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1.  บทนํา 
 นับตั้งแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบการปกครองแบบ

กษัตริยสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เม่ือ พ.ศ. 2475 

เปนตนมา จึงไดมีการจัดทํารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายแมแบบท่ีใชสําหรับการปกครองประเทศ 

รัฐธรรมนูญ  ของประเทศไทยยึด ม่ันหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตลอดมา ท้ังนี้ดวยการยึดถือหลักการแบงแยกองคกรท่ีใชอํานาจ

อธิปไตยมาเปนหลักการพ้ืนฐานของการปกครอง โดยรัฐธรรมนูญกําหนดใหพระมหากษัตริยทรง

ใชอํานาจอธิปไตยโดยผานทางองคกรตามรัฐธรรมนูญสามองคกร คือ ทรงใชอํานาจบริหารผาน

คณะรัฐมนตรี ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติผานรัฐสภา และทรงใชอํานาจตุลาการผานศาล 

 กลาวไดวาหลักการแบงแยกองคกรท่ีใชอํานาจอธิปไตยเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะมีการยึดถือหลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปน

เง่ือนไขสําคัญของการใชอํานาจปกครอง เนื่องจากตามหลักของการแบงแยกองคกรท่ีใชอํานาจ

อธิปไตยแลว องคกรนิติบัญญัติหรือรัฐสภาจะเปนองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการตรากฎหมายเพ่ือ

นํามาบังคับใช แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติใหฝาย

บริหารมีอํานาจในการออกกฎหมายที่เรียกวา “พระราชกําหนด” ซึ่งกฎหมายดังกลาวจะมีลําดับ

ศักดิ์แหงกฎหมายดังเชนพระราชบัญญัติภายหลังจากท่ีไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา เม่ือ พ.ศ. 

2548 ฝายบริหารหรือรัฐบาลในสมัยนั้นไดมีการออกพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งตอมาพระราชกําหนดฉบับนี้ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาจึง

ทําใหพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีลําดับศักดิ์เสมอ

เหมือนกับพระราชบัญญัติ 

 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กําหนดอํานาจ

ใหรัฐบาลบริหารราชการไดโดยอาศัยองคกรพิเศษท่ีมีโครงสรางตามที่พระราชกําหนดฉบับนี้ได
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บัญญัติไวและยังมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหอํานาจฝายบริหารและฝายปกครองไวอยางมากอันจะ

สงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวอีกดวย 

 เม่ือวันท่ี  21 มกราคม 2557 รัฐบาลโดยการนําของนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตรไดออก

ประกาศใหนําเอาพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาบังคับ

ใช โดยในชวงเวลาท่ีมีการบังคับใชพระราชกําหนดดังกลาวสิทธิและเสรีภาพของประชาชนถูกลวง

ละเมิดเกินความจําเปนตอการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินตามบทบัญญัติและเจตนารมณ

ของพระราชกําหนดฉบับดังกลาว ทําใหเกิดปญหาท่ีควรทําการศึกษา ดังนี้ 

 1. ปญหาเก่ียวกับองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีจัดทํากฎหมายวาดวยการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน เนื่องจากพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 2. ปญหาเก่ียวกับการตรวจสอบการขยายระยะเวลาบังคับใชพระราชกําหนดการ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

 3. ปญหาเก่ียวกับการส้ินผลของการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เม่ือมีการยุบสภาผูแทนราษฏร 

 4. ปญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาลในการพิจารณาขอกําหนด ประกาศ คําส่ัง หรือการ

กระทําตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 บทบัญญัติของ

มาตรา 16 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ท่ีกําหนดให

ขอกําหนด ประกาศ คําส่ัง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับของกฎหมายวา

ดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง ขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 จากปญหาท้ังส่ีประการท่ีไดกลาวไปขางตนนี้ ผูเขียนมีความเห็นวาพระราชกําหนดการ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีความขัดแยงกับหลักการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐเปนอยางมาก วิทยานิพนธฉบับนี้จึงจะมุงศึกษาถึงปญหาของพระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา

ดังกลาวตอไป 

 

2. แนวคิด ทฤษฎีและหลักพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และการใชพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 
 ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณไดอธิบายความหมายของ สิทธิหมายถึง อํานาจท่ีจะใหผูอ่ืน

ตองกระทํา หรืองดเวนกระทําการบางอยางตามท่ีเรามีสิทธิอันเปนการบังคับใหคนอ่ืนตองกระทํา

การตามสิทธิของเรา สวนเสรีภาพ คือ อํานาจท่ีจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง(มีอํานาจท่ีจะเลือก

ปฏิบัติ) ซึ่งกอใหเกิดหนาท่ีเชิงปฏิเสธแกผูอ่ืนท่ีจะไดเขามารบกวนการใชอํานาจเลือกปฏิบัติของ
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เราและในทํานองเดียวกันก็กอใหเกิดหนาท่ีใหเราไมสามารถเขาไปรบกวนการใชอํานาจเลือก

ประพฤติของผูอ่ืน
3
 

 ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ ไดอธิบายความหมายของ สิทธิ หมายถึง อํานาจหรือ

ประโยชนท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองใหแกบุคคลในอันท่ีจะกระทําการเก่ียวกับทรัพยหรือ

บุคคลอ่ืน โดยเปนอํานาจท่ีกฎหมายรับรองหรือยอมรับวามีอยูจริงในตัวบคุคลใดบคุคลหนึ่งในอัน

ท่ีจะเรียกรองใหผู อ่ืนมากระทําการหรืองดเวนกระทําการบางอยางบางประการเพ่ือใหเกิด

ประโยชนแกตน
4
 

 แนวความคิดในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนี้ มีกําเนิดมาจากแนวความคิดใน

เร่ือง “สิทธิตามธรรมชาติ” ซึ่งเปนแนวความคิดทางปรัชญาทางการเมือง แนวความคิดในเร่ือง 

“สิทธิตามธรรมชาติ” นี้ มีสาระสําคัญคือ มนุษยทุกคนเกิดมายอมเปนเจาของตนเองไมวาจะเปน

ชีวิต รางกาย เกียรติยศ ช่ือเสียงและสามารถมีหรือใชสอยหรือหาประโยชนจากทรัพยสินของ

ตนเองได
5
ยอมมีความเทาเทียมกัน มีสิทธิบางประการที่ติดตัวมาตั้งแตเกิดจนกระท่ังตาย สิทธิ

ดังกลาวไดแก สิทธิในชีวิต สิทธิในรางกาย สิทธิในทรัพยสินและความเสมอภาคผู เสนอ

แนวความคิดในเร่ือง “สิทธิตามธรรมชาติ” นี้ มีวัตถุประสงคสําคัญคือ การจํากัดอํานาจ

ผูปกครองของรัฐนั่นเอง ดวยเหตุนี้ในรัฐเสรีประชาธิปไตยตางๆจึงไดบัญญัติรับรองแดนแหงสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนในรัฐไวโดยเรียกวา “สิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน”
6
 

 

 2.2 หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 

 โดยหลักแลวสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้นไมสามารถท่ีจะถูกจํากัดโดยอํานาจรัฐ

หรืออํานาจใดๆได ในอดีตไดเกิดเหตุการณตางๆมากมายท่ีประชาชนลุกข้ึนเพ่ือตอสูกับการกดข่ี

ขมเหงของผูปกครอง การกดข่ีขมเหงประชาชนของผูปกครองนั้นก็คือการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ประเภทหนึ่งนั่นเอง แตเม่ือสังคมมนุษยมีการพัฒนาหากปลอยใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

มีอยูอยางไมจํากัดก็จะสงผลใหเกิดความวุนวายภายในรัฐได ดังนั้นผูปกครองรัฐตางๆจึงได

กําหนดกฎเกณฑหรือเง่ือนไขในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวเพ่ือใหเกิดความสงบ

สุขภายในรัฐนั้นๆ โดยมีทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ มีดังนี้ 

 1. ทฤษฎีคุมครองสาระสําคัญแหงสิทธแิละเสรีภาพอยางสัมบูรณ  
 ตามแนวคิดทฤษฎีนี้เห็นวาไมวากรณีใดก็ไมอาจท่ีจะละเมิดสาระสําคัญแหงสิทธิและ

