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บทนา
พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยใน
รำชอำณำจัก ร พ.ศ. 2551 เป็น กฎหมำยควำมมั่น คง
อีก ฉบับหนึ่งที่ได้มีกำรบังคับใช้ในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ หำกพิจำรณำในหลักของกำรบังคับใช้กฎหมำย
ควำมมั่ น คงที่ ก ำหนดตำมล ำดั บ ควำมรุ น แรงของ
สถำนกำรณ์แล้ว พระรำชบัญญั ติกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 ถือได้ว่ำเป็นกฎหมำย
ที่ มี ค วำมเข้ ม ข้ น ของกำรใช้ อ ำนำจของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ รั ฐ
น้อยที่ สุ ด รองจำกพระรำชก ำหนดกำรบริห ำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระรำชบัญญัติ
กฎอัยกำรศึก พ.ศ. 2457 ตำมลำดับ ทั้งนี้ หลักของกำรบังคับ
ใช้ ก ฎหมำยควำมมั่ น คงได้ ก ำหนดล ำดั บ ควำมรุ น แรง
ของสถำนกำรณ์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ สถำนกำรณ์ปกติ
สถำนกำรณ์ ในภำวะคั บ ขั น และสถำนกำรณ์ ส งครำม
หำกมีสถำนกำรณ์ที่กระทบต่อควำมมั่นคงจะใช้บทบัญญัติ
ของกฎหมำยที่ แ ตกต่ ำ งกั น ตำมสถำนกำรณ์ เช่ น
1) กรณีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ทั่วไปอยู่ในภำวะปกติ
กฎหมำยที่นำมำใช้บังคับเป็นกฎหมำยที่มีโทษทำงอำญำ
และป ระม วลกฎ ห มำยวิ ธี พิ จำรณ ำควำมอำญ ำ
2) เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์ ที่ มีผ ลกระทบต่อควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจักร ที่เกิดจำกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยในประเทศ และเป็นภัย
4 ทำลำยหรือทำให้เสียหำย
ต่อควำมสงบสุขของประชำชน
แก่ชีวิต ร่ำงกำย ทรัพย์สิ นของประชำชน หรือ ของรัฐ
กฎหมำยที่นำมำใช้บังคับ คือ พระรำชบัญญัติกำรรักษำ
ควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก ร พ.ศ. 2551 และ
3) เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์ขยำยตัวลุกลำมเป็นสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินหรือสถำนกำรณ์ ฉุกเฉินร้ำยแรง หรืออำจทำให้
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ประเทศหรือส่วนหนึ่ งส่ วนใดของประเทศตกอยู่ในภำวะคับขัน หรือ ที่พระรำชบัญญั ติกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจั ก ร พ.ศ. 2551 ไม่ ส ำมำรถควบคุ ม ได้ กฎหมำยที่ น ำมำใช้ บั งคั บ คื อ พระรำชก ำหนด
กำรบริ หำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ ฉุ กเฉิ น พ.ศ. 2548 และ 4) เมื่ อปรำกฏเหตุ กำรณ์ ที่ กระทบต่ อควำมมั่ นคง
ทั้ง ภำยในและภำยนอกรำชอำณำจั กรกลำยเป็ นสภำวะสงครำมหรือจลำจล กฎหมำยที่น ำมำใช้บั งคับ คื อ
พระรำชบัญญัติกฎอัยกำรศึก พ.ศ. 2457 เป็นต้น (เนรัญชรำ กอมะณี, ม.ป.ป., น. 225)
ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้มีกำรประกำศยกเลิกสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงไปแล้ว
ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด จำนวน 13 อำเภอ ได้แก่ 1) จังหวัดนรำธิวำส (อำเภอศรีสำคร อำเภอสุไหโก-ลก อำเภอ
แว้ง และอำเภอสุคิริน) 2) จังหวัดปัตตำนี (อำเภอไม้แก่น อำเภอแม่ลำน และอำเภอยะหริ่ง) 3) จังหวัดยะลำ
(อำเภอเบตง และอำเภอกำบัง) และ 4) จังหวัด สงขลำ (อำเภอจะนะ อำเภอเทพำ อำเภอสะบ้ำย้อย และ
อำเภอนำทวี) (ข้อ กำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 18 แห่ งพระรำชบัญ ญั ติกำรรักษำควำมมั่น คงภำยใน
รำชอำณำจักร, 2564, น. 56-57; ปลด “ยะหริ่ง” จำกพื้นที่ประกำศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คงเหลือ 24 อำเภอ,
2565) ซึ่งพื้นที่ดังกล่ำวถูกปรับให้เป็น พื้นที่ปรำกฏเหตุกำรณ์อันกระทบต่อควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
และให้นำพระรำชบัญ ญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 มำใช้บังคับแทน โดยมี
กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.) เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบดำเนินกำร ดังนั้น
บทควำมนี้จึงขอนำเสนอเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 ดังนี้
ความหมายของการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
“การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” ตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ที่ 51/2560 ลงวัน ที่ 21 พฤศจิกำยน 2560 เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่ มเติมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจักร หมำยถึง กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถำนกำรณ์ใดที่เป็นภัย
หรืออำจเป็นภัยอันเกิดจำกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดควำมไม่สงบสุข ทำลำย หรือทำควำมเสียหำยต่อ
ชีวิต ร่ำงกำย หรือทรัพย์สิน ของประชำชนหรือของรัฐ รวมถึงในกรณีที่เกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ให้กลับสู่สภำวะปกติเพื่อให้เกิดควำมสงบเรียบร้อย
ของประชำชน หรือควำมมั่นคงของรัฐ
ความเป็นมาของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
หลั งจำกเกิดเหตุกำรณ์ รัฐประหำรเมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2549 ได้มีกำรชุมนุมของกลุ่ มบุคคล
เพื่อเรียกร้องประชำธิป ไตย ซึ่งกำรชุมนุมดังกล่ำวอำจส่ งผลต่อควำมมั่นคงภำยในของประเทศ กระทบต่อ
ควำมเชื่อมั่นของต่ ำงประเทศทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง ประกอบกับเกิด เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อรักษำควำมมั่นคงภำยในของประเทศให้มีประสิทธิภำพและเป็นเอกภำพ
โดยรัฐบำลในขณะนั้นมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลำนนท์ เป็นนำยกรัฐมนตรี จึงได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. .... ให้สภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและประกำศใช้
เป็นกฎหมำยเมื่อปี 2550 โดยให้เหตุผลในกำรเสนอกฎหมำยฉบับนี้ว่ำ
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“โดยที่ปัจจุบันมีปัญหำเกี่ยวกับควำมมั่นคงจำกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีหลำกหลำย มีควำมรุนแรง
รวดเร็ ว สำมำรถขยำยตั วจนส่ งผลกระทบเป็ นวงกว้ ำง และมี ควำมสลั บซั บซ้ อน จนอำจกระทบต่ อเอกรำช
และบูรณภำพแห่งอำณำเขต ก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยในประเทศและเป็นภยันตรำยต่อควำมสงบสุข
ของประชำชน ดังนั้น เพื่อให้สำมำรถป้องกันและระงับภัยที่เกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที จึงสมควรกำหนดให้มี
หน่ ว ยปฏิ บั ติ งำนหลั ก เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบด ำเนิ น กำรรักษำควำมมั่น คงในรำชอำณำจั กร ตลอดจนบู รณำกำร
และประสำนกำรปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนรำชกำร ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและรักษำ
ควำมมั่นคง รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน เพื่อป้องกันภยันตรำยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในยำมปกติ
และในยำมที่เกิดสถำนกำรณ์อันเป็นภัยต่อควำมมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และกำหนดให้มีมำตรกำรและกลไก
ควบคุมกำรใช้อำนำจเป็นกำรเฉพำะตำมระดับควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์เพื่อให้สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นเอกภำพ จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้”
สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชำติ ได้ พิ จ ำรณำและมี ม ติ เห็ น ชอบให้ ป ระกำศใช้ เป็ น กฎหมำย เมื่ อ วั น ที่ 13
ธันวำคม 2550 เมื่อนำยกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยพระมหำกษัตริย์ทรงลงพระปรมำภิไธยแล้ว
ได้มีกำรประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2551 และมีผลใช้บังคับวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2551
สำหรับหลักกำรสำคัญของพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 ใน
เบื้องต้นจะขอกล่ำวถึง 2 ประกำร ดังนี้
1. กฎหมำยได้กำหนดให้จัดตั้งกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.) ขึ้น
ในสำนักนำยกรัฐมนตรี มีอำนำจหน้ำที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร โดยมี
ฐำนะเป็นส่วนรำชกำรรูปแบบเฉพำะขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี และให้ นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (ผอ.รมน.) เป็นผู้บังคับบัญชำ มีผู้บัญชำกำรทหำรบกเป็นรองผู้อำนวยกำร
รักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร และได้กำหนดให้ กอ.รมน. มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1.1 ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถำนกำรณ์ ที่อำจก่อให้ เกิดภั ยคุกคำม
ด้ำนควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรและรำยงำนคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
1.2 อำนวยกำรในกำรรักษำควำมมั่ นคงภำยในรำชอำณำจักร ในกำรนี้ ให้ มีอำนำจหน้ำที่
เสนอแผนและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและดำเนินกำรต่อ คณะรัฐ มนตรีเพื่อพิจำรณำให้ค วำมเห็นชอบ
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบแล้วให้หน่วยงำนของรัฐปฏิบัติตำมแผนและแนวทำงนั้น
1.3 อ ำนวยกำร ประสำนงำน และเสริ ม กำรปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงำนของรั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ในกำรดำเนินกำรตำมแผนและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำม 1.2 ในกำรนี้คณะรัฐมนตรีจะมอบหมำยให้ กอ.รมน.
มีอำนำจในกำรกำกับกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐตำมที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยก็ได้
1.4 เสริ ม สร้ ำงให้ ป ระชำชนตระหนั กในหน้ ำที่ ที่ ต้ อ งพิ ทั กษ์ รัก ษำไว้ซึ่ งชำติ ศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์ สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีของคนในชำติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่กระทบต่อควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรและควำมสงบเรียบร้อยของสังคม
1.5 ดำเนินกำรอื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติหรื อตำมที่คณะรัฐมนตรี สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
หรือนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย
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นอกจำกนี้ ยั ง ก ำหนดให้ มี ค ณะกรรมกำรอ ำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก ร
ประกอบด้วย นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นประธำน รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหมและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเป็นรองประธำน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ปลัดกระทรวงกลำโหม ปลัดกระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ ปลัดกระทรวงมหำดไทย อัยกำรสูงสุด เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ผู้อำนวยกำรสำนักข่ำว
กรองแห่ งชำติ ผู้ อำนวยกำรส ำนั ก งบประมำณ เลขำธิก ำรคณะกรรมกำรข้ ำรำชกำรพลเรือ น เลขำธิก ำร
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด ผู้บัญชำกำรทหำรบก ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ ผู้บัญชำกำร
ทหำรอำกำศ ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ อธิบดีกรมบัญชีกลำงและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็ นกรรมกำร
และเลขำธิกำร กอ.รมน. เป็ นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ผู้อำนวยกำรแต่งตั้งข้ ำรำชกำรใน กอ.รมน.
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรไมเกินสองคน โดยมีอำนำจหน้ำที่กำกับ ให้คำปรึกษำและเสนอแนะต่อ กอ.รมน. ในกำร
ปฏิบัติงำนในอำนำจหน้ำที่ของ กอ.รมน.
ทั้งนี้ เมื่อมีกรณีจำเป็ นในอันที่จะรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรในพื้นที่ของกองทัพภำคใด
คณะกรรมกำรโดยคำเสนอแนะของผู้อำนวยกำรจะมีมติให้กองทัพภำคนั้นจัดให้มีกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในภำค เรียกโดยย่อว่ำ “กอ.รมน.ภำค” ก็ได้ และเพื่อประโยชนในกำรสนับสนุน ช่วยเหลือ และปฏิบัติกำร
ตำมอำนำจหน้ำที่ของ กอ.รมน.ภำค ดังกล่ำว ผอ.รมน.ภำค โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
มหำดไทยและผู้อำนวยกำรจะตั้งกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัด เรียกโดยย่อว่ำ “กอ.รมน.
จังหวัด” ขึ้นในจังหวัดที่อยู่ในเขตของกองทัพภำคเป็ นหน่วยงำนขึ้นตรงต่อ กอ.รมน.ภำค ก็ ได้ โดยมีห น้ำที่
รับผิดชอบและสนับสนุนกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดนั้นตำมที่ ผู้อำนวยกำร
มอบหมำย และให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็ นผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัด เรี ยกโดยย่อว่ำ “ผอ.
รมน.จังหวัด” เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ ำง และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของ
กอ.รมน.จังหวัด
2. กฎหมำยได้เปิดโอกำสให้ผู้กระทำควำมผิดอันมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
ตำมที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แต่กลับใจเข้ำมอบตัว หรือเป็นกรณีที่พนักงำนสอบสวนได้ดำเนินกำรสอบสวนแล้ว
ปรำกฏว่ำผู้นั้นได้กระทำไปเพรำะหลงผิดหรือรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ เพื่อให้ผู้นั้นได้กลับตัวซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
รักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ให้พนักงำนสอบสวนส่งสำนวนกำรสอบสวนของผู้ต้องหำนั้น พร้อมทั้ง
ควำมเห็นของพนักงำนสอบสวนไปให้ผู้อำนวยกำร ในกรณีที่ผู้อำนวยกำรเห็นด้วยกับควำมเห็นของพนักงำน
สอบสวน ให้ส่งสำนวนพร้อมควำมเห็นของผู้อำนวยกำรให้พนักงำนอัยกำรเพื่อยื่นต่อศำล หำกเห็นสมควรศำลอำจ
สั่งให้ส่งผู้ต้องหำนั้นให้ผู้อำนวยกำรเพื่อเข้ำรับกำรอบรมเป็นเวลำไม่เกิน 6 เดือน และปฏิบัติตำมเงื่อนไขอื่นที่ศำล
กำหนดด้วยก็ได้ กำรดำเนิ น กำรดังกล่ ำวให้ ศำลสั่ งได้ต่อเมื่อผู้ต้องหำนั้นยินยอมเข้ำรับกำรอบรม และเมื่อ
ผู้ ต้ อ งหำได้ เข้ ำรั บ กำรอบรมและปฏิ บั ติ ต ำมเงื่อ นไขที่ ศ ำลก ำหนดแล้ ว สิ ท ธิน ำคดี อ ำญำมำฟ้ อ งผู้ ต้ องหำ
เป็นอันระงับไป
ต่อมำในปี 2560 ได้มีคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 51/2560 เรื่อง กำรไขเพิ่มเติม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร โดยให้เหตุผลกำรแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้ว่ำ
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“โดยที่ ในปั จ จุ บั น สถำนกำรณ์ อัน เป็ น ภั ยคุ กคำมด้ ำนควำมมั่ น คงได้มี ก ำรปรับ เปลี่ ยนรูป แบบ
ไปอย่ำงรวดเร็ว มีควำมซับซ้อนและกระทำได้หลำกหลำยรูปแบบ โดยสถำนกำรณ์อันเป็นภัยนั้นอำจเกิดขึ้ นได้
ทั้ง ภำยนอกและภำยในประเทศ และอำจเกิด ขึ ้น ได้ทั ้ง จำกกำรกระท ำของบุค คลหรือ ภัย จำกธรรมชำติ
อัน เป็น สำธำรณภัย เพื ่อ ให้ก ำรด ำเนิน กำรของภำครัฐ ในกำรติด ตำม ตรวจสอบประเมิน สถำนกำรณ์
และอำนวยกำรในกำรรักษำควำมมั่นคง เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ แก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที สำมำรถ
ดูแลควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยให้แก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร เพื่อให้กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
มีอำนำจหน้ำที่ในกำรรองรับต่อสถำนกำรณ์อันเป็นภัยดังกล่ำว อีกทั้งเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคง
และป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยมีกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐในทุกระดับ เพื่อประโยชน์
ต่อควำมมั่นคงของชำติ ควำมสงบเรียบร้อยในสังคมและควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชำชน”
กำรแก้ ไขเพิ่ ม เติม กฎหมำยว่ำด้ว ยกำรรักษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจัก ร ตำมค ำสั่ งหั ว หน้ ำ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 51/2560 มีสำระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. แก้ไขคำนิยำมใหม่เป็น “กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร” ให้รวมถึง ในกรณีที่เกิด
หรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
2. เพิ่ ม เติ ม อ ำนำจหน้ ำ ที่ กอ.รมน. ในกำรติ ด ตำมและประเมิ น สถำนกำรณ์ ภ ำยนอก ที่ อ ำจ
ก่อให้เกิดภัยคุกคำมต่อควำมมั่นคงภำยใน
3. แก้ ไของค์ ป ระกอบของคณะกรรมกำรอำนวยกำรรัก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก ร
โดยเพิ่มเติมให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เป็นกรรมกำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขคำนิยำม
4. ก ำหนดให้ มี ค ณะกรรมกำรอ ำนวยกำรรัก ษำควำมมั่ น คงภำยในภำค และคณะกรรมกำร
อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัด
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มีดังนี้
