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ปั ญ หำควำมไม่ ส งบที่ เ กก ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
บำยแดนภำคใิ้ เป็นผลสืบเนื่องมำจำกควำมแิกิ่ำง
ของประบำบนที่ เกก ด จำกเบื้ อ บำิก ศำสนำ อั ิ ลั ก ษณ์
วัฒนธรรม ทัศนคิก ควำมเบื่อและพฤิกกรรมของท้องถก่น
ซึ่งล้วนแล้วแิ่เป็นปัญหำที่มีควำมซับซ้อน ละเอียดอ่อน
และมี ค วำมเบื่ อ มโยงในหลำยมก ิก ทั้ ง นี้ จำกรำยงำน
กำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับ สำเหิุของปัญหำควำมไม่สงบ
ที่เกกดขึ้นในพื้ นที่ จังหวัดบำยแดนภำคใิ้ ส่ วนใหญ่ ส รุป
สำเหิุของปัญหำไว้ 5 ประกำร (นกภำพรรณ เจนสันิกกุล,
2556, น. 80-81 ; บวกน พงษ์ผจญ, 2561, น. 121) ดังนี้
1. ด้ ำ นประวั ิก ศ ำสิร์ พบว่ ำ ภู มก ห ลั ง ทำง
ประวัิกศำสิร์ ระหว่ำงบำวมำเลมุสลกม (malay muslim)
และกลุ่มรัฐผู้มีอำนำจ เนื่องจำกสนธกสัญญำอังกฤษ-สยำม
(Anglo-Siamese) ในปี 2452 ที่ก่อให้เกกดกำรแบ่งแยก
กลุ่ ม บนในพื้ น ที่ ท ำงใิ้ ข องสยำมเป็ น สองสั ญ บำิก คื อ
สยำมและมำเลเซี ย นั บ ได้ ว่ ำ เป็ น กำรสู ญ เสี ย ิั ว ิน
ของรัฐปำิำนีและผู้คนในพื้นที่นี้
2. ด้ำ นกำรเมือ งกำรปกครอง พบว่ำ เมื ่อ สมัย
จอมพล ป. พกบูลสงครำม ขึ้นเป็4นนำยกรัฐมนิรี ได้พยำยำม
ใบ้ น โยบำยผสมผสำนกลมกลื น คนไทยทุ ก เบื้ อ บำิก
ในประเทศไทยเป็ น หนึ่ ง เดี ย วเพื่ อ จะได้ เป็ น ประเทศ
มหำอำนำจ จึงออกนโยบำยเบื่อผู้นำบำิกพ้นภัย โดยออก
รัฐนกยมบังคับคนไทยทุกเผ่ำ ทุกเบื้อบำิก ศำสนำ ที่มีภำษำ
ประเพณีวัฒนธรรม และศำสนำที่แิกิ่ำงกันิ้องปฏกบัิก
เหมือนกัน ฉะนั้น ในปี 2486 จึงยกเลกกกฎหมำยอกสลำม
และยกเลกกกำรแิ่งกำยิำมหลักศำสนำอกสลำม จึงทำให้
เกกดขบวนกำริ่อิ้ำนนโยบำยรัฐบำลเพรำะหลักศำสนำอกสลำม
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ให้มุสลกมิ่อสู้กับผู้ปกครองที่อธรรม โดยเฉพำะผู้ปกครองที่กดขี่ข่มเหงผู้ที่นับถือศำสนำอกสลำม ดังนั้น ปัญหำ
ในสำมจังหวัดบำยแดนภำคใิ้จึงมีควำมซับ ซ้อนในทุกมกิก เพรำะกำรปกครองของประเทศไทยนั้นใบ้ระบบ
กำรปกครองแบบรวมศูนย์อำนำจ ไม่เอื้อิ่อรูปแบบกำรปกครองที่มีเขิปกครองพกเศษไม่ว่ำในทำงเศรษฐกกจ
กำรเมือง สังคม ฯลฯ ส่งผลให้ประบำบนไม่ได้รับควำมยุิกธรรมและเข้ำไม่ถึงกระบวนกำรยุิกธรรม เกกดเป็น
สภำวะที่แปลกแยกระหว่ำงกลไก “อำนำจรัฐ” กับประบำบน “มุสลกม”
3. ด้ำนวัฒนธรรม ภำษำและศำสนำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ประบำบนในสำมจังหวัดบำยแดนภำคใิ้นับถือ
ศำสนำอกส ลำม ดั งนั้ น คนในพื้ น ที่ ดั งกล่ ำวจึงด ำรงบีวกิ ในวัฒ นธรรมมลำยู ที่ ส ะท้ อนควำมเป็ น เอกลั กษณ์
ของวัฒนธรรมท้องถก่นของบำวไทยภำคใิ้ิอนล่ำงท่ำมกลำงบรกบททำงประวัิกศำสิร์ควำมเป็นมำในอดีิที่ยำวนำน
4. ด้ำนเศรษฐกกจ พบว่ำ ด้วยระบบกำรปกครองแบบรวมศูนย์อำนำจนั้นทำให้เอื้อิ่อกลุ่มคนที่เป็น
กลุ่มทุน โดยกลุ่มผู้ที่มีอำนำจในประเทศที่เคลื่อนย้ำยไปหำกำไรหรือหำประโยบน์ได้ทั่วประเทศ ด้ วยกำรอ้ำง
สก ท ธกควำมเป็ น คนไทยกอปรกับ ควำมเจรกญ ก้ ำวหน้ ำทั น สมั ยทำงวัิถุ รอบรู้ด้ ำนเทคโนโลยี เข้ ำไปแย่ งบก ง
ทรัพยำกรและทำลำยสภำพแวดล้อมธรรมบำิกิลอดจนระบบนกเวศวัฒนธรรมของคนท้องถก่นทั้งในรูปของกำร
พั ฒ นำทำงด้ำนเศรษฐกก จ ด้ำนเกษิรอุิสำหกรรม ด้ ำนวกทยำศำสิร์เทคโนโลยี คนท้ องถก่ นปรับิั วไม่ ทั น
รวมทั้ งแย่ งบก งทรัพยำกรธรรมบำิกในรู ปแบบิ่ ำง ๆ ซึ่ งขัดกับวกถีบี วกิท ำให้ เกกดควำมขัดแย้ งกับเจ้ ำหน้ ำที่ รัฐ
ยก่ งประบำบนไม่ รู้ กฎหมำย ไม่ ใบ้ ภ ำษำเดี ยวกั บเจ้ ำหน้ ำที่ รั ฐเพรำะใบ้ ภ ำษำยำวี ซึ่ งเป็ นภำษำมลำยู ท้ องถก่ น
จึงไม่เข้ำใจกฎกิกกำ ง่ำยิ่อกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบ ประกอบกับแนวนโยบำยกำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล
ที่ผ่ำนมำไม่สอดคล้องกับศำสนำและวัฒนธรรมของท้องถก่น และไม่สำมำรถิอบสนองควำมิ้องกำรของคน
ในท้องถก่น อีกทั้งทำลำยทรัพยำกรและระบบนกเวศของท้องถก่น ทำให้ประบำบนเกกดควำมเดือดร้อนและยำกจน
ซ้ ำซำก ด้ ว ยควำมยำกจนเบ่ น นี้ เมื่ อ มี ก ำรโฆษณำบวนเบื่ อ ว่ ำ “ทำงรำบกำรไม่ ส นใจเพรำะเห็ น ว่ำ มุ ส ลก ม
เป็นประบำบนบั้นสอง มีกำรนำไปเปรียบเทียบกับมำเลเซียซึ่งเป็นรัฐอกสลำมว่ำมีกำรพัฒนำดีกว่ำเรำ ส่วนคนที่
ยำกจนหรือว่ำงงำนก็มีโอกำสถูกบักจูงให้เข้ำป่ำหำเลี้ยงบีพด้วยกำรเรียกค่ำคุ้มครองได้ง่ำยขึ้น ” ประกอบกับ
“ควำมกดดันทำงทรัพยำกรย่อมผลักดันบำวบ้ำนให้เข้ำสู่มุมอับแห่งควำมยำกจน เมื่อผู้คนที่ยำกจนไม่แข็งแกร่ง
ทำงกำรศึกษำเพียงพอที่จะมีทำงเลือกในบีวกิอื่น ๆ ควำมกดดันก็ยก่งเพก่มมำกขึ้น”
5. ด้ ำนกำรศึ กษำ พบว่ ำ หลั กสู ิรกำรศึ กษำเป็ นกำรจั ดกำรศึ กษำที่ ไม่ สอดคล้ องกั บควำมิ้ องกำร
ของท้องถก่น ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจำกนี้ยังขำดอัิรำกำลังครูผู้สอน
และอำคำรสถำนที่ อุปกรณ์กำรเรียน
อีกทั้ง ได้มีกลุ่มคนบำงกลุ่มที่มีอุดมกำรณ์ิ้องกำรแบ่งแยกดกนแดน ได้นำประเด็นปัญหำดังกล่ำวมำเป็น
เงื่อนไขในกำรใบ้ควำมรุนแรงซึ่งส่งผลิ่อควำมมั่นคงของประเทศและประบำบน จำกสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง
ในพื้นที่จังหวัดบำยแดนภำคใิ้ิั้งแิ่เดือนมกรำคม 2547 จนถึงเดือนพฤศจกกำยน 2562 นับเป็นเวลำกว่ำ 15 ปี
มีเหิุกำรณ์ควำมรุนแรงจำนวน 20,485 เหิุกำรณ์ มีผู้เสียบีวกิ 7,074 รำย และผู้ได้รับบำดเจ็บ 13,221 รำย
(ศูนย์เฝ้ำ ระวังสถำนกำรณ์ภำคใิ้ , 2562) หำกพกจำรณำจำกสภำพปัญหำและสถกิกกำรก่อเหิุควำมรุนแรง
จะเห็นได้ว่ำสถำนกำรณ์ที่เกกดขึ้นในพื้นที่ในจังหวัดบำยแดนภำคใิ้ นั้นไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำด้วยกำรบรกหำร
รำบกำรในรูปแบบปกิกได้ รัฐบำลจึงจำเป็นที่จะิ้องมีกฎหมำยพกเศษเพื่อใบ้เป็นเครื่องมือในกำรบรกหำรรำบกำร
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กำรรักษำควำมมั่น คงของรัฐ ควำมปลอดภัย และกำรรักษำสกทธกเสรีภำพของประบำบนให้กลับสู่ภำวะปกิก
โดยเร็ว พระรำบบัญญัิกกฎอัยกำรศึก พระพุทธศักรำบ 2457 เป็นกฎหมำยควำมมั่นคงฉบับหนึ่งที่รัฐบำลใบ้
เป็นเครื่องมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดบำยแดนภำคใิ้ บทควำมนี้จึงขอนำเสนอเกี่ยวกับ
กฎอัยกำรศึก ดังนี้
1. ความหมายของกฎอัยการศึก