เสรีภาพได บทบัญญัติดังกลาวเปนการคุมครองข้ันต่ําสุดตอสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพอัน

                                                            
 3

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.(2538). กฎหมายมหาชนเลม 3 ท่ีมาและนิติวิธี.หนา 348 
 

4
วรพจน วิศรุตพิชญ. (2543). สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540. หนา 23 

 
5
ผจญ คงเมือง.(2550). หลักกฎหมายมหาชน.หนา 109  

 
6
วรพจน  วิศรุตพิชญ.(2543). เลมเดิม.หนา 15 
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เปนหัวใจของสิทธิและเสรีภาพนั้นๆ ซึ่งตามแนวคิดนี้ไดแยกเขตแดนของสิทธิและเสรีภาพ

ออกเปน 2 สวน คือ เขตแดนของสิทธิและเสรีภาพสวนท่ีรัฐอาจเขาไปกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ

ได และเขตแดนของสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐไมอาจจะกาวลวงเขาไปกระทบตอสิทธิและเสรีภาพได 

ซึ่งขอบเขตน้ีถือวาเปนขอบเขตท่ีไดรับการคุมครองอยางสัมบูรณ  

 สรุปไดวา ไมมีวัตถุในทางกฎหมายหรือส่ิงท่ีกฎหมายมุงคุมครองอื่นใดท่ีจะมีคุณคาสูง

กวาสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ ดังนั้น การคุมครองสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพจึงตอง

คุมครองอยางสัมบูรณ 

 2. ทฤษฎีคุมครองสาระสําคัญแหงสิทธแิละเสรีภาพอยางสัมพัทธ  
 ตามแนวคิดทฤษฏีนี้เห็นวาไมควรมีส่ิงใดท่ีจะไดรับการคุมครองอยางสัมบูรณในกรณี

ท่ีมีเหตุผลท่ีเหนือกวาท่ีเปนความจําเปนอยางย่ิง ภายใตสภาพการณดังกลาวนี้จึงควรท่ีจะอนุญาต

ใหมีการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพได ซึ่งการกระทบกระเทือนสาระสําคัญ

แหงสิทธิและเสรีภาพไดนั้นใหนําหลักความไดสัดสวนมาพิจารณามาประกอบดวย 

 

 2.3 เง่ือนไขเก่ียวกับรูปแบบของกฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
 เง่ือนไขเก่ียวกับรูปแบบของกฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพเปนส่ิงท่ีตองมีการ

พิจารณา ไมใชวาผูปกครองสามารถออกกฎเกณฑใดๆเพ่ือมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนได โดยมีส่ิงท่ีตองพิจารณาเพ่ือจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 2 ประการ คือ 

 ประการแรก  ตองพิจารณาเง่ือนไขเกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพเง่ือนไขเกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพ จะตองมีการดําเนิน

กระบวนการตราบทบัญญัติแหงกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะตองมีการ

ตราเปนกฎหมาย ซึ่งมีนัยสําคัญคือ จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งเปนผูแทนของ

ประชาชน 

 ประการที่สอง  ตองพิจารณาการระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจเง่ือนไข
เก่ียวกับรูปแบบของกฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลปรากฏอยูในมาตรา 29 วรรค

สอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีบัญญัติวา "กฎหมายตามวรรค

หนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรา

กฎหมายนั้นดวย...”  การบัญญัติดังกลาว เปนเสมือนการบังคับวา หากมีการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลกฎหมายดังกลาวจะตองมีการระบุบทบัญญัตแิหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการ

กระทํานั้น หากวาไมไดมีการระบุไวยอมหมายความวากฎหมายนั้นมีปญหาเร่ืองความชอบดวย

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
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3.  กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินของตางประเทศ
และประเทศไทย 
 

 3.1 กฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินของตางประเทศ 
 ในตางประเทศก็มีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารรัฐในสถานการณฉุกเฉินเชนกัน โดย

จัดทําในรูปแบบของรัฐบัญญัติ ในสวนนี้ผูเขียนจะทําการศึกษาถึงกฎหมายเก่ียวกับสถานการณ

ฉุกเฉินของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศมาเลเซีย และประเทศฝรั่งเศส โดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 