1. ผู้ทมี่ ีอำนำจประกำศพื้นทีท่ ปี่ รำกฏเหตุกำรณ์อันกระทบต่อควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
กฎหมำยได้กำหนดให้เป็นอำนำจของคณะรัฐมนตรีที่จะประกำศพื้นที่ ที่ปรำกฏเหตุกำรณ์
อัน กระทบต่อควำมมั่น คงภำยในรำชอำณำจักรโดยจะมีมติมอบหมำยให้ กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.) เป็ นผู้ รับ ผิดชอบในกำรป้องกัน ปรำบปรำม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือ
บรรเทำเหตุ ก ำรณ์ ที่ ก ระทบต่ อ ควำมมั่ น คงภำยในพื้ น ที่ แ ละระยะเวลำที่ ก ำหนดได้ ถ้ ำ ปรำกฏเหตุ ก ำรณ์
อัน กระทบต่ อ ควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจัก ร แต่ ยั งไม่ มี ค วำมจ ำเป็ น ต้ องประกำศสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และเหตุกำรณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะมีอยู่ต่อไป
เมื่ อ เหตุ ก ำรณ์ อั น กระทบต่ อ ควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก รสิ้ น สุ ด ลงหรื อ สำมำรถ
ดำเนินกำรแก้ไขได้ตำมอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมปกติ ให้นำยกรัฐมนตรีประกำศให้อำนำจ
หน้ ำที่ ของ กอ.รมน. ที่ ได้ รั บ มอบหมำยสิ้ น สุ ดลง และให้ น ำยกรัฐ มนตรีรำยงำนผลต่ อ สภำผู้ แทนรำษฎร
และวุฒิสภำทรำบโดยเร็ว
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2. กรอบกำรใช้อำนำจตำมกฎหมำย
ในกำรดำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้ กอ.รมน. มีอำนำจหน้ำที่ป้องกัน ปรำบปรำม
ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทำเหตุกำรณ์ที่กระทบต่อควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรตำมที่ได้รับมอบหมำย
ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรดำเนินกำรเสนอต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรเพื่อให้
ควำมเห็นชอบ กำกับ ติดตำม และเร่งรัดหน่วยงำนของรัฐและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินกำรหรือ
บูรณำกำรในกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน และสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมว่ำจะเป็นภัยต่อควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจักรหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรออกจำกพื้นที่ที่กำหนด
นอกจำกนี้ ในกรณีที่มีควำมจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ที่กระทบต่อควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจั ก รให้ เป็ น ไปตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ในพื้ น ที่ ใดพื้ น ที่ ห นึ่ ง อี ก ทั้ ง กฎหมำยยั ง ได้ ก ำหนดให้
ผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (ผอ.รมน.) โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร มีอำนำจ
จั ด ตั้ งศู น ย์ อ ำนวยกำรหรื อ หน่ ว ยงำนที่ เรี ย กชื่ อ อย่ ำงอื่ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ำรกิ จ เป็ น กำรเฉพำะก็ ได้ ตลอดจน
กำหนดให้ ผอ.รมน. โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอำนำจออกข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1) ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติกำรหรืองดเว้นกำรปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
2) ห้ำมเข้ำหรือให้ออกจำกบริเวณพื้นที่ อำคำร หรือสถำนที่ที่กำหนดในห้วงเวลำที่ปฏิบัติกำร
เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับกำรยกเว้น
3) ห้ำมออกนอกเคหสถำนในเวลำที่กำหนด
4) ห้ำมนำอำวุธออกนอกเคหสถำน
5) ห้ำมกำรใช้เส้นทำงคมนำคมหรือกำรใช้ยำนพำหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขกำรใช้เส้นทำง
คมนำคมหรือกำรใช้ยำนพำหนะ
6) ให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันอันตรำยที่จะเกิดแก่ชีวิต ร่ำงกำย หรือทรัพย์สินของประชำชน
สำหรับบรรดำข้อกำหนด ประกำศ คำสั่ง หรือกำรกระทำนี้ กฎหมำยกำหนดให้ไม่อยู่ในบังคับของ
กฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองแต่กำรดำเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมำจำกข้อกำหนด ประกำศ คำสั่ง
หรือกำรกระทำดังกล่ำวนั้นให้อยู่ในอำนำจของศำลยุติธรรม
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้ทำกำรฝ่ำฝืนข้อกำหนดที่ออกตำม 2)–6) ต้องระวำงโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. กำรเยียวยำควำมเสียหำย
ถ้ำกำรใช้อำนำจของ กอ.รมน. ในกำรป้องกันปรำบปรำม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทำ
เหตุกำรณ์ที่กระทบต่อควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชนผู้สุจริต ให้ กอ.รมน.
จัดให้ผู้นั้นได้รับกำรชดเชยค่ำเสียหำยตำมควรแก่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
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พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร : กรณีศึกษาของต่างประเทศ
กฎหมำยด้ ำ นควำมมั่ น คงเป็ น กฎหมำยพิ เศษเพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรรั ก ษำควำมมั่ น คง
ควำมปลอดภัย และควำมสงบเรียบร้อยของประเทศ ซึ่งกฎหมำยทั่วไปไม่สำมำรถนำมำใช้เพื่อแก้ไขสถำนกำรณ์ได้
โดยกฎหมำยพิเศษได้ให้อำนำจแก่รัฐและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นพิเศษในกำรรับมือและแก้ไขสถำนกำรณ์ที่เป็ น
ภัยต่อควำมมั่น คงได้อย่ำงทัน ท่วงทีและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กฎหมำยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
เป็นกฎหมำยควำมมั่นคงฉบับหนึ่ง ที่ประเทศต่ำง ๆ จำเป็นต้องมีเพื่อใช้ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์อันกระทบ
ต่อควำมสงบเรีย บร้อยของประชำชนหรือเป็นภัยต่อควำมมั่นคงของรัฐ ซึ่งประเทศที่มีกฎหมำยกำรรักษำ
ควำมมั่ น คงภำยใน (Internal Security Act) เป็ น กำรเฉพำะ อำทิ ประเทศสิ งคโปร์ และประเทศมำเลเซี ย
โดยมีสำระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
ประเทศสิงคโปร์
กฎหมำยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในของประเทศสิงคโปร์ (Internal Security Act of Singapore)
เป็นกฎหมำยที่ให้อำนำจฝ่ำยบริหำรในกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง โดยมีเงื่อนไขกำรใช้อำนำจตำมที่กฎหมำย
บัญญัติไว้ สรุปได้ดังนี้
1. ผู้มีอำนำจในกำรออกคำสั่งตำม Internal Security Act of Singapore
กฎหมำยให้อำนำจประธำนำธิบดีประกำศให้พื้นที่หนึ่ง ๆ เป็นพื้นที่รักษำควำมปลอดภัย
โดยประธำนำธิบดีมีอำนำจปรำบปรำมองค์กรที่อำจก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยที่มีผลกระทบต่อสำธำรณะ
ทรัพย์สินและประชำชนในรัฐ
2. กรอบกำรใช้อำนำจตำมกฎหมำย
Internal Security Act of Singapore มีบทบัญ ญั ติที่บังคับใช้ในสถำนกำรณ์ ปกติและ
ในสถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติหรือสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ซึ่งได้กำหนดอำนำจของเจ้ำหน้ำที่ไว้แตกต่ำงกัน ดังนี้
2.1 บทบัญญัติที่บังคับใช้ในสถำนกำรณ์ปกติ
2.1.1 อำนำจในกำรห้ำมจัดตั้งองค์กรและสมำคมที่มีลักษณะเป็นองค์กรกึ่งทหำร
2.1.2 อำนำจในกำรกักขังบุคคลโดยไม่ต้องขอหมำยศำล
2.1.3 อำนำจในกำรจำกัดสื่ อสิ่งพิมพ์ เช่น กำรห้ ำมพิมพ์ ขำย หรือเผยแพร่ไม่ว่ำ
กรณีใด ๆ กำรห้ำมกำรแสดง มหรสพ ถ้ำกำรกระทำดังกล่ำวจะก่อให้เกิดกำรล้มล้ำงกำรปกครอง เป็นอันตรำย
ต่อประชำชนหรือกระทบต่อควำมสงบสุขของประชำชน
