคุณลักษณะของเหตุการณที่มีความจําเปนตอการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่คุกคามความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ (A Public 
Emergency Threatening the Life of the Nation) และที่มีการอธิบายรายละเอียดอยูในเกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ําปารีสของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน (‘Paris  Minimum’) 
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โดยเฉพาะหลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ซึ่งไดเนนย้ําวาภัยที่คุกคามความอยูรอดของ
ประเทศชาติ จะตองมีลักษณะรายแรง ตามหลักเกณฑที่ไดกลาวมาแลว 4 ประการขางตน ผูวิจัย
พิจารณาแลวเห็นวา ในฐานะท่ีประเทศไทยเปนประเทศเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือหลักความเปนนิติรัฐ 
โดยเฉพาะเปนรัฐภาคีของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 
มีพันธกรณีที่ตองปฏิบัติโดยคํานึงถึงเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศ แมเกณฑระหวาง
ประเทศดังกลาวจะไมไดใหคํานิยามที่ชัดเจนวาสถานการณฉุกเฉินคือสถานการณใดบาง แตก็ได
กําหนดกรอบคุณลักษณะของเหตุการณไวกวาง ๆ วา รัฐภาคีที่จะใชมาตรการในการเลี่ยงหรือระงับ
พันธกรณีของตนภายใตกติการะหวางประเทศฯ (Derogation Measures) ซึ่งเปนไปตามขอ 4 ของ
กติกาฯ ไดเพียงแตเมื่อเผชิญกับสถานการณอันตรายซึ่งเปนกรณีพิเศษ และเปนจริงหรือใกลจะถึง ซึ่ง
คุกคามความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ ภัยที่คุกคามความอยูรอดของประเทศชาติจะตองมี
ลักษณะ ดังนี้ 
 1.  มีผลกระทบตอประชากรทั้งหมด และไมวาตออาณาเขตของรัฐทั้งมวลหรือแตสวนหนึ่ง
สวนใดของอาณาเขตของรัฐก็ตาม และ 
 2.  คุกคามศักดิ์ศรีความเปนมนุษยทางกายภาพของประชากร เอกราชทางการเมืองของ
ประเทศ หรือบูรณภาพเหนือดินแดนของรัฐ หรือการดํารงอยู หรือการดําเนินการขั้นพื้นฐานของ
สถาบันสําคัญตาง ๆ ที่จําเปนตอการใหความคุมครอง และปกปองสิทธิตาง ๆ ที่เชิดชูไวในกติกา
ระหวางประเทศฯ 
   จากการศึกษารูปแบบการใหคํานิยามความหมายของคําวาสถานการณฉุกเฉินสาธารณะใน
ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของตางประเทศ ในประเทศเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือ
หลักความเปนนิติรัฐที่ไดจําแนกออกเปน 2 รูปแบบ ประกอบกับเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวาง
ประเทศที่ไดวางกรอบไวกวาง ๆ เพื่อใหรัฐภาคีไดใชดุลพินิจ ผูวิจัยอาจวิเคราะหการใหคํานิยาม
ความหมายสถานการณฉุกเฉินดังกลาวไดวา หากพิจารณาในรายละเอียดก็จะพบวาทั้งสองรูปแบบ
ตางก็ใหคํานิยามความหมายในลักษณะที่มีการผสมผสานกัน ไมไดจํากัดวิธีการใหความหมายตาม
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปนการเฉพาะ กลาวคือ การใหคํานิยามความหมายตามรูปแบบแรก ซึ่งเปน
การใหคํานิยามความหมายสถานการณฉุกเฉินโดยระบุถึงสาเหตุหรือที่มาของเหตุการณ (Cause) ที่
กอใหเกิดเปนภัยคุกคาม อันไดแกในระบบกฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ในคํานิยามก็ไมไดมุงเนนกลาวเฉพาะถึงสาเหตุหรือท่ีมาของเหตุการณเพียงอยาง
เดียว แตก็ยังกลาวถึงผลกระทบ (Impacts) และผลที่เกิดขึ้น (Effects) ของเหตุการณอีกดวย เชน 
สถานการณที่เปนภัยตอความมั่นคงและความสงบเรียบรอยสาธารณะหรือตอการดํารงอยูซึ่งการ
ปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยอันเปนหลักการและกฎระเบียบในการปฏิบัติพื้นฐานของสหพันธรัฐ
และมลรัฐ กับรูปแบบที่สอง ซึ่งเปนการใหคํานิยามในลักษณะท่ีกลาวถึงผลกระทบ (Impacts) หรือผล
ที่เกิดขึ้น (Effects) ของเหตุการณ อันไดแกในระบบกฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินของอังกฤษ 
การนิยามใหความหมายในกฎหมายนี้จะมุงเนนไปที่ผลกระทบ (Impacts) หรือผลที่เกิดขึ้น (Effects) 
ของเหตุการณมากกวาสาเหตุ (Cause) ของเหตุการณ แตในคํานิยามก็ไดกลาวถึงสาเหตุหรือท่ีมาของ
เหตุการณ (Cause) ที่กอใหเกิดเปนภัยคุกคามดวย เชน สงคราม หรือลัทธิการกอการราย เปนตน 
นอกจากนั้น ก็ยังมีการเพิ่มเติมถอยคําวา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะอื่น ๆ” (Other Public 
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Emergency) เขาไปอีกดวย เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูใชกฎหมายไดมีดุลพินิจในการตีความ หาก
เกิดเหตุการณรุนแรงแตไมสามารถปรับเขากับรูปแบบที่หนึ่งหรือรูปแบบที่สองได โดยเฉพาะในระบบ
กฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินของสาธารณรัฐแอฟริกาใต ซึ่งไดปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานของ
กฎหมายระหวางประเทศ จนไดรับการยอมรับวาเปนแนวปฏิบัติระหวางประเทศที่เปนเลิศ (Best 
International Practice) ก็ไดใหคํานิยามโดยกําหนดไว เปนเงื่อนไขทั่วไปของรัฐธรรมนูญแหง
สาธารณรัฐแอฟริกาใตเปนการผสมผสานทั้งรูปแบบแรกและรูปแบบที่สองเขาดวยกัน รวมทั้งเพิ่มเติม
คําวา สถานการณฉุกเฉินอื่น ๆ เขาไปอีกดวย เพื่อเปนการแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต 
หากสถานการณที่เกิดขึ้นไมอาจจัดเขาประเภทเปนรูปแบบที่หนึ่งหรือรูปแบบที่สองได ดังนี้ “การ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินจะกระทําได เมื่อความอยูรอดของชาติไดถูกคุกคามจากสงคราม การ
รุกราน การกอการกบฏ การจลาจล ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือสถานการณฉุกเฉินสาธารณะอื่น ๆ 
โดยจํากัดในขอบเขตที่การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินมีความจําเปนตอการฟนฟูกฎหมายและ
ความสงบเรียบรอย” (A state of emergency may be declared only when the life of the 
nation is threatened by war, invasion, general insurrection, disorder, natural disaster or 
other public emergency; and the declaration is necessary to restore peace and order.)  
    ฉะนั้น ผูวิจัยจึงพิจารณาเห็นสมควรที่จะไดกําหนดความหมายทั่วไปของคําวาสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะไวในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยบัญญัติใหมีลักษณะ
ผสมผสานนิติวิธีทั้งรูปแบบแรกและรูปแบบที่สอง รวมทั้งมีถอยคําเพื่อเปดโอกาสใหผูใชกฎหมายไดมี
ดุลพินิจในการตีความ หากเกิดเหตุการณรุนแรงแตไมสามารถปรับเขากับรูปแบบที่หนึ่งหรือที่สองได 
โดยใชถอยคําวา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะอื่น ๆ” (Other Public Emergency) เพิ่มเขาไปในคํา
นิยามอีกดวย ดังนั้น ในระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศไทย คํา
วา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” ควรหมายถึง สถานการณซึ่งการมีอยูและการดํารงอยูของชาติ 
(The Life of the Nation) ไดถูกคุกคามจากภัยที่มีอันตรายอยางรุนแรง เชน สงคราม การรุกราน 
การกอการกบฏ การจลาจล ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงอ่ืน ๆ 
 
 6.1.2  ในระดับพระราชบัญญัต ิ
 ประเทศไทยเรามีบทบัญญัติกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินที่เกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงของรัฐอยูดวยกัน 4 ฉบับ คือ 1. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457    
2. พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 3. พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 และ 4. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550 
 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ไมไดมีบทบัญญัติในมาตราใดที่ใหคํา
นิยามเก่ียวกับคําวา “กฎอัยการศึก” ไววามีความหมายวาอยางไร เพียงแตกําหนดใหไวเปนเงื่อนไขวา 
“เมื่อเวลามีเหตุอันจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะมาจากภายนอกหรือภายใน
ราชอาณาจักรแลว จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหใชกฎอัยการศึกทุกมาตราหรือแตบาง
มาตรา. . .” คําวา เหตุอันจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะมาจากภายนอกหรือ
ภายในราชอาณาจักร และถอยคําวา “เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แหงใดใหผูบังคับบัญชาทหาร 
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ณ ที่นั้น ซึ่งมีกําลังอยูใตบังคับไมนอยกวาหนึ่งกองพัน หรือเปนผูบังคับบัญชาในปอมหรือที่มั่นอยาง 
ใด ๆ ของทหารมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก. . .” หากพิจารณารูปแบบวิธีการใหคํานิยามแลว
เห็นวา เปนลักษณะการใหคํานิยามโดยมุงเนนกลาวถึงสาเหตุหรือที่มา (Cause) ของเหตุการณที่
กอใหเกิดภัยคุกคามอันเปนสถานการณที่เขาเงื่อนไขในการประกาศกฎอัยการศึก แตคําวา ภัยตาม
มาตรา 2 นั้นคือภัยอะไร หรือ “สงครามหรือจลาจล” ตามมาตรา 4 นั้นหมายถึงสงครามหรือจลาจล
ในลักษณะใดก็ไมไดบัญญัติรายละเอียดไว หากเมื่อนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกับการประกาศกฎ
อัยการศึกของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสแลวพบวา ในรัฐบัญญัติวาดวยกฎอัยการศึก (State of 
Siege) และในมาตรา 36 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น ก็ไมไดอธิบายความหมายของคํา
วากฎอัยการศึกไวเชนกัน แตไดกําหนดไวเปนเงื่อนไขในการประกาศกฎอัยการศึกวา สถานการณใน
ขณะนั้นจะตองเปนเหตุภยันตรายอยางรายแรง (Peril Imminent) อันเนื่องมาจากภาวะสงครามกับ
ตางประเทศ หรือเกิดจากการจลาจลโดยใชอาวุธ (L Insurrection Armee) ซึ่งอาจจะลุกลามไปเปน
การเกิดสงครามกลางเมือง (La Guerra Civille) หรือการยึดอํานาจ (Le Coup d etat) 
 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ไดใหคํานิยามคําวา 
“สถานการณฉุกเฉิน” ไวดังตอไปนี้ 1. เปนสถานการณที่กระทบหรืออาจกระทบตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของประเทศตกอยูในภาวะคับขันหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวล
กฎหมายอาญา671 การรบหรือการสงคราม 2. มีความจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุมครองสิทธิ
เสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง ดังนั้น หากพิจารณารูปแบบวิธีการใหคํานิยาม
ดังกลาวแลวจะพบวา เปนลักษณะการใหคํานิยามที่มุงเนนไปที่ผลที่เกิดขึ้น (Effects) หรือผลกระทบ 
(Impacts) ของเหตุการณตอความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของรัฐอยางกวางขวางที่ครอบคลุม
เหตุการณทุก ๆ กรณี รวมทั้งความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน 
แตก็มีการกําหนดสาเหตุหรือที่มา (Cause) ของเหตุการณที่เปนภัยคุกคามตอความสงบเรียบรอยหรือ
ตอชีวิตมนุษย เชน การรบหรือการสงคราม และภัยพิบัติสาธารณะผสมผสานเขาไปอีกดวย 

                                                           
671ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย 

มาตรา 135/1 ผูใดกระทําการอันเปนความผิดอาญาดังตอไปนี้ 
    (1) ใชกําลงัประทุษราย หรือกระทําการอันใดอันกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรืออันตรายอยาง
รายแรงตอรางกาย หรือเสรีภาพของบุคคลใด 
   (2)  กระทําการอันใดอันกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกระบบการขนสงสาธารณะ
ระบบโทรคมนาคม หรือโครงสรางพื้นฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ 
    (3)  กระทําการอันใดอันกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของรัฐหนึ่งรัฐใด หรือของบุคคล
ใดหรือตอสิ่งแวดลอม อันกอใหเกิดหรือนาจะกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอยางสําคัญ 
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 ในขณะที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ก็ไดใหคํา
นิยามคําวา “การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” หมายความวา การดําเนินการเพื่อปองกัน 
ควบคุม แกไข และฟนฟูสถานการณใด ที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่
กอใหเกิดความไมสงบสุข ทําลาย หรือทําความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของประชาชนหรือ
ของรัฐ ใหกลับสูสภาวะปกติเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ ซึ่ง
เมื่อพิจารณารูปแบบวิธีการใหคํานิยามดังกลาวจะพบวา เปนลักษณะการใหคํานิยามโดยมุงเนนถึง
สาเหตุหรือท่ีมา (Cause) ของเหตุการณที่กอเปนภัยคุกคามในลักษณะที่กวาง ๆ เชนเดียวกัน ถอยคํา
คําวา “สถานการณที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่กอใหเกิดความไมสงบ
สุข. . .” นั้น คือภัยอะไร มีความหมายรวมถึงภัยที่เกิดจากธรรมชาติดวยหรือไม และภัยที่เกิดขึ้นมี
ความรายแรงเพียงใด อยางไรก็ตาม การตีความคํานิยามนี้ก็จะเปนหนาที่ของกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่งมีหนาที่เปนผูติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโนม
ของสถานการณที่อาจกอใหเกิดภัยคุกคามดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และรายงาน
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป และสถานการณที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยเหลานี้ก็ถูก
จํากัดวาเปนสถานการณที่ยังไมจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
 สวนพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ไดกําหนดคํานิยามของคําวา 
“สาธารณภัย” ใหมีความหมายวา “อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาด
สัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไม
วาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกาย
ของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัย
ทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” จากคํานิยามดังกลาวจะเห็นไดวาเปนการใหคํานิยามโดย
ผสมผสานทั้งสองรูปแบบเขาดวยกัน กลาวคือ เปนการใหคํานิยามที่กลาวถึงสาเหตุหรือที่มาของ
เหตุการณ (Cause) ที่กอใหเกิดเปนภัยคุกคาม ไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดใน
มนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ และเปนการให
คํานิยามที่มุงเนนไปที่ผลที่เกิดขึ้น (Effects) หรือผลกระทบ (Impacts) ของเหตุการณทีก่อใหเกิดเปน
ภัยอันตรายแกชีวิตรางกาย และความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐอีกดวย อยางไร
ก็ตาม กฎหมายฉบับนี้มุงเนนที่จะแกปญหาเรื่องสาธารณภัย อันเปนภัยที่มีมาในลักษณะทางกายภาพ 
ซึ่งปรากฏใหเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural and Environmental Disaster) ที่มีอยู
รอบตัวมนุษยเปนหลักสําคัญ ไดแก ผิวดิน บรรยากาศ อากาศ และสัตวฯลฯ โดยไมรวมถึงภัยทาง
การเมือง หรือทางสังคมจิตวิทยา แตก็มีการนําเอาเรื่องภัยเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐพวงเขาไปดวย 
เนื่องจากกฎหมายใหคํานิยามความหมายของคําวาสาธารณภัย ใหหมายความรวมถึง ภัยทางอากาศ 
และการกอวินาศกรรมดวย แตในเนื้อหาบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ก็ไมไดกลาวถึงภัยตอความ
มั่นคง หรือภัยที่เกิดจากการโจมตีทางอากาศ และการกอวินาศกรรมโดยตรง เมื่อนํามาพิจารณา
เปรียบเทียบกับคําวาสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
แลว ความแตกตางของการใหคํานิยามความหมายก็คือ แมสาธารณภัยจะเปนภัยพิบัติที่มีผลกระทบ
ตอสาธารณชนอยางรุนแรงก็ตาม แตก็ไมอาจจะจัดเปนสถานการณฉุกเฉินที่มีผลกระทบรุนแรงถึง
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ขนาดกระทบตอความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรืออาจทําใหประเทศ 
หรือสวนใดสวนหนึ่งของประเทศอยูในภาวะคับขัน ซึ่งอาจครอบคลุมไปถึงเรื่องการเมืองและภาวะ
ทางสังคมจิตวิทยาดวย672  
 หากจะทําการสรุปวิเคราะหจากการพิจารณาความหมายของกฎหมายความมั่นคงทั้ง 4 ฉบับ
แลว กส็ามารถจําแนกเหตุการณที่ไดรับการนิยามเปน “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” ในความหมาย
โดยรวมของระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศไทย จะ
ประกอบดวยเหตุการณ ดังนี้ 1. การรบหรือการสงคราม 2. การจลาจล 3. สถานการณอันจําเปนเพื่อ
รักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะมีมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร 4. สถานการณ
อันสงผลกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน 5. สถานการณที่เปนภัยตอ
ความมั่นคงของรัฐ 6. สถานการณที่อาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะ
คับขัน 7. สถานการณที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 8. 
สถานการณภัยพิบัติสาธารณะ 9. สถานการณที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่กอใหเกิดความไมสงบสุข ทําลาย หรือทําความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของ
ประชาชนหรือของรัฐ จนอาจกระทบตอเอกราชหรือบูรณภาพแหงอาณาเขต 10. อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช 
ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน 
 แตหากจะศึกษาความหมายของบทบัญญัติกฎหมายความมั่นคงทั้ง 4 ฉบับดังกลาวเหลานี้
ตามหลักความไดสัดสวนหรือหลักความพอสมควรแกเหตุ อันมีองคประกอบที่สําคัญที่มีความสัมพันธ
กัน ไดแก องคประกอบดานความรุนแรง (Severity) และองคประกอบดานขอบเขตเนื้อหา (Material 
Scope) ของมาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินแลว จะพบวา  
 1.  กฎหมายรักษาความมั่นคงดังกลาวเหลานี้จะบงบอกถึงระดับความรุนแรงของสถานการณ
ที่แตกตางกัน และมีความสัมพันธกับระดับความเขมขนของขอบเขตดานเนื้อหาของมาตรการการใช
อํานาจในสถานการณฉุกเฉินที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากนอยไมเทากัน โดย
เรียงลําดับไดดังนี้ ลําดับแรก คือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ถือวาเปน
กฎหมายรักษาความมั่นคงที่จะนํามาใชในสถานการณที่มีระดับความรุนแรงและความเขมขนของ
มาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินมากที่สุด เนื่องจากกฎหมายมีวัตถุประสงคที่จะนํามาใช
ในสถานการณที่มีความรุนแรง (Severity) มากที่สุด คือ 1. เมื่อมีสงครามหรือเกิดการจลาจลขึ้น 2. 
เมื่อเวลามีเหตุอันจําเปน และในขอบเขตทางดานเนื้อหา (Material Scope) ของมาตรการการใช
อํานาจในสถานการณฉุกเฉิน เพื่อรักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะมีมาจากภายนอกหรือ
ภายในราชอาณาจักร โดยกฎหมายกําหนดใหเจาหนาที่ฝายทหารเปนผูใชอํานาจเหนือฝายพลเรือน 
ในสวนที่เก่ียวกับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอย และเจาหนาที่ฝาย
พลเรือนตองปฏิบัติตามความตองการของเจาหนาที่ฝายทหาร อันมีผลตอการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญมากที่สุดเมื่อไดประกาศใช  

                                                           
672กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดิม, หนา 48-49. 
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 กฎหมายรักษาความมั่นคงที่มีระดับความเขมขนของการใชอํานาจในสถานการณที่มีความ
รุนแรงลําดับรองลงมาจากกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ก็คือ พระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งจุดประสงคของกฎหมายมุงที่จะประกาศใชในสถานการณ
ที่มีระดับความรุนแรง (Severity) เปนสถานการณที่กระทบหรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอย
หรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือสวนหนึ่งของประเทศอยูในภาวะคับขัน หรือมีการกระทําผิด
เกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบ หรือการสงคราม และในขอบเขตทางดาน
เนื้อหา (Material Scope) ของมาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน อันมีผลเปนการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญในลําดับรองลงมาจากการประกาศใชกฎอัยการ
ศึก กลาวคือ เปนกรณีที่มีความจําเปนตองมีมาตรการเรงดวน เพื่อรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ รักษาเอกราชและบูรณภาพแหง
อาณาเขต ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิต
โดยปกติสุขของประชาชน การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม หรือ
การปองปด หรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง 
โดยกฎหมายฉบับนี้กําหนดให เปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี เมื่อพิจารณาเห็นสมควรอาจใชกําลังเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจ เจาหนาที่ฝาย
พลเรือนหรือเจาหนาที่ฝายทหารรวมกันปองกัน เขาแกไขสถานการณ ปราบปราม ระงับยับยั้ง ฟนฟู 
หรือชวยเหลือประชาชน จากความหมายดังกลาวนี้ไดมีนักวิชาการใหขอสังเกตวา เมื่อพิจารณา
ความหมายแลวเห็นไดวา กฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินฉบับนี้ มุงที่จะให
อํานาจแกฝายบริหารแกไขปญหาสถานการณที่มากระทบตอความมั่นคงของรัฐอันมีที่มาอยางฉุกเฉิน
และรายแรง ซึ่งอาจจะครอบคลุมไปถึงเรื่องการเมือง และภาวะทางสังคมจิตวิทยา โดยรวมเอาภัย
พิบัติสาธารณะพวงเขาไปดวยกับภัยตอความมั่นคงของรัฐ673 และการที่ไดอางการกระทําผิดเกี่ยวกับ
การกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญาเพิ่มเติมเขามาในคํานิยามคําวา สถานการณฉุกเฉินดวยนั้น 
นาย Martin Scheinin ซึ่งเปนผูรายงานตรวจสอบพิเศษ (Special Rapporteur) ของ UN Counter-
Terrorism Implementation Task Force แหงองคการสหประชาชาติ ไดแสดงความคิดเห็นวา โดยทั่วไป
การกอการรายไมใชสงคราม ไมใชความขัดแยงทางทหาร และไมใชสภาพของภาวะฉุกเฉิน แตเปน
ชนิดหนึ่งของความผิดที่รายแรง การบัญญัติเพิ่มเติมความผิดฐานกอการรายลงไปในประมวลกฎหมาย
อาญา โดยการออกพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2546 นั้น มีคํานิยามที่
กวางไกลมาก ขาดความแนนอนชัดเจน การใหคํานิยามเกี่ยวกับการกอการรายที่กวางไกลเชนนี้ 
นอกจากจะเปนปญหาในเรื่องของการตีความแลว ยังกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติ การใชกฎหมายในทาง
การเมือง หรือใชไปในทางมิชอบได674   
 กฎหมายรักษาความมั่นคงที่มีระดับความรุนแรงและความเขมขนของการใชอํานาจใน
สถานการณฉุกเฉินที่มีลําดับความรุนแรงนอยลงมาจากพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

                                                           
673เรื่องเดียวกัน, หนา 48. 
674คณิต ณ นคร, การกอการรายกับการมอบอํานาจใหดําเนินคด ี(กรุงเทพมหานคร:  

วิญูชน, 2555), หนา 13-29. 
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สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ก็คือ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.
2551 ซึ่งจุดประสงคตามคํานิยามของกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อใชในสถานการณในองคประกอบดาน
ความรุนแรง (Severity) ระดับที่ยังไมมีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวา
ดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน และในองคประกอบดานเนื้อหา (Material Scope) 
ของมาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน ไดแก 1. เพื่อเปนการปองกัน ควบคุม แกไข และ
ฟนฟูสถานการณใดที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่กอใหเกิดความไมสงบ
สุข ทําลาย หรือทําความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐใหกลับสูสภาวะ
ปกติ เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ 2. เหตุการณนั้นมีแนวโนม
จะมีอยูตอไปเปนเวลานาน 3. อยูในอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบในการแกไขปญหาของหนวย 
งานของรัฐหลายหนวยงาน โดยกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะมีมติ
มอบหมายใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปนผูรับผิดชอบใน
การปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
 สวนพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 จากคํานิยามของคําวา    
“สาธารณภัย” ที่กําหนดใหมีความหมายวา “อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย 
โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอ
สาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแก
ชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และให
หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” นั้น จุดประสงคของกฎหมายมุงจะใช
ในองคประกอบดานความรุนแรงระดับอันมีที่มาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนหลัก แตก็พวงเอาภัย
ทางดานความมั่นคงของรัฐเขาไปดวย กลาวคือ เหตุการณที่นิยามครอบคลุมภัยตาง ๆ นั้น สามารถ
จําแนกออกเปนประเภทของภัยใหญ ๆ ได 2 ประเภท ไดแก ประเภทที่ 1 คือภัยทางดานสาธารณภัย 
จํานวน 14 ชนิดและประเภทที่ 2 คือภัยทางดานความมั่นคงอีกจํานวน 4 ชนิด รวมทั้งหมดเปน 18 
ชนิด ดังนี้ ภัยทางดานสาธารณภัย ไดแก 1. อุทกภัยและดินโคลนถลม 2. ภัยจากพายุหมุนเขตรอน 3. 
ภัยจากอัคคีภัย 4. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 5. ภัยจากการคมนาคมและการขนสง 6. ภัยแลง 
(Drought) 7. ภัยจากอากาศหนาว 8. ภัยจากไฟปาและหมอกควัน 9. ภัยจากแผนดินไหว 10. ภัยจาก
คลื่นสึนามิ 11. ภัยจากโรคระบาดมนุษย 12. ภัยจากโรคแมลงสัตว ศัตรูพืชระบาด 13. ภัยจากโรค
ระบาดสัตวและสัตวน้ํา 14. ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยทางดานความมั่นคง ไดแก 1. ภัย
จากการกอวินาศกรรม 2. ภัยจากทุนระเบิดกับระเบิด 3. ภัยทางอากาศ และ 4. ภัยจากการชุมนุม
ประทวงและกอการจลาจล และในองคประกอบดานขอบเขตเนื้อหา (Material Scope) ของมาตร 
การการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน เปนการมุงภารกิจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดข้ึนในปจจุบัน รวมทั้งใหความชวยเหลือและฟนฟใูหการเยียวยาแกผูประสบภัย 
 2.  การจะใชอํานาจในการตราพระราชกําหนดที่เกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ โดย 
เฉพาะในกรณีที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการรักษาความมั่นคงของรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยนั้น ควรจะพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน
ทั้ง 4 ฉบับดังกลาวเพื่อนํามาใชบังคับกอน หากมาตรการของกฎหมายที่มีอยูนั้นไมเพียงพอตอการ
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นํามาใชหรือไมอาจใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได จึงจะนําไปสูการพิจารณาตราพระราชกําหนด
ตามบทบัญญัติมาตรา 184 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) เนื่องจากกฎหมายทั้ง 
4 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชกําหนดการบริหารราช 
การในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.
2551 และพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ตางก็มีวัตถุประสงคในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐเปนหลัก ไมไดมีกลไกที่จะเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจ 
แตในบทบัญญัติมาตรา 184 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) นั้น ไดใหอํานาจแก
ฝายบริหารในการตราพระราชกําหนดในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนเพื่อเปนเครื่องมือในการ
แกไขปญหาทั่วไปครอบคลุมทั้งทางดานความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ทางดานเศรษฐกิจ และภัยพิบัติสาธารณะ อยางไรก็ตาม ฝายบริหารตองตระหนักอยูเสมอวา การใช
อํานาจนิติบัญญัติของฝายบริหารเชนนี้ เปนมาตรการพิเศษและเปนเพียงขอยกเวนในเพียงบาง
สถานการณเทานั้น ซึ่งที่ผานมาประเทศไทยก็ไดพึ่งพาอาศัยการตราพระราชกําหนดเพื่อเปนกลไกทาง
กฎหมายของฝายบริหารในการแกไขปญหาโดยเฉพาะปญหาในทางเศรษฐกิจ เรื่องการกูยืมเงินของ
ฝายบริหารในยามที่ประเทศประสบปญหาเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจเปนจํานวนมากอีกดวย ดังที่ได
กลาวไวขางตน  
 ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักความไดสัดสวนหรือหลักความพอสมควรแกเหตุ ที่กําหนดไวใน
หลักเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวกับ “ความจําเปนโดยเครงครัดตามความ
ฉุกเฉินของสถานการณ” (Strictly Required by the Exigencies of the Situation) วา มาตรการ
ตาง ๆ จะตองนํามาใชเพียงเทาที่จําเปน กลาวคือ การกระทําใด ๆ ที่กระทําภายใตกฎหมายธรรมดา
และจําตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีตอกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศนั้น ไมเพียงพอที่จะ
จัดการตอภัยคุกคาม และเมื่อมาตรการธรรมดาที่ทําได ภายใตเงื่อนไขที่จํากัดไวโดยเฉพาะของกติกา
ระหวางประเทศฯ ยังเพียงพอที่จะจัดการกับภัยที่คุกคามความอยูรอดของประเทศชาติได การนํา
มาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนมาใช จึงไม
อาจนํามาพิจารณาเปนเหตุผลในการยอมรับได หรือภาวะวิกฤติหรืออันตรายจะตองเปนกรณียกเวน 
ซึ่งมาตรการตาง ๆ ในระบบปกตหิรือขอจํากัดตาง ๆ ที่ไดรับการอนุญาตโดยอนุสัญญาฯ เพื่อการธํารง
ไวซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ ดานสาธารณสุข หรือความสงบเรียบรอยสาธารณะนั้น ไมเพียงพอตอ
การแกไขปญหานั้นได และมาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนจะตองเปนความจําเปนอยางเรงดวน เพื่อจัดการกับภัยที่คุกคามความอยูรอดของชาติ 
และจะตองไดสัดสวนกับลักษณะและขนาดของภัยคุกคามนั้น 
 ดังนั้น การจัดการเกี่ยวกับการใชบังคับกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐ จํานวน 
4 ฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน ก็ควรพิจารณาจัดเรียงลําดับการใชบังคับกอนหลัง ดังนี้ 
 1.  หากสถานการณที่เกิดขึ้นเปนภัยพิบัติสาธารณะทางธรรมชาติ (Natural Disaster) อาทิ 
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาด
ของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ก็สมควรที่จะนํากฎหมายที่มีผลบังคับ
ใชอยู คือ พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาใชบังคับกอน 
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 2.  หากสถานการณที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงในระดับอันกอใหเกิดความไมสงบสุข หรือทําลาย 
หรือทําความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ แตยังไมถึงข้ันรุนแรงจําเปน
ที่ตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
กลาวคือ สถานการณอันเปนภัยดังกลาวยังอยูในระดับที่สามารถควบคุมโดยอาศัยอํานาจเทาที่มีอยู
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ได ก็สมควรพิจารณา
ประกาศใชกฎหมาย พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 เปนลําดับ
ตอมาและ 
 3.  หากสถานการณที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงระดับเปนภัยกระทบตอความมั่นคงของรัฐหรือ
ความสงบเรียบของประชาชน หรือมีภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนกรณีฉุกเฉินและรายแรง ก็สมควร
พิจารณาประกาศใชกฎหมาย พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
เปนลําดับถัดไป 
  4.  หากสถานการณที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงอยางมากในระดับสงคราม การกอจลาจล ก็
สมควรพิจารณาประกาศใชกฎหมาย พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 เปนลําดับ
ทายสุด  
  อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในทางปฏิบัติจากกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติสวนใหญแลว 
ผูวิจัยมีขอสังเกตวา ถอยคําที่หมายถึงสถานการณฉุกเฉินโดยรวมในกฎหมายแตละฉบับนั้น จะมี
ความหมายคอนขางกวางครอบคลุมรวมถึงเหตุการณหลาย ๆ ประเภทเขาดวยกันและมีความซ้ําซอน
กัน อาทิ ในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ก็กลาวถึงเงื่อนไขที่จะนํามาใชใน
กรณีเกิดสงครามหรือการจลาจล ในขณะที่พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 ก็ไดใหคํานิยามคําวาสถานการณฉุกเฉิน โดยมุงจะใชแกปญหาในกรณีที่มีภัยคุกคามตอ
ความมั่นคงของรัฐ ครอบคลุมรวมไปถึงการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวล
กฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม แตก็มีการพวงเอาภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติเขาไปในคํา
นิยามดวย สวนในพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 นั้น จุดประสงคของ
กฎหมายมุงจะใชในการแกไขปญหาที่เกิดจากสถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนหลัก แตก็มีการให
คํานิยามพวงเอาภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศและการกอวินาศกรรมเขาไปดวย สาเหตุที่เปน
เชนนี้ ผูวิจัยพิจารณาเห็นวา อาจมีเหตุผลอยางนอยสองประการ คือ ประการแรก ในขณะที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด ไมไดมีบทบัญญัติในมาตราใดที่จะใหคํา
นิยามทางกฎหมายทีช่ัดเจนถึงการกําหนดความหมายกลางของคําวา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” 
ไวเพื่อที่บทบัญญัติของกฎหมายในลําดับศักดิ์ชั้นต่ํากวาจะนําไปใชบังคับแตอยางใด และประการที่
สอง ดวยขอเท็จจริงที่วาประเทศไทยเรามีบทบัญญัติกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินที่
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐหลายฉบับที่มีจุดมุงหมายของการใชอํานาจและการตราออกมา
บังคับใชในตางยุคสมัยดวยแนวคิดที่แตกตางกัน ในแตละฉบับก็ใชถอยคําเฉพาะที่หมายถึง
สถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน อาทิ การประกาศกฎอัยการศึก การประกาศสถานการณฉุกเฉิน การ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตลอดจนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกทั้งกฎหมาย
พิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่มีอยูดวยกัน 4 ฉบับเหลานี้ เมื่อมีการใหคํานิยามความ 
หมายของถอยคําเฉพาะเหลานั้น สวนใหญจะระบุถึงสาเหตุหรือที่มาของเหตุการณ (Cause) ที่กอให 
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เกิดเปนภัยคุกคามอยางกวางขวางเพื่อใหครอบคลุมทุก ๆ เหตุการณ แตก็มีความหมายที่คลุมเครือ 
เชน สถานการณมีเหตุอันจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะมีมาจากภายนอกหรือ
ภายในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 สถานการณอันสงผล
กระทบหรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน สถานการณที่เปนภัยตอความมั่นคงของ
รัฐ หรือสถานการณที่อาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะคับขัน ตาม
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือสถานการณที่เปนภัยอันเกิด
จากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่กอใหเกิดความไมสงบสุข ทําลาย หรือทําความเสียหายตอชีวิต รางกาย 
ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ.2551 เปนตน ประเด็นดังกลาวนี้ไดมีผูใหความเห็นและตั้งเปนคําถามวา ถอยความหมายเหลานี้
เต็มไปดวยความคลุมเครือ ไมสามารถที่จะแยกแยะความแตกตางระหวางกันได เชน หากมี
สถานการณที่กลุมวัยรุนหรือที่เรียกกันวา “เด็กแวนซ” ขับขี่รถมอเตอรไซดแขงกันบนทองถนน หรือ
กลุมนักเรียนอาชีวะยกพวกตีกัน เหตุการณเหลานี้หากจะพิจารณาตามคํานิยามของกฎหมายพิเศษวา
ดวยสถานการณฉุกเฉินดังกลาวแลว “จะสามารถประกาศกฎอัยการศึกไดหรือไม หรือจะประกาศ
สถานการณฉุกเฉินดี หรือวาตองประกาศบังคับใชกฎหมายความมั่นคงภายในราชอาณาจักร”675   
 กรณีเชนนี้จะเปนปญหาที่เปดโอกาสใหผูใชกฎหมายไดใชดุลพินิจตีความ อาจสงผลใหผูใช
กฎหมายมีอํานาจที่จะเลือกใชกฎหมายฉบับใดก็ไดหรืออาจจะใชหลายฉบับในขณะเดียวกันอยาง
บิดเบือนได ขึ้นอยูกับวามาตรการตามกฎหมายพิเศษที่ประกาศใชทับซอนกันหลายฉบับนั้น มาตรการ
ใดที่ใชแลวจะกอใหเกิดเปนประโยชนแกฝายตนมากกวา โดยไมไดคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนวาจะไดรับความเดือดรอนมากเพียงใด ดังที่ไดกลาวมาในบทที่แลว และกรณีจะยิ่งเปน
อันตรายมากยิ่งขึ้น หากผูใชกฎหมายจะใชกลวิธีตาง ๆ เพื่อเปนการรวบอํานาจอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  
ฉวยโอกาสในขณะที่มีการใหคํานิยามอยางคลุมเครือและเปดกวาง สรางภาพลวงตาขึ้นวามี
สถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้น ที่เรียกกันวา “สถานการณฉุกเฉินเทียมหรือลวงตา” (Fictitious/Fancied 
State of Emergency) ทั้งที่ไมไดมีเหตุการณนั้นเกิดขึ้นจริง อันควรถึงขั้นเทาเทียมหรือเพียงพอที่จะ
ดําเนินการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะไดแตอยางใด โดยเฉพาะในระบบกฎหมายที่มอบ
อํานาจใหเปนดุลพินิจของฝายบริหารฝายเดียวโดยแท และไมมีองคกรที่จะมาทําหนาที่ตรวจสอบและ
ถวงดุลการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะดังเชนในประเทศไทย 
 ดังนั้น ในฐานะที่ประเทศไทยเปนประเทศเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือหลักความเปนนิติรัฐ 
โดยเฉพาะเปนรัฐภาคีของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประเทศ
ไทยยอมมีพันธกรณีที่ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศ อันมีหลักการสิราคูซา 
(‘Siracusa Principles’) เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณ
ฉุกเฉิน (‘Paris Minimum’) ที่ไดวางกรอบไวแลววา หากจะนํามาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน (Derogation Measures) 