  3.1.1 กฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 กฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏเนื้อหาอยูใน 

U.S.C. Title 50 Chapter 34 National Emergencies ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.เหตุแหงการใชอํานาจตามกฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉิน 
 การประกาศใชกฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น

จะตองมี “เหตุฉุกเฉิน” เกิดข้ึนเสียกอนจึงจะสามารถประกาศใชกฎหมายวาดวยสถานการณ

ฉุกเฉินได หากวาไมมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนแลวการใชอํานาจของประธานาธิบดีในการประกาศใช

กฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินก็จะไมสามารถกระทําได ซึ่งสถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจ

เกิดจากการกระทําของมนุษยหรือเปนภัยพิบัติอันเปนผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ได หากมี

สถานการณท่ีเก่ียวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือภัยท่ีเกิดจากมนุษยท่ีมีผลตอความสงบเรียบรอย

ของประเทศ ประธานาธิบดีสามารถประกาศใชกฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินเพ่ือควบคุม 

ดูแลหรือบริหารจัดการกับเหตุการณฉุกเฉินนั้นได ซึ่งตามกฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินนี้ 

ประธานาธิบดสีามารถทําใหเกิดการทําหนาท่ีขององคกรแตละองคกรเกิดความแตกตางจากการทาํ

หนาท่ีเดิมได 
 2.ผูใชอํานาจและการตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉิน 
 ผูใชอํานาจตามกฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉิน คือ ประธานาธิบดี แตตองอยู

ภายใตเง่ือนไข คือ ประธานาธิบดีมีอํานาจท่ีจะประกาศสถานการณฉุกเฉินแหงชาติไดแตตองอยู

ภายใตการตรวจสอบของรัฐสภา โดยเม่ือประธานาธิบดีไดทําการประกาศใชกฎหมายวาดวย

สถานการณฉุกเฉินแลวจะตองสงเร่ืองดังกลาวไปใหรัฐสภาทําการตรวจสอบทันที และจะตองมีการ

ประกาศใชกฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินแลวจะตองพิมพเผยแพรใน Federal Register
7

นอกจากนี้อํานาจของบุคคลหรือหนวยงานท่ีประธานาธิบดีแตงตั้งใหเปนผูใชอํานาจตามกฎหมาย

วาดวยสถานการณฉุกเฉิน ตองทําการประกาศลงในFederal Register เชนกัน หากวายังไมมีการ

                                                            
 7

ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล.(2549).การควบคุมฝายปกครองในสถานการณฉุกเฉิน. หนา 55. 
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ประกาศลงในFederal Register บุคคลหรือหนวยงานดังกลาวก็ไมสามารถท่ีจะใชอํานาจท่ี

ประธานาธิบดีมอบหมายใหได
8 

  3.1.2 กฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศมาเลเซีย 
 สําหรับกฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศมาเลเซียนั้นคือInternal 

Security Act 1948 ตอมาไดมีการปรับปรุงกฎหมายดังกลาวโดยจัดทําเปนกฎหมายฉบับใหม คือ 

Internal Security Act 1960 ก็มีข้ึนเพ่ือปราบปรามกลุมของประชาชนท่ีมีความท่ีแตกตางกับ

รัฐบาลของมาเลเซีย ในขณะน้ันประเทศอังกฤษซึ่งเปนประเทศเจาของอาณานิคมมีจุดประสงค

เพ่ือปราบปรามกลุมกบฏคอมมิวนิสต ซึ่งกอความวุนวายในชวงเวลาดังกลาว 
 นอกจากนี้รัฐบาลของประเทศมาเลเซียยังไดมีการประกาศคําส่ังพิเศษเพ่ือใชประกอบ

กับ Internal Security Act 1960 คือ The Emergency (Public Order and Prevention of Crime) 

Ordinance1969 ซึ่งเปนการประกาศโดย ยังดีเปอรตวนอากงซึ่งจัดทําในรูปแบบของรัฐกฤษฎีกา

ภายใตอํานาจแหงรัฐธรรมนูญมาตรา 150(2) มีท้ังส้ิน 14 ขอ โดยขอท่ี 3 ของThe Emergency 