2.1.4 อำนำจในกำรปิดโรงเรียน มหำวิทยำลัยหรือสถำนศึกษำ ถ้ำรัฐมนตรีพิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำมีส่วนในกำรล้มล้ำงสถำบันกำรปกครองหรือมีกำรซ่องสุมของบุคคลที่กระทำควำมผิดตำมกฎหมำย
2.2 บทบัญญัติที่ใช้บังคับในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
2.2.1 หำกรัฐมนตรีเห็นว่ำมีควำมจำเป็นหรือจะก่อให้เกิดควำมสะดวกในกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยสำธำรณะอำจเปลี่ยนแปลงสถำนะของพื้นที่รักษำควำมปลอดภัย (Security Area) ให้เป็นพื้นที่
อันตรำย (Danger Area) โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ (Gazette)
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2.2.2 กำรจำกัดและขยำยพื้นที่อันตรำยเป็นดุลพินิจของรัฐมนตรี โดยต้องแจ้งให้
บุคคลในพื้นที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ถูกประกำศเป็นพื้นที่อันตรำยทรำบ และห้ำมมิให้บุคคลเข้ำไปหรือ
คงอยู่ในพื้นที่อันตรำยหำกไม่ปฏิบัติต ำมจะมีควำมผิด แต่ไม่ใช่บังคับกับกองกำลังรักษำควำมปลอดภัยหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยนี้
2.2.3 กองกำลังรักษำควำมปลอดภัยอำจออกมำตรกำรที่จำเป็นในกำรห้ำมบุคคล
เข้ำพื้นที่อันตรำย
2.2.4 บุ ค คลที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ อั น ตรำยไม่ ส ำมำรถอ้ ำ งสิ ท ธิ ค วำมเสี ย หำยใด ๆ จำก
กำรเข้ำไปในพื้นที่แต่ยังคงมีสิทธิได้รับกำรชดเชยควำมเสียหำยตำมที่กฎหมำยกำหนด
2.2.5 พื้ น ที่ ใด ๆ อำคำรหรื อ สิ่ งอื่ น ๆ ที่ ไม่ ส ำมำรถเคลื่ อ นที่ ได้ กำรเรี ย กร้ อ ง
ค่ำเสียหำยให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
2.2.6 รัฐมนตรีอำจขยำยระยะเวลำของพื้ นที่อันตรำยออกไปโดยกำรประกำศใน
รำชกิจ จำนุ เบกษำให้ พื้น ที่ดังกล่ ำวเป็ น พื้ น ที่ควบคุม (Controlled Area) ผู้ที่ ฝ่ ำฝื นข้อบัญ ญั ตินี้มีควำมผิ ด
ทำงกฎหมำย ทั้งนี้ ข้อบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับประธำนำธิบดีแห่งสิงคโปร์ สมำชิกกองกำลังรักษำควำมปลอดภัย
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยนี้
2.2.7 พื้ น ที่ ห รื อโรงเรียนทุ ก แห่ งในพื้ น ที่ รัก ษำควำมปลอดภั ย ซึ่งมี ควำมจำเป็ น
หรือเพื่อควำมสะดวก ควำมปลอดภัยของสำธำรณะและกำรสั่งกำร รวมทั้งบริกำรต่ำง ๆ ที่จำเป็นต่อกำร
ดำเนินชีวิตของประชำชน ให้ประกำศเป็นพื้นที่ป้องกัน (Protected Area) โดยเจ้ำหน้ำที่ตำรวจมีอำนำจตรวจค้น
บุคคลที่เข้ำมำหรือจะเข้ำมำในพื้นที่ป้องกัน รวมทั้งกำรกักขังบุคคลเพื่อทำกำรตรวจค้น และนำยตำรวจระดับ
สำรวัตรอำจออกขั้นตอนปฏิบัติที่จำเป็นในกำรรักษำกำรณ์ในพื้นที่ป้องกันดังกล่ำว
2.2.8 รั ฐมี อ ำนำจในกำรกั นบุ คคลใด ๆ ออกนอกพื้ น ที่ กำรรั กษำควำมปลอดภั ย
และกำรห้ำมทุกคนในพื้นที่กำรรักษำควำมปลอดภัยออกนอกเคหสถำนในเวลำที่กำหนด
2.2.9 รัฐ มีอำนำจในกำรเข้ำ ครอบครองที่ดิน อำคำร หรือ บำงส่ว นของอำคำร
และมีอำนำจในกำรทำลำยอำคำรที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้ในพื้นที่กำรรักษำควำมปลอดภัย
2.2.10 รัฐมีอำนำจในกำรควบคุมกำรคมนำคมทุกเส้นทำงและทุกประเภท
ทั้งนี้ ข้อบัญญัตินี้ได้รับกำรยกเว้นกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจของประธำนำธิบดีหรือรัฐมนตรี
โดยกระบวนกำรทำงศำลยุติธรรม
ประเทศมาเลเซีย
กฎหมำยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในของประเทศ มำเลเซี ย (Internal Security Act of
Malaysia) มีโครงสร้ำงคล้ ำยกับ ประเทศสิงคโปร์เกือบทั้งฉบับ และมีโครงสร้ำงในส่ วนของอำนำจพิ เศษที่
เหมื อนกัน กล่ ำวคือ กฎหมำยได้ให้อ ำนำจรัฐในกำรประกำศ Security Area, Danger Area, Controlled Area,
Protect Area เช่นเดียวกับกฎหมำยควำมมั่นคงของประเทศสิงคโปร์ แต่แตกต่ำงกันตรงผู้มีอำนำจสูงสุดของรัฐ
ซึ่งประเทศมำเลเซีย คือ สมเด็จพระรำชำธิบดีแห่ งมำเลเซียหรือยังดีเปอร์ตวนอำกง ส่วนประเทศสิงคโปร์
ผู้มีอำนำจสูงสุดคือประธำนำธิบดี
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กฎหมำยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในของประเทศมำเลเซีย มีบทบัญญัติที่บังคับใช้ในสถำนกำรณ์
ปกติและในสถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติหรือสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ซึ่งได้กำหนดอำนำจของเจ้ำหน้ำที่ไว้แตกต่ำงกัน ดังนี้
1. ผู้มีอำนำจในกำรออกคำสั่งตำม Internal Security Act of Malaysia
กฎหมำยได้ให้อำนำจสมเด็จพระรำชำธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอำกง ประกำศให้พื้นที่หนึ่ง ๆ
เป็ น พื้ น ที่ รั กษำควำมปลอดภั ย และให้ อ ำนำจรัฐ บำลใช้ กฎหมำยควำมมั่ น คงภำยในฉบั บ นี้ เป็ น เครื่องมื อ
ในกำรรั กษำควำมมั่ น คงภำยในประเทศ ทั้ งในภำวะปกติที่ บ้ ำนเมื องสงบสุ ข และในภำวะที่ ต้ องประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
2. กรอบกำรใช้อำนำจตำมกฎหมำย ซึ่งกฎหมำยควำมมั่นคงภำยในของประเทศมำเลเซีย แบ่งอำนำจ
ในกำรบังคับใช้ออกเป็น 2 ส่วน คือ
2.1 กฎหมำยควำมมั่นคงภำยในสำหรับสถำนกำรณ์ปกติ
กฎหมำยให้ อ ำนำจเจ้ ำหน้ ำที่ ในกำรห้ ำมจั ดตั้ งองค์ กรและสมำคมที่ มี กำรฝึ ก กำรใช้
เครื่องแบบและสัญลักษณ์กึ่งทหำร กักขังและระงับกำรกักขังบุคคลโดยไม่ต้องขอหมำยจำกศำล แทรกแซงและ
ควบคุ ม ทำงองค์ ก รวิ ช ำกำร สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ เช่ น ห้ ำมพิ ม พ์ ขำย หรื อ กระท ำใด ๆ ที่ เป็ น ศั ต รูต่ อ ประชำชน
ผลประโยชน์ ควำมสงบเรี ยบร้อย และควำมปลอดภัยของชำติ กำรตรวจสอบเนื้อหำของข้อมูล ตรวจค้น
ยึดเอกสำรต่ำง ๆ และจับกุมบุคคลโดยไม่ต้องขอหมำยค้น กำรควบคุมกำรจัดแสดงหรืองำนแสดงต่ำง ๆ สั่งปิด
โรงเรียน สถำนศึกษำ สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ องค์กรหรือบริษัทที่ต่อต้ำนหรือเป็นภัยต่อระบอบกำรปกครอง
2.2 อำนำจพิเศษที่ใช้บังคับในสถำนกำรณ์พิเศษและข้อยกเว้นกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจ
ของศำล
2.2.1 ให้อำนำจแก่ยังดีเปอร์ตวนอำกงในกำรตัดสินใจประกำศพื้นที่รักษำควำมปลอดภัย
(Security Area)
2.2.2 ประกำศต่ำง ๆ ภำยใต้กำรกำหนดพื้นที่รักษำควำมปลอดภัยจะนำไปใช้เฉพำะ
ในพื้นที่ที่กำหนดและจะคงกำลังเจ้ำหน้ำที่ไว้ในพื้นที่จนกว่ำ ยังดีเปอร์ตวนอำกงหรือรัฐสภำเห็นชอบให้ยกเลิก
พื้นทีร่ ักษำควำมปลอดภัย และกำรประกำศยกเลิกพื้นที่กำรรักษำควำมปลอดภัยนั้นไม่กระทบต่อกำรกระทำ
ใด ๆ ที่ได้กระทำไปโดยถูกต้องตำมประกำศ
2.2.3 ประกำศต่ำง ๆ จะพิมพ์เผยแพร่เมื่อรัฐมนตรีเห็นว่ำมีควำมจำเป็นต้องแจ้งให้
กลุ่ ม บุ ค คลทรำบและประกำศจะมี ผ ลบั งคั บ เมื่ อ ได้ แ จ้ ง ให้ บุ ค คลนั้ น ได้ รั บ ทรำบโดยไม่ ต้ อ งประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ
2.2.4 ให้อำนำจแก่รัฐ มนตรีในกำรประกำศเปลี่ยนแปลงสถำนะของพื้นที่รักษำ
ควำมปลอดภัยเป็นพื้นที่อันตรำย (Danger Area) โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ (Gazette)
2.2.5 กำรจำกัดและขยำยพื้นที่อันตรำยให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรี โดยต้องแจ้ง
ให้บุคคลในพื้นที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ถูกประกำศเป็นพื้นที่อันตรำยทรำบ
2.2.6 ห้ำมไม่ให้บุคคลเข้ำไปหรือคงอยู่ ในพื้นที่อันตรำย แต่ไม่ใช้บังคับแก่กองกำลัง
รักษำควำมปลอดภัย (Security Force) ในกำรปฏิบัติงำนหรือผู้ที่ร่วมปฏิบัติงำนกับทำงรำชกำร
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2.2.7 กองกำลังรักษำควำมปลอดภัยอำจออกมำตรกำรที่จำเป็นในกำรห้ำมบุคคล
เข้ำพื้นที่อันตรำย
2.2.8 บุคคลที่อยู่ในพื้นที่อันตรำยไม่สำมำรถอ้ำงสิทธิควำมเสียหำยใด ๆ จำกกำรเข้ำไป