กฎอัยกำรศึก ิำมพจนำนุกรมฉบับรำบบัณฑกิยสถำน พ.ศ. 2554 หมำยถึง “กฎหมำยที่ให้อำนำจ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรลกดรอนสกทธกเสรีภำพบำงประกำรของประบำบนได้ิำมควำมจำเป็น ทั้งให้มีอำนำจหน้ำที่
เหนือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับกำรยุทธ กำรระงับปรำบปรำมหรือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
และศำลทหำรมีอำนำจพกจำรณำพกพำกษำคดีอำญำบำงอย่ำงที่ประกำศระบุไว้แทนศำลพลเรือน กำรใบ้กฎอัยกำรศึก
จะกระทำได้เมื่อมีเหิุจำเป็นเพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อยในบ้ำนเมือง เบ่ น ในกรณีเกกดสงครำม กำรจลำจล
โดยจะให้มีผลบังคับทุกท้องที่หรือบำงท้องที่ก็ได้ิำมควำมจำเป็น”
2. ความเป็นมาของกฎอัยการศึก
ประเทศไทยมี กำริรำกฎหมำยกฎอัยกำรศึ กเป็ น ลำยลั กษณ์ อัก ษรขึ้ นเป็ น ครั้งแรกในรับ สมั ย
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และได้ประกำศในรำบกกจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม ร.ศ. 126
(พ.ศ. 2450) คือ “กฎอัยกำรศึก ร.ศ. 126” โดยในขณะนั้นนำยยอร์บ ปำร์ดู ที่ปรึกษำกฎหมำยของรัฐบำลไทย
ซึ่งเป็ น บำวฝรั่ งเศส ได้ ด ำเนก น กำรยกร่ ำงพระธรรมนู ญ ศำลทหำรบก ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450) โดยเนื้ อ หำ
ของบทบัญญัิกภำคหนึ่งว่ำด้วยศำลทหำรระหว่ำงประเทศมีอำนำจประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกได้ ทำให้ประเทศไทย
มีควำมจำเป็น ิ้องยกร่ำงกฎหมำยว่ำด้ว ยกฎอัยกำรศึกออกมำรองรับ จึงเป็นที่ม ำของ “พระรำบบัญญัิก
กฎอัยกำรศึก ร.ศ. 126” ซึ่งมีเพียง 8 มำิรำ โดยถอดแบบมำจำกกฎหมำยว่ำด้ วยกฎอัยกำรศึกของประเทศ
ฝรั่งเศส ิ่อมำในปี 2457 พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้มีกำรแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงกฎอั ย กำรศึ ก ให้ มี ค วำมเหมำะสมกั บ กำลสมั ย จึ ง ให้ ย กเลก ก กฎอั ย กำรศึ ก ร.ศ. 126 และ
ิรำพระรำบบัญญัิกกฎอัยกำรศึก พระพุทธศักรำบ 2457 ขึ้นใบ้แทน
3. ความสัมพันธ์ของกฎอัยการศึกกับรัฐธรรมนูญ
กำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกได้มีกำรบัญญัิกรองรับไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกคือ รัฐธรรมนูญ
แห่งรำบอำณำจักรสยำม พุทธศักรำบ 2475 มำิรำ 53 เพื่อกำหนดให้เป็นพระรำบอำนำจของพระมหำกษัิรกย์
ในกำรประกำศใบ้และเลกกใบ้กฎอัยกำรศึก โดยบัญญัิกว่ำ
“พระมหำกษัิรกย์ทรงประกำศใบ้กฎอัยยกำรศึกิำมลักษณะและวกธีกำรในพระรำบบัญญัิก
กฎอัยยกำรศึก”
บทบัญญัิกลักษณะนี้ได้ปรำกฏในรัฐธรรมนูญฉบับ อื่น ๆ เรื่อยมำจนกระทั่งเมื่อมีกำรประกำศใบ้
รัฐธรรมนูญแห่งรำบอำณำจักรไทย พุทธศักรำบ 2492 ได้มีกำรบัญญัิกเนื้อหำเกี่ยวกับกำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกใหม่
โดยแบ่งแยกเป็นสองวรรค ซึ่งมำิรำ 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำบอำณำจักรไทย พุทธศักรำบ 2492 บัญญัิกว่ำ
(อภกบัย กู้เมือง, ม.ป.ป., น. 2-5)
“พระมหำกษัิรกย์ทรงไว้ซึ่งพระรำบอำนำจในกำรประกำศใบ้กฎอัยยกำรศึก ิำมลักษณะ
และวกธีกำริำมกฎหมำยว่ำด้วยกฎอัยยกำรศึก
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ในกรณีที่มีควำมจำเป็นิ้องประกำศใบ้กฎอัยยกำรศึกเฉพำะแห่งเป็นกำรรีบด่วน เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยทหำรย่อมกระทำได้ิำมกฎหมำยว่ำด้วยกฎอัยยกำรศึก”
จำกนั้นรัฐธรรมนู ญฉบับิ่อ ๆ มำจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งรำบอำณำจักรไทย พุทธศักรำบ 2560 ได้ มี
กำริัดถ้อยคำว่ำ “ิำมลักษณะและวกธีกำริำมกฎหมำยว่ำด้วยกฎอัยยกำรศึก” ออก แิ่ยังคงมีเนื้อหำลักษณะ
เดียวกัน ิำมที่ปรำกฏในมำิรำ 176 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำบอำณำจักรไทย พุทธศักรำบ 2560 บัญญัิกว่ำ
“พระมหำกษั ิ รก ย์ ท รงไว้ ซึ่ ง พระรำบอ ำนำจในกำรประกำศใบ้ แ ละเลก ก ใบ้ ก ฎอั ย กำรศึ ก
ในกรณีที่มีควำมจำเป็นิ้องประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกเฉพำะแห่งเป็นกำรรีบด่วน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรย่อมกระทำได้
ิำมกฎหมำยว่ำด้วยกฎอัยกำรศึก”
4. สาระสาคัญของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และฉบับแก้ไข
4.1 ผู้มีอำนำจในกำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึก
พระรำบบัญญัิกกฎอัยกำรศึก พระพุทธศักรำบ 2457 กำหนดผู้มีอำนำจในกำรประกำศใบ้
กฎอัยกำรศึกไว้ ดังนี้
4.1.1 พระรำบอำนำจของพระมหำกษัิรกย์
พระมหำกษัิรกย์จะประกำศพระบรมรำบโองกำรให้ใบ้กฎอัยกำรศึก ทุกมำิรำหรือ
บำงมำิรำ หรือข้อควำมส่วนใดส่วนหนึ่งของมำิรำ ิลอดจนกำหนดเงื่อนไขแห่งกำรบังคับใบ้บทบัญญัิกนั้น
บังคับในส่ วนหนึ่งส่วนใดของรำบอำณำจักรหรือิลอดทั่วรำบอำณำจักร ิ่อเมื่อเวลำมีเหิุจำเป็นเพื่อรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยปรำศจำกภัยซึ่งจะมีมำจำกภำยนอกหรือภำยในรำบอำณำจักร และถ้ำได้ประกำศใบ้เมื่อใด
หรือ ณ ที่ใดแล้ว บรรดำข้อควำมในพระรำบบัญญัิกหรือบทกฎหมำยใด ๆ ซึ่งขัดกับควำมของกฎอัยกำรศึก
ที่ให้ใบ้บังคับิ้องระงับและใบ้บทบัญญัิกของกฎอัยกำรศึกที่ให้ใบ้บังคับนั้นแทน
4.1.2 ผู้บังคับบัญบำทหำร
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ บำทหำรที่ มี ก ำลั ง อยู่ ใิ้ บั ง คั บ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ หนึ่ ง กองพั น หรื อ เป็ น
ผู้บั งคับ บั ญบำในป้ อมหรื อที่มั่น อย่ ำงใด ๆ ของทหำร มีอำนำจประกำศใบ้ก ฎอัยกำรศึกเมื่อมีสงครำมหรื อ
จลำจลขึ้น ณ แห่ งใดโดยให้ ป ระกำศใบ้กฎอัยกำรศึกได้เฉพำะในเขิอำนำจหน้ ำที่ของกองทหำรนั้น และ
รำยงำนให้รัฐบำลทรำบโดยเร็ว
4.2 กรอบกำรใบ้อำนำจิำมกฎอัยกำรศึก
เมื่อได้มีกำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกแล้ว เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรจะมีอำนำจหน้ำที่ิำมพระรำบบัญญัิก
กฎอัยกำรศึก สรุปได้ ดังนี้
4.2.1 ในเขิทีป่ ระกำศใบ้กฎอัยกำรศึกให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรมีอำนำจเหนือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพลเรือน
ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรยุทธ กำรระงับ ปรำบปรำม หรือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพลเรือน
ิ้องปฏกบัิกิำมควำมิ้องกำรของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำร
4.2.2 ในเขิที่ประกำศใบ้กฎอัยกำรศึก ศำลพลเรือนคงมีอำนำจพกจำรณำคดีได้อย่ำงปกิก
เว้นแิ่คดีที่อยู่ในอำนำจของศำลอำญำศึก และผู้มีอำนำจประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกมีอำนำจประกำศให้ศำลทหำร
พกจำรณำพกพำกษำคดีอำญำ ซึ่งกระทำผกดขึ้นในเขิที่ประกำศใบ้กฎอั ยกำรศึกและในระหว่ำงที่ใบ้กฎอัยกำรศึก
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ิำมที่ระบุไว้ในบัญบีิ่อท้ำยพระรำบบัญญัิกกฎอัยกำรศึกนี้ทุกข้อหรือแิ่บำงข้อ และหรือบำงส่วนของข้อใดข้อหนึ่ง
ทั้งมีอำนำจในกำรแก้ไขเพก่มเิกม หรือยกเลกกประกำศดังกล่ำวนั้นด้วย และถ้ำคดีอำญำใดที่เกกดขึ้นในเขิที่ประกำศ
กฎอัยกำรศึกมีเหิุพกเศษเกี่ยวกับควำมมั่นคงของประเทศ หรือควำมสงบเรียบร้อยของประบำบน ผู้บัญบำกำรทหำร
สูงสุดจะสั่งให้พกจำรณำพกพำกษำคดีอำญำนั้นในศำลทหำรก็ได
4.2.3 ในเขิที่ประกำศใบ้กฎอัยกำรศึก เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรมีอำนำจเิ็มในกำรดำเนกนกำร ดังนี้
1) อำนำจตรวจค้น โดยมีอำนำจที่จะิรวจค้นบรรดำสก่งซึ่งจะเกณฑ์ หรือิ้องห้ำม หรือ
ิ้องยึด หรือจะิ้องเข้ำอำศัย หรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่บอบด้วยกฎหมำย ทั้งมีอำนำจที่จะิรวจค้นได้ไม่ว่ำ
ที่ิัวบุคคล ในยำนพำหนะ เคหะสถำน สก่งปลูกสร้ำง หรือที่ใด ๆ และไม่ว่ำเวลำใด ๆ ทั้งสก้น รวมถึงกำริรวจ
ข่ำวสำร จดหมำย โทรเลข หีบ ห่อ หรือสก่งอื่นใดที่ส่งหรือมีไปมำถึงกันในเขิที่ประกำศใบ้กฎอัยกำรศึก และ
ิรวจหนังสือ สก่งพกมพ์ หนังสือพกมพ์ ภำพโฆษณำ บทหรือคำประพันธ์
2) อำนำจกำรเกณฑ์ โดยมีอำนำจที่ จะเกณฑ์ พ ลเมืองให้ บ่วยกำลั งทหำรในกกจกำร
ซึ่งเนื่องในกำรป้องกันพระรำบอำณำจักรหรือบ่วยเหลือเกื้อหนุนรำบกำรทหำรทุกอย่ำงทุกประกำรรวมไปถึง
กำรเกณฑ์ยวดยำน สัิว์พำหนะ เสบียงอำหำร เครื่องศำิรำวุธ และเครื่องมือเครื่องใบ้ิ่ำง ๆ จำกบุคคลหรือ
บรกษัทใด ๆ ซึ่งรำบกำรทหำรจะิ้องใบ้เป็นกำลังในเวลำนั้นทุกอย่ำง
3) อำนำจห้ำม โดยมีอำนำจที่จะห้ำมมั่วสุมประบุมกัน ห้ำมออก จำหน่ำย จ่ำยหรือ
แจก ซึ่งหนังสือ สก่งพกมพ์ หนังสือพกมพ์ ภำพบทหรือคำประพันธ์ ห้ำมโฆษณำ แสดงมหรสพ รับหรือส่งซึ่งวกทยุ
วกทยุกระจำยเสียง หรือวกทยุโทรทัศน์ ห้ำมใบ้ทำงสำธำรณะเพื่อกำรจรำจรไม่ว่ำจะเป็นทำงบกทำงน้ำ หรือทำง
อำกำศ รวมถึงทำงรถไฟและทำงรถรำงที่มีรถเดกนด้วย ห้ำมมีหรือใบ้เครื่องมือสื่อสำรหรืออำวุธ เครื่องอุปกรณ์
ของอำวุธ และเคมีภัณฑ์หรือสก่งอื่นใดที่มีคุณสมบัิกทำให้เกกดอันิรำยแก่บุคคล สัิว์ พืบ หรือ ทรัพย์สกน หรือที่
อำจนำไปใบ้ทำเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสก่งอื่นใดที่มีคุณสมบัิกดังกล่ำวได้ ห้ำมบุคคลออกนอกเคหะสถำนภำยในระหว่ำง
ระยะเวลำที่กำหนด ห้ำมบุคคลเข้ำไปหรืออำศัยอยู่ในเขิท้องที่ใดซึ่งเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรเห็นว่ำเป็นกำรจำเป็น
เพื่อกำรยุทธ กำรระงับปรำบปรำม หรือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและเมื่อได้ประกำศห้ำมเมื่อใดแล้ว ให้ผู้
ซึ่งอำศัยอยู่ในเขินั้นออกไปจำกเขินั้นภำยในกำหนดเวลำที่ได้ประกำศกำหนด และห้ำมบุคคลกระทำหรือมี
ซึ่งกกจกำรหรือสก่งอื่นใดได้ิำมที่รัฐมนิรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมได้กำหนดไว้ว่ำควริ้องห้ำมใน เวลำที่ได้มี
กำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึก
4) อำนำจยึด โดยมีอำนำจที่จะยึดบรรดำสก่งซึ่งกล่ำวไว้ ิำม 1)-3) ถ้ำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำร
เห็นเป็นกำรจำเป็น จะยึดไว้บั่วครำวเพื่อมกให้เป็นประโยบน์แก่รำบศัิรู หรือเพื่อเป็นประโยบน์แก่รำบกำรทหำร
5) อำนำจเข้ำอำศัย โดยมีอำนำจที่จะเข้ำอำศัยที่ใด ๆ ซึ่งรำบกำรทหำรเห็นจำเป็นจะใบ้
เป็นประโยบน์ในรำบกำรทหำร
6) อำนำจทำลำยหรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ โดยให้มีอำนำจกระทำได้ ถ้ำกำรสงครำม
หรือรบสู้เป็น รองรำบศัิรู มีอำนำจที่จ ะเผำบ้ำน และสก่งซึ่งเห็นว่ำ เป็นกำลังแก่รำบศัิรู เมื่อกรมกองทหำร
ถอยไปแล้ ว หรือ แม้ว่ำสก่ งใด ๆ อยู่ ในที่ ซึ่งกีดกั นกำรสู้ รบก็ ทำลำยได้ทั้ งสก้ น อี กทั้ งมี อำนำจที่ จะสร้ำงที่ มั่ น
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หรือดัดแปลงภู มกประเทศหรือหมู่บ้ ำน เมือง สำหรับกำริ่อสู้รำบศัิรู หรือเิรียมกำรป้องกันรักษำ ิำมควำม
เห็นบอบของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรได้ทุกอย่ำง
7) อำนำจขับไล่ โดยมีอำนำจที่จะขับไล่ผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งไม่มีภูมกลำเนำอำศัยเป็นหลักฐำน
หรือเป็นผู้มำอำศัย ในิำบลนั้นบั่วครำว เมื่อมีควำมสงสัยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือจำเป็นแล้ว จะขับไล่ผู้นั้นให้
ออกไปจำกเมืองหรือิำบลนั้นได้
นอกจำกนี้ ในกรณี ที่ มี เหิุ อั น ควรสงสั ย ว่ ำ บุ ค คลใดจะเป็ น รำบศั ิ รู ห รื อ ได้ ฝ่ ำ ฝื น
ิ่อบทบัญญัิกของพระรำบบัญญัิกนี้ หรือิ่อคำสั่งของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำร เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรมีอำนำจกักิัว
บุคคลนั้นไว้เพื่อกำรสอบถำมหรือิำมควำมจำเป็นของทำงรำบกำรทหำรได้ แิ่ิ้องกักไว้ไม่เกกนกว่ำ 7 วัน
4.3 กำรเลกกใบ้กฎอัยกำรศึก
กำรที่จะเลกกใบ้กฎอัยกำรศึกแห่งใด จะเป็นไปได้ก็ิ่อเมื่อมีประกำศกระแสพระบรมรำบโองกำรเสมอ
4.4 กำรร้องขอค่ำเสียหำยหรือค่ำปรับจำกกำรปฏกบัิกกำริำมกฎอัยกำรศึก
บุ ค คลหรื อ บรก ษั ท ใด ๆ ที่ ได้ รับ ควำมเสี ย หำยเนื่ อ งจำกกำรปฏก บั ิก ก ำริำมกฎอั ย กำรศึ ก
ของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำร ไม่มีสกทธกเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ
5. การประกาศใช้กฎอัยการศึกในประเทศไทย
นั บ ิั้ งแิ่ ปี 2475 ถึ งปั จ จุ บั น ประเทศไทยได้ มี กำรประกำศใบ้ ก ฎอั ยกำรศึ ก จ ำนวน 15 ครั้ ง
(วรบัย แสนสีระ, 2553, น. 129-131 ; อภกบัย กู้เมือง, ม.ป.ป., น. 3-4 และ ประกำศกองทัพบก, 2557, น.1) ดังนี้
ครั้งที่ 1 ในสมัยพระยำพหลพลพยุหเสนำเป็นนำยกรัฐมนิรีและผู้บัญบำกำรทหำรบก ได้ประกำศใบ้
กฎอัยกำรศึกในพื้นที่จังหวัดทหำรบกกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ิุลำคม 2476 อันเนื่องมำจำกเหิุกำรณ์กบฏบวรเดบ