(Public Order and Prevention of Crime) Ordinance 1969 กําหนดใหเจาหนาท่ีตํารวจสามารถ

ท่ีจะจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลใดๆก็ไดโดยไมตองมีหมายจับ หากวาเจาหนาท่ีตํารวจสงสัยวา

บุคคลผูจับกุมหรือควบคุมตัวนั้นมีสวนรวมในการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉินและสามารถ

สอบสวนถึงการกระทําของบุคคลผูท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวได
9
 แตการควบคุมตัวของเจาหนาท่ี

ตํารวจตามกฎหมายนี้จะสามารถกระทําไดไมเกิน 60 วันนับตั้งแตไดมีการจับกุมหรือควบคุมตัว

แลวแตกรณี โดยคําส่ังการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลจะตองไดรับการเคารพและปฎิบัติตาม

คําส่ังดังกลาว
10

The Emergency (Public Order and Prevention of Crime) Ordinance 1969 

ยังใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมีอํานาจจับกุมตัวบุคคลใดๆที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเห็น

วา บุคคลเหลานั้นมีมุมมองหรือมีความเห็นท่ีเปนอันตรายตอรัฐหรืออาจกอใหเกิดความไมสงบ

ภายในมาเลเซีย โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสามารถมีคําส่ังใหกักกันตัวบุคคลเหลานั้นไดโดยไม

จําเปนตองไปรองขออํานาจจากองคกรยุติธรรมภายในมาเลเซียใหออกหมายจับหรือหมายกักกัน

ตัวบุคคล แตคําส่ังดังกลาวนั้นมีการกําหนดระยะเวลาของการกักกันตัวบุคคลไวไมใหเกิน 2 ปนับ

แตแตไดเร่ิมกักกัน
11

 

  3.1.3 กฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศฝร่ังเศส 
 สําหรับประเทศฝร่ังเศสก็มีกฎหมายท่ีใชสําหรับรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐเม่ือ

เกิดสถานการณฉุกเฉินเชนกัน กฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินของประเทศฝรั่งเศสคือ รัฐ

                                                            

 8
 U.S. Code § 1631 - Declaration of national emergency by Executive order; authority; 

publication in Federal Register; transmittal to Congress 

 
9
The Emergency (Public Order and Prevention of Crime) Ordinance 1969  Section 3(1) 

 
10

 The Emergency (Public Order and Prevention of Crime) Ordinance 1969  Section 3(3) 

 
11

 The Emergency (Public Order and Prevention of Crime) Ordinance 1969  Section 4(1) 
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บัญญัติลงวันท่ี 3 เมษายน ค.ศ. 1955 (Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relatif à 
l'étatd'urgence.)

12
โดยมีการปรับปรุงคร้ังสุดทายเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2011รัฐบัญญัติดังกลาวมี

วัตถุประสงคท่ีใหอํานาจรัฐบาลสามารถที่จะใชมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือเยียวยาสถานการณท่ีมีความ

รุนแรงจากท้ังธรรมชาติหรือท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย และเพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ของรัฐจากภาวะอันตรายตางๆดวย โดยอาศัยอํานาจจากรัฐธรรมนูญมาตรา 74 (article 74de la 

Constitution)
13 

 
4. วิเคราะหปญหาทางกฎหมายและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน : ในกรณีที่มีการบังคับใชพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

 1. ปญหาเก่ียวกับองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีจัดทํากฎหมายวาดวยการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน เนื่องจากพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 แมวาจะมีเพียง 2 มาตราเทานั้นท่ีมีบทบัญญัติท่ีกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

แต 2 มาตราดังกลาวก็คือสาระสําคัญของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 นี้ ซึ่งกฎหมายท่ีจะสามารถกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดนั้น ควรท่ีจะ

เปนกฎหมายท่ีถูกตราข้ึนมาจากองคกรท่ีมีหนาท่ีในการออกกฎหมายโดยตรง หรือองคกรนิติ

บัญญัตินั่นเอง การท่ีองคกรฝายบริหารทําหนาท่ีในการตรากฎหมายแทนองคกรนิติบัญญัตินั้นก็