                                                           
675สมชาย ปรีชาศิลปกุล, กม. มั่นคง ชุดกม.กอการรายของรัฐ, คนวันที่ 14 เมษายน 2555 
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มาใช สถานการณใดบางที่มีคุณลักษณะหรือหลักเกณฑเปนสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ และเมื่อจะ
นําหลักการดังกลาวมาใช สิ่งที่ตองคํานึงถึงก็คือผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนใดที่เกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศยินยอมใหลวงละเมิดได 
และในทางตรงกันขาม สิทธิและเสรีภาพใดที่ไมยินยอมใหมีการลวงละเมิดไดเลย (Non-Derogable 
Rights) แมกระทั่งในชวงที่เกิดสถานการณฉุกเฉิน การควบคุมหรือตรวจสอบมาตรการการใชอํานาจ
ในสถานการณฉุกเฉินใหเปนไปตามหลักความเปนนิติรัฐ หรือหลักการปกครองโดยกฎหมาย (The 
Rule of Law) หลักเกณฑเหลานี้ไดถูกกําหนดไวอยางครบถวนแลว เพียงรัฐภาคีตองตระหนักใน
พันธกรณีเหลานี้และนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศ
ดังกลาว 
  
6.2  เงื่อนไขและวิธีการในการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
  
 6.2.1 ในระดับรัฐธรรมนูญ 
 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดกําหนดวา การมีอยูจริง
ของสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ จะตองไดรับการประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการ ซึ่ง
เปนเงื่อนไขอันจําเปนที่จะตองกระทํากอนที่จะนําหลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอ
การคุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogation) มาใช และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ก็ไดใหคําอธิบาย
ไวในความเห็นทั่วไป หมายเลข 29 (HRC General Comment No. 29) วา รัฐภาคีจะตองกระทํา
ภายใตรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กําหนดวิธีการวาดวยการประกาศและการใชอํานาจ
ในสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณ
ฉุกเฉิน (‘Paris Minimum’) และหลักการสิราคูซาวาดวยบทบัญญัติของขอจํากัด และการเลี่ยงหรือ
การระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมือง และสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 (‘Siracusa Principles’) ได ใหคําอธิบายเพิ่มเติม
หลักเกณฑของการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะเพื่อใหรัฐภาคีของกติการะหวางประเทศฯ ได
ปฏิบัติตามในยามที่ตองเผชิญกับสถานการณที่มีความวิกฤติอยางรายแรงจนตองประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะ การที่เกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศไดใหความสําคัญกับการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินกอนที่จะนําหลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogation) มาใช โดยกําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐภาคีตองกระทํากอนเปน
สิ่งแรก ซึ่งหนาที่ในการประกาศสถานการณฉุกเฉินนี้ไดรับการกําหนดกเ็พื่อวัตถุประสงคที่จะใหมีการ
เลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ ในสถานการณตามความเปนจริง (De Facto Derogation) 
และเปนการปองกันการใชอํานาจตามอําเภอใจ อีกทั้งเพื่อใหเปนหนาที่ของรัฐภาคีที่นําหลักการเลี่ยง
หรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ มาใช จะตองกระทําโดยเปดเผยนับแตเริ่มแรกของการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน ตลอดจนเพื่อปองกันการกระทําของรัฐภาคีในสิ่งที่ไมถูกตองตามกฎหมายหรือการ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชนใหลดนอยลง 
 ทั้งนี้ การกําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐในการประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการนั้น 
มาจากแนวคิดที่เปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญอยางนอย 2 ประการ ไดแก ประการแรก การประกาศ
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สถานการณฉุกเฉินจะตองกระทําดวยความสุจริตใจ (In Good Faith) บนพื้นฐานของการประเมิน
ตามขอเท็จจริงของสถานการณวากอใหภัยคุกคามความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติเพียงใด การ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินและมาตรการการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนของกติการะหวางประเทศฯ ที่จะตามมา หากกระทําโดยไมสุจริตใจถือวาเปนการ
ละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ และประการที่สอง ในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ หลักการ
ปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) จะตองอยูเหนือสิ่งอ่ืนใด มาตรการการเลี่ยงหรือการระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนของกติการะหวางประเทศฯ ตองมีกฎหมายให
อํานาจ และเปนอํานาจพิเศษอันจํากัดเพียงเพื่อจะตอบโตอยางเหมาะสมกับภัยที่คุกคามความอยูรอด
ของประเทศชาติเทานั้น รัฐที่เลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีของกติการะหวางประเทศฯ 
จะตองมีหนาที่ในการอธิบายเหตุผลสนับสนุนการกระทําของตนภายใตกฎหมาย 
 ดังนั้น กอนที่รัฐจะดําเนินการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน (A Derogating State) โดยการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ
นั้น มีเงื่อนไขที่สําคัญประการหนึ่งที่รัฐจะตองมีหนาที่ตรวจสอบใหเกิดความมั่นใจกค็ือ ในประเด็นการ
กําหนดสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ (The Designation Issue) กลาวคือ รัฐที่จะทําการเลี่ยงหรือ
ระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนไดรับการเรียกรองใหกําหนดเงื่อนไขวา 
สถานการณพิเศษของสงคราม หรือสถานการณฉุกเฉินสาธารณะอื่น ๆ ที่คุกคามความอยูรอด
ปลอดภัยของประเทศชาตินั้น จะตองมีอยูเปนจริงโดยทั่วไป (Exceptional Circumstances of War 
or Other Public Emergency Threatening the Life of the Nation do in Fact Prevail) ซึ่งเกณฑ
ในการพิจารณาประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะดังกลาว จะตองประกอบดวยเงื่อนไข 4 ประการ 
ดังนี้ 
 1.  สถานการณนั้นจะตองเกิดข้ึนจริงหรือกําลังใกลจะเกิดข้ึน (Actual or Imminent) 

2.  ผลกระทบของสถานการณนั้นจะตองมีผลตอประเทศโดยรวม 
3.  ความตอเนื่องของการดําเนินชีวิตที่เปนระบบของชุมชนจะตองถูกคุกคาม 

 4.  ภาวะวิกฤติหรืออันตรายจะตองเปนกรณีพิเศษ ซึ่งมาตรการตาง ๆ หรือขอจํากัดปกติ
ธรรมดาที่ไดรับการอนุญาตโดยอนุสัญญาฯ เพื่อการธํารงไวซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ ดาน
สาธารณสุข หรือความสงบเรียบรอยสาธารณะนั้น ไมเพียงพอตอการแกไขปญหานั้นได 
 การกําหนดเงื่อนไขทั้ง 4 ประการดังกลาวนี้ จะเปนเกณฑที่สําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความมีอยู
ที่เปนจริงของสถานการณฉุกเฉินและผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงตอความอยูรอดปลอดภัยของ
ประเทศชาติและความเปนอยูของมนุษย อีกทั้งจะสะทอนถึงหลักความไดสัดสวนหรือหลักความ
พอสมควรแกเหตุที่ภาวะวิกฤติหรืออันตรายที่เกิดขึ้นนั้น ตองมีสภาพที่รุนแรงเปนกรณีพิเศษที่
มาตรการในระบบกฎหมายปกติธรรมดาไมเพียงพอตอการแกไขปญหา จึงตองอาศัยระบบกฎหมาย
พิเศษเปนเครื่องมือหรือกลไกในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเปนการชั่วคราว  
 สวนวิธีการในการประกาศสถานการณฉุกเฉินก็นับวาเปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะตอง
ไดรับการปฏิบัติกอนสิ่งอื่นใด นั่นคือ การประกาศอยางเปนทางการ (Official Proclamation) สิ่งนี้
จะเปนมาตรการความปลอดภัยที่สําคัญเพื่อปองกันการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินไปในทางที่มิ
ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งการประกาศอยางเปนทางการเชนนี้ จะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความ
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เห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเทาที่จะทําได ตามที่ไดมีการกําหนดไวเปน
แบบพิธีโดยกระบวนการที่กําหนดไวโดยกฎหมายอยางเชนรัฐธรรมนูญ จะชวยยับยั้งการใชอํานาจใน
สถานการณฉุกเฉินที่เปนไปอยางไมถูกตองและจะทําใหการตรวจสอบการใชอํานาจดังกลาวเปนไป
อยางสะดวกมากขึ้น อีกท้ังการพิจารณาตัดสินใจที่จะประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาวนั้นก็จะตอง
ยึดหลักความไดสัดสวนหรือหลักความพอสมควรแกเหตุดวย ตามที่กติการะหวางประเทศฯ ไดกําหนด
ไววา มาตรการใดก็ตามที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐภายใตกติการะหวาง
ประเทศฯ จะตองถูกจํากัด “ในขอบเขตเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของ
สถานการณ” ซึ่งเปนเงื่อนไขที่กําหนดใหรัฐภาคีตองใหการพิจารณาดวยเหตุผลอยางระมัดระวัง ไม
เพียงแตการกําหนดมาตรการตาง ๆ ที่จะนํามาใชอันเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ดังที่
จะไดกลาวในประเด็นของหัวขอตอ ๆ ไป เทานั้น แตเงื่อนไขดังกลาวนี้ยังตองนํามาใชเพื่อการตัดสินใจ
ที่จะประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นดวย โดย จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมและความจําเปนใน
การประกาศสถานการณฉุกเฉินและมาตรการที่จะนํามาใชในแตละกรณีอีกดวย รวมทั้งจะตอง
พิจารณาชั่งน้ําหนักระหวางความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแกรัฐกับผลกระทบที่ประชาชนตองถูกจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพอีกดวย สวนมาตรการประกันความปลอดภัยประการอื่น ๆ ที่อาจไดรับการกําหนดให
ดําเนินการอยูในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดวยเชนกัน ซึ่งอาจจะเปนการตรวจสอบการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินจากฝายนิติบัญญัติ หรืออาจกําหนดไวโดยใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
ของกฎหมายระหวางประเทศ เชน การกําหนดหามมิใหมีการยุบสภาในระหวางที่มีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน นอกจากนั้น ความเปนอิสระของตุลาการก็เปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งใน
การควบคุมดูแลสถานการณฉุกเฉิน มาตรการความปลอดภัยที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเหลานี้เปน
ความสําคัญขั้นพื้นฐานในฐานะที่รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายหลักของประเทศ ดังนั้น จึงเปนเรื่องที่ไมนา
แปลกใจวารัฐธรรมนูญของหลาย ๆ ประเทศ อาทิ รัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี และประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตก็ไดบัญญัติไวซึ่งหลักการประกอบดวยมาตราตาง ๆ ของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน โดยกําหนดประเภทของสถานการณฉุกเฉินที่ตองไดรับการ
ประกาศ วิธีการและเงื่อนไขของการประกาศ และผลของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่ง
บทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญดังกลาวนี้จะทําหนาทีท่ี่สําคัญอยูสองประการ คือ ประการแรก บทบัญญัติ
เหลานี้จะใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและในขณะเดียวกันก็เปนขอจํากัดทางกฎหมายสําหรับฝาย
บริหารหรือรัฐบาล และอีกประการหนึ่ง บทบัญญัติเหลานี้ก็จะใชเปนการประเมินผลงานและการ
ตรวจสอบฝายบริหารหรือรัฐบาลขององคกรฝายอื่น ๆ อีกดวย 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดเพียงแตบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชอํานาจในการ
ตราพระราชกําหนด ซึ่งเปนเรื่องการใชอํานาจนิติบัญญัติของฝายบริหารในกรณีฉุกเฉินที่มีความ
จําเปนเรงดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได แตบทบัญญัติดังกลาวนั้นก็ไมใชบทบัญญัติที่กําหนดถึงเงื่อนไข
และวิธีการซึ่งเกี่ยวกับการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามหลักเกณฑที่ไดกลาวมาขางตน ที่ฝาย
บริหารจะมีอํานาจสามารถประกาศสถานการณฉุกเฉินได รวมถึงการกําหนดขอบเขตระยะเวลาที่
สามารถประกาศสถานการณฉุกเฉินได ตลอดจนเงื่อนไขของการขอขยายระยะเวลาเมื่อกําหนด
ระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉินสิ้นสุดออกไป และการควบคุมตรวจสอบการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา เปนการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑมาตรฐาน
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ของกฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ (‘Paris Minimum’) ที่ไดวาง
หลักเกณฑขั้นต่ําเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการประกาศสถานการณฉุกเฉินไว ดังตอไปนี ้
 1.  ภาวะฉุกเฉินจะตองเปนภัยคุกคามความอยูรอดของประเทศชาติและจะตองมีการ
ประกาศภาวะนั้นอยางเปนทางการ 
 2.  รัฐธรรมนูญของทุกรัฐจะตองกําหนดวิธีการเพื่อการประกาศสถานการณฉุกเฉินซึ่งในแต
ละครั้งวา เมื่อใดที่เจาหนาที่ฝายบริหารจะมีอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งการประกาศ
อยางเปนทางการเชนนี้ จะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติภายใน
ระยะเวลาอันสั้นที่สุดเทาที่จะทําได 
 3.  การประกาศสถานการณฉุกเฉิน อาจครอบคลุมอาณาเขตของรัฐทั้งหมด หรือสวนหนึ่ง
สวนใดก็ได ขึ้นอยูกับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบที่เปนจริง จากพฤติการณที่เปนสาเหตุใหมีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน 
 4.  หามมิใหมีการยุบสภาในระหวางที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หากสถานการณมี
ความจําเปนตองมีการยุบสภา จะตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมีผูแทนสมาชิกสภานิติบัญญัติโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะทําได 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ อาทิ กฎหมายพื้นฐาน (Basic Law) หรือรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ก็ไดกําหนดวิธีการและเงื่อนไขการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ที่เรียกกัน
โดยทั่วไปวา “รัฐธรรมนูญในภาวะฉุกเฉิน” โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต 
ค.ศ.1996 ไดบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินไวในมาตรา 37 ของหมวดที่ 2 เรื่องบทบัญญัติแหง
สิทธิเสรีภาพ (Bill of Rights) โดยไดบัญญัติดวยขอความที่ชัดเจนถึงขอบเขตการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะและกําหนดเงื่อนไวเปนการเฉพาะเจาะจงวา การประกาศสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะจะสามารถกระทําไดโดยเฉพาะในรูปแบบรัฐบัญญัติที่ตราโดยรัฐสภาเทานั้น เมื่อความอยู
รอดของชาติไดถูกคุกคามจากสงคราม การรุกราน (Invasion) การกอการกบฏ การจลาจล ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ หรือเปนสถานการณฉุกเฉินสาธารณะอื่น ๆ และเม่ือการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น
เปนสิง่จําเปนตอการฟนฟูสันติภาพและความสงบเรียบรอย 
 ดังนั้น ควรจะไดมีการกําหนดเงื่อนไข 4 ประการ เพื่อเปนเกณฑในการพิจารณาประกาศ
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ ดังนี้ 1. สถานการณนั้นจะตองเกิดขึ้นจริงหรือกําลังใกลจะเกิดขึ้น 
(Actual or Imminent) 2. ผลกระทบของสถานการณนั้นจะตองมีผลตอประเทศโดยรวม 3. ความ
ตอเนื่องของการดําเนินชีวิตที่เปนระบบของชุมชนจะตองถูกคุกคาม 4. ภาวะวิกฤติหรืออันตราย
จะตองเปนกรณีพิเศษ ซึ่งมาตรการตาง ๆ หรือขอจํากัดปกติธรรมดาที่ไดรับการอนุญาตโดยอนุสัญญาฯ 
เพื่อการธํารงไวซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ ดานสาธารณสุข หรือความสงบเรียบรอยสาธารณะนั้น ไม
เพียงพอตอการแกไขปญหานั้นได และวิธีการของการประกาศสถานการณฉุกเฉินในแตละครั้งวา 
เมื่อใดที่เจาหนาที่ฝายบริหารมีอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งการประกาศอยางเปน
ทางการเชนนี้ จะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติภายในระยะเวลาอัน
สั้นที่สุดเทาที่จะทําไดไวในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหมีความสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศดังที่ไดกลาวมาขางตน  
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 6.2.2 ในระดับพระราชบัญญัต ิ
 จากการศึกษาระบบกฎหมายพิ เศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะในระดับ
พระราชบัญญัติของประเทศไทย ผูวิจัยอาจวิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายในประเด็นวิธีการและ
เงื่อนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะได ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ที่ถือวาเปนกฎหมายที่มีระดับความ
เขมขนของการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐในสถานการณฉุกเฉินที่มีลําดับความรุนแรงมากที่สุด 
กลาวคือ ในสถานการณสงคราม จลาจล หรือมีเหตุอันจําเปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยปราศจาก
ภัยซึ่งมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร ซึ่งกฎหมายกําหนดใหองคกรฝายบริหารโดย
พระมหากษัตริยและผูบังคับบัญชาทหารเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจประกาศกฎอัยการศึก อยางไร
ก็ตาม แมในกฎหมายฉบับนี้จะไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการประกาศกฎอัยการศึกคอนขาง
ละเอียด ไดแก 1. ตองประกาศเปนลายลักษณอักษรโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา676 เพื่อให
ประชาชนไดรับรูรับทราบโดยทั่วกัน 2. ตองอางถึงเหตุและความจําเปนที่ตองประกาศใชกฎอัยการ
ศึก677 และ 3. ตองกําหนดพื้นที่การประกาศใชกฎอัยการศึกที่แนนอน หากไมไดประกาศใชกฎอัยการ
ศึกทั่วประเทศก็ตองแสดงใหปรากฏในประกาศนั้นวา จะใชกฎอัยการศึกในจังหวัดใด ตําบลใดหรือ
เขตใด678 แตกฎหมายฉบับนี้ก็ไมไดกําหนดเงื่อนไขในการประกาศวา เมื่อใดก็ตามที่เจาหนาที่ฝาย
บริหารใชอํานาจในการประกาศกฎอัยการศึก ซึ่งการประกาศอยางเปนทางการเชนนี้ จะตองอยู
ภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากองคกรฝายนิติบัญญัติภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเทาที่จะ
ทําได อีกทั้ง การประกาศกฎอัยการศึกก็ไมไดมีการกําหนดเงื่อนไขของระยะเวลาที่แนนอนชัดเจนไว
ในกฎหมาย ซึ่งการประกาศกฎอัยการศึกจะตองไมเกินกําหนดนั้นเพื่อฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพปกติ
โดยเร็ว ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา การประกาศกฎอัยการศึกที่ใหองคกรฝายบริหารโดยเฉพาะ
เจาหนาที่ฝายทหารสามารถใชอํานาจไดอยางมากมายเพื่อใหบรรลุภารกิจในการรักษาความมั่นคงของ
รัฐ และการใชอํานาจดังกลาวเหลานั้นก็มีผลตอการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่มีอยูใน
รัฐธรรมนูญเปนอยางมากเชนกันดวย แตกฎหมายฉบับนี้ก็ไมไดมีการกําหนดเงื่อนไขของการจํากัด
ระยะเวลาในการประกาศ และการควบคุมดูแลโดยองคกรฝายนิติบัญญัติ (Principle of Time 
Limited/Duration and Legislative Oversight) จึงเปนการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับเกณฑมาตร 
ฐานของกฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะหลักความไดสัดสวนหรือหลักความพอสมควรแกเหตุ 
อันประกอบไปดวยองคประกอบสําคัญ 3 ประการที่ตองมีความสัมพันธและไดสัดสวนกัน นั่นคือ องค 
ประกอบดานความรุนแรง (Severity) องคประกอบดานระยะเวลา (Duration) และองคประกอบดาน
ขอบเขตเนื้อหา (Material Scope) ของมาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้น หากมี
การประกาศกฎอัยการศึกแลวมีผลกอใหเกิดการลวงละเมิดตอสิทธิเสรีภาพ โดยเฉพาะตอสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานมากเทาใด ก็จะตองกระทําภายในระยะเวลาอันสั้น (Short-lived) และเพิ่มการ
ตรวจสอบอยางละเอียดโดยใกลชิดและเขมงวดมากขึ้นเทานั้นดวย โดยการกําหนดใหมีการตรวจสอบ