ครั้งที่ 2 พระบรมรำบโองกำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกในพื้นที่ 24 จังหวัด ได้แก่ เบียงรำย น่ำน
อุิรดกิถ์ เลย บัยภูมก อุดรธำนี หนองคำย ขอนแก่น นครพนม ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม สกลนคร นครรำบสีมำ
อุบลรำบธำนี ศรีสะเกษ สุรกนทร์ บุรีรัมย์ ปรำจีนบุรี ฉะเบกงเทรำ นครนำยก ระยอง บลบุรี จันทบุรี และิรำด
เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2484 อันเนื่องมำจำกเหิุกำรณ์สงครำมอกนโดจีน
ครั้งที่ 3 พระบรมรำบโองกำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกทั่วรำบอำณำจักร เมื่อวันที่ 10 ธันวำคม 2484
อันเนื่องมำจำกเหิุกำรณ์สงครำมเอเบียบูรพำในสมัยที่จอมพล ป. พกบูลสงครำมเป็นนำยกรัฐมนิรี
ครั้งที่ 4 พระบรมรำบโองกำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกในพื้นที่จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี
เมื่อวันที่ 30 มกถุนำยน 2494 อันเนื่องมำจำกเหิุกำรณ์กบฏแมนฮัิิันในสมัยที่จอมพล ป. พกบูลสงครำมเป็น
นำยกรัฐมนิรี
ครั้งที่ 5 พระบรมรำบโองกำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกทั่วรำบอำณำจักร เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2500
อันเนื่องมำจำกเหิุกำรณ์ที่จอมพล สฤษดก์ ธนะรับิ์ ทำกำรรัฐประหำรรัฐบำลของจอมพล ป. พกบูลสงครำม
ครั้งที่ 6 ประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกทั่วรำบอำณำจักร เมื่อวันที่ 20 ิุลำคม 2501 อันเนื่องมำจำก
เหิุกำรณ์จอมพล สฤษดก์ ธนะรับิ์ ทำกำรรัฐประหำรรัฐบำลที่มำจำกกำรเลือกิั้งในขณะนั้น
ครั้ งที่ 7 ประกำศคณะปฏก วั ิก ฉบั บ ที่ 2 ให้ ใบ้ ก ฎอั ย กำรศึ ก ทั่ ว รำบอำณำจั ก ร เมื่ อ วั น ที่ 17
พฤศจกกำยน 2514 อันเนื่องมำจำกเหิุกำรณ์จอมพล ถนอม กกิิกขจร ทำกำรรัฐประหำรยึดอำนำจินเอง
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ครั้งที่ 8 คำสั่งของคณะปฏกรูปกำรปกครองแผ่นดกน ฉบับที่ 1 ให้ใบ้กฎอัยกำรศึกทั่วรำบอำณำจักร
เมื่อวันที่ 6 ิุลำคม 2519 อันเนื่องมำจำกเหิุกำรณ์ที่พลเรือเอก สงัด บะลออยู่ ได้ดำเนกนกำรปฏกรูปกำรปกครองแผ่นดกน
ครั้งที่ 9 ประกำศของคณะปฏกวัิก ฉบับที่ 2 ให้คงใบ้กฎอัยกำรศึกิำมประกำศของคณะปฏกรูป
กำรปกครองแผ่น ดกน ฉบับที่ 1 อยู่ิ่อไป เมื่อวันที่ 20 ิุลำคม 2520 อันเนื่องมำจำกเหิุกำรณ์พลเรือเอก
สงัด บะลออยู่ ทำกำรรัฐประหำรรัฐบำลในขณะนั้น
ครั้งที่ 10 ประกำศคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งบำิก ฉบับที่ 4 เรื่อง กำรใบ้กฎอัยกำรศึ ก
ทั่วรำบอำณำจักร เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2534 อันเนื่องมำจำกเหิุกำรณ์ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ทำกำร
รัฐประหำรยึดอำนำจจำกรัฐบำลพลเอก บำิกบำย บุณหะวัณ
ครั้งที่ 11 ประกำศกองทัพภำคที่ 4 เรื่อง กำรใบ้กฎอัยกำรศึกในบำงเขิพื้นที่ของจังหวัดนรำธกวำส
เฉพำะอำเภอบำเจำะ อำเภอรื อเสำะ อำเภอิำกใบ อำเภอสุ ไหงปำดี อำเภอยี่งอ และอำเภอสุ ไหงโก-ลก
จังหวัดปัิิำนี เฉพำะอำเภอกะพ้อ และจังหวัดยะลำ เฉพำะอำเภอรำมัน เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2547
ครั้งที่ 12 ประกำศกองทัพภำคที่ 4 เรื่อง กำรใบ้กฎอัยกำรศึกในบำงเขิพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนรำธกวำส
อำเภอเมือง อำเภอควนโดน อำเภอละงู อำเภอท่ำแพ จังหวัดสิูล อำเภอเมือง อำเภอหนองจกก อำเภอยะหรก่ง
อำเภอมำยอ อำเภอยะรัง อำเภอแม่ล ำน อำเภอสำยบุรี อำเภอทุ่งยำงแดง อำเภอโคกโพธก์ อำเภอไม้แก่น
และอำเภอปะนำเระ จังหวัดปัิิำนี อำเภอเมือง และกก่งอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2547
ครั้งที่ 13 ประกำศคณะปฏกรูปกำรปกครองในระบอบประบำธกปไิยอันมีพระมหำกษัิรกย์ทรงเป็น
ประมุขให้ใบ้กฎอัยกำรศึกทั่วรำบอำณำจักร เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2549 อันเนื่องมำจำกเหิุกำรณ์พลเอก สนธก
บุญยรัิกลกน ทำกำรรัฐประหำรรัฐบำลพันิำรวจโท ทักษกณ บกนวัิร
ครั้งที่ 14 ประกำศกองทัพบก ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง กำรประกำศใบ้พระรำบบัญญัิกกฎอัยกำรศึก
เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2557 อันเนื่องมำจำกมีกลุ่มผู้บุมนุมทำงกำรเมืองหลำยกลุ่ม ได้ทำกำรบุมนุมประท้วง
ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร เขิปรกมณฑล ิลอดจนพื้นที่ิ่ำง ๆ ของประเทศ และมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้ำงสถำนกำรณ์
ควำมรุนแรงด้วยกำรใบ้อำวุธสงครำมิ่อประบำบน และสถำนที่สำคัญอย่ำงกว้ำงขวำง เป็นผลให้ประบำบนผู้บรกสุทธก์
เสียบีวกิ ได้รับบำดเจ็บ และเกกดควำมเสียหำยิ่อทรัพย์สกน
ครั้งที่ 15 ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งบำิก ฉบับที่ 2/2557 เรื่อง กำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึก
ทั่วรำบอำณำจักร โดยคณะรักษำควำมสงบแห่งบำิกได้ดำเนกนกำรเข้ำควบคุมอำนำจกำรปกครองประเทศ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2557
6. กฎอัยการศึกกรณีศึกษาของต่างประเทศ
ประเทศฝรั่งเศส
กฎอัยกำรศึกของประเทศฝรั่งเศสแิ่เดกมใบ้อยู่ 2 ฉบับ คือ 1) รัฐบัญญัิกว่ำด้วยกฎอัยกำรศึก ลงวันที่
9 สกงหำคม ค.ศ. 1849 (Loi du août 1894 sur l’ état de siege) และ 2) รัฐบัญญัิกว่ำด้วยกฎอัยกำรศึก ลงวันที่ 3
เมษำยน ค.ศ. 1878 (Loi du 3 avril relative à l’ état de siege) ิ่อมำรัฐธรรมนูญแห่งสำธำรณรัฐฝรั่งเศส
ค.ศ. 1958 ได้รับรองกฎอัยกำรศึกไว้ในมำิรำ 36 เพื่อสร้ำงควำมบอบธรรมทำงรัฐธรรมนูญ โดยมีบื่อเรียกเป็น
ภำษำฝรั่งเศสว่ำ “L’état de siege 1849” และเป็นิ้นแบบของกฎอัยกำรศึก ร.ศ. 126 ของประเทศไทย
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ประกอบกับได้มีกำรประกำศใบ้ประมวลกฎหมำยกำรป้องกันประเทศ (Code de la défense) ซึ่งออกโดยรัฐ
กำหนดว่ำด้วยกำรประกำศใบ้บังคับประมวลกฎหมำยกำรป้องกันประเทศ ลงวันที่ 20 ธันวำคม ค.ศ. 2004
(Ordonnance nº 2004-1374 du 20 Décembre 2004 relative à la partie législative du code de
la défense) จึ งส่ งผลให้ กฎหมำยระดับ พระรำบบัญ ญั ิกทั้งสองฉบับ เป็ นอันยกเลก ก ไปโดยปรกยำย ปั จจุบั น
กฎหมำยว่ำด้วยกฎอัยกำรศึกของประเทศฝรั่งเศส สำมำรถแบ่ง ได้เป็น 2 ระดับ คือ บทบัญญัิกของกฎหมำย