เปนเพียงกฎหมายลําดับรองท่ีหาไดเปนกฎหมายลําดับแทแตอยางใด หากวายังคงปลอยให

กฎหมายท่ีถูกตราข้ึนโดยองคกรท่ีไมไดมีอํานาจในการตรากฎหมายมีผลบังคับและกระเทือนตอ

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญใหการรับรองและคุมครองไดแลว หลักการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยและหลักการแบงแยกองคกรท่ีใชอํานาจอธิปไตยก็จะไมสามารถมีข้ึนใน

ประเทศไทยไดเลยอีกท้ังยังกอใหเกิดความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนตอประชาคมโลก เนื่องจากพระ

ราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีการใชภาษาอังกฤษวา 

Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation B.E. 2548 (2005) 

หาไดใชคําวา Act ท่ีแปลวา พระราชบัญญัติแตอยางใด ประชาคมโลกก็จะมีความเขาใจวา

กฎหมายดังกลาวไมไดเปนกฎหมายท่ีถูกตราข้ึนมาจากองคกรมีหนาท่ีโดยตรงในการตรากฎหมาย 

 2. ปญหาเก่ียวกับการตรวจสอบการขยายระยะเวลาบังคับใชพระราชกําหนดการ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ผูเขียนมีความเห็นวาปญหาของการตรวจสอบ

การขยายระยะเวลาบังคับใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

เปนปญหาท่ีมีความสําคัญ หากวากฎหมายท่ีจะตองกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น

                                                            
 12

ดุสิต ยมจินดา.(2553).บทวิเคราะหวาดวยกฎหมายรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร.หนา 87 

 
13

Loi n° 55-385 du 3 avril1955 relatif à l'étatd'urgence. Article 1 
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จะตองถูกตรวจสอบโดยคณะบุคคลท่ีมีความใกลชิดและไดรับผลประโยชนจากผูท่ีตองถูก

ตรวจสอบ กฎหมายดังกลาวนั้นก็เปนกฎหมายท่ีขัดตอหลักการทางกฎหมายเปนอยางมาก 

 3. ปญหาเก่ียวกับการส้ินผลของการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เม่ือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรจะเห็นไดวาเม่ือมีการประกาศยุบ

สภาแลวนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะสามารถทําหนาท่ีไดในฐานะท่ีเปนนายกรัฐมนตรีและ

คณะรัฐมนตรีรักษาการไปพลางกอนท่ีจะมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหมเทานั้น 

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรักษาการไมมีอํานาจเต็มท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีของฝายบริหาร

เสมือนกับกอนท่ีจะมีการประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร ดังนั้นอํานาจของนายกรัฐมนตรีและ

คณะรัฐมนตรีรักษาการท่ีเก่ียวของกับพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 ก็ไมสามารถท่ีจะใชอํานาจไดเชนกัน เพราะเปนการกระทําท่ีขัดตอหลักการปกครอง

ในประชาธิปไตย กลาวคือ องคกรฝายบริหารซึ่งประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีท่ี

จะสามารถใชอํานาจบริหารไดนั้นตองมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนไมวาจะเปนการเลือกตั้ง

ทางตรงหรือการเลือกตั้งทางออมก็ดี ก็ลวนแตมีความเก่ียวของกับประชาชนท้ังส้ิน แต

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรักษาการประชาชนไมไดมีสวนรวมในการเลือกบุคคลเหลานี้เขา

มาทําหนาท่ีเปนผูใชอํานาจบริหารแตประการใด นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรักษาการเปน

เพียงอดีตบุคคลท่ีประชาชนใชสิทธิและเสรีภาพในการเลือกตั้งเขามาเทานั้น หรืออาจกลาวไดวา

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรักษาการไมไดมีจุดเกาะเก่ียวกับหลักการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยแตอยางใดเลย เพราะจุดเกาะเก่ียวดังกลาวไดยุติลงแลวนับตั้งแตเวลาท่ี

นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรลงนั่นเอง 

 4. ปญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาลในการพิจารณาขอกําหนด ประกาศ คําส่ัง หรือการ

กระทําตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 บทบัญญัติของ

มาตรา 16 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ท่ีกําหนดให

ขอกําหนด ประกาศ คําส่ัง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับของกฎหมายวา

ดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 

 