                                                           
676มาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
677มาตรา 2 และมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
678มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
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เปนระยะ ๆ จากฝายนิติบัญญัติ และมีการกําหนดระยะเวลาของการประกาศกฎอัยการศึกที่แนนอน
และชัดเจน 
 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งถือวาเปนกฎหมาย  
ที่มีระดับความเขมขนของการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐในสถานการณฉุกเฉินที่มีลําดับความรุนแรง
รองลงมาจากการประกาศกฎอัยการศึก ซึ่งกฎหมายไดกําหนดวิธีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน  
โดยใหเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ที่จะประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินเพื่อใชบังคับทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขตทองที่ตามความจําเปนแหงสถานการณ ในกรณีที่
ไมอาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไดทันทวงทีนั้น นายกรัฐมนตรีอาจประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินไปกอนแลวดําเนินการใหไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในสามวัน หากมิได
ดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในเวลาที่กําหนดหรือคณะรัฐมนตรีไมใหความเห็น
ชอบ ใหการประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาวเปนอันสิ้นสุด ผูวิจัยอาจวิเคราะหในประเด็นดังกลาว 
ดังนี้ 
 ประการแรก พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ไดมอบ
อํานาจอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใหแกฝายบริหารเปนผูพิจารณาและตัดสินใจประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
ซึ่งถือไดวาเปน “ดุลพินิจของฝายบริหารฝายเดียวโดยแท”  จึงไดมีการบัญญัติในพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน มาตรา 5 กําหนดวา “เมื่อปรากฏวามีสถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้น
และนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใชกําลังเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจ เจาหนาที่ฝายพลเรือนหรือ
เจาหนาที่ฝายทหาร รวมกันปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับยั้ง ฟนฟู หรือชวยเหลือประชาชน ให
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อบังคับใช
ทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขต บางทองที่ไดตามความจําเปนแหงสถานการณ” นอกจากนั้น การ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินของนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่ไมอาจ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไดทันทวงที นายกรัฐมนตรีอาจประกาศสถานการณฉุกเฉินไปกอน 
แลวดําเนินการใหไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในสามวัน หากมิไดดําเนินการขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือคณะรัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบ ใหการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาวเปนอันสิ้นสุด หลักการดังกลาวนี้ ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา การ
ที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเปนผูนําของฝายบริหารหรือหัวหนาของรัฐบาลดําเนินการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินแลว ตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรฝายบริหารดวยกันนั้น นอกจากเปน
การปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ (‘Paris Minimum’) ที่กําหนดใหการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการ จะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝาย
นิติบัญญัติภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเทาที่จะทําได (Principle of Legislative Oversight) แลว 
วิธีการนี้จะเปนปญหาอยางมากในระบบคิดที่มอบอํานาจอยางอิสระใหแกฝายบริหารในการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินแตฝายเดียวโดยปราศจากการตรวจสอบและถวงดุลจากองคกรอื่น ซึ่งไมเปนไป
ตามหลักการแบงแยกอํานาจที่ประเทศเสรีประชาธิปไตยซึ่งยึดถือหลักความเปนนิติรัฐวา จะตองไมมี
อํานาจใดอํานาจหนึ่งมีอํานาจเหนืออีกอํานาจหนึ่งอยางเด็ดขาด หรือจะตองไมมีอํานาจใดอํานาจหนึ่ง
ที่รับภาระหนาที่ของรัฐทั้งหมด และดําเนินการเพื่อใหบรรลุภารกิจดังกลาวแตเพียงฝายเดียว หาก
องคกรผูใชอํานาจเหลานี้สามารถจะใชอํานาจของตนเหนืออํานาจอีกอํานาจหนึ่งไดอยางอิสระหรือมี
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อํานาจใดอํานาจหนึ่งที่รับภาระหนาที่ของรัฐทั้งหมด และดําเนินการเพื่อใหบรรลุภารกิจดังกลาวแต
เพียงฝายเดียว โดยปราศจากการตรวจสอบและถวงดุลซึ่งกันและกัน (Check and Balance) เชนนี้ 
จะเปนการเปดโอกาสใหมีการใชอํานาจอยางบิดเบือนได และสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่มีอยู
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก็จะไมไดรับความคุมครอง   
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขของการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินของระบบกฎหมายตางประเทศดังที่ไดกลาวมาในบทที่แลว หากมีการจัดกลุมตามที่ไดจําแนก
ออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมแรกที่มอบอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินใหแกสภานิติบัญญัติ 
(Legislature) หรือที่เรียกกันวา ระบบรัฐสภา (Parliamentary Systems) กลุมที่มอบอํานาจใหฝาย
บริหารมีอํานาจริเริ่มดําเนินการ (Executive Initiative) โดยทั่วไปจะเรียกกันวา ระบบประธานาธิบดี 
(Presidential System) และกลุมที่ใชระบบผสม (Hybrid Systems) แลว จะพบวา การประกาศ
สถานการณฉุกเฉินของทุกระบบจะตองมีจุดเชื่อมโยงกับองคกรฝายนิติบัญญัติดวยกันทั้งนั้น ไมวาใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ผูวิจัยมีขอสังเกตวา หลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินของประเทศไทยนี้ก็จะเขาประเภทกลุมที่ใหอํานาจในการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินแกฝายบริหาร ตามที่เรียกกันวา ระบบประธานาธิบดี แตผูนําฝายบริหารในระบบการเมืองการ
ปกครองของประเทศไทย ก็คือนายกรัฐมนตรี ระบบนี้มีหลักการทั่วไปอยูวา ประธานาธิบดีหรือฝาย
บริหารที่อยูภายใตระบบนี้จะไมมีหนาที่อันเปนกฎเกณฑใดที่จะตองไดรับความเห็นชอบหรือไดรับ
คําปรึกษาอยางเปนทางการกอนการประกาศสถานการณฉุกเฉิน อยางไรก็ตาม ก็มีบางประเทศที่ได
กําหนดหนาที่เกี่ยวกับการปรึกษาหารืออยางเปนทางการกับคณะรัฐมนตรี และแจงใหรัฐสภาทราบ 
อีกทั้งตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาดวย เพื่อเปนการตรวจสอบและถวงดุลซึ่งกันและกัน เชน 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กฎหมายพื้นฐาน (Basic Law) หรือรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีไดกําหนดเงื่อนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกันประเทศ (State of 
Defence) รัฐบาลแหงสหพันธรัฐตองยื่นเปนญัตติเสนอตอสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) เพื่อขอ
ความเห็นชอบวาในขณะนั้นมีสถานการณฉุกเฉินเพื่อปองกันประเทศ (State of Defence) หรือไม 
เปนตน 
 ประการที่สอง เมื่อพิจารณาพิเคราะหถอยคํา โดยเฉพาะคําวา “เห็นสมควร” ของบทบัญญัติ 
มาตรา 5 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่ไดบัญญัติวา 
“เมื่อปรากฏวามีสถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้นและนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใชกําลังเจาหนาที่ฝาย
ปกครองหรือตํารวจ เจาหนาที่ฝายพลเรือนหรือเจาหนาที่ฝายทหาร รวมกันปองกัน แกไข ปราบปราม 
ระงับยับยั้ง ฟนฟู หรือชวยเหลือประชาชน ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อ
บังคับใชทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขต บางทองที่ไดตามความจําเปนแหงสถานการณ. . .” 
บทบัญญัติในลักษณะเชนนี้ตองการใหเปน “ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีโดยแท” ดังที่ไดกลาวมาใน
ขางตน โดยไมจําเปนตองใหมีวิธีการพิสูจนหรือแสดงใหเปนที่พอใจวาเหมาะสมกับเงื่อนไขทั้งสาม
ประการเชนหลักประกันความปลอดภัยสามชั้น (Triple Lock Guarantee) ซึ่งเปนเงื่อนไขที่ตอง
ปฏิบัติกอนการประกาศและออกกฎเกณฑในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะตามพระราชบัญญัติการ
บริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 ของสหราชอาณาจักรแตอยางใด บทบัญญัติในพระราชกําหนด
ดังกลาวนี้มุงประสงคที่จะมอบอํานาจใหนายกรัฐมนตรีเปนผูนํามีลักษณะเหมือนเชนผูเผด็จการโดย
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รัฐธรรมนูญ (Roman Constitutional Dictatorship) ดั่งในสมัยโรมัน แตตางกันตรงที่ในสมัยโรมัน
การตัดสินใจที่จะใหมีอํานาจเผด็จการโดยรัฐธรรมนูญในสถานการณฉุกเฉินนั้น รัฐธรรมนูญโรมันได
กําหนดไววาการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะจะเปนการตัดสินใจของผูใชอํานาจดวยตนเอง
มิได ซึ่งการพิจารณาตัดสินใจจะประกาศวามีสถานการณฉุกเฉินหรือไมเปนอํานาจหนาที่ของสภาซี
เนต บทบัญญัติในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินนี้จึงดูเหมือนวาจะขาด
ความพยายามใด ๆ ที่จะสรางหลักประกันในการรับรองหรือใหความมั่นใจไดวาอํานาจในการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินของนายกรัฐมนตรีจะไมถูกนํามาใชในทางที่ผิดหรือนํามาใชจนงายเกินไป 
บทบัญญัติดังที่ไดกลาวมานี้ ผูวิจัยพิจารณาเห็นวาเปนการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
ของกฎหมายระหวางประเทศท่ีกําหนดวา การประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการจะตองอยู
ภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากองคกรฝายนิติบัญญัติภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได และการประกาศสถานการณฉุกเฉินทุกครั้งของรัฐภาคีจะตองไดรับการพิจารณาทบทวน
ตรวจสอบการกระทําของฝายปกครองโดยองคกรศาล ในประเด็นเกี่ยวกับสนธิสัญญาระหวางประเทศ
หรือรัฐธรรมนูญของประเทศและกฎหมายใหอํานาจไวหรือไม ระบบสถานการณฉุกเฉินเชนนี้ไดมี
แนวโนมที่จะใหอํานาจที่เปนอิสระแกฝายบริหารมากเกินไป ทั้งอํานาจในการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน และอํานาจที่จะดําเนินการตอไปเปนระยะเวลายาวนานผิดปกติ ตัวอยางก็คือ การใชอํานาจ
พิเศษของประธานาธิบดีตามมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส สิ่งนี้คือความ
ผิดพลาดอยางรุนแรง อันแสดงใหเห็นวาเปนอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของประธานาธิบดีเพียงผูเดียว 
ซึ่งมีการวิพากษวิจารณดวยความวิตกกังวลวา การใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดีตามมาตรา 16 นี้ 
จะเปนหนทางนําไปสูเผด็จการไดโดยงาย ฝายบริหารควรจะไดรับมอบอํานาจที่จะดําเนินการฝาย
เดียวเฉพาะแตในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ซึ่งเปนระยะเวลาที่นานพอที่จะใหฝายนิติบัญญัติไดมาประชุม
กันและพิจารณาถึงสถานการณ หากฝายนิติบัญญัติกําลังอยูในสมัยประชุมระยะเวลาหนึ่งสัปดาหดู
เหมือนจะเปนชวงเวลาที่นานพอสมควรแลว หากยังดําเนินการไมทันระยะเวลาสองสัปดาหก็นาจะ
เปนระยะเวลาที่มากท่ีสุดแลว 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณของตางประเทศ เชนใน
ระบบกฎหมายของอังกฤษ พระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 (Civil 
Contingencies Act 2004) ไดสรางหลักประกัน ที่เรียกกันวา “หลักประกันความปลอดภัยสามชั้น”
(Triple Lock Guarantee) หลักการดังกลาวนี้ไดรับการกําหนดไวในมาตรา 21 วาการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินนั้น รัฐมนตรีผูประกาศสถานการณฉุกเฉินตองพิสูจนหรือแสดงใหเห็นวาการ 
ประกาศสถานการณฉุกเฉินเปนสิ่งจําเปนและมาตรการตอบโตจะตองไดสัดสวนกัน ซึ่งเปนหลัก 
ประกันวาการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินจะนํามาใชไดก็แตเฉพาะเม่ือ  
 1.  สถานการณฉุกเฉินที่คุกคามจนกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอสวัสดิการมนุษย 
สิ่งแวดลอมหรือความมั่นคงนั้น ไดเกิดขึ้นมาแลวหรือกําลังเกิดขึ้นอยูหรือใกลที่จะเกิดขึ้น (หลักความ
รายแรง ‘Seriousness’) 
 2.  มีความจําเปนที่จะตองออกขอกําหนดเปนการเรงดวนเพื่อที่จะนํามาใชในการแกไขปญหา
ในสถานการณฉุกเฉิน เนื่องจากการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีอยูเปนสิ่งที่ไมเพียงพอ อีกทั้ง การที่จะ
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นําเสนอกฎหมายเปนรางพระราชบัญญัติในวิธีการปกติเปนเรื่องไมอาจกระทําได เนื่องจากความ
จําเปนที่จะนํามาใชปฏิบัติการนั้นเปนกรณีเรงดวน (หลักความจําเปน ‘Necessity’) และ 
 3.  กฎเกณฑที่จะนํามาใชในการควบคุมสถานการณฉุกเฉินจะตองไดสัดสวนกันกับลักษณะ 
เฉพาะหรือผลของสถานการณฉุกเฉิน (หลักความไดสัดสวน ‘Proportionality’) 
 หลักประกันความปลอดภัยสามชั้นนี้ ก็คือ หลักความไดสัดสวนหรือหลักความพอสมควรแก
เหตุนั่นเอง ซึ่งดูเหมือนจะเปนหลักประกันที่สรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนในสหราชอาณาจักรได
เปนอยางดี เนื่องจากไมปรากฏวาในกฎหมายนี้จะมีบทลงโทษแกฝายบริหารหรือรัฐบาล หากคิดที่จะ
ประกาศและออกกฎเกณฑในสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Regulations) โดยไมมีสถานการณ
ฉุกเฉินที่แทจริง (A Genuine Emergency) หากเปนเชนนั้นจริงก็จะเปนหนาที่ของรัฐสภาที่จะทําการ
แกไขหรือยกเลิกตอไป เพราะกฎหมายกําหนดใหบุคคลผูประกาศและออกกฎเกณฑจะตองรับรองวา
กฎเกณฑดังกลาวเปนไปตามขอจํากัดเกี่ยวกับการนิติบัญญัติและมีความสอดคลองกับสิทธิตาง ๆ ใน
สนธิสัญญายุโรป และกฎเกณฑในสถานการณฉุกเฉินเหลานี้จะตองไดรับการนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อให
ความเห็นชอบโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดภายหลังที่ไดมีการออกกฎเกณฑ รัฐสภาอาจจะแกไข
กฎเกณฑและจะตองใหความเห็นชอบกฎเกณฑนั้น ๆ ภายใน 7 วันนับแตที่ไดนําเสนอ หากกฎเกณฑ
ในสถานการณฉุกเฉินใดที่รัฐสภาไมเห็นชอบดวย กฎเกณฑนั้น ๆ ก็จะตองหยุดการใชบังคับ ตาม
หลักการรัฐสภามีอํานาจสูงสุด (Principle of Parliamentary Supremacy) 
 อยางไรก็ตาม หากจะพิจารณานําหลักประกันความปลอดภัยสามชั้นตามรูปแบบของระบบ
กฎหมายนี้เหมือนดังที่ใชอยูในสหราชอาณาจักร มาใชในระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินของประเทศไทย ก็นับวาเปนเรื่องที่ดีเพราะจะเปนสิ่งที่ชวยสรางหลักประกันในการรับรองหรือ
ใหความมั่นใจไดวาอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินของนายกรัฐมนตรีจะไมถูกนําไปใช
ในทางที่ผิดหรือนํามาใชจนงายเกินไป แทนที่กฎหมายจะกําหนดไวเพียงแคใหเปนดุลพินิจฝายเดียว
โดยแทของนายกรัฐมนตรี ดวยการบัญญัติหลักการและถอยคําเพียงวา “เมื่อนายกรัฐมนตรี
เห็นสมควร” เทานั้น สวนจะนําใชไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมเพียงใดนั้น ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่
ตองติดตามใหความสนใจกันตอไป เนื่องจากที่ผานมา สหราชอาณาจักรไดแสดงใหเห็นถึงโครงสรางที่
เปนรากฐานของตนบนพื้นฐานที่วา เจตจํานงของประชาชนไดแสดงออกโดยผานการกระทําของสภา
ผูแทนราษฎรที่ทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนไดอยางบริบูรณมายาวนาน ดังนั้น จึงเปนการไม
สมควรที่ศาลจะพิจารณาทบทวนการกระทํา (Judicial Review) ของรัฐสภาที่สะทอนเจตจํานงของ
ประชาชนอีก แตเมื่อนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบรัฐสภาของไทยที่ผานมาจากการศึกษาของ
นักวิชาการมีผลสรุปวา ยังเปนระบบที่ขาดประสิทธิภาพ การขาดประสิทธิภาพของระบบรัฐสภาไทย
นั้นมีปญหาทั้งในสวนของรัฐบาลและรัฐสภา กลาวคือ รัฐบาลไมสามารถทําหนาที่ตอบสนองตอ
ประโยชนของประชาชนไดอยางแทจริง ในขณะที่รัฐสภาก็ไมสามารถทําหนาที่ในการตรากฎหมาย
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และควบคุมการบริหารราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพ679 จึงเปนประเด็นที่ควรใหความสนใจ
นําเสนอเพ่ือการปฏิรูประบบรัฐสภาของประเทศไทยในวาระตอไป    
 ดังนั้น เมื่อพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ถือวาเปน
กฎหมายรักษาความมั่นคงของรัฐที่ใหอํานาจแกฝายบริหารในการแกไขปญหาในสถานการณฉุกเฉิน
โดยใหอํานาจนายกรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉินแลวออกขอกําหนดและประกาศตาง ๆ 
อันมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญเปนอยางมากในลําดับที่มี
ความรุนแรงรองลงมาจากกฎอัยการศึก แตกฎหมายฉบับนี้ก็ไมไดมีการกําหนดเงื่อนไขของการ
ควบคุมดูแลการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยฝายองคกรนิติบัญญัติ (Principle of Legislative 
Oversight) ที่กําหนดวา เมื่อใดที่เจาหนาที่ฝายบริหารจะมีอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
ซึ่งการประกาศอยางเปนทางการนี้ จะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากองคกรฝายนิติ
บัญญัติภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเทาที่จะทําได จึงเปนการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
ของกฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะหลักความไดสัดสวนหรือหลักความพอสมควรแกเหตุที่
กําหนดวา ความเขมขนของมาตรการตาง ๆ ที่นํามาใชอันเปนการเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ จะตองไดสัดสวนกับความรุนแรงของภัยที่คุกคาม กลาวคือ สิทธิซึ่งจะไดรับ
การนํามาตกลงประนีประนอมกันมากขึ้นเทาใด หากเปนสิทธิขั้นพื้นฐานและเปนสิทธิที่มีความสําคัญ 
กย็ิ่งตองเพิ่มการตรวจสอบอยางละเอียดโดยใกลชิดและเขมงวดมากข้ึนเทานั้นดวย  
 ในพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ซึ่งถือวาเปน
กฎหมายรักษาความมั่นคงที่ใหอํานาจแกเจาหนาที่รัฐในสถานการณที่มีลําดับความรุนแรงหรือความ
เขมขนของการใชอํานาจนอยลงมาจากพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 กลาวคือ กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีที่จะประกาศพื้นที่ปรากฏ
เหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แตยังไมมีความจําเปนตองประกาศ
สถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน และเหตุการณนั้นมี
แนวโนมที่จะมีอยูตอไป ผูวิจัยอาจวิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องดังกลาวไดวา พระราช 
บัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 เปนกฎหมายพิเศษที่ใหอํานาจแกฝาย
บริหารสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ ในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือ
บรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจออกขอกําหนดตาง ๆ อันมี
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งมีผลเปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณี
ตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogation) กรณีเชนนี้ตามเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวาง
ประเทศ คือ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 ก็ไดกําหนด
เปนหลักเกณฑวา ภาวะฉุกเฉินจะตองเปนภัยที่รายคุกคามความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติและ
จะตองมีการประกาศภาวะนั้นอยางเปนทางการ ซึ่งเปนเงื่อนไขอันจําเปนที่จะตองกระทํากอนนํา
หลักการการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogation) มา

                                                           
679บรรเจิด สิงคะเนติ, แนวทางในการปฏิรูปโครงสรางสถาบันการเมืองของไทย: ศึกษากรณี

รัฐสภา, ใน การสัมมนาเรื่อง รูปแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม, วันที่ 16 
กรกฎาคม 2555, สถาบันพระปกเกลา.  (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร), หนา 9. 
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ใช เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งหลักความชอบดวยกฎหมาย (principles of legality) และหลักการปกครอง
โดยกฎหมาย (The Rule of Law) แตในพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ.2551 ก็ไมมีการกําหนดเงื่อนไขเรื่องของการประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการกอน 
อีกทั้งไมไดมีการกําหนดเงื่อนไขของการควบคุมดูแลการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยองคกรฝาย
นิติบัญญัติ (Principle of Legislative Oversight) จึงเปนการปฏิบัติที่ ไมสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศดังกลาว การละเวนที่จะไมปฏิบัติตามขอกําหนดของการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินนี้มีผลเทากับเปนการละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ไทยมีการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือหลักความเปนนิติรัฐ โดยเฉพาะในฐานะที่เปน
รัฐภาคีของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 ยอมมี
พันธกรณีที่ตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมทั้งพันธกรณีที่ได
กระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศดวย  
 สวนในพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 นั้น ก็ไมไดกําหนดวิธีการ
และเงื่อนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุการณอันเปนสาธารณภัย แมวาบทบัญญัติ
ของกฎหมายจะใหอํานาจแกเจาหนาที่ในการแกไขปญหาสาธารณภัยที่มีบางสวนเปนการกาวลวงตอ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มีตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ อาทิ การสั่งอพยพ การหามเขาเขตพื้นที่ 
อาคารหรือสถานที่ การสั่งดัดแปลงหรือทําลาย หรือเคลื่อนยายสิ่งกอสรางหรือทรัพยสินฯลฯ เปนตน
อันเปนการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศ ที่กําหนดให รัฐ
ภาคีที่จะใชมาตรการการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีของตนตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน
ภายใตกติการะหวางประเทศฯ จะตองประกาศอยางเปนทางการของการมีอยูจริงของสถานการณ
ฉุกเฉินที่คุกคามความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ ดังที่ไดกลาวมาในขางตน เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของตางประเทศท่ีมีลักษณะคลาย ๆ กัน เชน 
พระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 (Civil Contingencies Act 2004) ของ
ประเทศอังกฤษ และรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 (Disaster Management 
Act 57 of 2002) ของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต ที่กําหนดใหมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
หรือประกาศสถานการณภัยพิบัติแหงชาติอยางเปนทางการ โดยกําหนดใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หากเปนการประกาศในระดับจังหวัดหรือทองถิ่น ก็ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ
จังหวัด 
   
6.3  มาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน 
 
 6.3.1  ในระดับรัฐธรรมนูญ 
 มาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินที่รัฐจะนํามาเพื่อใชแกไขปญหาในขณะที่เกิด
สถานการณฉุกเฉินนั้น กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไดกําหนด
หลักเกณฑนี้ไวโดยใชคําวา “มาตรการในการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครอง
สิทธิมนุษยชน” (Derogation Measures) วา จะตองกระทําภายในขอบเขตเพียงเทาที่จําเปนอยาง
เครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ (To the Extent Strictly Required by the Exigencies 
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of the Situation) กลาวคือ มาตรการนั้นจะตองถูกนํามาใชเพียงเทาที่จําเปน และจะตองไดสัดสวน
กัน ซึ่งหมายถึงขนาด (The Extent) หรือขอบเขตทางดานเนื้อหา (Material Scope) ของมาตรการ
ในการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ (Derogation Measures) จะตองอยูในตําแหนงที่
สัมพันธที่ไดอัตราสวนกับความจําเปนในการที่จะตอสูกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ มาตรการที่
นํามาใชตองยึดหลักความไดสัดสวนโดยเครงครัด ซึ่งจะตองปฏิบัติตามขอกําหนด 5 ประการ ดังนี้ 
 1.  มาตรการตาง ๆ จะตองนํามาใชเพียงเทาที่จําเปน กลาวคือ การกระทําใด ๆ ที่กระทํา
ภายใตกฎหมายธรรมดาและจําตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีตอกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศนั้น ไมเพียงพอท่ีจะจัดการตอภัยคุกคาม 
 2.  มาตรการตาง ๆ ที่จะนํามาใชจะตองมีความเกี่ยวเนื่องกับสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
กลาวคือ มาตรการเหลานั้นจะตองมีความชัดเจนเพียงพอวา (Prima Facie) เหมาะสมในการบรรเทา
ใหวิกฤติการณหรือภัยที่คุกคามนั้นลดนอยลง 
 3.  มาตรการตาง ๆ จะตองถูกนํามาใชตราบเทาที่มีความจําเปนเทานั้น กลาวคือ จะตอง
นํามาใชเปนกําหนดระยะเวลาเพียงชั่วคราว (Temporal Limit) 
 4.  ความเขมขนของมาตรการตาง ๆ ที่นํามาใชที่เปนการเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ จะตองไดสัดสวนกับความรุนแรงของภัยทีคุ่กคาม กลาวคือ สิทธิซึ่งจะไดรับ
การนํามาตกลงประนีประนอมกันมากขึ้นเทาใด หากเปนสิทธิขั้นพื้นฐานและเปนสิทธิที่มีความสําคัญ 
กย็ิ่งตองเพิ่มการตรวจสอบอยางละเอียดโดยใกลชิดและเขมงวดมากข้ึนเทานั้นดวย 
 5.  ระบบปองกันที่มีประสิทธิภาพจะตองนํามาใช เพื่อหลีกเลี่ยงการใชอํานาจรัฐใน
สถานการณฉุกเฉินโดยมิชอบ ที่ใดก็ตามที่นํามาตรการการควบคุมตัวในทางบริหาร (Administrative 
Detention) มาใช องคกรอิสระระดับชาติตาง ๆ โดยเฉพาะองคกรนิติบัญญัติ และองคกรตุลาการ
สามารถเขาไปตรวจสอบเปนปกติได  
 เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ (‘Paris Minimum’) ก็ไดอธิบายหลักเกณฑเพิ่มเติมวา 
มาตรการที่จะนํามาใชในระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉิน จะขึ้นอยูกับเงื่อนไขทั่วไป 5 ประการ 
ดังนี้  
 1.  จะตองปฏิบัติตามหลักการการแจงใหรัฐภาคีอื่นทราบ ดังที่ไดกําหนดไวในสนธิสัญญาวา
ดวยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศหรือระดับภูมิภาค  
 2.  มาตรการตาง ๆ เชนวานี้ จะตองไดสัดสวนกับความฉุกเฉินของสถานการณอยางเครงครัด 
 3.  มาตรการตาง ๆ เชนวานี้ จะตองไมขัดกับพันธกรณีอื่น ๆ ของรัฐภาคีภายใตกฎหมาย
ระหวางประเทศ 
 4.  มาตรการตาง ๆ เชนวานี้ จะตองไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุเพียงเนื่องมาจาก
เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา สัญชาติหรือเผาพันธุทางสังคม 
 5.  สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ไดรับการรับรองโดยกฎหมายระหวางประเทศจะตองคงอยู
ในฐานะเปนสิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับได (Non-Derogable Rights) แมในระหวางการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน อยางนอยที่สุด รัฐธรรมนูญจะตองกําหนดใหสิทธิตาง ๆ โดยเฉพาะสิทธิดังกลาว
เหลานี้ เปนสิทธิที่ไมอาจไดรับผลกระทบจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
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 นอกจากนั้น เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ (‘Paris Minimum’) ยังไดกําหนดอีกวา ในระดับ
ภูมิภาคหรือระหวางประเทศ การประกาศสถานการณฉุกเฉินทุก ๆ ครั้ง ที่ไดกระทําโดยรัฐภาคีตอ
สนธิสัญญามนุษยชนระดับภูมิภาคหรือระหวางประเทศ จะตองอยูภายใตการพิจารณาทบทวนโดย
ศาลหรือองคกรอื่นตามขอตกลงและเงื่อนไขของสนธิสัญญานั้น ๆ กําหนดไว ในขณะที่ระดับประเทศ 
อํานาจในการพิจารณาทบทวนเชนนี้ จะตองไดรับการปฏิบัติภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและการ
ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของของรัฐ โดยตระหนักวาเปนความรับผิดชอบของรัฐที่จะนํา
มาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอ่ืน ๆ มาใชเพื่อปฏิบัติการใหเกิดผลตอบรรดาสิทธิตาง ๆ ที่ไดรับ
การรับรองในสนธิสัญญาใด ๆ จากการเขาเปนภาค ี
 สวนหลักการสิราคูซา (‘Siracusa Principles’) ก็ไดอธิบายถึงหลักเกณฑของการนําเอา
มาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินมาใชตามหลักความจําเปนโดยเครงครัดตามความฉุกเฉิน
ของสถานการณไว ดังนี้ 
 1.  มาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน
จะตองเปนความจําเปนอยางเรงดวน เพื่อจัดการกับภัยที่คุกคามความอยูรอดของประเทศชาติ และ
จะตองไดสัดสวนกับลักษณะและขนาดของภัยคุกคามนั้น 
 2.  หนวยงานระดับชาติมีหนาที่ในการประเมินของแตละแหงถึงความจําเปนของการนํา
มาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีทุกมาตรการมาใชในสถานการณฉุกเฉิน 
 3.  เมื่อมาตรการธรรมดาที่ทําไดภายใตเงื่อนไขที่จํากัดไวโดยเฉพาะของกติการะหวาง
ประเทศฯ ยังเพียงพอที่จะจัดการกับภัยที่คุกคามความอยูรอดของประเทศชาติได การนํามาตรการที่
เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนมาใช จึงไมอาจนํามา
พิจารณาเปนเหตุผลในการยอมรับได 
 4.  หลักความจําเปนโดยเครงครัด จะตองนํามาใชเพื่อเปนเปาหมายของวิธีการ มาตรการแต
ละมาตรการที่นํามาใชจะตองนํามาจัดการแกไขกับภาวะอันตรายที่เกิดขึ้นจริงแนชัด ในปจจุบันหรือ
ใกลจะถึง แตจะนํามาใชเพียงแตเปนความหวาดวิตกของอันตรายที่ยังไมปรากฏขึ้นไมได 
 5.  รัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศที่ควบคุมดูแลการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
จะตองนํามาใชโดยพลัน และจะตองใหมีการตรวจสอบที่เปนอิสระเปนระยะโดยสภานิติบัญญัติถึง
ความจําเปนในการนํามาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ มาใช 
 6.  การชดใชแกไขเยียวยาอยางเปนผลจริงจัง จะตองไดรับการนํามาชดเชยใหแกบุคคลซึ่ง
เรียกรองสิทธิวาไดรับผลกระทบจากการนํามาตรการทีไ่มใชความจําเปนโดยเครงครัดตามความฉุกเฉิน
ของสถานการณมาใช 
 7.  ในการพิจารณาตัดสินของหนวยงานของรัฐระดับชาติวา มาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือ
ระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนจะเปนกรณีความจําเปนโดยเครงครัดตาม
ความฉุกเฉินของสถานการณหรือไมนั้น ไมอาจจะถือเปนที่สิ้นสุดได 
 ขอกําหนดของเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศดังที่ไดกลาวขางตนเหลานี้ เปนสิ่งที่ยืนยันได
วา หลักความไดสัดสวนหรือหลักความพอสมควรแกเหตุเปนหลักการที่ไดรับการยอมรับในระบบของ
กฎหมายระหวางประเทศวา มาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogation Measures) ที่รัฐภาคีนํามาใชในสถานการณฉุกเฉิน จะตองเปน
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กรณีที่มีความจําเปนอยางเรงดวน เพื่อจัดการกับภัยที่คุกคามความอยูรอดของประเทศชาติ และจะ 
ตองไดสัดสวนกับลักษณะและขนาดของภัยคุกคามนั้น หากมาตรการใดที่รัฐนํามาใชบังคับเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคอยูในขอบเขตที่มีความเหมาะสม ความจําเปน และมีความไดสัดสวนหรือพอ 
สมควรแกเหตุกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ถูกกระทบ อีกทั้งยึดหลักการกระทําทางปกครอง
ของรัฐตองเปนไปตามหลักความชอบดวยกฎหมาย (Legality Principle of Administrative Act) 
เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่จะใหบรรลุผลกับมาตรการที่รัฐนํามาใช มาตรการนั้นก็เปน
มาตรการที่ชอบดวยกฎหมาย ในทางตรงกันขาม หากมาตรการหรือการกระทําใด ๆ ที่รัฐนํามาใชมี
ลักษณะเกินความจําเปน ไมมีความเหมาะสม และไมไดสัดสวนหรือพอสมควรแกเหตุ โดยเฉพาะไม
อาจทําใหวัตถุประสงคนั้นบรรลุไดเลย หรืออาจบรรลุวัตถุประสงคนั้นไดแตก็สรางภาระใหกับ
ประชาชนจนเกินสมควร ผลก็คือมาตรการหรือการกระทําดังกลาวนั้น เปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายและไมอาจมีผลบังคับ ดังนั้น เมื่อมาตรการหรือการกระทําใด ๆ ของรัฐ เปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยกฎหมายและไมสอดคลองกับหลักความไดสัดสวนหรือหลักพอสมควรแกเหตุ อันมี
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควรแกเหตุ จึงจําเปนตองมีกระบวนการหรือ
กลไกเขาควบคุมและตรวจสอบ โดยกฎหมายระหวางประเทศไดใหความสําคัญและกําหนดเปน
หลักเกณฑวา รัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศที่ควบคุมดูแลการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
จะตองนํามาใชโดยพลัน และจะตองใหมีการตรวจสอบที่เปนอิสระเปนระยะโดยสภานิติบัญญัติถึง
ความจําเปนในการนํามาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ มาใช 
 ในขอบเขตของกฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองก็ใหการยอมรับวา หลักความไดสัดสวน
หรือหลักความพอสมควรแกเหตุนี้เปนหลักทั่วไป และเปนหลักในการตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายของการกระทําในทางปกครองทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกระทําในทางปกครองที่เปน
การแทรกแซงหรือกาวลวงไปในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งในประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี ศาลปกครองไดนําหลักความไดสัดสวนหรือหลักพอสมควรแกเหตุมาเปนเกณฑในการ
ตรวจสอบความชอบของการกระทํามาเปนเวลานานแลว680 การจะตรวจสอบวาการกระทําของฝาย
ปกครองอันใดอันหนึ่งชอบดวยกฎหมายหรือไมนั้น มีเกณฑในการพิจารณาอยู 2 ประการ คือ ขอ 
พิจารณาความชอบดวยกฎหมายในทางรูปแบบ (Die Formelle Rechtsmaessigkeit) และขอ 
พิจารณาความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา (Die Materielle Rechtsmaessigkeit) โดยการตรวจ 
สอบความชอบดวยกฎหมายในเนื้อหานั้น จะมีการตรวจสอบ ดังนี้ 
 1.  การกระทําทางปกครองนั้นจะตองสอดคลองกับกฎหมายที่มีอยูและหลักกฎหมายทั่วไป 
 2.  การกระทําทางปกครองนั้นจะตองมีพื้นฐานจากการมอบอํานาจโดยกฎหมาย กลาวคือ 
จะตองมีกฎหมายใหอํานาจในการกระทําดังกลาว 
 3.  หากการกระทําทางปกครองนั้นมีการใชดุลพินิจ (Ermessen) การใชดุลพินิจนั้นจะตองไม
มีขอบกพรอง 

                                                           
680บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, 

หนา 282. 
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 4.  หลักความไดสัดสวน (der Grunsdatz der Verhaeltnismaessigkeit) เปนหลักที่ใชใน
การพิจารณาการกระทําทางปกครองเปนการทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งกับคําสั่งทางปกครองที่
กอใหเกิดภาระแกผูรับคําสั่งทางปกครองนั้น มาตรการของฝายปกครองมาตรการใดมาตรการหนึ่งจะ
ชอบดวยกฎหมายก็ตอเมื่อมาตรการของฝายปกครองนั้นมีความเหมาะสม มีความจําเปน และได
สัดสวนในความหมายอยางแคบ หากมาตรการของฝายปกครองไมสอดคลองกับหลักความไดสัดสวน 
มาตรการทางปกครองนั้นก็ไมชอบดวยกฎหมาย681 ดังนั้น หากการกระทําใดของฝายปกครองที่เปน
การกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือเปนการสรางภาระใหเกิดกับประชาชนจนเกินสมควร 
โดยเฉพาะเปนการกระทําทางปกครองที่เจาหนาที่ฝายปกครองใชดุลพินิจที่มีขอบกพรอง หรือไม
เปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด การกระทําดังกลาวนี้
ยอมเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายตองถูกยกเลิกเพิกถอนไปในที่สุด ในประเทศไทย องคกรที่
เขามาทําหนาที่ควบคุมตรวจสอบและแกไขเพื่อใหการกระทําของเจาหนาที่ฝายปกครองใหสอดคลอง
กับหลักความชอบดวยกฎหมายนี้ ก็คือ องคกรศาลปกครอง เนื่องจากในระบบกฎหมายของประเทศ
ไทยกําหนดใหศาลปกครองเปนองคหลักทําหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย
ของการกระทําทางปกครอง ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542682 
 ในระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศไทย ในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยยังไมมีบทบัญญัติที่กําหนดวาการบัญญัติกฎหมายใด ๆ หรือการกระทําใด ๆ อัน
เปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน อาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตอง
ปฏิบัติฯ ได จะตองมีขอบเขตเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ และ
กําหนดใหสิทธิตาง ๆ โดยเฉพาะสิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับได (Non-Derogable Rights) แมใน
ระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉิน เปนสิทธิที่ไมอาจไดรับผลกระทบจากการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน รวมทั้งบทบัญญัติที่กําหนดใหสภานิติบัญญัติเปนผูตรวจสอบถึงความจําเปนของ
การนํามาตรการแตละมาตรการมาใชในสถานการณฉุกเฉินเปนระยะ ๆ อันอาจเปนการปฏิบัติที่ไม
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินของกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมาย
ตางประเทศ  
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของตางประเทศ 
เชน ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ไดกําหนดหลักความไดสัดสวนของ
มาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน โดยใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐสภาควบคุมการออก
กฎหมายอันเปนผลมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะมีกรณีที่เปนการเลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีวาจะตองกระทําเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของ
สถานการณ (Strictly Required by the Exigencies of the Situation) และการบัญญัติกฎหมาย
จะตองไมขัดแยงตอพันธกรณีของสาธารณรัฐภายใตกฎหมายระหวางประเทศที่มีผลบังคับใชใน

                                                           
681เรื่องเดียวกัน, หนา 283. 
682มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  



375 

สถานการณฉุกเฉินฯลฯ รวมทั้ง รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตยังไดบรรจุตารางของสิทธิที่ไม
อาจเลี่ยงหรือระงับได (Table of Non-Derogable Rights) อีกดวย นอกจากนั้น ยังไดบัญญัติใหเปน
อํานาจของศาลที่จะพิจารณาพิพากษาในประเด็นความชอบดวยกฎหมายของการบัญญัติกฎหมาย   
ใด ๆ หรือการปฏิบัติการอื่นใดอันเปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศที่กลาวมาในขางตน โดยเฉพาะเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ 
(‘Paris Minimum’) ที่กําหนดไววา การประกาศสถานการณฉุกเฉินทุกครั้งของรัฐภาคี จะตองไดรับ
การพิจารณาตรวจสอบการกระทําของฝายปกครองโดยองคกรศาล ในประเด็นเกี่ยวกับสนธิสัญญา
ระหวางประเทศ หรือรัฐธรรมนูญของประเทศและกฎหมายใหอํานาจไวหรือไม และศาลจะตองมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาวาในการประกาศมาตรการที่นํามาใชในสถานการณฉุกเฉิน (ไมวาจะเปน
ของฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหาร) หรือการกระทําใดที่ไดนํามาใชในระหวางสถานการณฉุกเฉิน ซึ่ง
ไมผานการตรวจสอบตามหลักเกณฑดังที่ไดกลาวไวกอนหนานี้แลว ไมมีผลบังคับใชและตกเปนโมฆะ 
 ดังนั้น ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยควรกําหนดไววา การบัญญัติ
กฎหมายใด ๆ หรือการกระทําใด ๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน อาจเลี่ยง
หรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตองปฏิบัติฯ ได จะตองมีขอบเขตเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัด
ตามความฉุกเฉินของสถานการณ และ กําหนดใหสิทธิตาง ๆ โดยเฉพาะสิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับ
ได (Non-Derogable Rights) แมในระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉิน เปนสิทธิที่ไมอาจไดรับ
ผลกระทบจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน รวมทั้งบทบัญญัติที่กําหนดใหสภานิติบัญญัติเปนผู
ตรวจสอบถึงความจําเปนของการนํามาตรการแตละมาตรการมาใชในสถานการณฉุกเฉินเปนระยะ ๆ 
  