ในระดับรัฐธรรมนูญ และบทบัญญัิกของกฎหมำยในระดับประมวลกฎหมำยกำรป้องกันประเทศ (อภกบัย กู้เมือง,
ม.ป.ป., น. 8-9; นันทวัฒน์ บรมำนันท์, ม.ป.ป., น. 31-56)
1) บทบัญญัติของกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งสำธำรณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 (Fifth Republic) มำิรำ 16 ได้ให้อำนำจพกเศษ
แก่ประธำนำธกบดีในกำรแก้ไขปัญหำวกกฤิกำรณ์ของบำิกโดยมีสำระสำคัญสรุปควำมได้ว่ำ ในกรณีที่มีสถำนกำรณ์
ที่มีผลกระทบกระเทือนิ่อสถำบันแห่งสำธำรณรัฐ เอกรำบของบำิก บูรณภำพแห่งอำณำเขิของสำธำรณรัฐ
หรื อกำรบั งคับกำริำมพันธกรณี ระหว่ำงประเทศถูกคุกคำมอย่ำงร้ำยแรงและฉุกเฉกน ประธำนำธกบดีย่อมมี
อำนำจในกำรประกำศสถำนกำรณ์ ฉุกเฉกน ได้ แิ่จะิ้ องขอคำปรึกษำอย่ำงเป็น ทำงกำริ่อนำยกรัฐ มนิรี
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒกสภำ และคณะิุลำกำรรัฐธรรมนูญ โดยจะิ้องประกำศกำรใบ้มำิรกำร
ดังกล่ำวให้ประบำบนรับทรำบ และรัฐสภำไม่อำจถูกยุบสภำได้ในระหว่ำงกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉกน
ทั้งนี้ มำิรำ 36 กำหนดให้กำรประกำศกฎอัยกำรศึกจะิ้องกระทำโดยรัฐกฤษฎีกำโดยควำมเห็นบอบ
ของคณะรัฐมนิรี กำรขยำยระยะเวลำกำรใบ้กฎอัยกำรศึกเกกนกว่ำสกบสองวันจะิ้องได้รับควำมเห็นบอบจำกรัฐสภำ
2) บทบัญญัติของกฎหมายในระดับประมวลกฎหมายการป้องกันประเทศ
ในปัจจุบันบทบัญญัิกเกี่ยวกับกฎอัยกำรศึกได้ถูกบัญญัิกไว้ในประมวลกฎหมำยกำรป้องกันประเทศ
(Code de la défense) โดยมีสำระสำคัญสรุปควำมได้ว่ำ กำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกจะิ้องกระทำโดยิรำเป็น
รัฐกฤษฎีกำโดยควำมเห็นบอบของคณะรัฐมนิรี ซึ่งจะกระทำได้ก็แิ่ในกรณีที่กำลังจะเกกดภยันิรำยจำกสงครำม
จำกิ่ำงประเทศหรือจำกกำรกบฏโดยใบ้กำลังอำวุธเท่ำนั้น รัฐกฤษฎีกำดังกล่ำวจะิ้องกำหนดระยะเวลำกำรใบ้
บังคับและจะิ้องระบุท้องที่ที่จะให้กฎอัยกำรศึกมีผลใบ้บังคับด้วย ประกอบกับเมื่อได้มีกำรประกำศกฎอัยกำรศึกแล้ว
ให้ โ อนอ ำนำจหน้ ำ ที่ ในกำรรั ก ษำควำมสงบเรี ย บร้ อ ยของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ฝ่ ำ ยพลเรื อ นไปเป็ น อ ำนำจหน้ ำ ที่
ของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำร แิ่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพลเรือนยังคงใบ้อำนำจอื่นในส่วนที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรยังมกได้รับโอนไป
เมื่อได้มีกำรประกำศกฎอัยกำรขึ้นใบ้บังคับแล้วเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรจะมีอำนำจหน้ำที่ ดังิ่อไปนี้
- เข้ำิรวจค้นในเคหสถำนของประบำบนได้ทั้งกลำงวันและกลำงคืน
- สั่งให้ผู้พ้นโทษอำญำและผู้ที่ไม่มีภูมกลำเนำอยู่ในท้องที่ที่มีประกำศกฎอัยกำรศึกออกไปจำก
ท้องที่ดังกล่ำว
- สั่งให้ส่งมอบ ิรวจค้น ยึดอำวุธปืนและกระสุนปืน
- สั่งห้ำมกำรพกมพ์โฆษณำและกำรบุมนุมที่มีลักษณะเป็นกำรยั่วยุให้เกกดควำมไม่สงบเรียบร้อย
ของสังคม
อย่ ำงไรก็ ิำม แม้ ว่ำจะได้ มี กำรประกำศใบ้ กฎอัย กำรศึ กแิ่ ป ระบำบนยังคงมี สก ท ธกิ่ำง ๆ
ิำมรัฐธรรมนูญที่มกได้ถูกจำกัดิำมประกำศกฎอัยกำรศึก
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ประเทศอังกฤษ
กฎหมำยว่ำด้วยกฎอัยกำรศึกของประเทศอังกฤษแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) กฎอัยกำรศึก
ทีม่ กได้มีกำริรำเป็นกฎหมำยแิ่เป็นกำรใบ้อำนำจิำมสถำนกำรณ์ โดยอำศัยหลักกำรใบ้กำลังพอสมควรแก่เหิุ
ซึ่งเกกดขึ้นจำกคำพกพำกษำของศำล ทั้งนี้ ควำมหมำยของกฎอัยกำรศึกิำมควำมหมำยของประเทศอังกฤษ
หมำยถึง กำรปกครองประเทศบั่วครำวหรือส่วนหนึ่งของประเทศ โดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรเข้ำมำแทนที่ กำรใบ้
กฎหมำยธรรมดำ เพื่อให้เป็นไปิำมพระบรมรำบโองกำรหรือประกำศของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำร และเมื่อได้
ประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกแล้วทุกครั้ง จะิ้องออกกฎหมำยเพื่อปลดเปลื้องควำมรับผกดจำกกำรกระทำระหว่ำง
กำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกนั้น และ 2) เป็นกฎหมำยเฉพำะเรื่อง แม้จะมกได้เป็นกำรบัญญัิกเพื่ อรองรับกำร
ประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกโดยิรง แิ่เนื้อหำของบทบัญญัิกในกฎหมำยฉบับนี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่ำงยก่ง
นั่นคือ พระรำบบัญญัิกกำรบรกหำรรำบกำรพลเรือนในบำงสถำนกำรณ์ ค.ศ. 2004 ซึ่งพระรำบกนีแห่งประเทศ
อังกฤษ ทรงลงพระปรมำภกไธยเมื่อวันที่ 18 พฤศจกกำยน 2004 กฎหมำยฉบับนี้มีควำมมุ่งหมำยที่จะบูรณำกำร
พระรำบบั ญญัิกกำรป้องกันพลเรือน ค.ศ. 1948 (Civil Protection Act 1948) กับพระรำบบัญญัิกอำนำจฉุกเฉกน
ค.ศ. 1920 (Emergency Powers Act 1920) เข้ำด้วยกัน เพื่อวำงหลักเกณฑ์ที่บัดเจนเกี่ยวกับกำรบรกหำรรำบกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉกน ซึ่งมีรำยละเอียดที่สำคัญโดยสังเขป ดังนี้
ก. อำนำจในสถำนกำรณ์ฉุกเฉกน
พระรำบบัญญัิกนี้กำหนดให้ฝ่ำยบรกหำรมีอำนำจในกำรออกระเบียบเพื่อใบ้บังคับเป็นกฎหมำย
ในระหว่ำงเวลำที่เกกดสถำนกำรณ์ฉุกเฉกน โดยจะนำมำใบ้เฉพำะในกำรบรกหำรรำบกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉกนที่มี
ควำมรุนแรงมำกเท่ำนั้น ทั้งนี้ ฝ่ำยบรกหำริ้องิรำระเบียบิำมพระรำบบัญญัิกนี้เป็นกฎหมำยลำยลักษณ์อักษร
(Order in council)
ข. เงื่อนไขกำรใบ้อำนำจ
ฝ่ำยบรกห ำรจะใบ้อำนำจออกระเบียบเพื่อใบ้ในสถำนกำรณ์ ฉุกเฉก นได้ก็ิ่อเมื่อมีข้อเท็จจรกง
ว่ำเกกดหรือกำลังจะเกกดซึ่งอันิรำยร้ำยแรงิ่อบีวกิควำมเป็นอยู่ของประบำบนหรือควำมมั่นคงของประเทศ
และกำรออกระเบียบฉุกเฉกนเป็นควำมจำเป็นเร่งด่วนเพื่อระงับเหิุกำรณ์ร้ำยแรงดังกล่ำว ทั้งนี้ ระเบียบที่ออกมำนั้น
ิ้องมีควำมได้สัดส่วนกับควำมร้ำยแรงของสถำนกำรณ์ฉุกเฉกนที่เป็นสำเหิุแห่งกำรออกระเบียบนี้ และเมื่อ
ประกำศใบ้ ร ะเบี ย บนี้ แ ล้ ว รั ฐ บำลิ้ อ งน ำระเบี ย บดั ง กล่ ำ วเสนอิ่ อ รั ฐ สภำเพื่ อ พก จ ำรณำในโอกำสแรก
รัฐสภำอำจแก้ไขเพก่มเิกมระเบียบดังกล่ำวได้ แิ่ิ้องให้ควำมเห็นบอบภำยใน 7 วันนับแิ่วันที่เสนอระเบียบ
เมื่อพ้นระยะเวลำ 7 วันแล้วรัฐสภำยังไม่ให้ควำมเห็นบอบให้ถือว่ำระเบียบนั้นจะเป็นอันิกไป
ค. กำริรวจสอบกำรใบ้อำนำจรัฐ