ในพื้นที่ แต่ยังคงมีสิทธิได้รับกำรชดเชยควำมเสียหำยตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
2.2.9 พื้นที่ อำคำร หรือสิ่งอื่นใดที่ไม่สำมำรถเคลื่อนที่ได้ กำรเรียกร้องค่ำเสียหำย
ให้เป็นไปตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
2.2.10 รัฐ มนตรี อำจขยำยระยะเวลำของพื้น ที่อัน ตรำยออกไปโดยกำรประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำให้พื้นที่ดังกล่ำวเป็นพื้นที่ควบคุม (Controlled Area) โดยผู้ฝ่ำฝืนข้อบัญญัตินี้มีควำมผิด
ทั้งนี้ ข้อบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับ ยังดีเปอร์ตวนอำกงแห่งประเทศมำเลเซียผู้ออกกฎฝ่ำยปกครอง สมำชิกกอง
กำลังรักษำควำมปลอดภัย บุคคลที่ได้รับกำรยกเว้นโดยคำสั่งของตำรวจ
2.2.11 พื้น ที่หรือโรงเรียนทุกแห่ งในพื้นที่รักษำควำมปลอดภัย ซึ่งมีควำมจำเป็น
หรือเพื่อควำมสะดวก ควำมปลอดภัยของสำธำรณะและกำรสั่งกำร รวมทั้งบริกำรต่ำง ๆ ที่จำเป็นต่อกำร
ดำเนินชีวิตของประชำชน ให้ประกำศเป็นพื้นที่ป้องกัน (Protected Area)
2.2.12 เจ้ ำหน้ ำที่ ต ำรวจมี อ ำนำจตรวจค้ น บุ ค คลที่ เข้ ำมำหรื อจะเข้ ำมำในพื้ น ที่
ป้องกัน รวมทั้งกำรกักขังบุคคลเพื่อทำกำรตรวจค้น นำยตำรวจระดับสำรวัตรอำจออกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ที่จำเป็นในกำรรักษำกำรณ์ในพื้นที่ป้องกัน
2.2.13 อำนำจในกำรกันบุคคลใด ๆ ออกนอกพื้นที่กำรรักษำควำมปลอดภัย (Security
Area)
2.2.14 กำรห้ ำมทุกคนในพื้นที่กำรรักษำควำมปลอดภัย ออกนอกเคหสถำนในเวลำ
ที่กำหนด
2.2.15 อำนำจในกำรเข้ำครอบครองที่ดิน อำคำร หรือบำงส่วนของอำคำรในพื้นที่
รักษำควำมปลอดภัย
2.2.16 อำนำจในกำรทำลำยอำคำรที่ไ ม่ส ำมำรถใช้ง ำนได้ใ นพื้น ที่ก ำรรัก ษำ
ควำมปลอดภัย
2.2.17 อำนำจในกำรควบคุมกำรคมนำคมทุกเส้นทำงและทุกประเภท โดยเจ้ำหน้ำที่
ตำรวจท้องที่ห รือบุ คคลใด ๆ ที่ ได้รับ มอบอำนำจออกคำสั่ งหรือกำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรห้ ำมใช้ถนน
หรือทำงน้ำในพื้นที่กำรรักษำควำมปลอดภัย
ทั้งนี้ ข้อบั ญญั ตินี้ ได้รับกำรยกเว้นกำรตรวจสอบกำรใช้ อำนำจของยังดีเปอร์ตวนอำกงหรือ
รัฐมนตรีโดยกระบวนกำรทำงศำลยุติธรรม (ชุติมำภรณ์ จิตจำ, 2556, น. 36-39; ดุสิต ยมจินดำ, 2553, น. 108-124;
ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ, 2554, น. 40-42)
กฎหมำยกำรรัก ษำควำมมั่น คงภำยในของประเทศมำเลเซีย นี้ถูก ประกำศให้มีผ ลบังคับ ใช้ตั้งแต่
พ.ศ. 2503 โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลำสิ้นสุดกำรบังคับใช้ จนกระทั่ง พ.ศ. 2554 รัฐบำลมำเลเซีย โดยนำยนำจิป รำซัก
นำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้กล่ำวสุนทรพจน์เนื่องในโอกำสวันมำเลเซีย (Malaysia Day) หรือวันชำติมำเลเซีย
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และในโอกำสนี้ได้ประกำศยกเลิกกฎหมำยควำมมั่นคงภำยในของประเทศมำเลเซียและจะมีกฎหมำยใหม่ขึ้นมำ
ใช้บั งคับ แทน โดยก่อนหน้ำนี้ได้มีกำรชุมนุ มประท้วงของประชำชนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบำลยกเลิกกฎหมำย
ฉบับนี้ด้วยเช่นกัน (นำยกรัฐมนตรีมำเลเซียยกเลิกกฎหมำยควำมมั่นคงที่ใช้มำ 51 ปี, 2554)
ข้อสังเกต
จำกกำรศึกษำกฎหมำยพิเศษว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในของประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
มำเลเซีย พบว่ำ กฎหมำยพิเศษว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในของทั้ง 2 ประเทศมีลักษณะคล้ำยกัน คือ
มีกำรแบ่งสถำนกำรณ์ออกเป็น 2 ระดับ คือ สถำนกำรณ์ปกติและสถำนกำรณ์พิเศษ ซึ่งมีผลต่อกำรใช้อำนำจ
ของเจ้ ำหน้ ำที่รัฐ ในกำรควบคุมสถำนกำรณ์ มี กำรให้ อำนำจพิเศษแก่ฝ่ ำยบริห ำรเพื่ อแก้ไขสถำนกำรณ์ ที่ มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรที่เกิดจำกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อย
ในประเทศ โดยประธำนำธิบ ดีข องประเทศสิงคโปร์ และสมเด็จ พระรำชำธิบ ดีห รือ ยังดีเปอร์ต วนอำกง
ของประเทศมำเลเซี ย มี อ ำนำจในกำรออกค ำสั่ งกั ก ขั งบุ ค คล เพื่ อ ป้ อ งกั น กำรกระท ำที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
ควำมปลอดภัยของรัฐ โดยไม่ต้องขอหมำยกักขังจำกศำล มีอำนำจในกำรประกำศพื้นที่รักษำควำมปลอดภัย
(Security Area) เมื่อพื้นที่ใด ๆ ในรัฐเกิดภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคง เพื่อให้มีอำนำจพิเศษที่จำเป็นต่อ
กำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงของประเทศที่กำลังเกิดขึ้น ในขณะนั้น เมื่อพิจำรณำผลของกำรบังคับใช้กฎหมำย
พิเศษว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในของทั้งสองประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่ำ มีกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพ
ขั้นพื้นฐำนของประชำชน และข้อบัญญัติแห่งกฎหมำยนี้ยังได้ยกเว้นกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจของประธำนำธิบดี
ยังดีเปอร์ตวนอำกงหรือรัฐมนตรีโดยกระบวนกำรทำงศำลยุติธรรมด้วย
สำหรับกรณีพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมำย
พิ เศษว่ ำด้ ว ยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในของประเทศไทย กฎหมำยได้ ให้ อ ำนำจพิ เศษบำงประกำรแก่
ฝ่ำยบริหำรในกำรจำกัดสิทธิ และเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของประชำชนด้วยเช่นกัน โดยให้อำนำจคณะรัฐมนตรี
ในกำรประกำศพื้ นที่ ที่ ป รำกฏเหตุ กำรณ์ อั นกระทบต่ อควำมมั่ นคงภำยในรำชอำณำจั กร และมอบหมำยให้
กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.) เป็นผู้รับผิดชอบในกำรป้องกัน ปรำบปรำม
ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทำเหตุกำรณ์ที่กระทบต่อควำมมั่นคงนั้น และเมื่อเหตุกำรณ์อันกระทบต่อ
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรสิ้นสุดลงหรือสำมำรถดำเนินกำรแก้ไขได้ตำมอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบตำมปกติ นำยกรัฐมนตรีจะต้องประกำศให้อำนำจหน้ำที่ของ กอ.รมน. ที่ได้รับมอบหมำยสิ้นสุดลง
และนำยกรัฐมนตรีต้องรำยงำนผลต่อสภำผู้ แทนรำษฎรและวุฒิ สภำทรำบโดยเร็ว ทั้งนี้กฎหมำยได้ยกเว้น
กำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจตำมพระรำชบัญ ญั ติก ำรรักษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจัก ร พ.ศ. 2551
ไม่ตกอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติ รำชกำรทำงปกครอง แต่ถ้ำหำกกำรใช้อำนำจของ
กอ.รมน. ในกำรป้องกัน ปรำบปรำม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทำเหตุกำรณ์ที่กระทบต่อควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจักร ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชนผู้สุจริต ให้ กอ.รมน. จัดให้ผู้นั้นได้รับกำรชดเชย
ค่ำเสียหำยตำมควรแก่กรณี แต่ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ำพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 ได้ให้อำนำจ
เบ็ดเสร็จแก่ฝ่ำยบริหำรเพื่อแก้ไขสถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรโดยปรำศจำก
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กำรควบคุมหรือกำรถ่วงดุลกำรใช้อำนำจของฝ่ำยนิติบัญญัติ อีกทั้งในทำงกฎหมำยประเด็นของกระบวนกำร
ยุติธรรมสำหรับกำรเยียวยำบรรดำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยควำมมั่นคงได้ตัดขอบเขต
อ ำนำจของศำลปกครองออกไป ด้ ว ยข้ อ ก ำหนดด้ ำ นโครงสร้ ำ งและองค์ ก รของกฎหมำยนี้ ย่ อ มน ำไปสู่
กำรส่ งเสริ ม ให้ รั ฐบำลหลุ ดพ้ น ไปจำกควำมรับผิ ด ชอบจำกกำรใช้ อ ำนำจเหล่ ำนั้ น (สรำวุธ ทั บทอง, 2558,