 6.3.2  ในระดับพระราชบัญญัต ิ
  เนื่องจากเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศกําหนดไววา มาตรการที่รัฐนํามาใชที่
เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนจะตองเปนกรณีที่มี
ความจําเปนอยางเรงดวน เพื่อจัดการกับภัยที่คุกคามความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ และ
จะตองไดสัดสวนกับลักษณะและขนาดของภัยคุกคามนั้น และกําหนดใหกฎหมายของประเทศที่
ควบคุมดูแลการประกาศสถานการณฉุกเฉินจะตองนํามาใชโดยพลัน และจะตองใหมีการตรวจสอบที่
เปนอิสระ เปนระยะโดยสภานิติบัญญัติถึงความจําเปนในการนํามาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีฯ มาใชนั้น ถือไดวากฎหมายระหวางประเทศไดใหความสําคัญตอมาตรการ
ตาง ๆ เหลานี้ที่รัฐภาคีจะนํามาใชในระหวางสถานการณฉุกเฉินวา มาตรการตาง ๆ นี้จะตองได
สัดสวนกับความฉุกเฉินของสถานการณอยางเครงครัด ซึ่งหลักความไดสัดสวนหรือหลักความ
พอสมควรแกเหตุนี้เปนหลักสําคัญที่ไดรับการยอมรับในการควบคุมตรวจสอบการกระทําทั้งหลายของ
รัฐ อันมีผลสําคัญตอความสมบูรณหรือความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของรัฐนั้น ดวยเหตุ
ประการนี้คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินจึงไดเนนย้ําวา การนํามาตรการ
ที่ใชเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีจากบทบัญญัติของกติการะหวางประเทศฯ มาใช ตองให
ความสําคัญกับหลักความไดสัดสวนหรือหลักความพอสมควรแกเหตุ ซึ่งมีองคประกอบสําคัญที่ตองมี
ความสัมพันธกัน คือ องคประกอบดานความรุนแรง (Severity) องคประกอบดานระยะเวลา 
(Duration) และองคประกอบดานขอบเขตเนื้อหา (Material Scope) ของมาตรการการใชอํานาจใน
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สถานการณฉุกเฉิน กลาวคือ มาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนจากบทบัญญัติของกติการะหวางประเทศฯ จะตองมีลักษณะเปนขอยกเวนและ
เปนการชั่วคราว กอนที่รัฐภาคีจะหยิบยกขอ 4 แหงกติการะหวางประเทศฯ มาใช จะตองตอบสนอง
เงื่อนไขพื้นฐานที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก 1. สถานการณที่เกิดขึ้นนั้นจะตองมีความรุนแรงขนาดเทา
เทียมกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ และ 2. รัฐ
ภาคีจะตองประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการแลว สําหรับเงื่อนไขประการหลังนี้ เปน
สิ่งจําเปนในการธํารงรักษาไวซึ่งหลักความชอบดวยกฎหมาย (Principles of Legality) และหลักการ
ปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) เงื่อนไขทั้งสองประการนี้กําหนดใหรัฐภาคีตองใหการ
พิจารณาดวยเหตุผลอยางระมัดระวังไมเพียงแตการตัดสินใจที่จะประกาศสถานการณฉุกเฉินเทานั้น 
แตยังตองนํามาใชสําหรับการกําหนดมาตรการตาง ๆ อันเนื่องจากการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น
ดวย คณะกรรมาธิการฯ ยังไดยกตัวอยางประกอบการอธิบายในกรณีเชนนี้วา หากรัฐภาคีมีความ
ประสงคจะนํามาตรการการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณตีอการคุมครองสิทธิมนุษยชนจาก
กติการะหวางประเทศฯ มาใชในระหวางที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Catastrophe) การ
เดินขบวนประทวงของกลุมมวลชน (Mass Demonstration) รวมถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุของโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญหรือมีความรุนแรง รัฐภาคีจะตองสามารถแสดงเหตุผลอันสมควรไมเพียงแตวา
สถานการณเชนนั้นกอใหเกิดภัยคุกคามตอความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ แตยังตองพิสูจนให
เห็นอีกวามาตรการทั้งหมดที่นํามาใชในการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีจากกติการะหวาง
ประเทศฯ จะตองใชเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ ในความคิดเห็น
ของคณะกรรมาธิการฯ ความเปนไปไดที่จะจํากัดสิทธิตามกติการะหวางประเทศฯ ภายใตสถานการณ
ที่ยกตัวอยางมานี้ ไดแก เสรีภาพในการเคลื่อนยาย (Freedom of Movement) หรือเสรีภาพในการ
ชุมนุม (Freedom of Assembly) ก็นาจะเปนสิ่งที่เหมาะสมเพียงพอแลวโดยทั่วไป ในระหวางการ
เกิดสถานการณเชนวานี ้
  กฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศไทยในแตละฉบับไดบัญญัติกําหนด
มาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินโดยใหเจาหนาที่มีอํานาจกระทําการอยางละเอียดที่
คอนขางจะเหมือนกันและมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามความหนักเบาของ
เงื่อนไขของแตละสถานการณที่กําหนดไวในแตละฉบับ ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ไดกําหนดใหเจาหนาที่มีอํานาจ
ตาง ๆ เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ไดแก 1. มีอํานาจขนยายทรัพยสินไดตามความ
จําเปน 2. การสั่งดัดแปลง ทําลาย หรือเคลื่อนยายทรัพยสินของบุคคล 3. การสั่งอพยพ 4. การหาม
เขาเขตพื้นที่ 5. การบรรเทาสาธารณภัย 
 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ไดกําหนดใหเจาหนาที่
ของรัฐมีอํานาจในกรณีที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ไดแก 1. 
ปฏิบัติการหรืองดเวนการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด 2. กําหนดการหามเขาหรือใหออกจากบริเวณ
พื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กําหนด 3. หามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด 4. หามการใชเสนทาง
คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 5. ใหบุคคลปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันเกี่ยวกับ
เครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
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 สวนพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นั้น ไดใหอํานาจแก
พนักงานเจาหนาที่ เพิ่มมากขึ้นกวาที่กําหนดในพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ไดแก 1. หามชุมนุมมั่วสุมหรือกระทําการอันเปนการยุยงใหเกิดความไมสงบเรียบรอย 
2. หามการเสนอขาว การจําหนายหรือการทําใหแพรหลายซึ่งหนังสือพิมพ สิ่งพิมพหรือสื่ออื่นใดที่มี
ขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารจนกระทบตอ
ความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน ในบางเขตพื้นที่หรือทั่วประเทศ 3. หามการ
ใชอาคารหรือเขาไปอยูในสถานที่ใด ๆ 4. กําหนดอพยพใหประชาชนออกจากพื้นที่ 5. ประกาศให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมหรือควบคุมผูตองสงสัยโดยมีหมายศาล 6. ประกาศใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหบุคคลมารายงานตัว ใหถอยคํา หรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐาน
ตอเจาหนาที่ 7. ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งยึด อายัดอาวุธ สินคา เครื่องอุปโภค
บริโภค เคมีภัณฑ หรือวัตถุอื่นใด 8. ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจคน รื้อ ถอน หรือทําลาย
ซึ่งอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง โดยไมตองมีหมายศาล 9. ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ โทรเลข โทรศัพท หรือการสื่อสารดวยวิธีการอื่นใด ตลอดจน
ระงับการสื่อสาร โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษโดย
อนุโลม 10. ประกาศหามมิใหกระทําการใด ๆ หรือสั่งใหกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปนแกการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยของประชาชน 11. ประกาศให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งหามมิใหผูใดออกไปนอกราชอาณาจักร 12. ประกาศใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งการใหคนตางดาวออกไปนอกราชอาณาจักร 13. ควบคุมการซื้อ ขาย ใช หรือมี
ไวในครอบครองซึ่งวัสดุอุปกรณอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอาจใชในการกอความไมสงบหรือกอการราย 14. 
ออกคําสั่งใหใชกําลังทหารเพื่อชวยเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจระงับเหตุการณรายแรง 
 สวนการใชอํานาจที่พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 กําหนดใหมี
มากกวาการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ไดแก 1. เจาหนาที่ทหารมีอํานาจเหนือเจาหนาที่ฝายพลเรือนในสวนที่เก่ียวกับการ
ยุทธ การระงับ การปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอย และเจาหนาที่ฝายพลเรือนตอง
ปฏิบัติตามความตองการของเจาหนาที่ฝายทหาร 2. ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาคดีอาญา ซึ่งกระทํา
ความผิดในเขตที่ประกาศกฎอัยการศึก 3. อํานาจในการเกณฑพลเมืองใหชวยกําลังทหารในกิจการ
ปองกันพระราชอาณาจักรหรือชวยเหลือเกื้อหนุนราชการทหาร 4. อํานาจในการเกณฑยวดยาน สัตว
พาหนะ เสบียงอาหาร เครื่องศาตราวุธ และเครื่องมือเครื่องใชจากบุคคลหรือบริษัทใด ๆ ซึ่งราชการ
ทหารจําเปนตองใช 5. อํานาจในการขับไลบุคคล ซึ่งไมมีภูมิลําเนาอาศัยเปนหลักฐานหรือเปนผูมา
อาศัยในพื้นที่ตําบลนั้นเปนการชั่วคราว หากเจาหนาที่ฝายทหารมีความสงสัยอยางหนึ่งอยางใด หรือ
อาจกักตัวบุคคลซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเปนราชศัตรูเพื่อการสอบถามหรือตามความจําเปนของ
ราชการทหาร แตตองกักตัวไวไมเกิน 7 วัน 
 การกําหนดมาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินอยางละเอียดในบทบัญญัติของ
กฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศไทยในแตละฉบับเชนนี้นั้น หากจะ
พิจารณาในระบบของหลักนิติรัฐ ในประเด็นเรื่องของความชัดเจนแนนอนของตัวบทกฎหมายก็นับวา
เปนเรื่องดี มีความสอดคลองกับหลักนิติรัฐที่เรียกรองวาการบัญญัติกฎหมายตองมีความแนนอน
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ชัดเจนเพียงพอที่จะใหบุคคลไดทราบการกระทําใด ๆ ของตนจะเปนการเขาเงื่อนไขขอหามของ
กฎหมายหรือไม เพื่อใหเกิดความมั่นใจและคาดหมายไดวาการกระทําของตนจะไมเปนการละเมิด
บทบัญญัติของกฎหมาย อยางไรก็ตาม บทบัญญัติดังกลาวอาจจะไมตอบสนองตอหลักความพอ 
สมควรแกเหตุหรือหลักความไดสัดสวน ซึ่งเปนหลักกฎหมายที่สําคัญในการตรวจสอบการกระทํา
ทั้งหลายของรัฐ ที่หามมิใหเจาหนาที่ฝายปกครองกระทําการอันจะเปนการสรางภาระใหแกประชาชน
จนเกินสมควรแกเหตุ แตไดกําหนดขอบเขตใหองคกรฝายปกครองตองกระทําการใหพอเหมาะ
พอสมควรกับสภาพของขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยที่หลักความไดสัดสวนนี้เปนหลักกฎหมายทั่วไปใน
ระดับของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังที่ปรากฏในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.
2550) ก็ไดบัญญัติถึงหลักความไดสัดสวนไวในมาตรา 29 วรรคแรกที่บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย. . . และเทาที่จําเปน. . .” เนื่องจากกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินในระดับ
พระราชบัญญัติบางฉบับ นอกจากจะไดกําหนดขอหามที่เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ไวเปนการชัดแจงในกฎหมายแลว แตก็ยังมีอีกบางมาตราที่ใหอํานาจแกเจาหนาที่ไวกอนในกฎหมาย 
เมื่อเจาหนาที่จะกระทําการใด ๆ กฎหมายก็ใหอํานาจแกเจาหนาที่นั้นในการออกประกาศ การออก
ประกาศอันมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น จะกระทําไดมากนอยแคไหนและ
ควรกระทําในระดับใด แตในกฎหมายก็ไมไดมีการกําหนดไววาจะใหมีการควบคุมอํานาจในการออก
ประกาศของเจาหนาที่นั้นอยางไร การออกประกาศโดยมิไดมีการควบคุมการใชอํานาจเชนนี้ ก็เทากับ
มีผลเปนการใหอํานาจฝายเดียวโดยแทแกนายกรัฐมนตรี อาทิ ตามพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีในการออกประกาศ683 เชน 
ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหบุคคลมารายงานตัว ใหถอยคํา หรือสงมอบ
เอกสารหรือหลักฐานตอเจาหนาที่ ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งยึด อายัดอาวุธ 
สินคา เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัตถุอื่นใด หรือประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจคน 
รื้อ ถอน หรือทําลายซึ่งอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง โดยไมตองมีหมายศาล ประกาศหามมิใหกระทําการ
ใด ๆ หรือสั่งใหกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปนแกการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของ
ประเทศหรือความปลอดภัยของประชาชน ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งหามมิให
ผูใดออกไปนอกราชอาณาจักร หรือประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งการใหคนตางดาวออกไป
นอกราชอาณาจักร เปนตน แตการออกประกาศตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับของกฎหมายวา
ดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 
 ในประเด็นดังกลาวนี้ ตามเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศ ไดแก เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ (‘Paris Minimum’) ไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของฝายตุลาการทําหนาที่
ในการควบคุมและตรวจสอบ โดยไดบัญญัติหลักเกณฑไววา ฝายตุลาการจะตองมีอํานาจในการ
พิจารณาและพิพากษาวา 1. การบัญญัติกฎหมายในสถานการณฉุกเฉินไดปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของ
รัฐหรือไม 2. การปฏิบัติการของการใชอํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉินเปนไปตามกฎหมายของ

                                                           
683มาตรา 11 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
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สถานการณฉุกเฉินหรือไม และ 3. การใชอํานาจของเจาหนาที่ตองไมลวงละเมิดในสิทธิที่รัฐไมอาจ
เลี่ยงหรือระงับพันธกรณีที่ตองปฏิบัติได (Non-Derogable Rights) และมาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือ
ระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีจากการคุมครองสิทธิจะตองสอดคลองกับหลักความไดสัดสวน อีกทั้งยัง
ไดกําหนดตอไปอีกวา ศาลจะตองมีอํานาจเต็มในการพิพากษาประกาศวา มาตรการฉุกเฉินใด ๆ ก็
ตาม (ไมวาจะเปนของฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหาร) หรือการกระทําใด ๆ ก็ตามที่ไดนําเอามาตรการ
ฉุกเฉินมาปรับใช ซึ่งไมผานการตรวจสอบดังที่ไดกลาวไวกอนหนานี้แลว ไมมีผลบังคับใชและตกเปน
โมฆะ หลักเกณฑที่ใหศาลมีอํานาจควบคุมและตรวจสอบดังกลาว ถือเปนหลักการคุมครองสิทธิโดย
องคกรตุลาการ ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเรียกหลักการนี้วา Rechtswegsgarantie อัน
ถือไดวาเปนหลักการที่เปนหัวใจของนิติรัฐ หรือเปนมงกุฎของหลักนิติรัฐ เพราะเปนการที่รัฐไดแสดง
วารัฐยอมที่จะใหความเปนอิสระแกอํานาจศาลในการเขามาตรวจสอบการกระทําตาง ๆ ของรัฐวาเปน
การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนหรือไม684  
 ในประเทศไทยหนวยงานที่จะเขามามีหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบตามหลักการการ
คุมครองสิทธิโดยองคกรตุลาการนี้ ก็คือ ศาล ซึ่งในบทบัญญัติหมวด 10 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) ไดกําหนดใหมีศาลทั้งสิ้น 4 ระบบ ไดแก ศาลยุติธรรม (Courts of 
Justice) ศาลปกครอง (Administrative Courts) ศาลทหาร (Military Courts) และศาลรัฐธรรมนูญ
(Constitutional Court) ซึ่งแตละศาลก็จะทําหนาที่แยกเปนอิสระตอกัน มีอํานาจตัดสินคดีเปนที่
เด็ดขาดเฉพาะแตละศาล กลาวโดยสรุป ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาทีใ่นการพิจารณาวินิจฉัยปญหา
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ เชน วินิจฉัยวาการตรากฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือไม ฯลฯ เมื่อไมนานมานี้ ศาลรัฐธรรมนูญก็ไดมีคําวินิจฉัยโดยพิจารณาวา การประกาศสถาน 
การณฉุกเฉินที่มีความรายแรง และการออกขอกําหนดตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกาศและขอกําหนดดังกลาวนี้ มิไดออกโดย
องคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติ จึงมิใชบทบัญญัติแหงกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมรับวินิจฉัยใหวา การประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินที่มีความรายแรง และการออกขอกําหนดตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หรือไม685 สวนศาลทหารทําหนาที่ควบคุมตรวจสอบคดีที่มีผูกระทําผิดตอกฎหมายทหารหรือ
กฎหมายอื่นในทางอาญา ซึ่งผูกระทําผิดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารในขณะกระทําผิด สวนที่
นอกเหนือจากนี้ ก็เปนกรณีที่จะอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบของศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม ก็
จะตองพิจารณาวาคดีที่เกิดขึ้นนั้นเปนคดีปกครองที่อยูในอํานาจของศาลปกครองตามกฎหมายวาดวย
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือไม หากคดีไมใชคดีปกครองและไมอยูในอํานาจของศาล
ปกครองก็ยอมขึ้นอยูกับศาลยุติธรรมทั้งสิ้น686 สวนการพิจารณาคดีวาจะเปนคดีปกครองหรือไมก็ตอง

                                                           
684บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 293. 
685คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 10-11/2553 
686มาตรา 218 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (2550) บัญญัติวา “ศาลยุติธรรมมีอํานาจ

พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญนี้ หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น” 
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พิจารณาจากการกระทําของฝายปกครองวาเปนการกระทําในลักษณะที่เปนคําสั่งทางปกครอง การ
ออกกฎหมายลําดับรอง หรือเปนการกระทําในลักษณะเปนการปฏิบัติการทางปกครอง687 ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษา หรือมีคําสั่งในเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด
หรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น. . .688 ดังนั้น การออกประกาศตามพระราช
กําหนดในกรณีนี้เปนการกระทําของเจาหนาที่รัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย จึงถือวาเปน
การกระทําในทางปกครอง ในลักษณะที่เปนการออกกฎหรือคําสั่ง กรณีดังกลาวจึงตองอยูในเขต
อํานาจของศาลปกครองที่จะมีหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบการกระทําดังกลาว แตในกฎหมายวา
ดวยสถานการณฉุกเฉินระดับพระราชบัญญัติดังที่ไดกลาวมาขางตน นอกจากยังไมไดมีบทบัญญัติที่ให
อํานาจสภานิติบัญญัติตรวจสอบเปนระยะถึงความจําเปนในการนํามาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีฯ มาใชแลว ยังมีบทบัญญัติทีย่กเวนอํานาจของศาลปกครองในการตรวจสอบ
การกระทําของฝายปกครองในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ตามมาตรา 16 ของพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน689 และมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร690 โดยใหอยูในอํานาจหนาที่ของศาลยุติธรรม ซึ่งผูวิจัยพิจารณาวา
อาจจะเปนการไมสอดคลองกับหลักการของกฎหมายปกครองที่มีเปาหมายในทางปกครองวา การ
กระทําของเจาหนาที่รัฐที่มิชอบดวยกฎหมาย ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขใหชอบดวย
กฎหมายภายใตหลักนิติรัฐ โดยอาจมีการยกเลิกเพิกถอนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้นเสีย 
โดยเฉพาะหลักความไดสัดสวนหรือความพอสมควรแกเหตุของมาตรการหรือการกระทําใด ๆ ของ
ฝายปกครอง ซึ่งหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองจะมีผลในทางปฏิบัติไดก็แต
โดยการที่ระบบกฎหมายกําหนดใหมีการตรวจสอบการกระทําดังกลาวได ในระบบกฎหมายไทยนั้นก็
ไดกําหนดใหศาลปกครองเปนองคกรหลักในการควบคุมตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการ
กระทําทางปกครองดังกลาวนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศก็ได
กําหนดย้ําวา ศาลจะตองมีอํานาจเต็มในการพิพากษาประกาศวา มาตรการฉุกเฉินใด ๆ ก็ตาม (ไมวา

                                                           
687บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, หนา 294. 
688มาตรา 9 (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
689มาตรา 16 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

บัญญัติวา “ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับของ
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง” 

690มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
บัญญัติวา “บรรดาขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามหมวดนี้ไมอยูในบังคับของกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
          การดําเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามหมวดนี้ให
อยูในอํานาจของศาลยุติธรรม. . .” 
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จะเปนของฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหาร) หรือการกระทําใด ๆ ก็ตาม ที่ไดนําเอามาตรการฉุกเฉินมา
ปรับใช ซึ่งไมผานการตรวจสอบดังที่ไดกลาวไวกอนหนานี้แลว ไมมีผลบังคับใชและตกเปนโมฆะ จึง
กลาวไดวาศาลที่มีอํานาจเต็มในความหมายของเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศดังกลาว
นี้ ก็คือ ศาลปกครองนั่นเอง 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส การกระทําที่เกิดขึ้นระหวางสถานการณที่ไมปกติ ศาลจะยังคงควบคุมตรวจสอบ
การกระทําดังกลาวภายใตหลักความชอบดวยกฎหมาย 2 ประการ คือ ประการแรก ศาลจะพิจารณา
ตัดสินวา มีสถานการณที่ไมปกติเกิดขึ้นตามที่ฝายปกครองยกขึ้นอางจริงหรือไม และประการที่สอง 
จากสถานการณดังกลาว ศาลจะตรวจสอบวามาตรการที่นํามาใชนั้นสนองตอบตอความจําเปนของ 
“ความชอบดวยกฎหมายที่เปนเรื่องยกเวน” หรือไม กลาวคือ มาตรการที่ฝายปกครองกระทําลงไป
นั้นพอสมควรแกเหตุในสถานการณที่ไมปกตินั้นหรือไม หากไม ศาลจะเพิกถอนการกระทําดังกลาว 
ศาลที่มีอํานาจในกรณดีังกลาวนี้ก็คือ ศาลปกครองนั่นเอง  
 
6.4  ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุด 
 
 6.4.1  ในระดับรัฐธรรมนูญ 
 การจํากัดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุด (Time Limited/Duration) นับไดวาเปนสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งของการปองกันเพื่อมิใหสถานการณฉุกเฉินเติบโตขึ้นจนเกินขอบเขตของความเหมาะสม 
ในรูปแบบยุคโรมันโบราณ (Roman Model) การจํากัดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดของการใช
อํานาจในสถานการณฉุกเฉินถือเปนหลักการที่สําคัญประการแรกที่นํามาใชเพื่อถวงดุลและยับยั้งการ
ใชอํานาจอาญาสิทธิ์ (Imperium) ของผูเผด็จการโรมัน (Roman Dictatorship) ในชวงที่บานเมือง
โรมันเกิดวิกฤติ โดยกําหนดไวใหผูเผด็จการโรมันอยูในตําแหนงดวยระยะเวลาอันสั้น (Short-lived) 
เพียงแค 6 เดือนเทานั้น ดวยลักษณะเหตุผลประการเชนนี้ ระบบที่ทําการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการ
จํากัดขอบเขตสถานการณฉุกเฉินโดยใชบริบทเชิงเปรียบเทียบสมัยใหมกับรูปแบบของตางประเทศ ก็
มักจะเดินตามรูปแบบไมหนึ่งก็ทั้งสองของวิธีการที่อาศัยการจํากัดระยะเวลาที่ถูกกําหนดในขั้นตอน
ของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน (ซึ่งเปนรูปแบบสากล) หรือก็ผานวิธีการขอขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินที่สิ้นสุดออกไปอีก ซึ่งจะตองมีการพิจารณาในเหตุผลและขอเท็จจริง อีก
ทั้งการพิจารณาใหความเห็นชอบดวยเกณฑมาตรฐานที่สูงขึ้น 
 ประเด็นขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดการประกาศสถานการณฉุกเฉินก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่
เกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศไดใหความสําคัญ เมื่อพิจารณาจากถอยคําที่บัญญัติไว
ในตราสารของแตละอนุสัญญาหรือสนธิสัญญา อาท ิคําวา “บรรดารัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้อาจดําเนิน 
การที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีของตนที่มีตอกติกานี้ไดเพียงเทาที่จําเปนตาม
ความฉุกเฉินของสถานการณ” ที่บัญญัติไวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมือง ค.ศ.1984 (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ก็ดี คําวา 
“ รัฐภาคีอาจดําเนินมาตรการเลี่ยงพันธกรณีของตนที่มีอยูตามอนุสัญญานี้ไดเพียงเทาที่จําเปนอยาง
เครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ” ที่บัญญัติไวในอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.
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1950 (The 1950 European Human Rights Convention: ECHR) ก็ดี และโดยเฉพาะถอยคําคํา
วา “รัฐภาคีอาจดําเนินมาตรการเลี่ยงหรือระงับพันธกรณขีองตน อันมีอยูตามอนุสัญญาฉบับปจจุบันนี้
ไดในขอบเขตและระยะเวลาเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ” ที่
บัญญัติไวในอนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1969 (The 1969 American Convention 
on Human Rights: ACHR) นั้น ไดแสดงใหเห็นถึงขอบเขตของระยะเวลาของการใชมาตรการที่เปน
การเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีของตนตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนภายใตอนุสัญญาหรือ
สนธิสัญญา แลวแตกรณีนั้น จะตองเปนกรณีที่มีความจําเปน (Necessity) และเปนการชั่วคราว 
(Temporality) เทานั้น และเพื่อที่จะเนนย้ําคุณลักษณะเปนการชั่วคราวของสถานการณฉุกเฉิน 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนไดกลาวถึงขอตกลงรวมกันในคุณลักษณะเปนการชั่วคราวนี้วา รัฐภาคี
มีพันธกรณีที่ตองแจงใหรัฐภาคีอื่นทราบโดยทันทีถึงวันที่การประกาศสถานการณฉุกเฉินมีผลบังคับใช
และวันเวลาซึ่งการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ นั้นจะสิ้นสุดลง 
 ดวยเหตุประการเชนนี้ เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสของการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
สถานการณฉุกเฉิน (‘Paris Minimum’) จึงไดกําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินไววา ระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน จะตองไดรับการกําหนดเปน
ระยะเวลาที่แนนอนชัดเจนไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งการประกาศสถานการณฉุกเฉินจะตองไมเกินกําหนด
นั้น เพื่อฟนฟูใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว สวนการขยายระยะเวลาตองทําโดยการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินครั้งใหม ซึ่งตองกระทํากอนการสิ้นสุดของกําหนดเวลาในแตละชวง และจะตองอยูภายใตการ
พิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติดวยเชนกัน ซึ่งขอกําหนดนี้ไดสะทอนหลักความเปนนิติ
รัฐอยูอยางนอย 2 ประการ คือ หลักการแบงแยกอํานาจ ซึ่งเรียกรองวาการใชอํานาจของบรรดา
องคกรฝายตาง ๆ ของรัฐตองสามารถควบคุม ตรวจสอบและยับยั้งซึ่งกันและกันได และหลักความ 
ชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา ซึ่งเปนหลักที่เรียกรองใหการบัญญัติกฎหมายตองมีความแนนอน
ชัดเจน รวมทั้งตองยึดหลักความไดสัดสวนหรือหลักความพอสมควรแกเหตุดวย ซึ่งประกอบดวยองค 
ประกอบสําคัญที่ตองมีความสัมพันธกัน คือ องคประกอบดานความรุนแรง (Severity) องคประกอบ
ดานระยะเวลา (Duration) และองคประกอบดานขอบเขตเนื้อหา (Material Scope) ของมาตรการ
การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
 สวนหลักการสิราคูซาวาดวยบทบัญญัติของขอจํากัด และการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตอการคุมครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 (‘Siracusa Principles’) ก็ได
กําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดการประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาวไวเปนการเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1.  ภาวะฉุกเฉินสาธารณะจะตองถูกทําใหยุติลงในเวลาอันสั้นที่สุดตามที่กําหนดไว 
 2.  รัฐภาคีอื่นจะตองไดรับการแจงใหทราบถึงขอเท็จจริงของการสิ้นสุดการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน โดยผานเลขาธิการสหประชาชาติเปนสื่อกลาง 
 3.  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน สิทธิและเสรีภาพจะตองไดรับ
การฟนฟูใหกลับสภาพเดิมมากที่สุด ขั้นตอนตาง ๆ จะถูกนํามาใชเพื่อที่จะแกไขความไมเปนธรรม 
(Injustice) และเพ่ือท่ีจะเยียวยาความเสียหายใหแกผูซึ่งไดรับความไมเปนธรรม หรือไดรับผลเนื่อง มา
จากการใชมาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ ในชวงที่มีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน 
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 ในระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศไทย ในระดับรัฐธรรมนูญไมได
มีบทบัญญัติในมาตราใดที่กําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดของสถานการณฉุกเฉินเอาไว จึงเปน
การปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศที่กําหนดไวอยาง
ชัดเจนวา ระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน จะตองไดรับการกําหนดเปนระยะเวลาที่
แนนอนชัดเจนไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งการประกาศสถานการณฉุกเฉินจะตองไมเกินกําหนดนั้น เพื่อฟนฟู
ใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว สวนการขยายระยะเวลาตองทําโดยการประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้ง
ใหม ซึ่งตองกระทํากอนการสิ้นสุดของกําหนดเวลาในแตละชวง และจะตองอยูภายใตการพิจารณาให
ความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติดวยเชนกัน ดังนั้น จึงควรมีบทบัญญัติที่กําหนดขอบเขตระยะเวลา
การสิ้นสุดของการประกาศสถานการณฉุกเฉินเปนที่แนนอนชัดเจน อีกทั้งการขอขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งจะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติไว
ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยไมปลอยใหเปนไปตามที่บทบัญญัติของกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติแตละฉบับที่จะกําหนดรายละเอียดเรื่องขอบเขตระยะการสิ้นสุดเอาไว ซึ่งกฎหมาย
บางฉบับก็มีการกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดของการประกาศสถานการณฉุกเฉินไว แตบางฉบับก็ไมได
กําหนดไว ดังมีรายละเอียดทีจ่ะกลาวในหัวขอตอไป 
  เมื่อไดพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของ
ตางประเทศ อาทิ รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดวางหลักการใหมีการจํากัดขอบเขต
ระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยกําหนดระยะเวลา (Principle of Limited Duration) 
ใหมีผลใชไดเฉพาะในอนาคต และมีผลใชไดไมเกินกวา 21 วัน นับแตวันประกาศ เวนแตสภานิติ
บัญญัติแหงชาติจะไดตกลงที่จะขยายระยะเวลาการประกาศนั้นออกไปอีกเปนคราว ๆ คราวละไมเกิน
สามเดือน ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศฯ ที่กําหนดไววา ระยะเวลา
ของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน จะตองไดรับการกําหนดเปนระยะเวลาที่แนนอนชัดเจนไวใน
รัฐธรรมนูญ ซึ่งการประกาศสถานการณฉุกเฉินจะตองไมเกินกําหนดนั้น เพื่อฟนฟูใหสูสภาพปกติ
โดยเร็ว สวนวิธีการขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่สิ้นสุดออกไปอีก ระบบ
กฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดวางหลักการ ซึ่ง
จะตองมีการพิจารณาในเหตุผลและขอเท็จจริง อีกทั้งการพิจารณาใหความเห็นชอบดวยเกณฑ
มาตรฐานที่สูงขึ้น กลาวคือ การขยายระยะเวลาตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝาย
นิติบัญญัติ ซึ่งการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งแรกจะตองกระทําโดยมติที่
ไดรับการรับรองดวยเสียงสนับสนุนขางมากจากจํานวนสมาชิกของสภานิติบัญญัติ สวนการขยาย
ระยะเวลาครั้งตอ ๆ ไปจะตองกระทําเปนมติที่ไดรับการรับรองดวยเสียงสนับสนุนขางมากพิเศษ 
จํานวน 60 เปอรเซ็นตของสภานิติบัญญัติ การใชเสียงขางมากที่เพิ่มขึ้นจากเสียงขางมากธรรมดาเปน
เสียงขางมากพิเศษนี้ เปนรูปแบบที่ Bruce Ackerman ไดนําเสนอวิธีการ Supra-Majority Escalation 
วาการขยายระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่ตอเนื่องออกไปแตละครั้ง ตองใชคะแนน
เสียงขางมากของสภานิติบัญญัติที่เพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งเสียงขางนอยกลายเปนเสียงที่สามารถทําให
การขยายระยะเวลาครั้งตอไปหยุดชะงักได จึงนับไดวาเปนวิธีการควบคุมหรือจํากัดสถานการณฉุกเฉิน
ไมใหเติบโตขึ้นจนเกินขอบเขตโดยอาศัยการจํากัดระยะเวลาที่ไดรับการกําหนดทั้งในขั้นตอนของการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน (ซึ่งเปนรูปแบบสากล) และก็ผานวิธีการขอขยายระยะเวลาการประกาศ
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สถานการณฉุกเฉินออกไปอีก ซึ่งจะตองมีการพิจารณาในเหตุผลและขอเท็จจริง และการพิจารณาให
ความเห็นชอบดวยเกณฑมาตรฐานที่สูงขึ้น 
           ดังนั้น ในระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศไทย ในบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงควรใหมีการกําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดของการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินเปนระยะเวลาที่แนนอนชัดเจนไว ซึ่งการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
จะตองไมเกินกําหนดนั้น เพื่อฟนฟูใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว สวนการขยายระยะเวลาตองทําโดย
การประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งใหม ซึ่งตองกระทํากอนการสิ้นสุดของกําหนดเวลาในแตละชวง 
และจะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติดวยเชนกัน เพื่อเปนการ
ควบคุมหรือจํากัดสถานการณฉุกเฉินไมใหเติบโตขึ้นจนเกินขอบเขต  
 