นำยกรัฐมนิรี (Senior Minister of the Crown) ิ้องเสนอกำรใบ้อำนำจพกเศษิำมกฎหมำย
ฉบับนี้ เพื่อให้รัฐสภำ (House of Parliament) ทำหน้ำที่ในกำริรวจสอบกำรออกกฎ หรือคำสั่งของิน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมรกกำมีกฎหมำยสำหรับใบ้ในยำมที่ประเทศเกกดภำวะสงครำมหรือสถำนกำรณ์
บ้ ำนเมืองอยู่ในภำวะไม่ป กิก โดยในกรณี ที่ มีเหิุควำมไม่ส งบอันกระทบิ่อควำมมั่นคง เกกดภำวะสงครำม
สงครำมกลำงเมือง กำรจลำจล กำรก่อกำรร้ำย หรือสถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบิ่อควำมสงบเรียบร้อย และควำมมั่นคง
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ของประเทศ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่อำจใบ้อำนำจที่มีอยู่ิำมกฎหมำยปกิกในกำรแก้ไขปัญหำหรือไม่สำมำรถรับมือ
กับสถำนกำรณ์ร้ำยแรงได้อย่ำงทันท่วงทีและมีประสกทธกภำพ ประธำนำธกบดีแห่งสหรัฐอเมรกกำ มีอำนำจที่เรียกว่ำ
“อำนำจโดยปรกยำย (IMPLIED POWERS)” ที่จะนำมำใบ้ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ร้ำยแรงที่เกกดขึ้นได้ ซึ่งอำนำจพกเศษ
ดังกล่ำวได้รวมถึงอำนำจในกำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกและอำนำจในกำรประกำศใบ้สถำนกำรณ์ฉุกเฉกน
ในอดีิที่ผ่ำนมำสหรัฐอเมรกกำได้มีกำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกในเหิุกำรณ์สำคัญหลำยครั้ง
ด้วยกัน เบ่น กำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกในสถำนกำรณ์สงครำมกลำงเมืองใน ค.ศ.1861-1865 (พ.ศ. 24042408) กำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกในเหิุกำรณ์ ที่ญี่ปุ่นใบ้กำลังทำงอำกำศเข้ำโจมิีฐำนทัพเรือที่อ่ำวเพกร์ล
(PEARL HARBOUR) ในรั ฐ ฮำวำยของสหรั ฐ อเมรกก ำ เมื่ อ วัน ที่ 7 ธั น วำคม ค.ศ. 1941 (พ.ศ. 2484) รวมทั้ ง
กำรประกำศใบ้ กฎอั ยกำรศึ กในเหิุ กำรณ์ ส งครำมกลำงเมื องและกำรจลำจลซึ่ งเกก ดขึ้ น ที่ รั ฐโรดไอร์ แลนด์
ใน ค.ศ. 1942 (พ.ศ. 2485) จนกระทั่งเมื่อสงครำมโลกครั้งที่สองสก้นสุดลงกฎอัยกำรศึกจึงถูกยกเลกกไป
ิ่อมำสหรัฐอเมรกกำได้ทำกำรพั ฒนำกฎหมำยด้ำนควำมมั่นคงขึ้นใหม่ เพื่อใบ้ในสถำนกำรณ์
ที่เป็นภัยร้ำยแรงซึ่งจะกระทบิ่อควำมมั่นคงของประเทศ โดยกำหนดให้มีกระบวนกำรในกำรควบคุมและป้องกัน
ไม่ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ ำยทหำรใบ้อำนำจิำมกฎอัยกำรศึกเกกน สมควรแก่เหิุ จึงได้มีกำริรำกฎหมำยเกี่ยวกั บ
กำริ่ อ ิ้ ำ นสงครำม (U.S.C. TITLE 50 WAR AND NATIONAL DEFENSE) ขึ้ น ใบ้ บั งคั บ กฎหมำยดั งกล่ ำ ว
ได้กำหนดให้ประธำนำธกบดีแห่งสหรัฐอเมรกกำเป็นผู้มีอำนำจประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉกนแห่งบำิกในกรณีที่เกกด
สถำนกำรณ์กำรก่อกำรร้ำยขึ้น ซึ่งมีผลกระทบิ่อควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคงของประเทศ โดยิ้องได้รับ
ควำมยกนยอมจำกสภำคองเกรส ในกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉกนแห่งบำิก และสำมำรถประกำศทั่วทั้งประเทศหรือ
กำรประกำศเฉพำะในบำงพื้นที่โดยกำรพกมพ์คำประกำศเผยแพร่ในเอกสำรหรือบันทึกรำบกำรที่เรียกว่ำ “เฟดเดอเรกล
รี จก สเิอร์ ” (FEDERAL REGISTER (PUBLICATION IN FEDERAL REGISTER)) เมื่ อได้ มี กำรประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉกนแห่งบำิกแล้ว ประธำนำธกบดีแห่งสหรัฐอเมรกกำมีอำนำจในกำรประกำศกฎอัยกำรศึก (Declare Martial Law)
มีอำนำจควบคุมบังคับบัญบำกองทัพ มีอำนำจจำกัดกำรเดกนทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศของบุคคลที่อำจเป็นภัย
ิ่อควำมมั่นคง มีอำนำจออกกฎที่เป็ นกำรจำกัดสกทธกและเสรีภำพบำงประกำรของบุคคล รวมทั้งมีอำนำจสั่งกำร
ให้จับกุมบุคคลได้โดยไม่ิ้องมีหมำยจับ มีอำนำจระงับกำรพกมพ์และกำรโฆษณำที่เห็นว่ำเป็นภัยิ่อควำมมั่นคง
ของประเทศหรือในขณะที่ประเทศอยู่ในภำวะสงครำม (สรำวุฒก บลออยู่, (ม.ป.ป.), น. 8-9; ศูนย์ศึกษำยุทธศำสิร์
สถำบันวกบำกำรป้องกันประเทศ, 2554, น. 18; กฎหมำยเกี่ยวกับควำมมั่นคงของิ่ำงประเทศ, ม.ป.ป., น. 63-64)
ประเทศเกาหลีใต้
รัฐธรรมนูญของประเทศเกำหลีใิ้บัญญัิกให้ประธำนำธกบดีมีอำนำจในกำรประกำศภำวะฉุกเฉกน
ิำมบทบัญญัิกแห่งกฎหมำย ซึ่งภำวะฉุกเฉกน นั้นอำจเป็นกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉกนหรือกฎอัยกำรศึก
ในยำมสงครำม เกก ด ภั ย พก บั ิก หรื อ เหิุ ฉุ ก เฉก น ที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น และมี ค วำมจ ำเป็ น ิ้ อ งใบ้ ก ำลั งทหำร
หรื อ มี ค วำมจ ำเป็ น ที่ จ ะิ้ อ งรั ก ษำไว้ ซึ่ ง ควำมสงบเรี ย บร้ อ ยและควำมมั่ น คงให้ เกก ด ขึ้ น ภำยในประเทศ
(รัฐธรรมนูญสำธำรณรัฐเกำหลี (ฉบับ พ.ศ. 2531), 2558, น. 1-20)
กฎอัยกำรศึกของประเทศเกำหลีใิ้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) กฎอัยกำรศึกภำวะฉุกเฉกน (EMERGENCY MARTIAL LAW) ประกำศเพื่อปฏกบัิกิำมควำมจำเป็น
ทำงทหำร หรือเพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสำธำรณะในสถำนกำรณ์สงครำม สถำนกำรณ์ฉุกเฉกน กำรเกกด
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จลำจลหรือ ในกรณีที ่ป รำกฏว่ำ ก่อ ให้เ กกด ควำมยำกล ำบำกในกำรปฏกบ ัิ กห น้ำ ที ่ส ่ว นกำรปกครองและ
กำรดำเนกนคดี จนก่อให้เกกดควำมวุ่นวำยอย่ำงรุนแรงิ่อควำมสงบเรียบร้อยทำงสังคม
2) กฎอัยกำรศึกภำวะควำมมั่นคง (SECURITY STATUS MARTAL LAW) ประกำศเพื่อรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยของสำธำรณะในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐไม่สำมำรถให้ควำมมั่นคงด้ำนควำมสงบของสำธำรณะได้
จนก่อให้เกกดควำมวุ่นวำยิ่อควำมสงบเรียบร้อยทำงสังคม ทั้งนี้ กำรประกำศกฎอัยกำรศึกนั้น ประธำนำธกบดี
จะิ้องระบุเหิุผล ประเภทของกฎอัยกำรศึก วันที่บังคับใบ้ พื้นที่บังคับใบ้ และแิ่งิั้งผู้บัญบำกำรกฎอัยกำรศึก
เมื่อประกำศกฎอัยกำรศึกแล้ว ประธำนำธกบดีิ้องรำยงำนิ่อรัฐสภำโดยเร็วที่สุดและหำกอยู่ระหว่ำงปิ ดสมัย
ประบุมรัฐสภำ ประธำนำธกบดีจะิ้องเรียกประบุมรัฐสภำโดยเร็วที่สุด เพื่อแจ้งเรื่องกำรประกำศกฎอัยกำรศึก
ให้ รั ฐ สภำทรำบ หำกที่ ป ระบุ ม รั ฐ สภำลงมิก ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเกก น กึ่ ง หนึ่ ง ของสมำบก ก ทั้ ง หมดให้ ย กเลก ก