น. 71-72)
ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
กำรบังคับใช้พระรำชบัญญั ติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 มีนักวิ ชำกำร
และผู้ที่สนใจได้ทำกำรศึกษำไว้ ซึ่งมีข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรบังคับบัญชำ อำนำจสั่งกำร
ระบบกำรตรวจสอบถ่วงดุล และผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของประชำชน อันเป็นกำรใช้อำนำจบริห ำร
ที่ไม่เป็น ไปตำมเจตนำรมณ์ของหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เช่น พงษ์มนัส ดีอด อำจำรย์ประจำ
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิท ยำลัย มหำมกุฏ รำชวิท ยำลัย วิท ยำเขตอีส ำน ได้เขีย นบทควำมวิช ำกำรเรื่อ ง
“ย้อนพิเครำะห์ควำมมั่นคงที่เปลี่ยนไปของรัฐไทยกับ กอ.รมน.” แสดงควำมเห็นว่ำ ตำมคำนิยำมของคำว่ำ
“กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร” จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยให้อำนำจ กอ.รมน. ในกำรป้องกันภัย
อันตรำยหรือเหตุกำรณ์อันอำจมีภัยที่มีผลกระทบต่อชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สินของบุคคลภำยในประเทศ
รวมถึงกรณี ที่อำจจะเกิดสำธำรณภัยตำมธรรมชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้วย
อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรขยำยควำมหมำยที่ให้อำนำจหน้ำที่ของ กอ.รมน. มีอำนำจในกำรตีควำมได้เองอย่ำงไม่จำกัด
โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรว่ำสถำนกำรณ์ใดที่ถือได้ว่ำเป็นเหตุ
“คำดว่ำจะเกิด” นอกจำกนี้ ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยดังกล่ำวที่ได้ขยำยควำมให้ตนเองนั้นมีอำนำจในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภั ย ซึ่งแท้จริงนั้นอำนำจดังกล่ำวมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบไว้อยู่แล้วคือ กรมป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย สังกัดกระทรวงมหำดไทย ประกำรต่อมำสำหรับข้อสำคัญของพระรำชบัญญัติกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ที่ 51/2560 เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร มำตรำ 10
ในส่วนของคณะกรรมกำรอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรที่ประกอบด้วยหลำยหน่วยงำน
ในภำครัฐ จะเห็นได้ว่ำ กอ.รมน. นั้นต้องกำรที่จะทำกำรควบคุมหรือสั่งกำรหน่วยงำนต่ำง ๆ จึงต้องดึงหน่วยงำน
รำชกำรเข้ำมำทำหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ซึ่งบำงหน่วยงำน
เช่น อัยกำรไม่ควรที่จะเข้ำมำร่วมเป็นคณะกรรมกำรเนื่องจำกเป็นหน่วยงำนที่ต้องมีอิสระในกำรทำงำน ไม่ควร
ที่จ ะถูกสั่ งกำรจำกหน่ วยงำนหรือองค์กำรทำงกำรเมืองใด เมื่อมีกำรบัญญั ติให้ อัยกำรสู งสุ ดเป็นคณะกรรมกำร
อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรย่อมทำให้ส่อไปในทำงที่อำจถูกสั่งกำรหรือครอบงำจำกหน่วยงำน
ที่สังกัดอยู่ได้ ซึ่งควำมเห็นดังกล่ำวสอดคล้องกับ สุรชาติ บารุงสุข นักวิชำกำรด้ำนกำรทหำร มีควำมเห็นว่ำ
พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ำ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 51/2560 กำรปรับเปลี่ยนคำนิยำม “กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร”
เป็ น กำรเพิ่ ม ภำรกิ จ ของ กอ.รมน. แบบครอบจั ก รวำลเพรำะเปิ ด โอกำสให้ กอ.รมน. ก ำหนดเองว่ ำ
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“สถำนกำรณ์ใดที่เป็นภัยหรืออำจเป็นภัย ” ซึ่งเท่ำกับเปิดช่องทำงให้เกิดกำรตีควำมได้อย่ำงไม่จำกัด อันจะทำ
ให้กองทัพในอนำคตสำมำรถมีบทบำทกว้ำงขวำงอย่ำงไม่เคยเป็นมำก่อน กำรขยำยบทบำทเช่นนี้ยังครอบคลุม
ไปถึงงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพรำะนิยำมใหม่ได้กำหนดให้ กอ.รมน. เข้ำไปทำภำรกิจในงำนเช่นนี้
อีกด้วย เท่ำกับว่ำเป็นกำรเปิดบทบำทใหม่ให้ กอ.รมน. เข้ำไปคุมงำนนี้แทนกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
นอกจำกนี้ กฎหมำยยังกำหนดให้ สำนั กงบประมำณจัดงบประมำณสนับสนุนกำรดำเนินกำรของ กอ.รมน.
ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำองค์กรนี้กำลังกลำยเป็น “ซุปเปอร์กระทรวง” ในระบบบริหำรรำชกำรแผ่นดินของไทย
เพรำะมีภำรกิจแบบครอบคลุมทุกเรื่อง กรกฎ ทองขะโชค ทำกำรศึกษำเรื่อง “กำรบังคับใช้กฎหมำยในสำมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ” มีควำมเห็นว่ำ กำรเปิดช่องให้ใช้กระบวนกำรอบรมแทนกำรดำเนินคดี กับผู้ต้องหำที่กระทำ
ควำมผิดตำมมำตรำ 21 ซึ่งรัฐกำลังมองถึงกำรหำแนวร่วมจำกภำคประชำชนทำให้เห็นว่ำภำครัฐมีมำตรกำร
ในเชิงสมำนฉันท์ ไม่ลงโทษผู้ที่หลงผิดหรือรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ และคล้ำยเป็นกำรต่อรองให้ผู้ต้องหำรับสำรภำพ
เพื่อไม่ต้องฟ้องดำเนินคดีอำญำกับผู้ต้องหำ ซึ่ง เป็นเรื่องใหม่ในกระบวนกำรยุติธรรมของไทยนั้น หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องจะมีวิธีกำรหรือมำตรกำรอย่ำงไรที่จะประกันว่ำจะมีกำรชี้แจงให้สำธำรณะชนได้ทรำบถึงขั้นตอน
ของกระบวนกำรยุติธรรมตำมระเบียบข้อบังคับของกฎหมำยหรือไม่ กำรดำเนินกำรมีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้
หรือไม่อย่ำงไร รวมถึงมีขั้นตอนที่จะป้องกันไม่ให้มีกำรใช้กฎหมำยโดยมิชอบดังที่ได้เคยเกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช้
กฎอัยกำรศึกและพระรำชกำหนดกำรบริห ำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ซึ่งส่งผลให้ประชำชนสูญ เสีย
ควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม แต่หำกสำมำรถดำเนินกำรตำมกระบวนกำรฝึกอบรมได้โดยให้ ภำคชุมชน
มีส่วนร่วมและได้กระทำในชุมชนจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ก็จะสำมำรถดึงมวลชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
แจ้งเบำะแสกำรก่อเหตุควำมไม่สงบเรียบร้อยได้ดียิ่งขึ้น ดุสิต ยมจินดา ทำกำรศึกษำเรื่อง “บทวิเครำะห์
ว่ำด้วยกฎหมำยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร” มีควำมเห็นว่ำ 1) กำรให้อำนำจฝ่ำยบริหำรในกำร
ประกำศใช้ก ฎหมำยควำมมั่น คงที่มิได้มี ก ำรระบุเงื่อ นไขที่ชัด เจนในมำตรำ 15 ซึ่ง ขัด หรือ แย้ง ต่อ หลัก
ควำมแน่นอนชัดเจนของกฎหมำย 2) กำรตรำกฎหมำยให้อำนำจฝ่ำยบริหำรในกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง
ภำยในสถำนกำรณ์ปกติเช่นเดียวกับอำนำจที่ปรำกฏอยู่ ในกฎหมำยควำมมั่นคงในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน รวมทั้ง
กำรกำหนดข้อยกเว้นให้บรรดำข้อกำหนด ประกำศ คำสั่งและกำรกระทำตำมหมวด 2 ของกฎหมำยควำม
มั่น คงภำยใน ไม่อ ยู่ในบัง คับ ของพระรำชบัญ ญัติวิธีป ฏิบัติร ำชกำรทำงปกครอง และกำรกำหนดให้ ก ำร
ดำเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมำจำกข้อกำหนด ประกำศ คำสั่ง หรือกำรกระทำตำมหมวดนี้ ให้อยู่ในอำนำจของศำล
ยุ ติ ธ รรม ดั งนั้ น กำรตรำกฎหมำยในลั ก ษณะดั งกล่ ำวอำจขั ด ต่ อ ควำมได้ สั ด ส่ ว นและอำจขั ด หรือ แย้ งต่ อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อัครพงศ์ แพทย์จรัส ทำกำรศึกษำเรื่อง “กำรส่งผู้ต้องหำไปเข้ำรับกำรอบรมแทน
กำรดำเนินคดีอำญำตำมมำตรำ 21 แห่งพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551”
พบว่ำ กำรดำเนินกำรตำมมำตรำ 21 มีปัญหำบำงประกำร คือ 1) ปัญหำกำรไม่มีหลักเกณฑ์ในกำรแบ่งแยก
ผู้กระทำควำมผิดที่เป็น แกนน ำและผู้ กระทำควำมผิดที่ห ลงผิดหรือรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ ออกจำกกัน อำจส่งผล
กระทบต่ อ มำตรกำรหัน เหคดีไ ด้ เนื ่อ งจำกมำตรกำรหัน เหคดีม ำตรำ 21 มุ ่ง ใช้ก ับ ผู ้ห ลงผิด หรือ
รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ที่มิใช่แกนนำเป็น สำคัญ 2) กำรกำหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนำจในกำรกำหนดฐำน
ควำมผิดทำงอำญำอำจขัดต่อ หลักกำรแบ่งแยกอำนำจ ซึ่งโดยหลักกำรแล้วกำรออกกฎหมำยเป็นอำนำจของ
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ฝ่ำยนิติบัญญัติ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ทำกำรศึกษำเรื่อง “กฎหมำยควำม
มั่นคง : ศึกษำเปรียบเทียบกำรบังคับใช้ของไทยกับต่ำงประเทศ” พบว่ำ 1) กฎหมำยให้อำนำจบริหำรจัดกำร
สถำนกำรณ์แบบเบ็ดเสร็จแก่กองทัพ กล่ำวคือ กองทัพหรือทหำรมีอำนำจเหนือหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน
ซึ่งต่ำงจำกกฎหมำยต่ำงประเทศในลักษณะเดียวกันที่อำนำจกำรบริหำรส่วนใหญ่จะอยู่ในกำรควบคุมของฝ่ำย
บริหำร (รัฐบำล) หรือพลเรือน 2) กำรมอบอำนำจให้ กอ.รมน. เป็นหน่วยบัญชำกำรแบบเบ็ดเสร็จ อำนำจกำร
บริหำรต่ำง ๆ จึงเป็น สิทธิ โดยชอบธรรมของ กอ.รมน. ที่ ไม่จำเป็นต้องรับฟังควำมคิดเห็น กำรคัดค้ำนจำก
หน่วยงำนอื่น กำรให้อำนำจกับ ผอ.รมน. ในกำรตัดสินใจและกำรออกข้อกำหนดต่ำง ๆ เช่น กำรยุติกำรชุมนุมในที่
สำธำรณะ กำรห้ำมใช้เส้นทำงคมนำคม กำรห้ำมเข้ำหรือให้ออกจำกบริเวณพื้นที่ อำคำร หรือสถำนที่ ห้ำมออก
นอกเคหสถำน เป็นต้น อำจเป็น กำรกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิ และเสรีภ ำพของประชำชน อีกทั้งกระบวนกำร
พิจำรณำคดีควำมยังขำดกำรคำนอำนำจและกำรตรวจสอบจำกกระบวนกำรยุติธรรม 3) โครงสร้ำงของกำรใช้
อำนำจตำมกฎหมำยไม่ได้ระบุกระบวนกำรตรวจสอบจำกองค์กรภำยนอก เช่น รัฐสภำ ศำล หรือองค์กรอิสระ
อื่น ๆ ซึ่งขัดกับหลักกำรทั่วไปของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยที่กำรใช้อำนำจของฝ่ำยบริหำรจะต้อง
ถูกตรวจสอบจำกฝ่ำยนิติบัญญัติหรือฝ่ำยตุลำกำร อันเป็นกำรขัดต่อหลักนิติธรรม นอกจำกนี้ คณะกรรมการ
นักนิติศาสตร์สากล ยังมีข้อกังวลหลัก 3 ประกำร เกี่ยวกับกำรบังคับใช้ พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจั ก ร พ.ศ. 2551 คื อ 1) ค ำจ ำกั ด ควำมและบทบั ญญั ติ หลำยมำตรำมี ควำมคลุ มเครือและ
กว้ำงขวำงเกินไป ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้พฤติกรรมหลำยอย่ำงที่มิได้คุกคำมควำมมั่นคง อำจกลำยเป็นควำมผิด
ทำงอำญำ 2) สิทธิขั้นพื้นฐำนมีควำมเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิด โดยเฉพำะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเสรีภำพและควำม
มั่นคงปลอดภัยของบุคคล กระบวนกำรพิจำรณำคดีที่ยุติธรรมและกระบวนกำรที่ชอบ รวมทั้งเสรีภำพในกำร
เคลื่อนไหว กำรสมำคมและกำรแสดงออก และ 3) อำนำจอันท่วมท้นที่มอบให้กับ กอ.รมน. ทำให้เกิดควำม
เสี่ยงต่อกำรบั่นทอนอำนำจของฝ่ำยพลเรือน ซึ่งเป็นหัวใจของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย เป็นต้น
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
จำกกำรศึกษำรำยงำนวิจัย รวมถึงบทควำมทำงวิช ำกำรต่ำง ๆ ได้มีข้อเสนอแนะต่อกำรแก้ไข
ปัญ หำที่เกิดจำกกำรบั งคับ ใช้ พระรำชบั ญ ญั ติกำรรักษำควำมมั่ นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 เช่น
กรกฎ ทองขะโชค ทำกำรศึกษำเรื่อง“กำรบังคับใช้กฎหมำยในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ” มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 1) ควรกำหนดรูป แบบให้ ชัดเจนถึงกำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญ ญั ติกำรรักษำควำมมั่น คงภำยใน
รำชอำณำจั ก ร พ.ศ. 2551 ในกำรก ำหนดถึ ง ข้ อ บั ง คั บ ของควำมหมำยของค ำว่ ำ ผู้ ห ลงผิ ด หรื อ ผู้ ที่
รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ว่ำกรณีบุคคลใด หรือกำรกระทำควำมผิดประเภทใดที่จะอยู่ในข่ำยของกำรส่งให้ผู้อำนวยกำร
รักษำควำมมั่นคงภำยในอบรม 2) ควรสร้ำงรูปแบบให้องค์กรเอกชนไม่ว่ำจะเป็นศูนย์มูลนิธิทนำยควำมมุสลิ ม
หรื อ องค์ ก รเอกชนอื่ น เข้ ำ มำร่ ว มในกำรบริ ห ำรจั ด กำรในรู ป แบบของกำรมี ส่ ว นร่ ว มตำมกฎหมำย
พระรำชบั ญ ญั ติกำรรั กษำควำมมั่น คงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 เป็น กองบัญ ชำกำรผสมพลเรือ น
ร่วมกับตำรวจ ทหำรด้วย เนื่องจำกเป็นองค์กรที่ประชำชนในพื้นที่ไว้วำงใจ สราวุธ ทับทอง และอรรถสิทธิ์
พานแก้ว ทำกำรศึกษำเรื่อง “ระบบกฎหมำยควำมมั่นคง: ข้อเสนอแนะสำหรับ กำรปฏิ รูปโครงสร้ำงและ
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องค์กรในกำรใช้อำนำจตำมหลักธรรมำภิบำลภำคควำมมั่นคง” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ควรมีกำรปรับปรุงแก้ไข
คำนิยำมควำมหมำยของ “ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร” และ “ภัยคุกคำมควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร”
ให้ มี ค วำมชั ด เจนมำกยิ่ ง ขึ้ น เหตุ ผ ลประกำรส ำคั ญ คื อ พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยใน
รำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 มีโครงสร้ำงอำนำจที่ขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลำผ่ำนโครงสร้ำงของ กอ.รมน. ซึ่งย่อม
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำงจำกโครงสร้ำงอำนำจดังกล่ำว 2) ควรมีกำรจัดโครงสร้ำงของ กอ.รมน. เสียใหม่เพื่อให้
เกิดควำมสมดุลระหว่ำงฝ่ำยทหำรและพลเรือน โดยมีควำมกังวลว่ำ กอ.รมน. ภำค สำมำรถเข้ำแทรกแซง
กำรบริหำรงำนในส่วนภูมิภำคระดับจังหวัด ด้วยเหตุนี้จึงมีข้อเสนอแนะ คือ กำรกำหนดให้ กอ.รมน. จังหวัด
ขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
3) กำรประกำศพื้นที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ อันกระทบต่อควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรตำมพระรำชบัญญั ติ
กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 ในครั้งแรกนั้นให้เป็นดุลยพินิจของรัฐบำลโดยสมควรมี
กรอบระยะเวลำไม่เกินกว่ำ 3 เดือน อันเนื่องด้วยพระรำชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่ำวเป็นกฎหมำยควำมมั่นคง
ที่บั งคับ ใช้สำหรับ สถำนกำรณ์ ทำงกำรเมืองอันไม่ปกติในระดับต้น และหำกรัฐ บำลมีควำมจำเป็นต้องกำร
ประกำศฯ ขยำยระยะเวลำออกไปเป็นครั้งที่ 2 จะต้องขอควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำและในครำวเดียวกันนั้ นให้
รัฐสภำมีมติเรื่องกรอบระยะเวลำตำมควำมจำเป็นของสถำนกำรณ์ และ 4) สมควรให้ศำลปกครองเข้ำมำมี
บทบำทในกำรตรวจสอบอรรถคดีทั้งหลำยอันสืบเนื่องจำกกำรใช้อำนำจรัฐภำยใต้กำรประกำศพื้นที่ปรำกฏ
เหตุกำรณ์อันกระทบต่อควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ทำกำรศึกษำเรื่อง “กฎหมำยควำมมั่นคง : ศึกษำเปรียบเทียบกำรบังคับใช้ของไทยกับต่ำงประเทศ” มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 1) อำนำจในกำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์และกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจนั้น ควรเป็นกำรใช้อำนำจ
อธิปไตยที่ถ่วงดุลกันระหว่ำงบริหำร นิติบัญญัติ และตุ ลำกำร 2) โครงสร้ำงในกำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์
ควรอยู่ ในควำมรับผิ ดชอบของฝ่ ำยพลเรือนเป็นหลั ก โดยปรับโครงสร้ำงและเพิ่ มศักยภำพของพลเรือนในกำร
รองรับสถำนกำรณ์ได้หลำกหลำยยิ่งขึ้น ในขณะที่กองทัพควรลดบทบำทลง โดยเป็นหน่วยสนับสนุนหรือกำลัง
เสริมให้ฝ่ำยพลเรือนตำมควำมเหมำะสมและจำเป็นในบำงสถำนกำรณ์เท่ำนั้น มาโนชญ์ อารีย์ และกัลยา