5. ขอเสนอแนะ 
 1. สําหรับขอเสนอแนะในปญหาเก่ียวกับองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีจัดทํากฎหมายวา

ดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน นั้นผูเขียนมีความเห็นวา ประเทศไทยควรท่ีจะนําเอา

หลักการในประเทศมาเลเซีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศฝร่ังเศสมาปรับใชกับประเทศ

ไทย โดยการจัดทํากฎหมายท่ีใชในสถานการณฉุกเฉินในรูปแบบของพระราชบัญญัติ ดังนั้น

ผูเขียนมีความเห็นวาประเทศไทยจึงควรจัดทําพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ….” หรือ The Public Administration in Emergency Situation Act 
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B.E. …  โดยการยกเลิกพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548หรือ

Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation B.E. 2548 (2005) ท่ี

ใชบังคับอยูในปจจุบัน  

 2. สําหรับขอเสนอแนะในปญหาเก่ียวกับการตรวจสอบการขยายระยะเวลาบังคับใช

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น ผูเขียนมีความเห็นวาผู

ท่ีมีอํานาจในการตรวจสอบและใหความยินยอมในการขยายระยะเวลาการประกาศใชพระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้นควรท่ีจะเปนรัฐสภาตามแบบรัฐ

บัญญัติฉบับท่ี 55-385 วาดวยสถานการณฉุกเฉิน Loi n° 55-385du 3 avril1955relatif à 
l'étatd'urgence ของประเทศฝร่ังเศส ดังนั้นเห็นควรแกไขมาตรา 5 วรรคสองของพระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ท่ีเก่ียวกับการขยายระยะเวลาในการ

ประกาศใชพระราชกําหนดฉบับดังกลาวใหมเปน “การประกาศสถานการณฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง 

ใหใชบังคับตลอดระยะเวลาท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด แตตองไมเกินสามเดือนนับแตวันประกาศ 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายระยะเวลา ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของรัฐสภามี

อํานาจประกาศขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไปอีกเปนคราวๆคราวละไมเกินสามเดือน” 

 3. สําหรับขอเสนอแนะในปญหาเก่ียวกับการส้ินผลของการประกาศใชพระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เม่ือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร

ผูเขียนมีความเห็นวาหากประเทศไทยไดนําเอาหลักการตามรัฐบัญญัติฉบับท่ี 55-385 วาดวย

สถานการณฉุกเฉินของประเทศฝร่ังเศสมาสรางเปนบทบัญญัติของกฎหมาย โดยมีการบัญญัติ

จํากัดและควบคุมอํานาจของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรักษาการในการอาศัยกฎหมายใน

สถานการณฉุกเฉินเพ่ือเปนเคร่ืองมือในทางการเมืองหรือเพ่ือประโยชนอ่ืนใดก็ตามท่ีกระทบตอ

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยผูเขียนมีความเห็นวาสมควรท่ีจะมีบทบัญญัติดังขอความ

ตอไปนี้ ในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ท่ีเก่ียวของกับ

สถานะของพระราชกําหนดฉบับดังกลาว เ ม่ือมีการประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรของ

นายกรัฐมนตรี โดยมีขอความดังตอไปนี้ 

 “ประกาศใชพระราชกําหนดวาดวยสถานการณฉุกเฉินจะหมดอายุเม่ือส้ินระยะเวลาสิบ

หาวันตามเวลาแหงปฏิทินนับถัดจากวันท่ีรัฐบาลประกาศลาออกหรือยุบสภาผูแทนราษฎร” 

 4. สําหรับขอเสนอแนะในปญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาลในการพิจารณาขอกําหนด 

ประกาศ คําส่ัง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 ผูเขียนมีความเห็นวาควรนําหลักการของประเทศฝรั่งเศสและเจตนารณของรัฐธรรมนูญมา

ปรับใชกับมาตรา 16  แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

ท่ีกําหนดใหขอกําหนด ประกาศ คําส่ัง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับของ

กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยแกไขเปนบทบัญญัติท่ีมีเนื้อหาดังตอไปนี้  
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 “ขอกําหนด ประกาศ คําส่ัง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ใหอยูในบังคับของ

กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” 
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