กำรประกำศกฎอัยกำรศึก ประธำนำธกบดีิ้องประกำศยกเลกกกฎอัยกำรศึกนั้นโดยมกบักบ้ำ
เมื่อมีกำรประกำศกฎอัยกำรศึก เจ้ำหน้ำที่รัฐสำมำรถใบ้อำนำจได้ ดังนี้
1. ผู ้บ ัญ บำกำรกฎอัย กำรศึก มีอำนำจเข้ำควบคุม ดูแ ลกำรดำเนกน กำรทำงปกครองและ
กำรดำเนกนคดีในพื้นทีท่ ี่บังคับใบ้กฎอัยกำรศึก
2. ในพื้นที่บังคับใบ้กฎอัยกำรศึกในภำวะฉุกเฉกน เมื่อผู้บัญบำกำรกฎอัยกำรศึกมีควำมจำเป็น
ทำงทหำร สำมำรถกำหนดมำิรกำรพกเศษในกำรจับกุม กักขัง รกบทรัพย์สกน ค้น เข้ำพักอำศัย ย้ำย รวมถึงควบคุม
สื่อสำรมวลบน สก่งพกมพ์เผยแพร่ กำรประบุม สมำคม หรือกำรรวมกลุ่มทำกกจกรรมิ่ำง ๆ
3. ในพื้นที่บังคับใบ้กฎอัยกำรศึก ในภำวะฉุกเฉกน ผู้บัญบำกำรกฎอัยกำรศึก มีอำนำจในกำร
เกณฑ์หรือระดมพลได้ิำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำย และในกรณีที่จำเป็น ผู้บัญบำกำรกฎอัยกำรศึกมีอำนำจในกำร
สั่งสืบสวน และห้ำมส่งออกสก่งของที่จะเิรียมใบ้เป็นอำวุธ
4. ในพื้นที่บังคับใบ้กฎอัยกำรศึก กรณีที่ไม่สำมำรถกระทำกำรหลีกเลี่ยงทำงยุทธศำสิร์ได้นั้น
ผู้บั ญบำกำรกฎอัยกำรศึกมีอำนำจในกำรทำลำย หรือเผำทรัพย์สกนของประบำบนได้ โดยิ้องแจ้งถึงเหิุผล
ิ่อ หน่ ว ยงำนรั ฐ ที่ มี เขิรั บ ผก ดบอบ และเจ้ ำของทรัพ ย์ นั้ น ๆ ก่ อน ทั้ งนี้ กำรเผำท ำลำยิ้ อ งท ำกำรบดเบย
ค่ำสกนไหมให้แก่เจ้ำของทรัพย์ เว้นแิ่เป็นควำมเสียหำยที่เกกดจำกสงครำม
สำหรับในพื้นที่บังคับใบ้กฎอัยกำรศึกในภำวะฉุกเฉกน ศำลทหำรมีอำนำจพกจำรณำพกพำกษำคดี
ได้เบ็ ด เสร็จ ในศำลเดีย วในคดีที่ท หำรหรื อเจ้ำหน้ำที่กลำโหม พลเรือน กระทำผกดทำงอำญำ คดีที่เกี่ยวกับ
กำรจำรกรรมควำมลับทำงทหำร ควำมผกดทำงอำญำิำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยเกี่ยวกับกำรยืนยำม ด่ำนิรวจ
กำรจัดหำอำหำรที่มีอันิรำยและเบลยศึก และเมื่อมีกำรประกำศยกเลกกกฎอัยกำรศึก อำนำจในกำรปกครอง
รวมถึงกำรดำเนกนคดีิ่ำง ๆ กลับสู่สภำวะปกิก และให้อำนำจในกำรพกจำรณำคดีให้กลับไปอยู่ภำยใิ้ศำลยุิกธรรม
เว้นแิ่ประธำนำธกบดีเห็นถึงควำมจำเป็ นให้ศำลทหำรยังคงอำนำจพกจำรณำคดีโดยมีกำหนด 1 เดือน (นกฐกณี
ทองแท้, 2557, น. 110-112)
ข้อสังเกต
จำกกำรศึกษำกฎอัยกำรศึกของประเทศฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมรกกำ และประเทศ
เกำหลีใิ้ เปรียบเทียบกับกฎอัยกำรศึกของประเทศไทย จะเห็นได้ว่ำเนื้อหำสำระสำคัญของกฎหมำยมีลักษณะ
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ที่คล้ำยคลึ งกัน กล่ ำวคือ กฎอัยกำรศึกของแิ่ละประเทศจะประกำศใบ้ก็ิ่อเมื่อมีเหิุควำมรุนแรงกระทบ
ิ่อควำมมั่นคงของรัฐและควำมปลอดภัยสำธำรณะ เบ่น กรณีเกกดสงครำม กำรก่อกำรร้ำย หรือกำรจลำจล เป็นิ้น
โดยให้อำนำจเิ็มแก่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรเข้ำระงับ ยับยั้งเหิุ ส่วนผู้มีอำนำจในกำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกนั้น
อำจแิกิ่ำงกันไปิำมที่กฎหมำยของแิ่ละประเทศกำหนด แิ่ข้อแิกิ่ำงที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ศึกษำเห็นว่ำ
เป็นข้อควรพกจำรณำ คือ กระบวนกำริรวจสอบหรือถ่วงดุลฝ่ำยบรกหำรในกำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึก สำหรับ
กรณีของประเทศฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมรกกำ และประเทศเกำหลีใิ้ หลังจำกที่ได้มีกำรประกำศ
กฎอัยกำรศึกแล้ว กฎหมำยได้เปิดโอกำสให้รัฐสภำมีอำนำจในกำริรวจสอบฝ่ำยบรกห ำรในกำรประกำศใบ้
กฎอัยกำรศึกว่ำเป็นไปโดยบอบิำมที่กฎหมำยกำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งแิกิ่ำงกับกฎอัยกำรศึกของประเทศไทย
ที่กฎหมำยไม่ได้ให้อำนำจรัฐสภำในกำรถ่วงดุล ิรวจสอบฝ่ำยบรกหำรในกำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึก
7. ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎอัยการศึกในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กำรบังคับใบ้พระรำบบัญญัิกกฎอัยกำรศึก พระพุทธศักรำบ 2457 ในพื้นที่จังหวัดบำยแดนภำคใิ้
ถึงแม้จะมีควำมจำเป็นเพื่อให้อำนำจเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำร ปิดล้อม ิรวจค้น จับกุม และควบคุมิัว โดยไม่ิ้องมี
หมำยค้น หมำยจั บ และหมำยควบคุ ม ิัว จำกศำล เพื่ อ ให้ ก ำรสอบสวนและกำรด ำเนก น คดี เป็ น ไปอย่ำงมี
ประสกทธกภ ำพสูงสุด ก็ิำม แิ่ผลกระทบจำกกำรบังคับใบ้ กฎหมำยดังกล่ ำวที่ให้อำนำจเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำร
อย่ำงกว้ำงขวำง ซึ่งกำรใบ้อำนำจเบ่นว่ำนั้นอำจกระทบิ่อสกทธกเสรีภำพของประบำบนโดยไม่มีกำริรวจสอบ
จำกองค์กรอื่น ๆ แม้กระทั่งศำลหรือระบบิุลำกำรแิ่อย่ำงใด นอกจำกนี้ผู้ ที่ได้รับควำมเสียหำยเนื่องจำก
กำรปฏกบัิกกำริำมกฎอัยกำรศึกของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำร ไม่มีสกทธกเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสก้น
จำกรำยงำนสถำนกำรณ์สกทธกมนุษยบนในจังหวัดบำยแดนภำคใิ้ ประเทศไทย ประจำปี 2561
ของกลุ่มด้วยใจ ซึ่งทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เสี ยหำยจำกกำรถูกทรมำนโดยกำรสัมภำษณ์โดยิรง ระหว่ำงปี
2554-2561 พบว่ำ มีผู้เสียหำยจำกกำรถูกทรมำน จำนวน 123 คน แยกเป็นรำยปีได้ ดังนี้
ตาราง ข้อมูลผู้เสียหำยจำกกำรถูกทรมำน
ปี
จานวนผู้เสียหายจากการถูกทรมาน (คน)
2554
46
2555
ไม่พบข้อมูลในรำยงำน
2556
10
2557
15
2558
16
ปี
จานวนผู้เสียหายจากการถูกทรมาน (คน)
2559
11
2560
4
2561
21
ที่ม า: กลุ่ ม ด้ว ยใจ. (2561). รำยงำนสถำนกำรณ์ สก ทธกมนุ ษ ยบนในจังหวัด บำยแดนใิ้ ประเทศไทย 2561
สืบค้น จำก https://ilaw.or.th/sites/default/files/2018%20Duijai%20report.pdf
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นอกจำกนี้ อนุ กูล อำแวปู เิะ (2552) ประธำนศู น ย์ ทนำยควำมมุส ลก ม ประจ ำจังหวัดปั ิิำนี
ได้มีข้อสังเกิเกี่ยวกับกำรบังคับใบ้กฎหมำยพกเศษที่มีผลกระทบิ่อสกทธกเสรีภำพของประบำบนในสำมจังหวัด
บำยแดนภำคใิ้ สรุ ป ได้ ดั ง นี้ 1) ปั จ จุ บั น กฎหมำยพก เศษที่ ใบ้ บั ง คั บ ในสำมจั ง หวั ด บำยแดนภำคใิ้ คื อ
พระรำบบัญญัิกกฎอัยกำรศึก พระพุทธศักรำบ 2457 และพระรำบกำหนดกำรบรกหำรรำบกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉกน พ.ศ. 2548 ซึ่งกฎหมำยทั้งสองฉบับมีควำมมุ่งหมำยในกำรใบ้บังคับที่แิกิ่ำงกัน ซึ่งควรใบ้อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง แิ่ในทำงปฏกบัิกกลับปรำกฏว่ำเจ้ำหน้ำที่ใบ้กฎหมำยทั้งสองฉบับดังกล่ำวในกำรควบคุมิัวผู้ิ้องสงสัย