 6.4.2  ในระดับพระราชบัญญัต ิ
 ในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ไมไดมีบทบัญญัติในมาตราใดกําหนด
ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดของการประกาศกฎอัยการศึกไว ดังนั้น การประกาศใชกฎอัยการศกึจะมี
ผลใชบังคับนับตั้งแตประกาศใช จนกระทั่งถึงมีประกาศกระแสพระบรมราชโองการยกเลิก การที่กฎ
อัยการศึกไมไดกําหนดขอบเขตระยะการสิ้นสุดเชนนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการประกาศกฎ
อัยการศึกของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ไดกําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดของการประกาศ
กฎอัยการศึกไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาตรา 36 วา ตองไมเกินกวา 
12 วัน และจะสิ้นผลโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดกําหนดระยะเวลาดังกลาว เวนแตจะขอความเห็นชอบ
และไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาใหขยายระยะเวลาใชบังคับเนิ่นนานกวา 12 วัน การที่พระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ไมไดกําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดของการประกาศกฎ
อัยการศึกเอาไวมีผลทําใหการบังคับใชกฎหมายสามารถกระทําตลอดเวลาตราบเทาที่ยังไมมีประกาศ
กระแสพระบรมราชโองการยกเลิก อีกทั้งยังไมมีความจําเปนตองมีการขอขยายระยะเวลาการสิ้นสุด
อีกดวย จึงทําใหไมมีขั้นตอนการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจกันระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ
เหมือนดังเชนการประกาศกฎอัยการศึกของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส นอกจากนั้น การไมกําหนด
ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดยังไมเปนไปตามหลักความไดสัดสวนหรือความพอสมควรแกเหตุ อัน
ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3 ประการที่ตองไดสัดสวนและมีความสัมพันธกัน คือ องคประกอบ
ดานความรุนแรง (Severity) องคประกอบดานระยะเวลา (Duration) และองคประกอบดานขอบเขต
เนื้อหา (Material Scope) ของมาตรการในการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน กลาวคือ 
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ถือวาเปนกฎหมายรักษาความมั่นคงที่จะ
นํามาใชในสถานการณที่มีระดับความรุนแรงและความเขมขนของการใชอํานาจมากที่สุด กลาวคือ 
กฎหมายมีวัตถุประสงคที่จะนํามาใชในสถานการณที่มีความรุนแรง (Severity) คือ สงครามหรือเมื่อ
เกิดการจลาจล และในขอบเขตทางดานเนื้อหา (Material Scope) ของมาตรการการใชอํานาจใน
สถานการณที่มีผลตอการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากที่สุด โดยกฎหมายกําหนดให
เจาหนาที่ฝายทหารเปนผูใชอํานาจเหนือฝายพลเรือนเมื่อไดประกาศใช แตกรณีดังกลาวนี้กลับไมมี
การกําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดของการประกาศกฎอัยการศึกเปนที่แนนอนและชัดเจน จึง
ถือวาเปนกรณีที่ขาดความสัมพันธระหวางองคประกอบดานความรุนแรง (Severity) กับองคประกอบ
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ดานระยะเวลา (Duration) ทีม่ีสาระสําคัญวาจะตองทําใหสถานการณที่มีความรายแรงนั้นใหยุติลงใน
เวลาอันสั้นที่สุดตามที่ไดกําหนดไว จึงเปนการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีส 
(‘Paris Minimum’) ที่ไดกําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดการประกาศสถานการณฉุกเฉินไววา 
ระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน จะตองไดรับการกําหนดเปนระยะเวลาที่แนนอน
ชัดเจนไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งการประกาศสถานการณฉุกเฉินจะตองไมเกินกําหนดนั้น เพื่อฟนฟูใหกลับ
สูสภาพปกติโดยเร็ว สวนการขยายระยะเวลาตองทําโดยการประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งใหม ซึ่ง
ตองกระทํากอนการสิ้นสุดของกําหนดเวลาในแตละชวง และจะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติดวยเชนกัน ดังนั้น ในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
จึงควรมีบทบัญญัติที่กําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดของการประกาศกฎอัยการศึก ตลอดจนการ
ขอขยายระยะเวลาเมื่อสิ้นสุดกําหนดระยะเวลาดังกลาว โดยมีเงื่อนไขตองไดรับการเห็นชอบและ
อนุมัติจากรัฐสภาใหขยายระยะเวลาได 
   ในขณะที่พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ไดกําหนด
ขอบเขตระยะเวลาการใชบังคับและการสิ้นสุดของสถานการณฉุกเฉิน ตลอดจนการขอขยาย
ระยะเวลาไววา การประกาศสถานการณฉุกเฉิน ใหใชบังคับตลอดระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 
แตตองไมเกิน 3 เดือนนับแตวันประกาศ สวนการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ไดบัญญัติถึงการขยายระยะเวลา
ในการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปอีก โดยกําหนดใหเปน “ดุลพินิจของฝายบริหารฝายเดียว
โดยแท” วา “ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายระยะเวลา ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไปอีกเปนคราว ๆ คราวละไมเกินสาม
เดือน” บทบัญญัติของกฎหมายมาตรานี้ ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา การที่พระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เปนกฎหมายรักษาความมั่นคงที่ใหอํานาจแกฝายบริหารใน
การแกไขปญหาวิกฤติการณที่มีความรายแรงเปนระยะเวลาสามเดือน หากจําเปนตองมีการขยาย
ระยะเวลาออกไปอีก บทบัญญัติของกฎหมายใหอํานาจนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนองคกรฝายบริหารเชนเดียวกันมีอํานาจประกาศขยายระยะเวลาการใชบังคับ
ออกไปอีกเปนคราว ๆ คราวละไมเกินสามเดือนนั้น เปนการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
ของกฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ (‘Paris Minimum’) ที่กําหนด
วา “การขยายระยะเวลาจะตองกระทําอยางเปนทางการโดยฝายบริหาร ซึ่งตองกระทํากอนการสิ้นสุด
ของกําหนดเวลาในแตละชวง และจะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ 
นอกจากนี้ ยังใหอํานาจแกฝายนิติบัญญัติที่จะปฏิเสธการขยายระยะเวลาออกไป และสามารถแกไข
หรือเพิกถอนการประกาศนั้นได” ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวาง
ประเทศดังที่ไดกลาวมา ในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จึง
ควรมีบทบัญญัติที่กําหนดวา “การขยายระยะเวลาจะตองกระทําอยางเปนทางการโดยฝายบริหาร ซึ่ง
ตองกระทํากอนการสิ้นสุดของกําหนดเวลาในแตละชวง และจะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความ
เห็นชอบและอนุมัตจิากฝายนิติบัญญัติ” 
 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ไมไดกําหนดขอบเขต
ระยะเวลาการสิ้นสุดของการมีผลใชบังคับเมื่อไดประกาศใชกฎหมายดังกลาว แตไดบัญญัติใหเปน
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ดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนด สวนพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2550 ก็ไมไดมีบทบัญญัติที่กําหนดเกี่ยวกับวิธีการประกาศเหตุการณที่เปนสาธารณภัย หรือประกาศ
สถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการ เพื่อใชบังคับกฎหมายดังที่ไดกลาวมาแลว อีกทั้งยังไมมี
บทบัญญัติที่กําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการขอขยายระยะเวลาการสิ้นสุดเอาไว ดังนั้น 
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายพิเศษทั้งสองฉบับดังกลาว
จึงควรกําหนดขอบเขตระยะเวลาของการประกาศใชใหเปนที่แนนอนและชัดเจน อีกทั้ง ควรกําหนด
หลักเกณฑการขอขยายระยะการสิ้นสุด โดยตองขอความเห็นชอบและไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาอีก
ดวย 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายของตางประเทศ ในประเทศอังกฤษ พระราช 
บัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2004 ไดกําหนดใหการประกาศสถานการณฉุกเฉินจะมีผล
สิ้นสุดลงภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดนําเสนอประกาศนั้นตอรัฐสภา เวนแตแตละสภาจะไดมีมติรับรอง
การประกาศนั้น สวนขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุด การประกาศสถานการณฉุกเฉินจะสิ้นสุดลงเมื่อพน
ระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดประกาศ หรือในระยะเวลาที่เร็วกวา 30 วันตามที่ไดกําหนดไวใน
ประกาศ และสามารถขยายระยะเวลาออกไปไดอีก 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976 ไดกําหนด 
ใหรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกาเปนผูควบคุมการทบทวนการตรวจสอบระยะเวลาการสิ้นสุดของสถาน 
การณฉุกเฉิน (Termination Review of National Emergencies by Congress) โดยกําหนดให
รัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) เปนผูยุติการประกาศสถานการณฉุกเฉิน โดยแตละสภาจะตอง
ประชุมกันเพื่อพิจารณามีมติรวมกัน (Joint Resolution) และกําหนดใหรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา 
(Congress) พิจารณามีมติเชนวานี้ทุก ๆ 6 เดือน หลังจากที่สถานการณฉุกเฉินเชนวานั้นถูกขยาย
ออกไป 
 สวนการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบ
กฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ตางก็ไดใหรัฐสภาเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบตอการขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน ดังนี้ 
 ในระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ (The 
National Emergencies Act) ก็ไดบัญญัติใหประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามีอํานาจประกาศ
สถานการณฉุกเฉินไดไมเกิน 1 ป หากตองการขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินเมื่อ
ครบ 6 เดือน จะตองเสนอใหรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) ประชุมกันเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินกอนครบกําหนด 90 วัน พนจากท่ีไดมีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน เพื่อใหสภาตรวจสอบการใชอํานาจการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ทั้งที่
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอาจใชอํานาจยับยั้งของฝายนิติบัญญัติได (Legislative Veto)  
 ในระบบกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส การขยายระยะเวลาออกไปนั้นในระบบกฎหมาย
ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้นไดใหอํานาจรัฐสภาไมวาจะเปนการขอขยายระยะเวลาการประกาศกฎ
อัยการศึกออกไปเกินกวาสิบสองวันจะตองไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาหรือการขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปเกินกวาสิบสองวันกต็องไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาเชนเดียวกัน ซึ่ง
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เปนหลักการที่รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 มีเจตนารมณใหเปนการถวงดุลอํานาจ
กันระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติตามหลักการแบงแยกอํานาจ (The Separation of Power) 
อันเปนหลักการที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศอีกดวย 
 โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดสะทอนหลักการสําคัญตามที่
เกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศกําหนด อยางเชนหลักการสิราคูซา (‘Siracusa 
Principles’) ไดกําหนดไววา สถานการณฉุกเฉินสาธารณะจะตองถูกทําใหยุติลงในระยะเวลาอันสั้น
ที่สุดตามที่กําหนดไว (Principle of Limited Duration) รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตก็ได
กําหนดขอบเขตระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินไวเพียง 21 วัน และยังไดสะทอนมาตรการ
ประกันความปลอดภัย (Safeguard) ที่สําคัญของการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ออกไปอีก โดยกําหนดวาการขยายระยะเวลาครั้งตอไปจากการขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินครั้งแรกจะตองกระทําโดยอาศัยเสียงขางมากพิเศษ จํานวนรอยละ 60 ดวยการ
บัญญัติขอความวา “การประกาศสถานการณฉุกเฉิน และการบัญญัติกฎหมายใด ๆ หรือการปฏิบัติ 
การอื่นใดที่เปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน จะยังคงมีผลใชไดเฉพาะ 1. ในอนาคต 
และ 2. มีผลใชไดไมเกินกวา 21 วัน นับตั้งแตวันประกาศ เวนแตสภานิติบัญญัติแหงชาติ (The 
National Assembly) จะไดตกลงขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นออกไป สภานิติ
บัญญัติแหงชาติอาจจะขยายเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปอีกเปนคราว ๆ คราวละไม
เกินสามเดือน การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งแรก จะตองกระทําจะตอง
กระทําเปนมติที่ไดรับการรับรองดวยเสียงสนับสนุนเสียงขางมากจากจํานวนสมาชิกของสภา สวนการ
ขยายระยะเวลาครั้งตอ ๆ ไป จะตองกระทําเปนมติที่ไดรับการรับรองดวยเสียงสนับสนุนอยางนอย
รอยละ 60 ของจํานวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ มติที่กระทําตามเงื่อนไขของวรรคนี้ จะตอง
ผานการรับรองในที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไดจัดใหมีการอภิปรายสูสาธารณะเทานั้น” 
ซึ่งเปนรูปแบบที ่Bruce Ackerman ไดนําเสนอวิธีการในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินออกไป ที่เรียกวา“Supra-Majority or Supermajoritarian Escalation” ซึ่งการขยายระยะ 
เวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่ตอเนื่องออกไปแตละครั้ง ตองอาศัยเสียงขางมากของสภา
นิติบัญญัติที่เพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งเสียงขางนอย (The Right of Minority) กลายเปนเสียงที่มีความ 
สามารถทําใหการขยายระยะเวลาที่อาจหยุดชะงักนั้นไดรับการขยายระยะเวลาออกไปอีก ตามหลัก 
การปกครองโดยเสียงขางมากที่เคารพเสียงขางนอย นับวาเปนสิ่งที่มีความใหมทันสมัย (Novelty) 
หากไดรับการนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม บางทีการที่ตองเพิ่มจํานวนคะแนนที่มากขึ้นในการ
ขยายระยะเวลาออกไปในแตละครั้ง โครงสรางเชนนี้จะเปนหลักประกันอยางแทจริงวา สถานการณ
ฉุกเฉินอาจจะไดรับการนํามาสูจุดสิ้นสุดโดยผานขั้นตอนตามกระบวนการประชาธิปไตยปกติก็อาจ
เปนได 
 
 
 
 



388 

6.5  การควบคุมกระบวนการการใชอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
 
 6.5.1  ในระดับรัฐธรรมนูญ 
 Professor John Hatchard ศาสตราจารยที่มีชื่อเสียงทางกฎหมายแหงมหาวิทยาลัย Buckingham 
Law School ไดเคยกลาวไววา “การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินไมใชภัยอันตรายที่แทจริงตอ
สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของปจเจกบุคคล แตสิ่งที่เปนอันตรายอยางแทจริงก็คือ การ
ใชอํานาจเหลานั้นไปในทางที่มิชอบ (Abuse of Power) ฝายบริหารหรือรัฐบาลตาง ๆ มักจะใช
อํานาจเหลานี้อยางไมถูกตอง เพื่อท่ีจะ ‘ครองอํานาจของตนและขจัดฝายที่มีความคิดความเห็นที่เปน
ปรปกษ’ การปองกันการใชอํานาจไปในทางที่มิชอบโดยวิธีการทางกฎหมายตาง ๆ เปนสิ่งที่ยาก 
ลําบากอยางที่สุด หากฝายบริหารหรือรัฐบาลไดตั้งใจที่จะยึดติดอยูกับอํานาจ ปญหาเชนนี้จะมีความ
รุนแรงมากขึ้น เมื่อฝายบริหารหรือรัฐบาลเชนนี้ไดมกีารเตรียมการไวลวงหนาที่จะไมนําพาตอขอจํากัด
ทางกฎหมายหรือทางรัฐธรรมนูญใด ๆ ก็ตาม เพื่อสรางความมั่นใจวาจะไมสูญเสียอํานาจ”691 อยางไร
ก็ตาม จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ อาทิ ในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสของ
การคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน (The Paris Minimum Standards of Human 
Rights Norms in a State of Emergency) รวมทั้ง หลักการสิราคูซาวาดวยบทบัญญัติของขอจํากัด
และการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 (The Siracusa Principles on the 
Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political 
Rights 1984) ที่ไดพยายามสรางหลักประกันในการควบคุมกระบวนการการใชอํานาจในสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะโดยกําหนดวา หลักการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) จะตองอยูเหนือ
สิ่งอื่นใด มาตรการการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีของกติการะหวางประเทศฯ ตองมี
กฎหมายใหอํานาจ และเปนอํานาจพิเศษอันจํากัดเพียงเพื่อจะตอบโตอยางเหมาะสมกับภัยที่คุกคาม
ความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติเทานั้น รวมทั้งการศึกษาการควบคุมกระบวนการใชอํานาจใน
การประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะในระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ
ของประเทศตาง ๆ ผูวิจัยอาจวิเคราะหสรุปประเด็นการควบคุมกระบวนการการใชอํานาจในการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินไดวา การควบคุมกระบวนการของการใชอํานาจในการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินนั้นมอียู 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.  การควบคุมกระบวนการการใชอํานาจกอนการประกาศสถานการณฉุกเฉิน (Ex Ante 
Approach) คือ การกําหนดใหรัฐสภาหรือองคกรฝายนิติบัญญัติ ซึ่งเปนผูแทนของประชาชนเปนผู
พิจารณาตรวจสอบเหตุการณกอนการประกาศสถานการณฉุกเฉินวามีเหตุการณหรือเปนกรณีที่
เงื่อนไขของสถานการณครบองคประกอบของกฎหมาย เพียงพอที่จะประกาศสถานการณฉุกเฉิน

                                                           
691John Hatchard, Individual Freedoms & State Security in the African 

Context; The Case for Zimbabwe (Harare: Boab Books, 1993), pp. 6-7. 
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หรือไม สวนการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อใชบังคับกฎหมายพิเศษในการแกไขปญหาที่เกิดจาก
สถานการณฉุกเฉินนั้น อาจมอบใหองคกรฝายบริหารเปนผูประกาศ วิธีการนี้มีขอดี คือ เปดโอกาสให
องคกรฝายนิติบัญญัติ ซึ่งเปนผูแทนของประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินใจอันเปน
การตรวจสอบและถวงดุลองคกรฝายบริหารมิใหใชอํานาจไปในทางที่มิชอบ แตวิธีการนี้ก็มีขอเสีย คือ 
สถานการณที่กอใหเกิดภัยอันวิกฤตินั้นมักจะเปนสถานการณที่มีมาโดยเรงดวนฉุกเฉิน หากการ
พิจารณาตัดสินใจวาสถานการณที่เกิดขึ้นนั้นเขาเงื่อนไขครบองคประกอบของกฎหมายหรือไม ให
กระทําโดยรัฐสภาหรือองคกรฝายนิติบัญญัติกอนการประกาศสถานการณฉุกเฉินขององคกรฝาย
บริหาร ก็อาจทําใหสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริงนั้นไดรับการประกาศอยางลาชา จนอาจไมทัน
การณตอการแกไขปญหาสถานการณวิกฤติ รูปแบบนี้ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพื้นฐาน 
(Basic Law) ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีที่กําหนดใหองคกรซึ่งเปนผูแทนของประชาชน คือ สภา
ผูแทนราษฎร (Bundestag) เปนผูพิจารณาตัดสินใจวามีเหตุการณที่เปนกรณีสถานการณฉุกเฉินเพื่อ
การปองกันประเทศ (State of Defence) หรือเปนกรณีสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึงเครียด (State 
of Tension) หรือไม และในระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีก็ไดวางแนวทางในการแกไขปญหา หากสภาผูแทนราษฎรไมสามารถจะดําเนินการประชุมได
ทันทวงที หากเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนเรงดวนอันมีอุปสรรคที่มิอาจจะหลีกเลี่ยงได การ
พิจารณาประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of Defence) ก็อาจกระทําโดย 
“คณะกรรมาธิการรวม” (Joint Committee) หรือที่เรียกกันวา รัฐสภาโดยยอสวน (Parliament in 
Miniature) 
 2.  การควบคุมกระบวนการการใชอํานาจหลังการประกาศสถานการณฉุกเฉิน (Ex Post 
Approach) คือ การใหองคกรฝายบริหารมีดุลพินิจในการพิจารณาและประกาศไปกอนวา 
สถานการณในขณะนั้นตกอยูในภาวะวิกฤติที่ประเทศประสบปญหาอยางรายแรง จนไมอาจใช
เครื่องมือหรือกลไกระบบกฎหมายปกติเขามาแกไขปญหาของบานเมืองได จําเปนตองอาศัยการใช
บังคับกฎหมายพิเศษ ซึ่งขอดีของรูปแบบนี้เปนการแกไขปญหาสถานการณไดทันทวงที เนื่องจาก
องคกรฝายบริหารเปนผูนํากฎหมายมาใชบังคับเพื่อบริหารประเทศ ก็ยอมทราบถึงสถานการณดีวา
กฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นไมเพียงพอหรือไมอาจนํามาใชแกไขปญหาสถานการณที่เกิดขึ้นได 
จําเปนตองอาศัยกฎหมายพิเศษเขามาแกไขปญหานั้นเปนการชั่วคราว แตก็มีขอเสียคือ อาจมีการใช
อํานาจที่มิชอบได (Abuse of Power) ได หากองคกรฝายบริหารอางวามีสถานการณฉุกเฉินอยาง
รายแรงเกิดขึ้นที่ตรงขามกับความเปนจริง ซึ่งไมไดมีสถานการณดังที่กลาวอางนั้นเกิดขึ้นเลย ดังที่ 
Giorgio Agamben ไดเรียกสถานการณฉุกเฉินประเภทนี้วา “สถานการณฉุกเฉินเทียมหรือลวงตา” 
(Fictitious/Fancied State of Emergency) ก็อาจจะเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตามมา อยางไรก็
ดี ในประเทศเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือหลักความเปนนิติรัฐก็ไดกําหนดใหมีการควบคุมการใชอํานาจ
โดยกําหนดใหองคกรฝายตาง ๆ เปนผูตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) ในการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินของฝายบริหาร โดยแบงออกเปน 2 ชวงเวลา ดังนี้ 
 1)  การกําหนดใหองคกรฝายตุลาการ (หรือองคกรฝายนิติบัญญัติ) เขามาเปนผูตรวจ 
สอบและทบทวน (Judicial Review) ภายหลังจากทีอ่งคกรฝายบริหารไดประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ไประยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายกําหนดวา กรณีที่องคกรฝายบริหารไดใชดุลพินิจประกาศ
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สถานการณฉุกเฉินไปนั้น หากตามขอเท็จจริงแลวไมไดเกิดสถานการณฉุกเฉินรายแรงอยางที่องคกร
ฝายบริหารอาง หรือไดเกิดสถานการณฉุกเฉินดังกลาวขึ้นจริง แตตอมาภายหลังสถานการณนั้นได
คลี่คลายหรือสิ้นสุดลงไปแลว องคกรฝายตุลาการหรือองคกรฝายนิติบัญญัติก็จะไดมีคําวินิจฉัยหรือลง
มติใหยกเลิกเพิกถอนการประกาศหรือการออกคําสั่งขององคกรฝายบริหารนั้นเสีย รูปแบบการ
ตรวจสอบและถวงดุลวิธีนี้ ปรากฏในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐแอฟริกาใต เพียงแต
ในระบบของฝรั่งเศสการประกาศกฎอัยการศึกก็ดี การประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นถือเปนการ
กระทําของรัฐบาล ซึ่งไมอาจนําคดีมาฟองตอศาลปกครองได แตศาลปกครองก็ยืนยันวาหากเปนคําสั่ง
หรือมาตรการที่ฝายบริหารออกมาภายหลังเพื่อดําเนินการในระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
แลว ศาลปกครองมีอํานาจที่จะตรวจสอบวาเปนไปตามหลักความชอบดวยกฎหมายหรือไม สวนใน
รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดกําหนดใหมีการควบคุมทั้งการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
รวมถึงการขยายระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน และการบัญญัติหรือการปฏิบัติการอื่น
ใดอันเปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน โดยบัญญัติใหอยูภายใตการควบคุมการ
พิจารณาทบทวนการกระทําขององคกรฝายบริหารโดยศาลที่มีอํานาจอยางเต็มที่ (Full Judicial 
Review) 
 2)  แมจะมีการตรวจสอบทบทวนการกระทําของฝายปกครองภายหลังจากการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินโดยองคกรศาล (Judicial Review) แลวก็ตาม เพื่อเปนการปองกันการใชอํานาจที่
มิชอบ อีกทั้งไมใหมีการอางวายังมีสถานการณฉุกเฉินอยางรายแรงคงอยู ทั้ง ๆ ที่ขอเท็จจริงสถาน 
การณฉุกเฉินนั้นอาจยุติลงไปแลว ก็สมควรใหมีองคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบในการเขามาควบคุมและ
ตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรฝายบริหารอีกเปนระยะ ๆ กลาวคือ รัฐธรรมนูญอาจกําหนดระยะ 
เวลาในการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดยใหมีผล 30 วัน หลังจากที่องคกรฝายบริหารประกาศ
สถานการณฉุกเฉินจนครบระยะเวลาที่กําหนดแลว หากองคกรฝายบริหารยังคงตองการจะขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นออกไปอีกเกินกวา 30 วัน ก็ตองใหองคกรฝายนิติบัญญัติ
หรือรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบเสียกอน หากองคกรฝายนิติบัญญัติพิจารณาตรวจสอบแลวเห็น
ความจําเปนขององคกรฝายบริหารที่ยังคงตองใชอํานาจพิเศษ เนื่องจากสถานการณฉุกเฉินนั้นยังไม
ระงับหรือคลี่คลายลง ก็จะพิจารณาลงมติใหความเห็นชอบตอการขอขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินออกไปอีก สวนจะขยายระยะเวลาออกไปอีกเปนจํานวนระยะเวลาเทาใดก็ให
เปนไปตามที่รัฐธรรมนูญหรือตามที่กฎหมายกําหนดไว วิธีการควบคุมและตรวจสอบเชนนี้ตามเกณฑ
มาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศก็ไดกําหนดไววา การขยายระยะเวลาตองกระทําโดยการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งใหมกอนการสิ้นสุดของกําหนดเวลาในแตละชวง และจะตองอยูภายใต
การพิจารณาใหความเห็นชอบจากองคกรฝายนิติบัญญัติดวยเชนกัน รูปแบบนี้จะพบในรัฐธรรมนูญ
ของหลาย ๆ ประเทศ ไดแก รัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่กําหนดใหการขยายระยะ 
เวลาการประกาศกฎอัยการศึกเกินกวา 12 วันตองไดรับการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติ อีกทั้ง ในรัฐ
บัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน ก็ยังไดกําหนดการขยายระยะดวยหลักการเชนเดียวกันกับที่ได
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญของการประกาศใชกฎอัยการศึก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบกฎหมายพิเศษวา
ดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตที่ไดสะทอนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
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ของกฎหมายระหวางประเทศ (Best International Practice) ซึ่งปรากฏอยูในมาตรา 37(3) ของ
รัฐธรรมนูญแหงประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต 
 รัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตมีลักษณะอยางถูกตองและเหมาะสมซึ่งไม
เหมือนใครในการควบคุมทั้งการประกาศ รวมถึงการบัญญัติกฎหมายและการกระทําทางบริหารใน
สถานการณฉุกเฉินที่อยูภายใตการควบคุมของการพิจารณาทบทวนการกระทําของฝายปกครองโดย
ศาล ในประเด็นความชอบดวยกฎหมายของ 1. การประกาศสถานการณฉุกเฉิน 2. การขยาย
ระยะเวลาการสิ้นสุดของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 3. การบัญญัติกฎหมายใด ๆ หรือการปฏิบัติ 
การอื่นใดอันเปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา
ปารีสฯ (‘Paris Minimum’) ที่กําหนดไววา องคกรฝายตุลาการหรือศาลจะตองมีอํานาจในการ
พิจารณาและพิพากษาดังตอไปนี้ 1. การบัญญัติกฎหมายในสถานการณฉุกเฉิน ไดปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญของรัฐหรือไม 2. การปฏิบัติการของการใชอํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉิน เปนไปตาม
กฎหมายของสถานการณฉุกเฉินหรือไม 3. การใชอํานาจของเจาหนาที่ตองไมลวงละเมิดในสิทธิที่รัฐไม
อาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีจากการคุมครองสิทธิมนุษยชนได (Non-Derogable 
Rights) และมาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีจากการคุมครองสิทธิอื่น
จะตองสอดคลองกับหลักความไดสัดสวน 4. เมื่อกฎหมายและระเบียบของทองถิ่นที่ใชอยู ยังไมถูก
ยกเลิกหรือระงับไป ฝายตุลาการหรือศาลจะตองพิจารณากฎหมายและระเบียบเหลานั้นวายังคงมี
สภาพบังคับใชอยู 
 นอกจากนั้น องคกรฝายตุลาการหรือศาลจะตองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาวาในการประกาศ
มาตรการที่นํามาใชในสถานการณฉุกเฉิน (ไมวาจะเปนขององคกรฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหาร) 
หรือการกระทําใดที่ไดนํามาใชในระหวางสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งไมผานการตรวจสอบดังที่ไดกลาวไว
กอนหนานี้แลว ไมมีผลบังคับใช และตกเปนโมฆะ 
 หากนํากรณีดังกลาวมาพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะของประเทศไทย ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา การควบคุมกระบวนการการใชอํานาจใน
การประกาศสถานการณฉุกเฉินในระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของ
ประเทศไทยยังมีกรณีที่เปนปญหาอยู เนื่องจากยังไมไดมีการนําการควบคุมกระบวนการการใชอํานาจ
ในการประกาศสถานการณฉุกเฉินมาใช ไมวาจะเปนการควบคุมกระบวนการการใชอํานาจกอนการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน (Ex Ante Approach) หรือการควบคุมกระบวนการการใชอํานาจหลัง
การประกาศสถานการณฉุกเฉิน (Ex Post Approach) ก็ตาม 
 กลาวคือ ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยังไมไดมีบทบัญญัติหรือมาตราใดที่
กําหนดถึงวิธีการและเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวกับการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามหลักเกณฑที่ไดกลาวมา
ขางตนวา เมื่อใดที่ฝายบริหารจะมีอํานาจสามารถประกาศสถานการณฉุกเฉินได รวมถึงการกําหนด
ขอบเขตระยะเวลาที่สามารถประกาศสถานการณฉุกเฉินได ตลอดจนการขยายระยะเวลาการสิ้นสุด
ออกไปและการตรวจสอบการประกาศสถานการณฉุกเฉิน รวมทั้งบทบัญญัติที่จะใหอํานาจแกองคกร
ฝายตุลาการหรือศาลทําหนาที่พิจารณาและพิพากษาตามเกณฑมาตรฐานทีก่ฎหมายระหวางประเทศ
กําหนด อาทิ เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ (‘Paris Minimum’) กําหนดไววา ฝายตุลาการจะตองมี
อํานาจในการพิจารณาและพิพากษา ดังนี้ 
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 1.  การบัญญัติกฎหมายในสถานการณฉุกเฉิน ไดปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของรัฐหรือไม 
 2.  การปฏิบัติการของการใชอํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉิน เปนไปตามกฎหมายของ
สถานการณฉุกเฉิน หรือไม 
 3.  การใชอํานาจของเจาหนาที่ตองไมลวงละเมิดในสิทธิที่รัฐไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีในการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Non-Derogable Rights) และมาตรการที่เปนการเลี่ยง
หรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีจากการคุมครองสิทธิอื่นจะตองสอดคลองกับหลักความไดสัดสวน  
 4.  เมื่อกฎหมายและระเบียบของทองถิ่นที่ใชอยู ยังไมถูกยกเลิกหรือระงับไป ฝายตุลาการจะ 
ตองพิจารณากฎหมายและระเบียบเหลานั้นวายังคงมีสภาพบังคับใชอยู 
 นอกจากนั้น ศาลจะตองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาวาในการประกาศมาตรการที่นํามาใชใน
สถานการณฉุกเฉิน (ไมวาจะเปนของฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหาร) หรือการกระทําใดที่ไดนํามาใชใน
ระหวางสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งไมผานการตรวจสอบดังที่ไดกลาวไวกอนหนานี้แลว ไมมีผลบังคับใช 
และตกเปนโมฆะ 
 ดังนั้น ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยควรมีการกําหนดใหเปนอํานาจของ
ศาลที่จะพิจารณาพิพากษาในประเด็นความชอบดวยกฎหมายของ 1. การประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
2. การขยายระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 3. การบัญญัติกฎหมายใด ๆ หรือการ
ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
  