แซ่อั้ง ทำกำรศึกษำเรื่อง “กฎหมำยควำมมั่นคงกับควำมเคลื่อนไหวของภำคประชำสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ของประเทศไทย” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ภำครัฐต้องบังคับใช้กฎหมำยบนหลัก ควำมเป็นธรรม
โดยถื อว่ ำประชำชนคนไทยทุ กคนมี สิ ทธิ เท่ ำเที ยมกั น 2) ทบทวนกำรคงกฎหมำยควำมมั่ นคงในพื้ นที่ และ
กระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยควำมมั่นคงให้สอดคล้องกับควำมจำเป็นที่เป็นอยู่จริงในพื้นที่เป็นสำคัญ โดยมี
เป้ำหมำยให้คดีควำมมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนใต้อยู่ภำยใต้กฎหมำยปกติ 3) ปรับโครงสร้ำงหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบในกำรดำเนินคดีควำมมั่นคง ทั้งพนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร โดยกำรคัดเลือกบุคคลที่มี
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรดำเนินคดีควำมมั่นคงมำปฏิบัติหน้ำที่ และเป็นผู้มีอำนำจหลักเหนือฝ่ำยทหำร
และ 5) รัฐควรมีมำตรกำรเสริมกำรปฏิบัติงำนที่รองรับกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ และควำมมั่นคงของมนุษย์
ดุสิต ยมจินดา ทำกำรศึกษำเรื่อง “บทวิเครำะห์ว่ำด้วยกฎหมำยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร”
มี ข้ อเสนอแนะดั งนี้ 1) ให้ ย กเลิ กบทบั ญ ญั ติ มำตรำ 18 ของพระรำชบั ญ ญั ติ กำรรั กษำควำมมั่ น คงภำยใน
รำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 ที่มีลัก ษณะเช่นเดียวกับอำนำจที่ปรำกฏอยู่ในพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำร
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ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกฎอัยกำรศึก รวมทั้งควรบัญญัติ เงื่อนไขในกำรใช้อำนำจตำมพระรำชบัญญัติกำร
รักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 ให้ชัดเจนว่ำจะบังคับใช้กฎหมำยดังกล่ำวในกรณีใด เช่น
เมื่อเกิดสถำนกำรณกำรก่อกำรร้ำยในพื้น ที่ เป็นต้น เพื่อมิให้ฝ่ำยบริห ำรแสวงประโยชน์จำกเงื่อนไขกำร
บั งคั บ ใช้ กฎหมำยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั กรที่ ข ำดควำมชัด เจนดั งกล่ ำว 2) ควรยกเลิ ก
บทบัญญัติมำตรำ 23 วรรค 1 เพื่อให้ประกำศ ข้อกำหนด คำสั่ง และกำรกระทำตำมหมวด 2 ของพระรำชบัญญัตินี้
อยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง เพื่อให้กำรออกกฎ หรือคำสั่งทำงปกครองนั้นเป็นไป
ตำมขั้นตอน สำมำรถตรวจสอบได้ตำมกระบวนกำรของกฎหมำย และ 3) ควรยกเลิกบทบัญญัติมำตรำ 23
วรรค 2 ที่กำหนดให้ ประกำศ ข้อกำหนด คำสั่ง และกำรกระทำตำมหมวด 2 ตำมกฎหมำยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจักรอยู่ในอำนำจศำลยุติธรรมออกไป เพื่อให้กำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจจำกกำรกระทำนั้น
ได้รับกำรตรวจสอบจำกศำลที่มีอำนำจอย่ำงแท้จริง เป็นต้น
บทสรุปและความเห็นของผู้ศึกษา
พระรำชบั ญ ญัติกำรรักษำควำมมั่น คงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมำยควำมมั่นคง
อีกฉบับหนึ่งที่ได้มีกำรบังคับใช้ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยประกำศใช้ในพื้นที่ที่ได้มีกำรประกำศยกเลิก
กำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติกฎอัยกำรศึก พ.ศ. 2457 และพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยปัจจุบันพื้นจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้มีกำรประกำศใช้บังคับพระรำชบัญญัติกำรรักษำ
ควำมมั่น คงภำยในรำชอำณำจั กร พ.ศ. 2551 ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด จำนวน 13 อำเภอ ได้แก่ 1) จังหวัด
นรำธิวำส (อำเภอศรีสำคร อำเภอสุไหโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน) 2) จังหวัดปัตตำนี (อำเภอไม้แก่น
‘อำเภอแม่ลำน และอำเภอยะหริ่ง) 3) จังหวัดยะลำ (อำเภอเบตง และอำเภอกำบัง ) และ 4) จังหวัดสงขลำ
(อำเภอจะนะ อำเภอเทพำ อำเภอสะบ้ำย้อย และอำเภอนำทวี)
อย่ ำงไรก็ดี ถึงแม้ พ ระรำชบั ญ ญั ติกำรรักษำควำมมั่น คงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 จะเป็ น
กฎหมำยควำมมั่น คงที่ มีควำมเข้มข้น ของกำรใช้อำนำจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ น้อยที่สุด ในบรรดำกฎหมำย
ควำมมั่น คงทั้ง 3 ฉบับ ที่มีกำรใช้บั งคับในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ แต่บทบัญญัติในบำงมำตรำยังคงให้
อำนำจพิเศษแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเช่นเดียวกับที่ปรำกฏอยู่ในพระรำชบัญญัติกฎอัยกำรศึก พ.ศ. 2457 และ
พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อีกทั้งยังมีปัญหำเกี่ยวกับคำจำกัดควำม
และบทบัญญัติหลำยมำตรำของกฎหมำยฉบับนี้ที่มีควำมคลุมเครือและสำมำรถตีควำมได้กว้ำงขวำงเกินไป
กำรกำหนดให้บรรดำข้อกำหนด ประกำศ คำสั่ง หรือกำรกระทำตำมหมวด 2 ภำรกิจกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจักรไม่อยู่ในบังคับของกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง และกำรดำเนินคดีใด ๆ
ที่เกี่ยวเนื่ องก็จ ะอยู่ ในเขตอำนำจของศำลยุติธ รรม ซึ่งนักวิช ำกำรด้ำนกฎหมำยมีข้อกังวลว่ำศำลปกครอง
เป็นองค์กรที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรวินิจฉัยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ ผลลัพธ์แห่งคดีจะแตกต่ำงกัน
หรือ ไม่ ถ้ำกำรละเมิ ด ของเจ้ ำหน้ ำที่ ถู กพิ จ ำรณำโดยศำลซึ่ งมี วิธีพิ จ ำรณำที่ แตกต่ ำงกั น และผู้ พิ พ ำกษำก็ มี
ควำมเชี่ยวชำญที่แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ ยั งมีประเด็นกำรดำเนินกำรพิจำรณำให้ บุคคลที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำ
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ควำมผิดเข้ำสู่กระบวนกำรอบรมตำมมำตรำ 21 ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในกระบวนกำรยุติธรรมของประเทศไทย
ประชำชนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรมดังกล่ำว
ผู้ศึ กษำมีค วำมเห็ น ว่ำกฎหมำยควำมมั่ นคงที่บั งคับใช้ในพื้น ที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ไม่ว่ำจะเป็ น
พระรำชบัญญัติกฎอัยกำรศึก พ.ศ. 2457 พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
หรือพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือที่สำคัญ
เพื่อให้ รั ฐบำลใช้แก้ไขปั ญ หำควำมมั่ น คงของชำติในกรณี ที่เกิดเหตุกำรณ์ ที่ผิ ด ปกติห รือ เหตุฉุกเฉิน และมี
ควำมร้ ำยแรงถึ งขนำดที่ ก ฎหมำยที่ บั งคั บ ใช้ ในยำมปกติ ไม่ ส ำมำรถจั ด กำรกั บ สถำนกำรณ์ นั้ น ได้ อ ย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ กำรบังคับใช้กฎหมำยแต่ละฉบับ นั้นจะขึ้นอยู่กับควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์ แต่ด้วยกฎหมำย
ควำมมั่ น คงเป็ น กฎหมำยที่ ให้ อ ำนำจเจ้ ำหน้ ำที่ รัฐ สำมำรถออกข้ อก ำหนดที่ มี ลั ก ษณะเป็ น กำรจ ำกั ด สิ ท ธิ
และเสรีภำพของประชำชน กฎหมำยควำมมั่นคงจึงเหมือนดำบสองคมหำกใช้ในทำงที่ถูก ต้องตำมเจตนำรมณ์
ของกฎหมำยก็ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่อ กำรรั กษำควำมมั่ นคงของรัฐ หำกใช้ ไปในทำงที่ ผิ ดก็ จะเป็ น กฎหมำย
ที่ ลิ ดรอนสิ ทธิ และเสรี ภำพของประชำชน ดั งนั้ น เพื่ อให้ กำรใช้ อ ำนำจตำมกฎหมำยควำมมั่ นคงเป็ นไปอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ และเพื่อประโยชน์ต่อกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงของรัฐอย่ำงแท้จริง ควรมีกระบวนกำรตรวจสอบ
ควบคุมหรือถ่วงดุลกำรใช้อำนำจของรัฐบำลให้อยู่ภำยใต้หลักควำมรับผิดรับชอบจำกกำรใช้อำนำจเหล่ำนั้น
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