 6.5.2  ในระดับพระราชบัญญัต ิ
 สวนในบทบัญญัติของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ คือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระ
พุทธศักราช 2457 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา 
ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศไทยเหลานี้ยังขาดการควบคุม
กระบวนการการใชอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่เหมาะสม ทั้งการควบคุมกระบวนการ
การใชอํานาจกอนการประกาศสถานการณฉุกเฉิน (Ex Ante Approach) และการควบคุมกระบวน 
การการใชอํานาจหลังการประกาศสถานการณฉุกเฉิน (Ex Post Approach) กลาวคือ กฎหมายพิเศษ
ทั้งสามฉบับไดมอบอํานาจใหเปน “ดุลพินิจของฝายบริหารฝายเดียวโดยแท” แกองคกรฝายบริหาร
เปนทั้งผูพิจารณาตัดสินใจและผูประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ โดยปราศจากการตรวจสอบ
และถวงดุลจากองคกรฝายใด ๆ นอกจากนั้น เมื่อองคกรฝายบริหารประกาศสถานการณฉุกเฉิน และ
เมื่อสิ้นสุดขอบเขตระยะการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หากยังตองการที่จะขยายระยะการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินนั้นออกไปอีก กฎหมายกม็อบใหเปนหนาทีข่ององคกรฝายบริหารเปนผูมีอํานาจใน
การดําเนินการขยายระยะเวลา โดยใหเปน “ดุลพินิจของฝายบริหารฝายเดียวโดยแท” อีกเชนเดียว 
กันกับการประกาศสถานการณฉุกเฉิน นอกจากนั้น ยังใหอํานาจนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออก
ขอกําหนด ประกาศ คําสั่งเพื่อบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว แตขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง
หรือการกระทําตามกฎหมายดังกลาวนี้ก็ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เชน ตามมาตรา 16 
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ของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน692 และมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร693 ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา กฎหมายพิเศษทั้งสองฉบับ
เปนกฎหมายที่เพิ่มอํานาจใหแกองคกรฝายบริหารในการแกไขปญหาในสถานการณฉุกเฉินเปนอยาง
มาก แตกลับบัญญัติลดทอนการใชอํานาจของศาลปกครองในการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจ
ดังกลาว โดยมีบทบัญญัติที่ยกเวนอํานาจของศาลปกครองในการทบทวนการกระทําของฝายปกครอง
ในระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉิน การยกเวนอํานาจศาลปกครองในการตรวจสอบการ
กระทําทางปกครองในระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉินเชนนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาแลว
วาเปนสิ่งที่สามารถกระทําได โดยศาลรัฐธรรมนูญไดใหเหตุผลในการวินิจฉัยประเด็นดังกลาวนี้วา 
“มาตรา 16 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร (พ.ศ.2550) เนื่องจาก การที่มาตรา 16 แหงพระราชกําหนดนี้
บัญญัติมิใหขอกําหนด ประกาศ คําสั่งหรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองก็เพื่อใหรัฐสามารถดําเนินการแกไขปญหาของบานเมืองใหบรรลุผลสําเร็จ
และเปนไปตามความจําเปนของสถานการณของบานเมืองเทานั้น ซึ่งเปนระยะเวลาชั่วคราว จนกวา
จะมีการประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉิน ทั้งนี้มิไดหมายความวา สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่
อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการตามพระราชกําหนดดังกลาวจะมิไดรับความคุมครอง เพราะผู
ไดรับความเสียหายยังสามารถนําคดีเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมได ตามความใน
มาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญ694 รวมทั้งมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายวาดวย
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตามมาตรา 17 ของพระราชกําหนดฉบับเดียวกัน จึงมิไดเปน
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีลักษณะจํากัดสิทธิของบุคคลในการนําคดีเขามาสูกระบวนการตรวจสอบ
ขององคกรตุลาการแตประการใด”695 อีกทั้ง ศาลรัฐธรรมนูญยังไดรับพิจารณาคํารองที่ศาลแพงไดสง
คําโตแยงของโจทก เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 วา มาตรา 
23 แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน พ.ศ.2551 ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 58 

                                                           
692มาตรา 16 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

บัญญัติวา “ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับของ
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง” 

693มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
บัญญัติวา “บรรดาขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามหมวดนี้ไมอยูในบังคับของกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
          การดําเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามหมวดนี้ให
อยูในอํานาจของศาลยุติธรรม. . .” 

694มาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) บัญญัติวา “ศาลยุติธรรม
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจ
ของศาลอ่ืน” 

695คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2553 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2553 



394 

มาตรา 59 และมาตรา 62 หรือไม ศาลรัฐธรรมนูญก็ไดใหเหตุผลในการพิจารณาประเด็นดังกลาววา 
“พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาตรา 23 ที่บัญญัตใิหบรรดา
ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามหมวดนี้ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และการดําเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการ
กระทําตามหมวดนี้ใหอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม ก็เพื่อใหการดําเนินการตามกฎหมายนี้เปนไปดวย
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการแกปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐอันเปนวัตถุประสงคของ
กฎหมาย แตทั้งนี้มิไดหมายความวาสิทธิของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองและอาจไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินการพระราชบัญญัติดังกลาวจะมิไดรับความคุมครอง เพราะประชาชนยอมสามารถใช
สิทธินําคดีเขาสูกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรมเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
58 มาตรา 59 และมาตรา 62 ไดโดยตรง จึงไมเปนสาระอันอันควรไดรับการวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 211 วรรคสอง”696  
 ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา การยกเวนอํานาจของศาลปกครองในการตรวจสอบการกระทํา
ทางปกครอง โดยใหอยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรมนั้นแมเปนสิ่งที่สามารถกระทําไดก็ตาม แตก็
อาจจะไมเหมาะสมกับระบบกฎหมายของประเทศไทยดวยเหตุผลอยางนอยสองประการ ไดแก 
 ประการแรก ระบบการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมนั้น ใชในการพิจารณาคดีที่คูความโจทก
และจําเลยมีสิทธิหนาที่และอยูในฐานะที่เทาเทียมกัน โดยใชหลักในการพิจารณาคดีเปน “ระบบ
กลาวหา” (Accusatorial or Adversary System) ซึ่งระบบนี้ภาระการพิสูจน (Burden of Proof) 
จะตกอยูแกผูที่กลาวอางขอเท็จจริง ตามหลักการที่วา “คูความฝายใดกลาวอางขอเท็จจริงเพื่อ
สนับสนุนคําคูความของตน ใหคูความฝายนั้นมีภาระการพิสูจนขอเท็จจริงนั้น” จึงเปนหนาที่ของ
คูความทั้งโจทกและจําเลยในการแสวงหาขอเท็จจริง ศาลจะรักษาความเปนกลางและความเปนธรรม
ในการตอสูคดีของคูความและชี้ขาดขอพิพาทในที่สุด ดังนั้น จึงเปนเรื่องที่ยากลําบากในการที่เอกชน
จะหยิบยกปญหาเพื่อใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดการกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจาก
พยานหลักฐานในคดีสวนใหญจะอยูในความครอบครองของเจาหนาที่ฝายปกครอง ประการที่สําคัญ 
เอกชนไมอาจฟองขอใหศาลยุติธรรมวินิจฉัยวา การกระทําทางปกครอง เชน การออกขอกําหนด 
ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทํานั้น ไมชอบดวยกฎหมายไดโดยตรง ตองรอใหตนถูกฟองเปนจําเลยใน
คดีที่ตนไปละเมิดกฎหมายนั้น ๆ เสียกอน จึงจะสามารถยกเปนขอตอสูไดวาการกระทําทางปกครอง
นั้น ไมชอบดวยกฎหมาย และตอมาหากศาลยุติธรรมจะไดพิจารณาวินิจฉัยวา ขอกําหนด ประกาศ 
คําสั่ง หรือการกระทําทางปกครองนั้น ๆ ไมชอบดวยกฎหมาย ศาลยุติธรรมก็ไมไดมีอํานาจในการ
ยกเลิกเพิกถอน ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําทางปกครองนั้น คงมีแตอํานาจที่จะไมนํา 
ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําทางปกครองนั้นมาใชในคดีที่ศาลกําลังพิจารณาอยู หรือ
ออกคําสั่งคุมครองชั่วคราวเทานั้น สงผลใหขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําทางปกครองนั้น
ไมไดถูกยกเลิกแตประการใด ยังคงมีผลบังคับใชกับคดีอื่นไดอีกตอไป สวนการพิจารณาคดีปกครอง
นั้น เนื่องจากคดีปกครองเปนคดีที่มีลักษณะที่แตกตางจากคดีแพงทั่ว ๆ ไป เพราะไมใชคดีพิพาท
ระหวางเอกชนที่มีสิทธิหนาที่หรือฐานะท่ีเทาเทียมดวยกัน แตเปนคดีที่พิพาทระหวางหนวยงานของรัฐ

                                                           
696คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 24/2555 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 
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หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชนที่ไมไดมีสิทธิหนาที่และฐานะที่เทาเทียมกันตามกฎหมาย อีกทั้ง
กฎหมายที่ใชบังคับแกคดีปกครองก็แตกตางไปจากคดีแพงทั่ว ๆ ไป ดังนั้น ในการพิจารณาคดี
ปกครองจึงใช “ระบบไตสวน” (Inquisitorial System) ไมใช “ระบบกลาวหา” เหมือนดังที่ใชในการ
พิจารณาคดีแพง ขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐจึงตองขึ้นศาลอีกประเภทหนึ่ง ที่เรียกวา ศาลปกครอง 
และใหอํานาจแกศาลปกครองในการแสวงหาขอเท็จจริงแหงคดีไดครบถวนและมากที่สุด เพราะ
พยานหลักฐานในคดีสวนใหญจะอยูในความครอบครองของรัฐ อันเปนการชวยเหลือเอกชนในการ
คนหาความจริง เปนการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
มากที่สุด  
 ประการที่สอง การที่กฎหมายพิเศษทั้งสองฉบับยกเวนมิใหการออกขอกําหนด ประกาศ 
คําสั่ง หรือการกระทําทางปกครองตามกฎหมายดังกลาวอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองจึง
เทากับเปนการยกเวนขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการออก
ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําทางปกครอง ซึ่งกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เปนกฎหมายที่วางหลักเกณฑทั่วไปในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ฝายปกครอง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในการออกคําสั่งทางปกครองตาง ๆ เพื่อใหเจาหนาที่ฝายปกครองไดใชเปนหลักในการปฏิบัติ
ราชการของฝายปกครอง ขณะเดียวกันก็เปนการวางหลักเกณฑตาง ๆ เพื่อคุมครองสิทธิของ
ประชาชนอีกดวย อันเปนการยอมรับสถานะของประชาชนวาเปนผูทรงสิทธิ (Subject) ในขอบเขต
ของกฎหมายมหาชนวา สถานะของประชาชนมิใชเปนผูอยูภายใตการปกครองที่ไรซึ่งสิทธิ (Object) 
อีกตอไปแลว ซึ่งเปนการพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต
หลักนิติรัฐที่เรียกรองใหการกระทําทุกอยางของเจาหนาที่ฝายปกครองนั้นจะตองกระทําโดยชอบดวย
กฎหมาย มีความถูกตองเหมาะสมกับเรื่องในกรณีเฉพาะราย จะไมใชอํานาจอยางไรซึ่งเหตุผลหรือเกิน
สมควรแกเหต6ุ97 
 การยกเวนใหบรรดาขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ไม
อยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง อันมีผลเทากับเปนการยินยอมหรือ
อนุญาตใหเจาหนาที่ฝายปกครองไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการออก
ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําทางปกครอง จึงอาจเปนการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศที่กําหนดวา ในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ หลักการ
ปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) จะตองอยูเหนือสิ่งอื่นใด และสถาบันตุลาการที่เปนอิสระ
และทําหนาที่อยางถูกตองเที่ยงธรรมเปนสวนที่สําคัญที่สุดเพื่อการรับประกันความเชื่อมั่นในหลักการ
ปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน698 สิทธิประการนี้เปนสิทธิที่สําคัญที่เกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศจัดใหเปน

                                                           
697กมลชัย รัตนสกาววงศ, กฎหมายปกครอง, หนา 301-302. 
698The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency. 

Article 16: Right to a Remedy. “The institution of an independent and impartial judiciary 
is essential for ensuring the rule of law, particularly in time of emergency.” 
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สิทธิและเสรีภาพที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
สถานการณฉุกเฉินได (Non-Derogable Rights and Freedoms) อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งปรากฏอยูใน
มาตรา 16 เรื่องสิทธิที่จะไดรับการแกไขความเสียหาย (Right to a Remedy) โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเด็นอํานาจของศาลที่กําหนดวา ศาลจะตองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาวา ในการประกาศ
มาตรการที่นํามาใชในสถานการณฉุกเฉิน (ไมวาจะเปนของฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหาร) หรือการ
กระทําใดที่ไดนํามาใชในระหวางสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งไมผานการตรวจสอบดังที่ไดกลาวไวกอนหนานี้
แลว ไมมีผลบังคับใชและตกเปนโมฆะ ซึ่งศาลที่จะมีอํานาจพิจารณาและพิพากษาวามาตรการหรือ
การกระทําใด ๆ ที่ไดนํามาใชในสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งขัดตอหลักความชอบดวยกฎหมาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหลักความไดสัดสวนหรือหลักความพอสมควรแกเหตุ ไมมีผลบังคับใชและตกเปนโมฆะ ใน
ความหมายที่นี้ก็คือ ศาลปกครองนั่นเอง 
 เมื่อนํามาพิจารณากับแนวปฏิบัติของกฎหมายของตางประเทศ อาทิ แนวปฏิบัติของระบบ
กฎหมายประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ศาลปกครองฝรั่งเศสไดยืนยันอํานาจในการตรวจสอบคําสั่งหรือ
มาตรการที่องคกรฝายบริหารไดออกมาเพื่อดําเนินการในระหวางที่ไดมีการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน คําสั่งหรือมาตรการเหลานี้สามารถที่จะนํามาฟองเปนคดีตอศาลปกครองได เพื่อใหตรวจสอบ
วาเปนไปตามหลักความชอบดวยกฎหมายหรือไม แมวาจะไมมีอํานาจในการตรวจสอบการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินเพราะถือวาเปนการกระทําของรัฐบาล (Actes de Gouvernement) ก็ตาม 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตที่ไดกําหนดใหมีการควบคุมการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินโดยใหอํานาจอยางชัดเจนแกศาลที่มีอํานาจ (A Competent Court) เปนผู
พิจารณาพิพากษาทบทวนการกระทําของฝายปกครองอยางเต็มที่ (Full Judicial Review) ใน
ประเด็นความชอบดวยกฎหมายของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน และการขยายระยะเวลาของการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน รวมทั้งการปฏิบัติการอื่นใดอันเปนผลมาจากการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินอีกดวย 
 ดังนั้น ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยควรมีบทบัญญัติที่กําหนดใหอํานาจอยางชัดเจน
แกศาลที่มีอํานาจ (A Competent Court) เปนผูพิจารณาพิพากษาทบทวนการกระทําของฝาย
ปกครองอยางเต็มที่ (Full Judicial Review) ในประเด็นความชอบดวยกฎหมายของการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน และการขยายระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน รวมทั้งการ
ปฏิบัติการอื่นใดอันเปนผลมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉินอีกดวย 



 
บทท่ี 7 

 
บทสรุปและเสนอแนะ 

 
7.1  บทสรุป 
 
 จากการศึกษา ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของไทยกับหลัก
ความเปนนิติรัฐ ซึ่งประกอบดวยความเปนมา สภาพปญหา และแนวความคิดเกี่ยวกับนิติรัฐและ
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ หลักเกณฑเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะตามเกณฑมาตรฐาน
ของกฎหมายระหวางประเทศ ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของ
ตางประเทศ รวมทั้งระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศไทย ได
นํามาสูบทสรุปและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 สถานการณฉุกเฉินสาธารณะเปนเหตุการณวิกฤติที่มีภัยคุกคามตอการดํารงอยูและ
ความสามารถในการทําภาระหนาที่ของรัฐ รัฐจึงมีความจําเปนตองใชอํานาจตามบทบัญญัติของ
กฎหมายพิเศษเพื่อเปนเครื่องมือหรือกลไกในการแกไขปญหาดังกลาวนี้ใหสําเร็จลุลวงไปไดโดยเร็ว 
สนธิสัญญาหรืออนุสัญญาระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อาทิ กติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) อนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน (ECHR) และ
อนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน (ACHR) ตางก็ยินยอมใหรัฐภาคีอาจดําเนินการ “ปรับ” 
(Adjust) พันธกรณีของตนใหเหมาะสมเปนการชั่วคราวภายใตสนธิสัญญาในสถานการณที่เปนกรณี
พิเศษ ที่เรียกกันวา สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ (Public Emergency) อันเปนภัยคุกคามความอยู
รอดปลอดภัยของประเทศชาติได อาทิ การขัดแยงตอสูกันดวยอาวุธ (Armed Conflict) การกอความ
ไมสงบที่มีความรุนแรง ตลอดจนภัยพิบัติอันเกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ เปนตน หลักการ
ดังกลาวนี้ เรียกวา หลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
ระหวางสถานการณฉุกเฉิน (Derogations from Human Rights Obligations during States of 
Emergency) โดยมีสาระสําคัญวา เมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่คุกคามความอยูรอด
ปลอดภัยของประเทศชาติ และไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นอยางเปนทางการแลว รัฐภาคี
อาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิและเสรีภาพบางประการไดเพียงเทาที่
จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ แตรัฐภาคีไมอาจไดรับอนุญาตใหเลี่ยงหรือ
ระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสิทธิตาง ๆ ที่ไดรับการกําหนดวาเปน
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐไมอาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนได 
Non-Derogable Rights and Freedoms) อาทิ  สิทธิที่จะไดรับการยอมรับวา เปนบุคคลตาม
กฎหมาย สิทธิที่จะปลอดจากการเอาตัวลงเปนทาส คาทาส สิทธิในเสรีภาพที่จะไมถูกเลือกปฏิบัติโดย
ไมเปนธรรม สิทธิในการดํารงชีวิตอยู และสิทธิในเสรีภาพฯลฯ เปนตน 
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 สนธิสัญญาหรืออนุสัญญาระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งประกอบดวย
บทบัญญัติของการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน 
(Derogation Clause) ตางก็ไดกําหนดกรอบวิธีที่จะดําเนินการในสถานการณฉุกเฉิน โดยยินยอมใหมี
การระงับชั่วคราวหรือฝาฝนพันธกรณีของตนตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 1. 
ควรกระทําไดเปนการชั่วคราว (Temporary) 2. จะอนุญาตใหกระทําไดเฉพาะแตในชวงเวลาที่มีภาวะ
ฉุกเฉินเทานั้น 3. ยินยอมใหกระทําไดในสถานการณพิเศษ เมื่อความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ
ไดถูกคุกคามเทานั้น และ 4. มาตรการที่นํามาใชภายใตพฤติการณเหลานี้จะตองไดสัดสวนกับอันตราย
ตาง ๆ ที่ปรากฏใหเห็น อยางไรก็ตาม ในสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาระหวางประเทศดังกลาวก็ไมไดให
คํานิยามที่ชัดเจนสําหรับคําวาสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ คงกลาวแตเพียงวา “สถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะ ซึ่ งคุกคามความอยูรอดปลอดภัยของประเทศชาติ” (Public Emergency which 
Threatens the Life of the Nation) จึงตองอาศัยการอธิบายความหมายโดยคณะกรรมาธิการและ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุ โรป (The European Court of Human Rights) ว าสถาน การณฉุกเฉิน
สาธารณะนั้น จะตองประกอบหลักเกณฑ 4 ประการ ดังนี ้
 1.  สถานการณฉุกเฉินนั้นจะตองเกิดข้ึนอยูจริง หรือใกลจะเกิดขึ้น (Actual or Imminent)  
 2.  ผลกระทบของสถานการณนั้นจะตองมีผลกระทบตอประเทศโดยรวม 
 3.  สถานการณฉุกเฉินตองเปนภัยคุกคามตอวิถีชีวิตที่เปนระบบของชุมชน 
 4.  ภาวะวิกฤติหรืออันตรายนั้นจะตองเปนกรณีพิเศษ (Exceptional) ซึ่งมาตรการตาง ๆ 
หรือขอจํากัดในขอบเขตปกติธรรมดา ที่ไดรับการอนุญาตโดยสนธิสัญญา เพื่อการธํารงไวซึ่งความ
ปลอดภัยสาธารณะ สาธารณสุข หรือความสงบเรียบรอยสาธารณะนั้นไมเพียงพอตอการแกไขปญหาที่
เกิดข้ึนได  
 สวนรายละเอียดของการปฏิบัติตามกรอบและมาตรการความปลอดภัยตามที่กําหนดไวใน
ตราสารระหวางประเทศและภูมิภาค จะปรากฏอยูในเอกสารทางวิชาการและจากการประชุมของ
ผูเชี่ยวชาญกฎหมายระหวางประเทศ ที่เรียกกันวา หลักการสิราคูซาวาดวยบทบัญญัติของขอจํากัด 
และการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1984 (The Siracusa Principles on the 
Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political 
Rights 1984) ไดอธิบายสิ่งตาง ๆ อยางชัดเจนไมวาจะเปนความหมายของภัยสาธารณะที่คุกคามตอ
ความอยูรอดปลอดภัยของประเทศ การประกาศแจงใหทราบและการสิ้นสุดของสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะ หลักความจําเปนโดยเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ และสิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือ
ระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนได (Non-Derogable Rights) และเกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ําปารีสของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน(The Paris Minimum 
Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency) นี้ ไ ด รั บก า รมุ ง หมายที่ จ ะ
รับประกันในสิ่งตาง ๆ เมื่อรัฐบาลจะประกาศสถานการณฉุกเฉินตองเปนสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
อยางแทจริงตอเนื่องไปถึงสิ่งที่ตองปฏิบัติตามและเคารพตอสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น 
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ ยังเรียกรองใหรัฐตาง ๆ ที่ประกาศสถานการณฉุกเฉินตองอยูภายใตการ
พิจารณาตรวจสอบจากศาลหรือการพิจารณาทบทวนตรวจสอบทางดานอื่น ๆ ดวย 
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 ในชวงที่ไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะนับวาเปนชวงระยะเวลาที่อันตรายมาก
ที่สุดตอการคุกคามสิทธิมนุษยชน การใชอํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉินโดยนําเอามาตรการตาง ๆ 
มาใชในการพิทักษรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศใหมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามที่มี
อันตรายอยางรายแรง แมวาจะเปนสิ่งที่ยอมรับกันวามีความจําเปนและสามารถกระทําได แตก็อาจ
นํามาซึ่งการทําลายความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะคุณคาของสถาบันในระบอบประชาธิปไตยและ
หลักความเปนนิติรัฐได หากไมมีระบบปองกันและตรวจสอบที่ดีเพียงพอ ในยุคสมัยของโรมันก็ไดมี
การกําหนดคุณลักษณะของผูเผด็จการโรมัน (Roman Dictatorship) ตามรูปแบบที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดไวเมื่อยามที่โรมันประสบปญหาวิกฤติ โดยใหแบงแยกองคกรผูใชอํานาจออกจากกัน คือ 
บุคคลผูพิจารณาประกาศสถานการณฉุกเฉิน และบุคคลผูซึ่งเปนผูใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน 
กลาวคือ ใหสภาซีเนต (Senate) เปนผูพิจารณาวาเมื่อสาธารณรัฐโรมันตกอยูในสถานการณที่มี
ภยันตรายอยางรายแรง และเจาหนาที่ทางปกครองตามลําดับชั้นไมสามารถจะพิทักษรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยใหแกสาธารณรัฐได ก็จะพิจารณามีมติใหกงสุล (Consul) เปนผูดําเนินการแตงตั้ง
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูเผด็จการ (Dictator) เพื่อที่จะเปนผูใชอํานาจสูงสุดแกไขปญหาในยามที่เกิด
วิกฤตินั้น อันเปนหลักการที่สะทอนใหเห็นถึงการแบงแยกอํานาจที่มีการถวงดุลและยับยั้งซึ่งกันและ
กัน (Check and Balance) โดยการกําหนดใหองคกรอื่น ๆ ของรัฐเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการ
แตงตั้งบุคคลเขาสูอํานาจใดอํานาจหนึ่ง เพื่อปองกันมิใหอํานาจใดอํานาจหนึ่งที่รับภาระหนาที่ของรัฐ
ทั้งหมด และดําเนินการเพื่อใหบรรลุภารกิจดังกลาวแตเพียงฝายเดียว นอกจากนั้น ยังมีการควบคุม
การใชอํานาจของผูเผด็จการดวยการกําหนดใหผูเผด็จการสามารถอยูในตําแหนงดังกลาวไมเกิน 6 
เดือน อันเปนหลักการควบคุมกระบวนการใชอํานาจดวยระยะเวลาที่จํากัด (Principle of Limited 
Duration) หลักการตาง ๆ เหลานี้ไดเปนหลักการที่ยังคงมีความรวมสมัยที่มักจะไดรับการพิจารณา
เปนการกําหนดแนวทางพื้นฐานสําหรับระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของ
ประเทศตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญหรือระดับพระราชบัญญัติในยุคปจจุบันนี้ 
 สําหรับระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศตาง ๆ ผูวิจัยได
ทําการศึกษาระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต ซึ่งในสวนของประเทศอังกฤษ ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะนั้น บัญญัติไวอยูในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ คือ พระราชบัญญัติการบริหาร
สถานการณฉุกเฉิน ค.ศ. 2004 (Civil Contingencies Act 2004) ซึ่งใหความหมายคําวาสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะคอนขางกวางรวมถึงเหตุการณหรือสถานการณใด ๆ ที่คุกคาม และจะกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรุนแรงตอสวัสดิการมนุษย สิ่งแวดลอม และยังหมายรวมถึงสงครามและลัทธิกอ
การรายซึ่งคุกคามกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอความมั่นคงของสหราชอาณาจักร อยางไรก็
ตาม ก็มีความพยายามที่จะบัญญัติไวในกฎหมายเพื่อที่จะจํากัดการใชอํานาจนั้นดวยหลักการตาง ๆ 
หลายประการที่ฝายบริหารตองพิสูจนตอกฎหมายบนพื้นฐานของขอเท็จจริง ที่เรียกวา “หลักประกัน
ความปลอดภัยสามชั้น” (Triple Lock Guarantee) ซึ่งบุคคลผูมีหนาที่ประกาศและออกกฎเกณฑใน
สถานการณฉุกเฉินจะตองพิสูจนดวยเหตุผลอันนาพอใจวา การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินจะ
นํามาใชไดก็แตเฉพาะเมื่อมีองคประกอบที่สําคัญครบ 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก หลักความ
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รายแรงของสถานการณ (Principle of Seriousness) กลาวคือ สถานการณฉุกเฉินที่คุกคามจน
กอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอสวัสดิการมนุษย สิ่งแวดลอม หรือความมั่นคงนั้นไดเกิดขึ้น
มาแลวหรือกําลังเกิดขึ้นอยู หรือใกลที่จะเกิดขึ้น ประการที่สอง หลักความจําเปน (Principle of 
Necessity) กลาวคือ มีความจําเปนจะตองออกขอกําหนดเปนการเรงดวน เพื่อที่จะนํามาใชในการ
แกไขปญหาในสถานการณฉุกเฉิน เนื่องจากการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีอยูเปนสิ่งที่ไมเพียงพอ และ
ประการที่สาม หลักความไดสัดสวน (Principle of Proportionality) กลาวคือ กฎเกณฑท่ีจะนํามาใช
ในการควบคุมสถานการณฉุกเฉินจะตองไดสัดสวนกันกับลักษณะเฉพาะหรือผลของสถานการณ
ฉุกเฉิน 
 สวนการควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉิน พระราชบัญญัติการบริหารสถานการณ
ฉุกเฉิน ค.ศ.2004 ไดกําหนดใหรัฐสภา (House of Parliament) เปนผูควบคุมการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน โดยใหรัฐมนตรีอาวุโส (Senior Minister of the Crown) จะตองนําเสนอการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได วิธีการเชนนี้ดูเหมือนจะเปนหลักประกัน
ที่สรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนไดเปนอยางดีวา การใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินยอมเปนสิ่งที่
ถูกตองและนํามาใชในสถานการณฉุกเฉินอยางแทจริง (A Genuine Emergency) เพราะหากเปนสิ่ง
ที่ไมถูกตองหรือนํามาใชในสถานการณฉุกเฉินที่ไมไดเกิดขึ้นอยางแทจริง ที่เรียกกันวา สถานการณ
ฉุกเฉินเทียมหรือลวง (Fictitious/Fancied State of Emergency) รัฐสภาก็จะไดพิจารณาลงมติ
ยกเลิกการประกาศสถานการณฉุกเฉินและการปฏิบัติการที่ไดกระทําภายใตการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินนั้น หรือหากรัฐสภาไมไดมีมติรับรองการประกาศสถานการณฉุกเฉิน การประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินนั้นก็จะมีผลสิ้นสุดลงภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดนําเสนอประกาศนั้นตอรัฐสภา  
 ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา จุดประสงคของการบัญญัติกฎหมาย “รัฐบัญญัติวาดวย
สถานการณฉุกเฉินแหงชาติ ค.ศ.1976” ก็เพื่อจะยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินที่มีอยู
เดิม นอกจากนี้ เจตนารมณของกฎหมายในการกําหนดอํานาจหนาที่สําหรับการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินก็เพื่อจะกําหนดขอบเขตอํานาจของประธานาธิบดีและการรับประกันความปลอดภัยโดยการ
ควบคุมดูแลทางสภานิติบัญญัติ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติการที่ไดกระทําโดยฝายบริหารใหมี
ความชัดเจน กลาวโดยสรุป จุดมุงหมายของรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติก็เพื่อ
รับประกันวา การใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐในสถานการณฉุกเฉินแหงชาตินั้น จะตองมีความ
รับผิดชอบ (Responsible) เหมาะสม (Appropriate) และถูกตองกับเวลาหรือกาลเทศะ (Timely) 
แตเมื่อพิจารณายอนหลังกลับไป ดูเหมือนวากฎหมาย “รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ 
ค.ศ.1976” นี้ ยังไมประสบความสําเร็จในการกําหนดขอบเขตของการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน
ในลักษณะที่จะทําใหมีความเชื่อมั่นถึงความรับผิดชอบและการควบคุมดูแลทางรัฐสภาซึ่งเปนไปอยาง
สม่ําเสมอ เหตุผลประการสําคัญก็คือ การใชถอยคําที่คลุมเครือ (Vague Wording) และการขาด
วิธีการที่จะสรางโครงรางเฉพาะเจาะจงสําหรับควบคุมดูแลการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินในรัฐ
บัญญัติฯ ดังกลาว กลาวคือ บทบัญญัติของกฎหมายไมไดใหคํานิยามที่ชัดเจนของคําวาสถานการณ
ฉุกเฉินแหงชาติไว แตไดใหอํานาจเปนสิทธิเด็ดขาดแกประธานาธิบดีเพียงผูเดียวในการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินแหงชาติ โดยไมตองพิจารณาถึงหลักฐานหรือขอเท็จจริงภายนอกใด ๆ (On Its 
Face) ที่ประธานาธิบดีจะพยายามใชในการแสดงเหตุผลความถูกตองตอการประกาศสถานการณ
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ฉุกเฉินแหงชาติ หรือกฎหมายบัญญัติใหเปนภาระของรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) ที่จะทํา
ใหการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินแหงชาติสิ้นสุดลง ในปจจุบัน ประธานาธิบดีสามารถใชสิทธิ
ยับยั้ง (Veto) ขอเสนอการใหยกเลิกจากรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) ได ซึ่งรัฐสภาแหง
สหรัฐอเมริกาสามารถที่จะเอาชนะไดก็ตองใชเสียงขางมากถึง 2 ใน 3 เทานั้น  
 ในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะจะ
ปรากฏอยูในทั้งระดับรัฐธรรมนูญและระดับรัฐบัญญัติ ในระดับรัฐธรรมนูญจะมีการใชอํานาจพิเศษใน
สถานการณฉุกเฉินอยู 2 ประเภท ประเภทแรก เปนการใชอํานาจพิเศษของประธานาธิบดีในกรณีที่
เกิดวิกฤติการณรายแรงของชาติ (มาตรา 16) ซึ่งเปนอํานาจการตัดสินใจโดยเด็ดขาดของ
ประธานาธิบดี แมรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหประธานาธิบดีตองปรึกษาหารืออยางเปนทางการกับ
องคกรอื่น ๆ กอนก็ตาม แตความเห็นที่ไดรับการปรึกษาจากองคกรอื่น ๆ ก็ไมมีผลผูกมัดตอการ
ตัดสินใจของประธานาธิบดี การใชอํานาจพิเศษประการนี้ของประธานาธิบดีแทบจะไมมีการควบคุม 
ประธานาธิบดีสามารถดําเนินการไดโดยปราศจากการคานและถวงดุลอํานาจอยางจริงจัง และ
ประเภทที่สอง เปนบทบัญญัติที่กําหนดถึงวิธีการประกาศกฎอัยการศึกและการขยายระยะการใชกฎ
อัยการศึกท่ีตองไดรับอนุมัติจากรัฐสภา (มาตรา 36) 
 สวนในระดับรัฐบัญญัติ การใชกฎอัยการศึกจะมีกําหนดไวในรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 
ค.ศ.1849 และรัฐบัญญัติลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1878 และทายสุดคือการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินตามที่ ไดกําหนดไว ในรัฐบัญญัติ เกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน (Loi instituant un état 
d’urgence of 1955) ซึ่งรัฐบัญญัติทั้งสองประเภทดังกลาวมีมากอนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ค.ศ. 
1958 การประกาศกฎอัยการศึก (State of Siege) จะสามารถประกาศไดเมื่อมีภัยคุกคามฉับพลันอัน
เนื่องมาจากสงครามตางประเทศ หรือการกอกบฏโดยใชอาวุธ การพิจารณาตัดสินใจประกาศกฎ
อัยการศึกจะกระทําโดยรัฐบาล แตการขยายระยะเวลาการประกาศกฎอัยการศึกออกไปอีกเกินกวา 
12 วันแรกเริ่มจะตองไดรับการอนุมัติจากรัฐสภา อันสะทอนถึงหลักการการตรวจสอบและควบคุมโดย
รัฐสภา (Principle of Parliamentary Oversight) ผลการใชบังคับที่สําคัญของการประกาศกฎ
อัยการศึกก็คือ การถายโอนอํานาจจากพลเรือนไปสูเจาหนาที่ทหาร อํานาจเหลานี้รวมถึงอํานาจที่มี
เหนือตํารวจและความรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบรอย (รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จํากัดเสรีภาพของการชุมนุม และเสนอแนะการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพกอนเผยแพร) สวนอํานาจอื่น ๆ 
ทั้งหมดก็ยังคงเปนอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ฝายพลเรือน อีกทั้งสิทธิและเสรีภาพตาง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญก็ยังคงมีผลใชบังคับอยู สวนรัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉินไดกําหนดเงื่อนไขวา การ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินจะสามารถประกาศไดโดยรัฐบาล ในกรณีที่เกิดอันตรายอยางฉับพลันอัน
เนื่องมาจากการประทุษรายอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอย หรือในสถานการณที่อาจจะถือเสมือน
เปนภัยพิบัติสาธารณะเชนเดียวกันกับในกรณีของการประกาศกฎอัยการศึก การขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปอีกเกินกวา 12 วันแรกเริ่มจะตองไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาเชน 
เดียวกัน  
   ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีจะบัญญัติอยูในกฎหมายพื้นฐาน (The German Basic Law) หรือรัฐธรรมนูญของประเทศ 
โดยแยกประเภทระหวางสถานการณฉุกเฉินภายใน (Internal Emergency) กับสถานการณฉุกเฉินใน
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ภาวะตึงเครียด (State of Tension) และสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of 
Defence) สถานการณที่มีความรุนแรงมากที่สุดก็คือ สถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ อัน
จํากัดขอบเขตคือสถานการณที่ซึ่งอาณาเขตของสหพันธรัฐถูกโจมตีโดยกองกําลังติดอาวุธหรือคุกคาม
อยางชัดแจงจากการโจมตีดังกลาว การพิจารณาตัดสินใจวามีเหตุการณเชนวานี้ดํารงอยู จะตอง
กระทําโดยสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) โดยความยินยอมของสภาที่ปรึกษาแหงมลรัฐ 
(Bundesrat) บนพื้นฐานเมื่อรัฐบาลแหงสหพันธรัฐรองขอ และกําหนดวาตองไดรับคะแนนเสียงขาง
มากจํานวนสองในสามของเสียงที่มาลงคะแนน ซึ่ งอยางนอยตองเปน เสียงขางมากของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในระหวางเวลาเชนนี้ อํานาจนิติบัญญัติอาจไดรับการขยาย รวมถึงให
สหพันธรัฐมีสิทธิตรากฎหมายวาดวยการปองกันประเทศในพื้นที่ตาง ๆ ซึ่งตามปกติจะเปนเรื่องที่อยู
ในอํานาจนิติบัญญัติของมลรัฐ (Länder) และการใชกระบวนการนิติบัญญัติกรณีรางกฎหมายเรงดวน 
และในบางกรณีที่มีอุปสรรคอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ทําใหไมสามารถจัดประชุมสภาผูแทนราษฎรได
ทันเวลาหรือไมอาจประชุมสภาผูแทนราษฎรไดโดยครบองคประชุม คณะกรรมาธิการรวม (Joint 
Committee) อาจทําหนาที่แทนทั้งสภาผูแทนราษฎรและสภาที่ปรึกษาแหงมลรัฐ บทบัญญัติ
กฎหมายพิเศษเหลานี้จะตองระงับการบังคับใชของกฎหมายที่มีลักษณะขัดกันไวชั่วคราวตลอดเวลาที่
กฎหมายดังกลาวนี้นี้ยังคงมีผลบังคับใช อยางไรก็ตาม วิธีการตามกระบวนการประชาธิปไตยจะเปนวิธี
พิจารณาในประการเหลานี้เปนการตัดสินใจสุดทาย ตามที่กําหนดวา สภาผูแทนราษฎรโดยความ
ยินยอมของสภาที่ปรึกษาแหงมลรัฐ อาจยกเลิกกฎหมายที่ตราขึ้นโดยคณะกรรมาธิการรวมในเวลาใด
ก็ได และอาจประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศในเวลาใดก็ตาม หากเงื่อนไข
ของสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศไมมีอยูอีกตอไป และการประกาศยกเลิกนี้ตองกระทํา
โดยไมชักชา ซึ่งวิธีการดังกลาวขางตนถือวาเปนขอดีของระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี แตขอจํากัดอยูตรงที่กฎหมายพื้นฐานแหง
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมไดกําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดของการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินไว ไมวาจะเปนสถานการณฉุกเฉินภายในหรือสถานการณฉุกเฉินภายนอกก็ตาม กลาวคือ
กฎหมายยอมใหสถานการณฉุกเฉินดําเนินไปอยางไมมีกําหนดจนกระทั่งเสียงขางมากของทั้งสองสภา
จะลงคะแนนเพื่อที่จะยกเลิกการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น 
 ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต 
ถือไดวาเปนระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่ไดรับการพัฒนาทั้งในระดับ
นโยบายและการบัญญัติกฎหมายวาดวยการจัดการภัยพิบัติที่เหมาะสมเปนการเฉพาะมาเปนอยางดี 
(A Well-Suite of Disaster Management Policy and Legislation) กลไกทางกฎหมายประการที่
สําคัญ ก็คือ รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ป ค.ศ.1996 ไดวางเกณฑมาตรฐานกลางสําหรับ
การประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ โดยบัญญัติกรอบเกี่ยวกับกระบวนการการดําเนินการเปน
ขั้นตอน ซึ่งใหบทบาทสําคัญแกสภานิติบัญญัติในการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ และให
การพิจารณาทบทวนตรวจสอบการกระทําแกศาลอยางสมบูรณแบบครอบคลุมทุก ๆ ดานของสถาน 
การณฉุกเฉิน ในอีกดานหนึ่งมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จนไดสะทอนถึงแนวปฏิบัติระหวาง
ประเทศที่เปนเลิศ (Best International Practice) ในการคุมครองสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในระหวางที่
ประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ และกฎหมายในระดับรัฐบัญญัติ เชน รัฐบัญญัติวาดวยสถาน 
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การณฉุกเฉิน ค.ศ.1997 และรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.2002 และรัฐบัญญัติวา
ดวยความปลอดภัยในการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ค.ศ.2010 ฯลฯ เปนตน 
 กลาวโดยสรุป โครงสรางทางดานการนิติบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการสถานการณฉุกเฉินจาก
ภัยพิบัติ จะประกอบดวย 3 ระดับชั้น ดังนี้ ชั้นที่ 1 จะเปนระดับของนโยบายและบทบัญญัติของ
กฎหมายอันเกี่ยวของโดยเฉพาะกับการจัดการภัยพิบัติที่ไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมมาเปนอยางดี
แลว ไดแก รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ค.ศ.1996 รัฐบัญญัติวาดวยสถานการณฉุกเฉิน 
ค.ศ.1997 และรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการภัยพิบัติ ค.ศ. 2002 ชั้นที่ 2 จะมีบทบัญญัติ
กฎหมายลายลักษณอักษรอันเกี่ยวกับประเภทของภัยพิบัติโดยเฉพาะเจาะจง รวมถึงไฟไหม อุบัติภัย
ในเหมืองแร และการควบคุมฝูงชนในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ชั้นสุดทายคือ ชั้นที่ 3 จะมี
กฎหมายและนโยบายตาง ๆ ที่ควบคุมดูแลกิจการหรือปญหาประจําวัน อาทิ สิ่งแวดลอม การจัดการ
เกี่ยวกับแหลงน้ํา การใชแหลงทรัพยากรทางการเกษตร การกอสรางและปลูกสรางอาคารสถานที่ 
และแผนการใชที่ดิน ซึ่งจะมีบทบัญญัติพิเศษโดยเฉพาะอันเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การ
ตอบโต และการฟนฟูแกไขใหกลับคืนสภาวะปกต ิ
 นอกจากโครงสรางการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินที่มีการจัดวางระบบที่ดีแลว ยังมี
การบัญญัติกฎหมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับกองทุนในสถานการณฉุกเฉิน คือ กองทุนของการเยียวยา
ภายหลังเกิดภัยพิบัติและการฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิม (Funding of Post-Disaster Recovery and 
Rehabilitation) ซึ่งถือวาเปนจุดเดนของการแกไขปญหาในสถานการณฉุกเฉินท่ีครบวงจร 
 สําหรับในประเทศไทย เมื่อพิจารณาระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
ทั้งบทบัญญัติของกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ ไดแก การตราพระราชกําหนดซึ่งมีคาบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติ ในมาตรา 184 และการประกาศกฎอัยการศึก ในมาตรา 188 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ( พ.ศ.2550) และในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งมีกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะดวยกัน 4 ฉบับ ไดแก 1. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 2. 
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 3. พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 และ 4. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ.2550 แลว พบวา 
 1.  ประเด็นความหมายสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
 1)  ในระดับรัฐธรรมนูญ  
 ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 
(พ.ศ.2475) จนถึงปจจุบัน ไดมีบทบัญญัติใหฝายบริหารมีอํานาจในการตราพระราชกําหนดใชบังคับ
ดังเชนพระราชบัญญัติ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดและการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกเทานั้น ที่ผานมา นอกจากการตราพระราชกําหนดในดานการรักษาความ
มั่นคงแลว ฝายบริหารยังคงมีความจําเปนตองพึ่งพาการตราพระราชกําหนดเพื่อการแกไขปญหา
ทางดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศอีกดวย แตก็ไมไดมีบทบัญญัติในมาตราใดที่จะใหคํานิยามอยางเปนทางการวา
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะนั้นควรมีความหมายวาอยางไร ลักษณะเชนไรจึงจะเปนสถานการณ
ฉุกเฉินที่มีผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูอยางรายแรงและเพียงพอที่จะสามารถดําเนินการ
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ประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะได รวมทั้งกรอบของการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินอื่น ๆ 
อาทิ หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการประกาศ การกําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุด การขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไป และการควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายระหวางประเทศไดกําหนดไว 
  2)  ในระดับพระราชบัญญัติ 
  หากศึกษาความหมายของบทบัญญัติกฎหมายรักษาความมั่นคงทั้ง 4 ฉบับตามหลัก
ความไดสัดสวนหรือหลักความพอสมควรแกเหตุ ซึ่งมีองคประกอบสําคัญที่มีความสัมพันธกัน ไดแก 
องคประกอบดานความรุนแรง (Severity) และองคประกอบดานขอบเขตเนื้อหา (Material Scope) 
ของมาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินแลว จะพบวา  
  พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 จะถือวาเปนกฎหมายรักษาความ
มัน่คงที่จะนํามาใชในสถานการณที่มีระดับความรุนแรงและความเขมขนของมาตรการการใชอํานาจใน
สถานการณฉุกเฉินมากที่สุด เนื่องจากกฎหมายมีวัตถุประสงคที่จะนํามาใชในสถานการณที่มีความ
รุนแรง (Severity) คือ 1. เมื่อมีสงครามหรือเกิดการจลาจลขึ้น 2. เมื่อเวลามีเหตุอันจําเปน และใน
ขอบเขตทางดานเนื้อหา (Material Scope) ของมาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน เพื่อ
รักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะมีมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร โดยกฎหมาย
กําหนดใหเจาหนาที่ฝายทหารเปนผูใชอํานาจเหนือฝายพลเรือน ในสวนที่เกี่ยวกับการยุทธ การระงับ
ปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอย อันมีผลตอการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
มากที่สุดเมื่อไดประกาศใช 
  พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จะถือวาเปน
กฎหมายรักษาความมั่นคงที่มีระดับความเขมขนของการใชอํานาจในสถานการณที่มีความรุนแรง
ลําดับรองลงมาจากกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 เนื่องจากจุดประสงคของกฎหมายมุงที่จะ
ประกาศใชในสถานการณที่มีระดับความรุนแรง (Severity) เปนสถานการณที่กระทบหรืออาจกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยหรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือสวนหนึ่งของประเทศอยูในภาวะคับขัน 
หรือมีการกระทําผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบ หรือการสงคราม 
และในขอบเขตทางดานเนื้อหา (Material Scope) ของมาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน 
คือ เปนกรณีที่มีความจําเปนตองมีมาตรการเรงดวน เพื่อรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ รักษาเอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต 
ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติ
สุขของประชาชน การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม หรือการปอง
ปด หรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง โดย
กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
เมื่อพิจารณาเห็นสมควรอาจใชกําลังเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจ เจาหนาที่ฝายพลเรือนหรือ
เจาหนาที่ฝายทหารรวมกันปองกัน เขาแกไขสถานการณ ปราบปราม ระงับยับยั้ง ฟนฟู หรือชวยเหลือ
ประชาชน 
  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ถือเปนกฎหมาย
รักษาความมั่นคงที่มีระดับความรุนแรงและความเขมขนของการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินที่มี
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ลําดับความรุนแรงนอยลงมาจากพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
เนื่องจากจุดประสงคตามคํานิยามของกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อใชในสถานการณในองคประกอบดาน
ความรุนแรง (Severity) ในระดับที่ยังไมมีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมาย
วาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน และในองคประกอบดานเนื้อหา (Material Scope) 
ของมาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน ไดแก 1. เพื่อเปนการปองกัน ควบคุม แกไข และ
ฟนฟูสถานการณใดที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่กอใหเกิดความไมสงบ
สุข ทําลาย หรือทําความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐใหกลับสูสภาวะ
ปกติ เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ 2. เหตุการณนั้นมีแนวโนม
จะมีอยูตอไปเปนเวลานาน 3. อยูในอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบในการแกไขปญหาของ
หนวยงานของรัฐหลายหนวยงาน โดยกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะมีมติ
มอบหมายใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปนผูรับผิดชอบใน
การปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
 สวนพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 จากคํานิยามของคําวา“สาธารณภัย” 
ที่กําหนดใหมีความหมายวา “อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว 
โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิด
จากธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของ
ประชาชน  หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัย
ทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” นั้น จุดประสงคของกฎหมายมุงจะใชในองคประกอบดาน
ความรุนแรงระดับอันมีที่มาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนหลัก (Natural Disaster) แตก็พวงเอาภัย
ทางดานความมั่นคงของรัฐเขาไปดวย 
 2.  ประเด็นวิธีการและเง่ือนไขในการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
  1)  ในระดับรัฐธรรมนูญ 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดเพียงแตบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชอํานาจใน
การตราพระราชกําหนด ซึ่งเปนเรื่องการใชอํานาจนิติบัญญัติของฝายบริหารในกรณีฉุกเฉินที่มีความ
จําเปนเรงดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได แตบทบัญญัติดังกลาวนั้นก็ไมใชบทบัญญัติที่กําหนดถึงเงื่อนไข
และวิธีการเกี่ยวกับการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามหลักเกณฑที่ฝายบริหารจะมีอํานาจสามารถ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินได กลาวคือ ตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ไดกําหนดเงื่อนไขวา สถานการณฉุกเฉินสาธารณะตองมีอยูจริง การมีอยูจริงของ
สถานการณฉุกเฉินตองประกอบดวยเงื่อนไข ดังนี้ 1. สถานการณฉุกเฉินนั้นจะตองเกิดขึ้นอยูจริง หรือ
ใกลจะเกิดขึ้น (Actual or Imminent) 2. ผลกระทบของสถานการณนั้นจะตองมีผลกระทบตอ
ประเทศโดยรวม 3. สถานการณฉุกเฉินตองเปนภัยคุกคามตอวิถีชีวิตที่เปนระบบของชุมชน 4. ภาวะ
วิกฤติหรืออันตรายนั้นจะตองเปนกรณีพิเศษ (Exceptional) ซึ่งมาตรการตาง ๆ หรือขอจํากัดใน
ขอบเขตปกติธรรมดา ที่ไดรับการอนุญาตโดยสนธิสัญญา เพื่อการธํารงไวซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ 
สาธารณสุข หรือความสงบเรียบรอยสาธารณะนั้นไมเพียงพอตอการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได สวน
วิธีการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น จะตองไดรับการประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการ 
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และอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเทาที่จะ
ทําได 
 2)  ในระดับพระราชบัญญัติ 
 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ที่ถือวาเปนกฎหมายที่มีระดับความ
เขมขนของการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐในสถานการณฉุกเฉินที่มีลําดับความรุนแรงมากที่สุด 
กลาวคือ ในสถานการณสงคราม จลาจล หรือมีเหตุอันจําเปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยปราศจาก
ภัยซึ่งมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร ซึ่งกฎหมายกําหนดใหองคกรฝายบริหารโดย
พระมหากษัตริยและผูบังคับบัญชาทหารเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจประกาศกฎอัยการศึก แต
กฎหมายฉบับนี้ก็ไมไดกําหนดเงื่อนไขในการประกาศวา เมื่อใดก็ตามที่เจาหนาที่ฝายบริหารใชอํานาจ
ในการประกาศกฎอัยการศึก ซึ่งการประกาศอยางเปนทางการเชนนี้ จะตองอยูภายใตการพิจารณาให
ความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเทาที่จะทําได อีกทั้ง การประกาศกฎ
อัยการศึกก็ไมไดมีการกําหนดเงื่อนไขของระยะเวลาที่แนนอนชัดเจนไวในกฎหมาย ซึ่งการประกาศกฎ
อัยการศึกจะตองไมเกินกําหนดนั้นเพื่อฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 
 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งถือวาเปนกฎหมาย
ที่มีระดับความเขมขนของการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐในสถานการณฉุกเฉินที่มีลําดับความรุนแรง
รองลงมาจากการประกาศกฎอัยการศึก ซึ่งกฎหมายไดกําหนดวิธีการประกาศสถานการณฉุกเฉินโดย
ใหเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ที่จะประกาศสถานการณฉุกเฉิน
เพื่อใชบังคับทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขตทองที่ตามความจําเปนแหงสถานการณ ในกรณีที่ไมอาจ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไดทันทวงทีนั้น นายกรัฐมนตรีอาจประกาศสถานการณฉุกเฉินไป
กอนแลวดําเนินการใหไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในสามวัน หากมิไดดําเนินการขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในเวลาที่กําหนดหรือคณะรัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบ ใหการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาวเปนอนัสิ้นสุด ผูวิจัยมีความเห็นวา 
 ประการแรก พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ไดมอบ
อํานาจอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใหแกฝายบริหารเปนผูพิจารณาและตัดสินใจประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
ซึ่งถือไดวาเปน “ดุลพินิจของฝายบริหารฝายเดียวโดยแท” เปนการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ําปารีสฯ (‘Pais Minimum’) ที่กําหนดใหการประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปน
ทางการ จะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติภายในระยะเวลาอันสั้น
ที่สุดเทาที่จะทําได (Principle of Legislative Oversight)  
 ประการที่สอง คําวา “เห็นสมควร” ของบทบัญญัติ มาตรา 5 แหงพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 บทบัญญัติในลักษณะเชนนี้ตองการใหเปน “ดุลพินิจ
ของนายกรัฐมนตรีโดยแท” โดยไมจําเปนตองใหมีวิธีการพิสูจนหรือแสดงใหเปนที่พอใจวากับเงื่อนไข
ทั้งสามประการในการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะดังเชนหลักประกันความปลอดภัยสามชั้น 
(Triple Lock Guarantee) ในพระราชบัญญัติการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ.2002 ของสหราช
อาณาจักร 
 ในขณะที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 เปน
กฎหมายพิเศษที่ใหอํานาจแกฝายบริหารสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ ในการปองกัน ปราบปราม 
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ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจ
ออกขอกําหนดตาง ๆ อันมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งมีผลเปนการเลี่ยงหรือ
ระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogation) แตในพระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ก็ไมมีเงื่อนไขเรื่องของการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินกอน ซึ่งเปนการปฏิบัติที่ไมสอดคลองตามหลักเกณฑขอ 4 ของกติการะหวางประเทศฯ 
ดังกลาว 
  สวนในพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 นั้น เมื่อเกิดเหตุการณ
อันเปนสาธารณภัย บทบัญญัติของกฎหมายจะใหอํานาจแกเจาหนาที่ในการแกไขปญหาภัยพิบัติ
สาธารณะที่มีบางสวนเปนการกาวลวงตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มีตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
อาทิ การสั่งอพยพ การหามเขาเขตพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ การสั่งดัดแปลงหรือทําลาย หรือ
เคลื่อนยายสิ่งกอสรางหรือทรัพยสิน ฯลฯ แตในกฎหมายก็ไมไดกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน อันเปนการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑของกฎหมายระหวาง
ประเทศ ที่กําหนดให รัฐภาคีที่จะใชมาตรการการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีของตน
ภายใตกติการะหวางประเทศฯ จะตองประกาศอยางเปนทางการของการมีอยูจริงของสถานการณ
ฉุกเฉินที่คุกคามความอยูรอดของประเทศชาต ิ
 3.  ประเด็นมาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน 
  1)  ในระดับรัฐธรรมนูญ 
 ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยังไมมีบทบัญญัติที่กําหนดวา การบัญญัติกฎหมาย
ใด ๆ หรือการกระทําใด ๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน อาจเลี่ยงหรือระงับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตองปฏิบัติฯ ได จะตองมีขอบเขตเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความ
ฉุกเฉินของสถานการณ และกําหนดใหสิทธิตาง ๆ โดยเฉพาะสิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือระงับได (Non-
Derogable Rights) แมในระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉิน เปนสิทธิที่ไมอาจไดรับผลกระทบ
จากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน รวมทั้งบทบัญญัติที่กําหนดใหสภานิติบัญญัติเปนผูตรวจสอบถึง
ความจําเปนของการนํามาตรการแตละมาตรการมาใชในสถานการณฉุกเฉินเปนระยะ ๆ อันอาจเปน
การปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินของกฎหมายระหวางประเทศ
และกฎหมายตางประเทศ  
  2)  ในระดับพระราชบัญญัติ 
 กฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศไทยในแตละฉบับไดบัญญัติกําหนด
มาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินโดยใหเจาหนาที่มีอํานาจกระทําการอยางละเอียดที่
คอนขางจะเหมือนกันและมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามความหนักเบาของ
เงื่อนไขของแตละสถานการณที่กําหนดไวในแตละฉบับ การกําหนดมาตรการการใชอํานาจใน
สถานการณฉุกเฉินอยางละเอียดในบทบัญญัติของกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ
ของประเทศไทยในแตละฉบับเชนนี้นั้น หากจะพิจารณาในระบบของหลักนิติรัฐ ในประเด็นเรื่องของ
ความชัดเจนแนนอนของตัวบทกฎหมายก็นับวาเปนเรื่องดี มีความสอดคลองกับหลักนิติรัฐที่เรียกรอง
วาการบัญญัติกฎหมายตองมีความแนนอนชัดเจนเพียงพอที่จะใหบุคคลไดทราบการกระทําใด ๆ ของ
ตนจะเปนการเขาเงื่อนไขขอหามของกฎหมายหรือไม เพื่อใหเกิดความมั่นใจและคาดหมายไดวาการ
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กระทําของตนจะไมเปนการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย อยางไรก็ตาม บทบัญญัติดังกลาวอาจจะ
ไมตอบสนองตอหลักความพอสมควรแกเหตุหรือหลักความไดสัดสวน ซึ่งเปนหลักกฎหมายที่สําคัญใน
การตรวจสอบการกระทําทั้งหลายของรัฐ ที่หามมิใหเจาหนาที่ฝายปกครองกระทําการอันจะเปนการ
สรางภาระใหแกประชาชนจนเกินสมควรแกเหตุ แตไดกําหนดขอบเขตใหองคกรฝายปกครองตอง
กระทําการใหพอเหมาะพอสมควรกับสภาพของขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น เนื่องจากในกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติบางฉบับ นอกจากจะไดกําหนดขอหามที่เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ไวเปนการชัดแจงในกฎหมายแลว แตก็ยังมีอีกบางมาตราที่ใหอํานาจแกเจาหนาที่ไวกอนในกฎหมาย 
เมื่อเจาหนาที่จะกระทําการใด ๆ กฎหมายก็ใหอํานาจแกเจาหนาที่นั้นในการออกประกาศ การออก
ประกาศอันมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น จะกระทําไดในขอบเขตระดับใด
และควรกระทําเพียงใด แตในกฎหมายก็ไมไดมีการกําหนดวาจะใหมีการควบคุมการใชอํานาจในการ
ออกประกาศของเจาหนาที่นั้นอยางไร การออกประกาศโดยมิไดมีการควบคุมการใชอํานาจเชนนี้ ก็
เทากับมีผลเปนการใหอํานาจฝายเดียวโดยแทแกนายกรัฐมนตรี อาทิ ตามพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีในการออกประกาศ699 เชน 
ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหบุคคลมารายงานตัว ใหถอยคํา หรือสงมอบ
เอกสารหรือหลักฐานตอเจาหนาที่ หรือประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งยึด อายัด
อาวุธ สินคา เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัตถุอื่นใด หรือประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจคน รื้อ ถอน หรือทําลายซึ่งอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง โดยไมตองมีหมายศาล เปนตน  
 4.  ประเด็นขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุด 

 1)  ในระดับรัฐธรรมนูญ 
 ในระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศไทย ในระดับรัฐธรรมนูญ
ไมไดมีบทบัญญัติในมาตราใดที่กําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดของสถานการณฉุกเฉินเอาไว จึง
เปนการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศที่กําหนดไวอยาง
ชัดเจนวา ระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน จะตองไดรับการกําหนดเปนระยะเวลาที่
แนนอนชัดเจนไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งการประกาศสถานการณฉุกเฉินจะตองไมเกินกําหนดนั้น เพื่อฟนฟู
ใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว สวนการขยายระยะเวลาตองทําโดยการประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้ง
ใหม ซึ่งตองกระทํากอนการสิ้นสุดของกําหนดเวลาในแตละชวง และจะตองอยูภายใตการพิจารณาให
ความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติดวยเชนกัน   
 2)  ในระดับพระราชบัญญัติ 
 ในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ไมไดมีบทบัญญัติในมาตราใดที่
กําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดของการประกาศกฎอัยการศึกไว ดังนั้น การประกาศใชกฎ
อัยการศึกจะมีผลใชบังคับนับตั้งแตประกาศใช จนกระทั่งถึงมีประกาศกระแสพระบรมราชโองการ
ยกเลิก การที่กฎอัยการศึกไมไดกําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดที่แนนอนชัดเจนไวในกฎหมาย 
ซึ่งการประกาศกฎอัยการศึกจะตองไมเกินกําหนดนั้นเพื่อฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว สวนการ
ขยายระยะเวลาตองทําโดยการประกาศกฎอัยการศึกครั้งใหม ซึ่งตองกระทํากอนการสิ้นสุดของ
                                                           

699มาตรา 11 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
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กําหนดเวลาในแตละชวง และจะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติดวย
เชนกัน เปนการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศที่กําหนดไววา 
ภาวะฉุกเฉินสาธารณะจะตองถูกทําใหยุติลงในเวลาอันสั้นที่สุดตามที่กําหนดไว สวนการขยาย
ระยะเวลาตองทําโดยการประกาศสถานการณฉุกเฉินใหม ซึ่งตองกระทํากอนการสิ้นสุดของ
กําหนดเวลาในแตละชวง และจะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติดวย
เชนกัน  
 ในขณะท่ีพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ไดกําหนด
ขอบเขตระยะเวลาการใชบังคับและการสิ้นสุดของสถานการณฉุกเฉิน ตลอดจนการขอขยาย
ระยะเวลาไววา การประกาศสถานการณฉุกเฉิน ใหใชบังคับตลอดระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 
แตตองไมเกิน 3 เดือนนับแตวันประกาศ สวนการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ไดบัญญัติถึงการขยายระยะเวลา
ในการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปอีก โดยกําหนดใหเปน “ดุลพินิจของฝายบริหารฝายเดียว
โดยแท” วา “ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายระยะเวลา ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไปอีกเปนคราว ๆ คราวละไมเกินสาม
เดือน” บทบัญญัติของกฎหมายมาตรานี้ ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา เปนการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสของการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน (‘Paris Minimum’) ที่กําหนดวา “การขยายระยะเวลาจะตอง
กระทําอยางเปนทางการโดยฝายบริหาร ซึ่งตองกระทํากอนการสิ้นสุดของกําหนดเวลาในแตละชวง 
และจะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ 
  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ไมไดกําหนด
ขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดของการมีผลใชบังคับเมื่อไดประกาศใชกฎหมายดังกลาว แตไดบัญญัติให
เปนดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนด สวนพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2550 ก็ไมไดมีบทบัญญัติที่กําหนดเกี่ยวกับวิธีการประกาศเหตุการณที่เปนสาธารณภัย หรือประกาศ
สถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการ เพื่อใชบังคับกฎหมายดังที่ไดกลาวมาแลว อีกทั้งยังไมมี
บทบัญญัติที่กําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการขอขยายระยะเวลาการสิ้นสุดเอาไว ดังนั้น 
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายพิเศษทั้งสองฉบับดังกลาว
จึงควรกําหนดขอบเขตระยะเวลาของการประกาศใชใหเปนที่แนนอนและชัดเจน อีกทั้ง ควรกําหนด
หลักเกณฑการขอขยายระยะการสิ้นสุด โดยตองขอความเห็นชอบและไดรับการอนุมัติจากฝายนิติ
บัญญัติอีกดวย 
 5.  การควบคุมกระบวนการการใชอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
  1)  ในระดับรัฐธรรมนูญ 
  การควบคุมกระบวนการการใชอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินในระบบ
กฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศไทยยังมีกรณีที่เปนปญหาอยู 
เนื่องจากยังไมไดมีการนําการควบคุมกระบวนการการใชอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินมา
ใช ไมวาจะเปนการควบคุมกระบวนการการใชอํานาจกอนการประกาศสถานการณฉุกเฉิน (Ex Ante 
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Approach) หรือการควบคุมกระบวนการการใชอํานาจหลังการประกาศสถานการณฉุกเฉิน (Ex Post 
Approach) ก็ตาม 
  กลาวคือ ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยังไมไดมีบทบัญญัติในมาตรา
ใดที่กําหนดถึงวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามหลักเกณฑท่ีไดกลาวมา
ขางตนวา  เมื่อใดที่ฝายบริหารจะมีอํานาจสามารถประกาศสถานการณฉุกเฉินได รวมถึงการกําหนด
ขอบเขตระยะเวลาที่สามารถประกาศสถานการณฉุกเฉินได ตลอดจนการขยายระยะเวลาการสิ้นสุด
ออกไปและการควบคุมตรวจสอบการประกาศสถานการณฉุกเฉิน และบทบัญญัติที่จะใหอํานาจแก
องคกรฝายตุลาการหรือศาลทําหนาที่พิจารณาและพิพากษาตามเกณฑมาตรฐานที่กฎหมายระหวาง
ประเทศกําหนด 
  2)  ในระดับพระราชบัญญัติ 
  สวนในบทบัญญัติของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ คือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 
พระพุทธศักราช 2457 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา 
ระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศไทยยังขาดการควบคุม
กระบวนการการใชอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่เหมาะสม ทั้งการควบคุมกระบวนการ
การใชอํานาจกอนการประกาศสถานการณฉุกเฉิน (Ex Ante Approach) และการควบคุม
กระบวนการการใชอํานาจหลังการประกาศสถานการณฉุกเฉิน (Ex Post Approach) กลาวคือ 
กฎหมายพิเศษทั้งสามฉบับไดมอบอํานาจใหเปน “ดุลพินิจของฝายบริหารฝายเดียวโดยแท” แก
องคกรฝายบริหารเปนทั้งผูพิจารณาตัดสินใจและผูประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ โดย
ปราศจากการตรวจสอบและถวงดุลจากองคกรฝายใด ๆ นอกจากนั้น เมื่อองคกรฝายบริหารประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน และเมื่อสิ้นสุดขอบเขตระยะการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หากยังตองการที่จะ
ขยายระยะการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นออกไปอีก กฎหมายก็มอบใหเปนหนาที่ขององคกรฝาย
บริหารเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการขยายระยะเวลา โดยใหเปน “ดุลพินิจของฝายบริหารฝายเดียว
โดยแท” อีกเชนเดียวกันกับการประกาศสถานการณฉุกเฉิน นอกจากนั้น ยังใหอํานาจนายกรัฐมนตรีมี
อํานาจออกขอกําหนด ประกาศ คําสั่งเพื่อบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว แตขอกําหนด 
ประกาศ คําสั่งหรือการกระทําตามกฎหมายดังกลาวนี้ก็ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เชนตาม
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มาตรา 16 ของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน700 และมาตรา 23 ของ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร701 
  ดังนั้น จากการศึกษาในเรื่องดังที่ไดกลาวมานี้ไดนําไปสูบทสรุปของขอสมมติฐานของการ 
ศึกษาที่วาประเทศไทยไดยอมรับหลักเกณฑที่วา ในกรณีที่รัฐตองเผชิญกับสถานการณวิกฤติตาง ๆ ที่
คุกคามตอการดํารงอยูและความสามารถในการทําภาระหนาที่ของรัฐ ซึ่งอาจเรียกรวมสถานการณนั้น
วา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” รัฐจําเปนตองใชอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายพิเศษ เพื่อ
เปนเครื่องมือหรือกลไกในการแกไขปญหาดังกลาวนั้นใหสําเร็จลุลวงไปโดยเร็ว และไดใหความสําคัญ
กับรัฐโดยเฉพาะฝายบริหารในการบัญญัติกฎหมายพิเศษ ทั้งในระดับรัฐธรรมนูญและระดับ
พระราชบัญญัติ แตระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของไทยดังกลาวใน
ปจจุบัน ยังมีขอบกพรองและไมเอื้ออํานวยประโยชนสูงสุดตอการนํามาใชเปนเครื่องมือหรือกลไกใน
การแกไขปญหาของรัฐดังกลาว อีกทั้ง ยังขาดกลไกในการควบคุมและตรวจสอบทบทวนการกระทํา
อยางมีประสิทธิภาพ อันอาจทําใหการใชอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวนั้น มีผลกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควรแกเหตุ ดังนั้น การใชอํานาจของรัฐโดยเฉพาะการ
บัญญัติกฎหมายเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองยึดหลักความเปนนิติรัฐและ
สอดคลองกับหลักเกณฑมาตรฐานการใชอํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉินขององคการระหวาง
ประเทศในฐานะที่เปนรัฐภาคี 
 
7.2  ขอเสนอแนะ 
 
 ในสวนนี้ ผูวิจัยจะไดนําเสนอระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของ
ประเทศไทย โดยจะแยกขอเสนอแนะทั้งในระดับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและในระดับพระราชบัญญัติ 
โดยเฉพาะในระดับพระราชบัญญัตินั้น ก็จะไดแยกขอเสนอแนะโดยการนําเสนอออกเปนอีก 2 
ลักษณะ ดังนี้ คือ ลักษณะแรก ในฐานะที่ระบบกฎหมายพิเศษดังกลาวนี้ยังคงมีผลใชบังคับอยูใน
ปจจุบัน และลักษณะที่สอง ในฐานะที่จะนําเสนอขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบกฎหมายพิเศษ
ดังกลาวตอไปในอนาคต 
  
                                                           

700มาตรา 16 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
บัญญัติวา “ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับของ
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง” 

701มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
บัญญัติวา “บรรดาขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามหมวดนี้ไมอยูในบังคับของกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
          การดําเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามหมวดนี้ให
อยูในอํานาจของศาลยุติธรรม. . .” 
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 7.2.1  ในระดับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
 ดังที่ไดกลาวไวในบทที่แลววา การจะใชอํานาจในการตราพระราชกําหนดทั่วไปเกี่ยวกับ
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ โดยเฉพาะในกรณีที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนั้น ควรจะพิจารณาจากบทบัญญัติของ
กฎหมายที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันทั้ง 4 ฉบับดังกลาวเพื่อนํามาใชบังคับกอน หากมาตรการของ
กฎหมายที่มีอยูนั้นไมเพียงพอตอการนํามาใชหรือไมสามารถใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได จึงจะ
นําไปสูพิจารณาการตราพระราชกําหนดทั่วไปตามบทบัญญัติมาตรา 184 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550)เนื่องจากที่ผานมาประเทศไทยยังมีความจําเปนตองพึ่งพาการตราพระ
ราชกําหนดทั่วไปเปนกลไกหรือเปนเครื่องมือทางกฎหมายของฝายบริหารเพื่อประโยชนในการรักษา
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจอยางมาก โดยเฉพาะนับแตป พ.ศ.2540 เปนตนมา เมื่อประเทศไทยได
ประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรง อันมีสาเหตุมาจากวิกฤตการณทางการเงินโดยตอเนื่อง รัฐ
จึงจําเปนตองอาศัยมาตรการหลายประการเพื่อแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจ ดวยเหตุประการเชนนี้ 
ผูวิจัยจึงขอนําเสนอวา ยังใหคงบทบัญญัติสําหรับการตราพระราชกําหนดประเภททั่วไป ตามมาตรา 
184 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) นี้ไวอยู แตใหตัดถอยคํา “เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศ” “ความปลอดภัยสาธารณะ” และ “ปองปดภัยพิบัติสาธารณะ” ออก 
เนื่องจากในกรณีที่มีความจําเปนตองการแกไขปญหาเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินทางดานการเมือง
และความมั่นคง รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้น ประเทศไทยมีกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินสาธารณะ ในระดับพระราชบัญญัติที่รองรับสําหรับการแกไขปญหานี้อยูแลวดวยกัน จํานวน 4 
ฉบับ ไดแก 1. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 2. พระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 และ 4. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 โดย
ยังใหคงถอยคํา “เพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ” ไว  เนื่องจากกฎหมายพิเศษระดับพระราชบัญญัติ 
4 ฉบับดังที่ไดกลาวมานี้ ไมไดมีกลไกหรือเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจ อีกทั้งที่
ผานมา ประเทศไทยก็ไดพึง่พาการตราพระราชกําหนดประเภททั่วไปนี้ เพื่อเปนกลไกหรือเครื่องมือใน
การแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจอยางมากอีกดวย ดังที่ไดกลาวมาในขางตน นอกจากนั้น ผูวิจัยขอ
นําเสนอใหมีการบัญญัติเพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อเปนเกณฑมาตรฐานกลางในการบัญญัติกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะตอไป โดยตองคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี ้
  7.2.1.1  ประเด็นความหมายสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
                    เมื่อพิจารณาศึกษาจากรูปแบบวิธีการการใหคํานิยาม ทั้งเกณฑมาตรฐานของ
กฎหมายระหวางประเทศที่ไดวางกรอบของการพิจารณาคุณลักษณะของเหตุการณไวกวาง ๆ 4 
ประการวาสถานการณใดควรเปนสถานการณฉุกเฉิน และระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณ
ฉุกเฉินของประเทศตาง ๆ ที่ไดจําแนกวิธีการการใหคํานิยามออกเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกระบุ
ถึงสาเหตุหรือที่มาของเหตุการณ (Cause) ที่กอใหเกิดเปนภัยคุกคาม และรูปแบบที่สองกลาวถึง
ผลกระทบ (Impacts) และผลที่เกิดขึ้น (Effects) ของเหตุการณ หากพิจารณาในรายละเอียดก็จะ
พบวาทั้งสองรูปแบบตางก็ใหคํานิยามความหมายในลักษณะท่ีมีการผสมผสานกัน ไมไดจํากัดวิธีการให
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ความหมายตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปนการเฉพาะ นอกจากนั้น ก็ยังมีการเพิ่มเติมถอยคําวา 
“สถานการณฉุกเฉินสาธารณะอื่น ๆ” (Other Public Emergency) เขาไปอีกดวย เพื่อเปนการเปด
โอกาสใหผูใชกฎหมายไดมีดุลพินิจในการตีความ หากเกิดเหตุการณรุนแรงแตไมสามารถปรับเขากับ
รูปแบบที่หนึ่งหรือรูปแบบที่สองได ดังที่ไดกลาวมาในบทที่แลว ผูวิจัยจึงพิจารณาวา บทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยควรกําหนดคํานยิามของคําวา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะ” โดย
ใชวิธีการผสมผสานการใหคํานิยามทั้งสองรูปแบบเขาไวดวยกัน กลาวคือ มีทั้งการกําหนดถึงสาเหตุ
หรือที่มาของเหตุการณ (Cause) วาเหตุการณใดบางที่มีความรุนแรงเทาเทียมจะเปนสถานการณ
ฉุกเฉิน ไดแก สงคราม การรุกราน การกอการกบฏ การจลาจล หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมกีาร
กําหนดรวมถึงผลกระทบ (Impacts) หรือผลที่เกิดขึ้น (Effects) ของเหตุการณที่มีผลกระทบตอชีวิต
และความเปนอยูอยางรุนแรงเขาดวยกัน เชน การมีอยูและการดํารงอยูของประเทศชาติ (The Life 
of the Nation) ไดถูกคุกคามจากภัยอันตรายอยางรุนแรง รวมทั้งมีถอยคําที่เปดโอกาสใหผูใช
กฎหมายไดมีดุลพินิจในการตีความ หากเกิดเหตุการณรุนแรงแตไมสามารถปรับเขากับรูปแบบที่หนึ่ง
หรือรูปแบบที่สองได โดยใชถอยคําวา “สถานการณฉุกเฉินสาธารณะอื่น ๆ” (Other Public 
Emergency) เพิ่มเขาไปในคํานิยามอีกดวย ก็จะมีลักษณะเปนการใหคํานิยามที่มีความสมบูรณและ
ครอบคลุมทุก ๆ เหตุการณ อีกทั้งมีความยืดหยุน (Flexibility) แกผูที่จะทําหนาที่ในการบริหาร
จัดการสถานการณฉุกเฉินสาธารณะสามารถที่จะใชดุลพินิจพิจารณาได เพราะหากไมปรากฏชื่อของ
เหตุการณอยูในคํานิยาม แตเหตุการณนั้นมีผลกระทบอยางรุนแรงตอชีวิตและความเปนอยู อันอาจจะ
เกิดขึ้นไดในอนาคต ดังนั้น จึงอาจกําหนดคํานิยามไววา “การประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ
สามารถกระทําไดเฉพาะแตเมื่อการมีอยูและการดํารงอยูของประเทศชาติ (The Life of the Nation) 
ไดถูกคุกคามจากภัยอันตรายอยางรุนแรง เชน สงคราม การรุกราน การกอการกบฏ การจลาจล ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ หรือสถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่มีความรายแรงอื่น ๆ”  
 7.2.1.2  ประเด็นเงื่อนไขและวิธีการในการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
  จากการศึกษาเงื่อนไขและวิธีการในการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะตาม
เกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศและระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะของประเทศตาง ๆ ที่กําหนดวา การมีอยูจริงของสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ จะตองไดรับ
การประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการ ซึ่งเปนเงื่อนไขอันจําเปนที่จะตองกระทํากอนที่จะ
นําหลักการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Derogation) มาใช 
เงื่อนไขที่ใชเปนเกณฑในการพิจารณาประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะมี 4 ประการ ดังนี้ 1. 
สถานการณนั้นจะตองเกิดขึ้นจริงหรือกําลังใกลจะเกิดขึ้น (Actual or Imminent) 2. ผลกระทบของ
สถานการณนั้นจะตองมีผลตอประเทศโดยรวม 3. ความตอเนื่องของการดําเนินชีวิตที่เปนระบบของ
ชุมชนจะตองถูกคุกคาม 4. ภาวะวิกฤติหรืออันตรายจะตองเปนกรณีพิเศษ ซึ่งมาตรการตาง ๆ หรือ
ขอจํากัดปกติธรรมดาที่ไดรับการอนุญาตโดยอนุสัญญาฯ เพื่อการธํารงไวซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ 
ดานสาธารณสุข หรือความสงบเรียบรอยสาธารณะนั้น ไมเพียงพอตอการแกไขปญหานั้นได สวน
หลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะไดมีการกําหนดวา รัฐธรรมนูญของทุก
รัฐจะตองกําหนดวิธีการเพื่อการประกาศสถานการณฉุกเฉินซึ่งในแตละครั้งวา เมื่อใดที่เจาหนาที่ฝาย
บริหารจะมีอํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งการประกาศอยางเปนทางการเชนนี้ จะตอง
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อยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเทาที่จะทําได 
ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยจึงควรกําหนดไววา “การประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะตองไดรับการ
ประกาศอยางเปนทางการ ทั้งนี้ สามารถกระทําไดภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 1. สถานการณนั้นจะตอง
เกิดขึ้นจริงหรือกําลังใกลจะเกิดขึ้น (Actual or Iimminent) 2. ผลกระทบของสถานการณนั้นจะตอง
มีผลตอประเทศโดยรวม 3. ความตอเนื่องของการดําเนินชีวิตที่เปนระบบของชุมชนจะตองถูกคุกคาม 
4. ภาวะวิกฤติหรืออันตรายจะตองเปนกรณีพิเศษ ซึ่งมาตรการตาง ๆ หรือขอจํากัดปกติธรรมดาที่
ไดรับการอนุญาตโดยอนุสัญญาฯ เพื่อการธํารงไวซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ ดานสาธารณสุข หรือ
ความสงบเรียบรอยสาธารณะนั้น ไมเพียงพอตอการแกไขปญหานั้นได และการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินอยางเปนทางการเชนนี้ จะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ
ภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเทาที่จะทําได” 
  7.2.1.3  ประเด็นมาตรการการใชอํานาจ 
  จากการศึกษาประเด็นมาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินสาธารณะตาม
เกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศและระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะของประเทศตาง ๆ ที่กําหนดหลักเกณฑวา “มาตรการในการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน” (Derogation Measures) วา จะตองกระทําภายในขอบเขต
เพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ (To the Extent Strictly 
Required by the Exigencies of the Situation) ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
ระหวางประเทศ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงควรกําหนดไววา “การบัญญัติ
กฎหมายใด ๆ ที่ไดบัญญัติอันเปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะมีกรณีที่
เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีจากการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะไดเฉพาะภายในขอบเขตที่จะตองกระทําเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัด (Strictly 
Required) ตามความฉุกเฉินของสถานการณ และการบัญญัติกฎหมายจะตองไมขัดแยงตอพันธกรณี
ของประเทศภายใตกฎหมายระหวางประเทศที่มีผลบังคับใชในสถานการณฉุกเฉิน และไมเปนการ
ยินยอมหรืออนุญาตใหมีการปกปองรัฐหรือบุคคลใดก็ตามมิใหตองรับผิดชดใชคาเสียหายในกรณีที่มี
การกระทําที่มิชอบดวยกฎหมาย หรือกระทําการหลีกเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติในสิทธิที่ไมอาจเลี่ยง
หรือระงับได (Non-Derogable Rights) ตามตารางที่ไดบัญญัติไวในตารางของสิทธิที่ไมอาจเลี่ยงหรือ
ระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีได 
                 สิทธิและเสรีภาพดังตอไปนี้เปนสิทธิและเสรีภาพที่รัฐไมอาจเลี่ยงหรือระงับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองได 

 1)  สิทธิที่จะไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมาย 
 2)  สิทธิที่จะปลอดจากการเอาตัวลงเปนทาส คาทาส 
 3)  สิทธิในเสรีภาพท่ีจะไมถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

 4)  สิทธิในการดํารงชีวิตอยู 
 5)  สิทธิในเสรีภาพ 
 6)  สิทธิที่จะปลอดจากการถูกทารุณกรรม 
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 7)  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม 
 8)  สิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา 

 9)  สิทธิในเสรีภาพหามจําคกุบุคคลเพียงเหตุเพราะวาไมสามารถปฏิบัติการ
ชําระหนี้ตามสัญญาได 

 10)  สิทธิของชนกลุมนอย 
 11)  สิทธิในการตั้งครอบครัว 
 12)  สิทธิในชื่อ 
 13)  สิทธิของเด็ก 
 14)  สิทธิในเชื้อชาติ 
 15)  สิทธิที่จะมีสวนรวมในการบริหารรัฐกิจ 
 16)  สิทธิที่จะไดรับการชดใชเยียวยา” 

  7.2.1.4  ประเด็นระยะเวลาการสิ้นสุด 
                     จากการศึกษาประเด็นระยะเวลาการสิ้นสุดในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะตามเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศและระบบกฎหมายพิเศษวาดวย
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศตาง ๆ ที่กําหนดหลักเกณฑวา “ระยะเวลาของการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน จะตองไดรับการกําหนดเปนระยะเวลาที่แนนอนชัดเจนไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินจะตองไมเกินกําหนดนั้น เพื่อฟนฟูใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว สวนการ
ขยายระยะเวลาตองทําโดยการประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งใหม ซึ่งตองกระทํากอนการสิ้นสุดของ
กําหนดเวลาในแตละชวง และจะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติดวย
เชนกัน” เพื่อเปนการควบคุมหรือจํากัดสถานการณฉุกเฉินไมใหเติบโตขึ้นจนเกินขอบเขต ดังนั้น 
เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศที่กําหนดหลักเกณฑดังกลาว บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงควรกําหนดไววา “การประกาศสถานการณฉุกเฉินและการ
บัญญัติกฎหมายใด ๆ หรือการปฏิบัติการอื่นใด ที่เปนผลเนื่องมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
นั้น จะยังคงมีผลใชไดเฉพาะ 
                     1.  ในอนาคต และ 
  2.  มีผลใชไดไมเกินกวาระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด เวนแตสภาผูแทนราษฎรจะได
ตกลงใจที่จะขยายการประกาศนั้นออกไป สภาผูแทนราษฎรอาจขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินออกไปอีกเปนคราว ๆ” 
  7.2.1.5  ประเด็นการควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
  จากการศึกษาประเด็นการควบคุมการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะตาม
เกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศและระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะของประเทศตาง ๆ ที่กําหนดหลักเกณฑวา “องคกรฝายตุลาการหรือศาลจะตองมีอํานาจใน
การพิจารณาและพิพากษาดังตอไปนี้ 1. การบัญญัติกฎหมายในสถานการณฉุกเฉิน ไดปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญของรัฐหรือไม 2. การปฏิบัติการของการใชอํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉิน เปนไปตาม
กฎหมายของสถานการณฉุกเฉินหรือไม 3. การใชอํานาจของเจาหนาที่ตองไมลวงละเมิดในสิทธิที่รัฐไม
อาจเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีจากการคุมครองสิทธิมนุษยชนได (Non-Derogable 
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Rights) และมาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีจากการคุมครองสิทธิอื่น
จะตองสอดคลองกับหลักความไดสัดสวน  
  นอกจากนั้น องคกรฝายตุลาการหรือศาลจะตองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาวาใน
การประกาศมาตรการที่นํามาใชในสถานการณฉุกเฉิน (ไมวาจะเปนขององคกรฝายนิติบัญญัติหรือฝาย
บริหาร) หรือการกระทําใดที่ไดนํามาใชในระหวางสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งไมผานการตรวจสอบดังที่ได
กลาวไวกอนหนานี้แลว ไมมีผลบังคับใช และตกเปนโมฆะ” ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานระหวางประเทศ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยควรมีบทบัญญัติที่กําหนดใหอํานาจ
อยางชัดเจนแกศาลที่มีอํานาจ (A Competent Court) เปนผูพิจารณาพิพากษาทบทวนการกระทํา
ของฝายปกครองอยางเต็มที่ (Full Judicial Review) ในประเด็นความชอบดวยกฎหมายของการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน และการขยายระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน รวมทั้งการ
ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเปนผลมาจากการประกาศสถานการณฉุกเฉินอีกดวย 
  อนึ่ง เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศที่กําหนดหลักเกณฑไววา  
“เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน สิทธิและเสรีภาพจะตองไดรับการฟนฟูให
กลับสภาพเดิมมากที่สุด ขั้นตอนตาง ๆ จะถูกนํามาใชเพื่อที่จะแกไขความไมเปนธรรม (Injustice) 
และเพื่อที่จะเยียวยาความเสียหายใหแกผูซึ่งไดรับความไมเปนธรรม หรือไดรับผลเนื่องมาจากการใช
มาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ ในชวงที่มีการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน” ดังนั้น ควรกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหมีการบัญญัติกฎหมายโดย 
เฉพาะเกี่ยวกับกองทุนในสถานการณฉุกเฉิน คือ กองทุนของการเยียวยาความเสียหายใหแกผูซึ่งไดรับ
ความไมเปนธรรม หรือไดรับผลกระทบสืบเนื่องมาจากการใชมาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีฯ ในชวงที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งถือวาเปนกลไกที่สําคัญประการ
หนึ่งของการแกไขปญหาในสถานการณฉุกเฉินที่ครบวงจรอีกดวย 
 
 7.2.2  ในระดับพระราชบัญญัต ิ
  7.2.2.1  ในฐานะที่ระบบกฎหมายพิเศษดังกลาวนี้ยังคงมีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน 
   1)  ประเด็นการจัดการเกี่ยวกับการใชบังคับกฎหมายพิเศษที่มีผลใชบังคับ
อยู เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉินสาธารณะที่ยังคงมีผลใชบังคับ
อยูในปจจุบัน จํานวน 4 ฉบับ ไดแก 1. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 2. พระ
ราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 3. พระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และ 4. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 
2550 ดังนั้น การจัดการเกี่ยวกับใชบังคับกฎหมายที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน ก็ควรพิจารณา
จัดลําดับการใชบังคับกอนหลังตามลําดับความรุนแรงของสถานการณฉุกเฉินและความเขมขนของ
มาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉินได ดังนี้  
 (1) หากเกิดสถานการณฉุกเฉินที่เปนภัยพิบัติสาธารณะ อันเกี่ยวกับ
ทางธรรมชาตหิรือสิ่งแวดลอม (Natural or Environmental Disaster) อาทิ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 
ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัย
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อื่น ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ก็สมควรที่จะนํากฎหมายที่มีผลบังคับใชอยู คือ พระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาใชกอนเปนลําดับแรก 
 (2)  หากเกิดสถานการณฉุกเฉินที่มีความรุนแรงในระดับที่กอใหเกิด
ความไมสงบสุข หรือทําลาย หรือทําความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ 
แตยังไมขั้นจําเปนที่ตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถาน
การณฉุกเฉินขางตน กลาวคือ สถานการณอันเปนภัยดังกลาวยังอยูในระดับที่สามารถควบคุมโดย
อาศัยอํานาจเทาที่มีอยูตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ได 
ก็สมควรพิจารณาประกาศใชกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ.2551 
 (3)  หากเกิดสถานการณฉุกเฉินที่มีความรุนแรงระดับเปนภัยกระทบ
ตอความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบของประชาชน หรือมีภัยพิบัติอันมีมาเปนกรณีฉุกเฉินและ
รายแรง ก็สมควรพิจารณาประกาศใชกฎหมาย คือ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 เปนลําดับตอมา 
 (4)  หากเกิดสถานการณฉุกเฉินที่มีความรุนแรงในระดับสงคราม การ
กอจลาจล ก็สมควรพิจารณาประกาศใชกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 
2457 เปนลําดับทายสุด 
 2)  ประเด็นเรื่องขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการขยายระยะเวลาการ
สิ้นสุดออกไป ตามเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศที่กําหนดวา “ระยะเวลาของการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน จะตองไดรับการกําหนดเปนระยะเวลาที่แนนอนชัดเจน ซึ่งการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินจะตองไมเกินกําหนดนั้น เพื่อฟนฟูใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว สวนการขยาย
ระยะเวลาตองทําโดยการประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งใหม ซึ่งตองกระทํากอนการสิ้นสุดของ
กําหนดเวลาในแตละชวง และจะตองอยูภายใตการพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติดวย
เชนกัน” ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศที่กําหนดหลักเกณฑดังกลาว ใน
กฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะแตละฉบับของประเทศไทยก็ควรกําหนด
หลักเกณฑในเรื่องการกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดและการขอขยายระยะเวลาเมื่อสิ้นสุดออกไป ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 เนื่องจากใน
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ไมไดกําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดของการประกาศใชเปน
ระยะเวลาที่แนนอนและชัดเจน ดังนั้น จึงควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดของการประกาศใชใหเปนที่
แนนอนและชัดเจนกอน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว ฝายบริหารมีความจําเปนจะตองขอขยาย
ระยะเวลาออกไปอีก ก็สมควรกระทํากอนการสิ้นสุดของกําหนดระยะเวลานั้น และจะตองอยูภายใต
การพิจารณาใหความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ 
 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ได
บัญญัติถึงการขยายระยะเวลาในการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปอีกเปนคราว ๆ คราวละ 3 
เดือน โดยกําหนดใหเปน “ดุลพินิจของฝายบริหารฝายเดียวโดยแท” วา “ในกรณีที่มีความจําเปนตอง
ขยายระยะเวลา ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศขยาย
ระยะเวลาการใชบังคับออกไปอีกเปนคราว ๆ คราวละไมเกินสามเดือน” เปนการปฏิบัติที่ไมสอดคลอง
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กับเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
กฎหมายระหวางประเทศดังที่ไดกลาวมาแลว ในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ควรมีบทบัญญตัิที่กําหนดวา “การขยายระยะเวลาจะตองกระทําอยางเปนทางการ
โดยฝายบริหาร ซึ่งตองกระทํากอนการสิ้นสุดของกําหนดเวลาในแตละชวง และจะตองอยูภายใตการ
พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติจากฝายนิติบัญญัติ” 
  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ไมได
กําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดของการมีผลใชบังคับเมื่อไดประกาศใชกฎหมายดังกลาว แตได
บัญญัติใหเปนดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนด สวนพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ.2550 ก็ไมไดมีบทบัญญัติที่กําหนดเกี่ยวกับวิธีการประกาศเหตุการณที่เปนสาธารณภัย 
หรือประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการ เพื่อใชบังคับกฎหมายดังที่ไดกลาวมาแลว อีกทั้งยัง
ไมมีบทบัญญัติที่กําหนดขอบเขตระยะเวลาการสิ้นสุดและการขอขยายระยะเวลาการสิ้นสุดเอาไว 
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายพิเศษทั้งสองฉบับ
ดังกลาวจึงควรกําหนดขอบเขตระยะเวลาของการประกาศใชใหเปนที่แนนอนและชัดเจน อีกทั้ง ควร
กําหนดหลักเกณฑการขอขยายระยะการสิ้นสุด โดยตองขอความเห็นชอบและไดรับการอนุมัติจาก
ฝายนิติบัญญัติอีกดวย 
  7.2.2.2  ในฐานะที่จะนําเสนอขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบกฎหมายพิเศษ

ดังกลาวตอไปในอนาคต 

  ผูวิจัยขอนําเสนอโครงสรางระบบกฎหมายพิเศษวาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ 
ซึ่งจะเก่ียวกับการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ ทั้งในระดับ
รัฐธรรมนูญและระดับพระราชบัญญัติ ประกอบดวย 3 กลุม เพื่อนํามาปรับใชในระบบกฎหมายพิเศษ
วาดวยสถานการณฉุกเฉินสาธารณะของประเทศไทยตอไป ดังนี้ 
  กลุมที่ 1 จะเปนชุดเกี่ยวกับกฎหมายระดับนโยบายที่วาดวยหลักการและวิธีการการ
บริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินสาธารณะและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย โดยมกีารวางหลักเกณฑเกี่ยวกับความหมายสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ เงื่อนไข
และวิธีการในการประกาศสถานการณฉุกเฉินสาธารณะ มาตรการการใชอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะ ขอบเขตระยะการสิ้นสุด และการควบคุมตรวจสอบการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
สาธารณะ ทั้งนี้ ตองอยูภายใตหลักการที่ตองปฏิบัติใหสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ที่ไดกําหนดวา “ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยูรอด
ปลอดภัยของประเทศชาติ และไดมีการประกาศภาวะนั้นอยางเปนทางการแลว รัฐภาคีแหงกติกานี้
อาจใชมาตรการที่เปนการเลี่ยงหรือระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีของตนตอการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนภายใตกติกานี้ไดเพียงเทาที่จําเปนอยางเครงครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ” รวมทั้ง
เกณฑมาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศ อาทิ เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําปารีสของการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนในสถานการณฉุกเฉิน (‘Paris Minimum’) และหลักการสิราคูซาวาดวยบทบัญญัติของ
ขอจํากัด และการเลี่ยงหรือการระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1984 (‘Siracusa Principles’) ดวย 
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  กลุมที่ 2 จะเปนการบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษรเกี่ยวการรักษาความมั่นคง
ของรัฐ ในระดับพระราชบัญญัติ โดยทําการควบรวมกฎหมายทั้งสามฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 เขาดวยกัน และมี
รายละเอียดในการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินสาธารณะตาง ๆ ซึ่งเปนภัยคุกคามที่เกิดจากฝมือ
มนุษย (Man-Made Disasters) เปนหลัก อาทิ สงคราม การจลาจล การกอการราย หรือสถานการณ
ฉุกเฉินอื่น ๆ ไวในกฎหมายฉบับเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ. ..... โดยในกฎหมายฉบับนี้ใหมีการกําหนดสถานการณฉุกเฉินสาธารณะออกเปน 2 ระดับ คือ 
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะระดับทั่วไป และสถานการณฉุกเฉินสาธารณะระดับที่มีความรายแรง
อยางยิ่ง โดยใหอํานาจฝายบริหารมีอํานาจในการนําเอามาตรการบางประการที่เขมขนและรุนแรงกวา
ในระดับทั่วไปมาใชเพิ่มมากขึ้นหากสถานการณฉุกเฉินสาธารณะดังกลาวทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
กวาระดับทั่วไป เพื่อการแกไขปญหาใหยุติลงไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที เมื่อไดประกาศ
สถานการณฉุกเฉินสาธารณะระดับที่มีความรายแรงอยางยิ่ง แตทั้งนี้ก็ตองอยูภายใตบังคับของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  กลุมที่ 3 จะเปนการบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษรเกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ  อันเกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม (Natural and 
Environmental Disaster) เปนหลัก ไดแก พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ..... 
ซึ่งจะมีบทบัญญัติพิเศษโดยเฉพาะอันเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การตอบโต และการ
ฟนฟูแกไขใหกลับคืนสภาวะปกติ 
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