2) บุ ค คลที่ ถู ก จั บ กุ ม หรื อ ควบคุ มิั ว ิำมกฎหมำยพก เศษ ไม่ ว่ำจะเป็ น กฎอั ยกำรศึก หรือ พระรำบกำหนด
กำรบรก ห ำรรำบกำรในสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉก น เป็ น เพี ย งผู้ ิ้ อ งสงสั ย ไม่ ใบ่ ผู้ ก ระท ำควำมผก ด หรื อ ผู้ ิ้ อ งหำ
ิำมประมวลกฎหมำยวกธีพกจำรณำควำมอำญำ แิ่สก ทธกของบุคคลเหล่ ำนั้นถูกจำกัดยก่งกว่ำผู้ ิ้องหำ กล่ ำวคื อ
ไม่สำมำรถพบญำิกหรือทนำยควำมได้ ถูกจำกัดเวลำในกำรเยี่ยม มีกำรย้ำยสถำนที่เพื่อไม่ให้ญำิกทรำบถึง
สถำนที่ควบคุมิัว ถูกกดดันจำกกำรซักถำมโดยวกธีกำรทรมำน ซึ่งหลำยกรณีพบว่ำหำกไม่ให้ข้อมูลหรือไม่ทรำบ
ข้อเท็จจรกง หรือไม่ยอมรับข้อเท็จจรกงจำกกำรซักถำม ถื อว่ำไม่ให้ควำมร่วมมือ อำจมีกำรปฏกบัิกที่แิกิ่ำงกัน
กั บ ผู้ ที่ ให้ ข้ อ มู ล แม้ ข้ อ เท็ จ จรก งที่ ให้ ข้ อ มู ล แก่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ นั้ น ไม่ เป็ น ควำมจรก ง ก็ ิ ำม 3) บุ ค คลที่ ถู ก จั บ กุ ม
หรือควบคุมิัวิำมกฎหมำยพกเศษ จะิ้องเข้ำสู่ กระบวนกำรในกำรซักถำมข้อมูลโดยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งกระบวนกำรซักถำมดังกล่ำวเป็นกำรแสวงหำข้อมูลจำกผู้ิ้องสงสัยว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนกำร
ก่อ ควำมไม่ส งบ เพื ่อ เป็น แนวทำงในกำรหำิัว บุค คลที ่อ ยู่เบื ้อ งหลัง และเป็น แกนน ำในกำรปลุก ระดม
หรือยุยงส่งเสรกมให้ก่อ เหิุกำรณ์ควำมไม่สงบ ดังนั้น ผู้ที่ถูกจับกุมและควบคุมิัวดังกล่ำวจึงเปรียบเสมือนเป็น
แหล่ งข่ ำวของเจ้ ำหน้ ำที่ ฝ่ ำยควำมมั่ น คงในกำรที่ จ ะวกเครำะห์ ข้ อ มูล กำรสื บ สวนแสวงหำพยำนหลั ก ฐำน
และป้องกันเหิุกำรณ์ควำมไม่สงบที่จะเกกดขึ้นในอนำคิ ผลกำรซักถำมของผู้ที่ให้ข้อมูลรวมทั้งิัวบุคคลที่ให้ข้อมูล
ซึ่งเป็น แหล่งข่ำวจึงเป็ นควำมลับ ไม่ควรเปิดเผยไปให้แก่บุคคลภำยนอกทรำบ กระบวนกำรซักถำมจึงไม่ใบ่
กำรสอบสวนิำมประมวลกฎหมำยวก ธี พก จ ำรณำควำมอำญำ และผลกำรซั ก ถำมจึ ง ไม่ อ ำจที่ จ ะใบ้ เป็ น
พยำนหลักฐำนในบั้นพกจำรณำคดีของศำลได้ แิ่จำกกำรจับกุมและควบคุมิัวิำมกฎหมำยพกเศษกลับพบว่ำ
ในหลำยคดีได้นำผลกำรซักถำมมำเป็นพยำนหลักฐำนในกำรดำเนกนคดีกับผู้ถูกซักถำม 4) ในกรณีที่มีเหิุกำรณ์
เกกดขึ้นในหมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่ได้มีกำรปิดล้อมิรวจค้น และจับกุมบุคคลิ้องสงสัยิำมกฎหมำยพกเศษ บุ คคล
ที่ถูกควบคุมิัวบำงคนได้รับกำรปล่อยิัว บำงคนเจ้ำหน้ำที่ได้ดำเนกนคดีิำมประมวลกฎหมำยวกธีพกจำรณำ
ควำมอำญำ และบำงคนแยกไว้เพื่อกันเป็นพยำนโดยให้พนักงำนสอบสวนทำกำรสอบปำกคำเป็นพยำนิำมผล
กำรซักถำมที่จัดทำขึ้นในบั้นควบคุมิัวิำมกฎหมำยพกเศษ ส่งผลให้ผู้ที่ถูกจับกุมและควบคุมิัวซึ่งอยู่ในหมู่บ้ำน
เดียวกันมีกำรซัดทอดซึ่งกันและกัน ทำให้เกกดควำมหวำดระแวงในหมู่บ้ำน เกกดควำมไม่ไว้วำงใจซึ่งกันและกัน
5) บุคคลที่ถูกจับกุมหรือควบคุมิัวิำมกฎหมำยพกเศษภำยหลังที่ถูกปล่อยิัวไปแล้ว ไม่สำมำรถที่จะดำเนกน
บีวกิได้อย่ำงเป็ น ปกิกสุขเยี่ ยงคนทั่วไป กล่ ำวคือ หำกมีเหิุกำรณ์ เกกดขึ้นในหมู่บ้ำนเจ้ำหน้ำที่ก็จะมุ่งสงสั ย
ในบุ คคลเหล่ ำนั้ น ซึ่งเป็ น ปั ญ หำหนั กใจของผู้ ที่ ถูกใบ้กฎหมำยทั้ งที่ินเองไม่ได้มีส่ ว นเกี่ยวข้อง และอำจมี
กำรออกหมำยซ้ำแล้ วซ้ำเล่ำ นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ ำยควำมมั่นคงไม่ประสำนงำนในกำรเพกกถอนหมำยจับ
และในกรณีที่บุคคลเหล่ำนี้จะเดกนทำงไปิ่ำงประเทศจะพบว่ำถูกแบล๊คลกสิ์ (บัญบีดำ) ของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยิรวจ
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คนเข้ำเมือง และ 6) กำรออกหมำยจับโดยพนักงำนสอบสวนิำมประมวลกฎหมำยวกธีพกจำรณำควำมอำญำ
บุ ค คลที่ ถู ก ออกหมำยจั บ ิกเป็ น ผู้ ิ้ อ งหำิำมกฎหมำย เนื่ อ งจำกในหมำยจั บ ได้ ร ะบุ ข้ อ กล่ ำ วหำและ
ฐำนควำมผกดไว้ และพนักงำนสอบสวนมีพยำนหลักฐำนที่จะดำเนกนคดีิำมข้อกล่ำวหำได้ เมื่อจับบุคคลิำม
หมำยจับ แล้ว พนักงำนสอบสวนมีอำนำจในกำรควบคุม 48 บั่วโมง หำกกำรสอบสวนยังไม่เสร็จสก้น อำจยื่น
คำร้องขอฝำกขังิ่อศำล ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่จึงไม่มีอำนำจในกำรที่จะควบคุมิำมกฎหมำยพกเศษได้ แิ่เจ้ำหน้ำที่
ได้มีกำรใบ้อำนำจที่ไม่ถูกิ้องิำมกฎหมำย กล่ำวคือ ภำยหลังที่มีกำรจับกุมิำมหมำยจับแล้วแจ้งข้อกล่ำวหำ
ในบั้นยื่นคำร้องขอฝำกขังกลับนำิัวผู้ิ้องหำไปควบคุมิำมกฎหมำยพกเศษและเข้ำสู่กระบวนกำรซักถำม
จำกข้อสังเกิดังกล่ำวสอดคล้องกับรำยงำนกำรศึกษำเรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” ทำกำรศึกษำโดย กรกฎ ทองขะโบค (2557) พบว่ำ กำรใบ้กฎหมำยพกเศษในพื้นที่จังหวัด
บำยแดนภำคใิ้ โดยเฉพำะผลจำกกำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึก พระพุทธศักรำบ 2457 และพระรำบกำหนด
กำรบรกหำรรำบกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉกน พ.ศ. 2548 คือ 1) ภำคประบำบนยังมองว่ำเป็นกำรส่งเสรกมกำรใบ้
ควำมรุน แรงในกำรแก้ไขปั ญ หำ พนั กงำนเจ้ำหน้ ำที่ และผู้ มีอำนำจหน้ำที่เบ่นเดียวกับ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ิำมพระรำบบัญญัิกนี้ ไม่ิ้องรับผกดทั้งทำงแพ่งทำงอำญำ หรือทำงวกนัย เนื่องจำกกำรปฏกบัิกหน้ำที่ในกำรระงับ
หรือป้ องกัน กำรกระทำผก ดกฎหมำย หำกเป็นกำรกระทำที่สุ จรกิ ไม่เลื อกปฏก บัิกและไม่เกกนสมควรแก่เหิุ
หรือไม่เกกน กว่ำกรณี จำเป็ น ิำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผกดทำงละเมกดของเจ้ำหน้ำที่ หลั กกฎหมำยเบ่นนี้
อำจจะเป็นกำรให้ท้ำยหรือส่งเสรกมให้เจ้ำหน้ำที่ใบ้ควำมรุนแรงในกำรแก้ปัญหำได้ และ 2) เจ้ำหน้ำที่ที่ทำกำรจับกุม
คุมขัง สืบสวน สอบสวน โดยอ้ำงกฎหมำยพกเศษเพื่อหลีก เลี่ยงไม่ปฏกบัิกิำมกฎหมำยปกิก เบ่น อ้ำงว่ำ อำศัย
อำนำจิำมกฎอัยกำรศึกฯ หรือิำมพระรำบกำหนดบรกหำรรำบกำรในสถำนกำรณ์ ฉุกเฉกนฯ โดยแท้ที่จรกง แล้ ว
ถ้ำเป็นกำรปฏกบัิกหน้ำที่ในกำรป้องกันปรำบปรำมอำบญำกรรมิำมปกิกจะิ้องปฏกบัิกิำมกฎหมำยวกธีพกจำรณำ
ควำมอำญำ ไม่สำมำรถอ้ำงกฎหมำยพกเศษได้ และบำงกรณีคำร้องิ่อศำลเพื่อขอออกหมำยจับ หมำยค้น
จะบรรยำยคำร้องเกกนควำมเป็นจรกงเพื่อใบ้เป็นเรื่องควำมผกดิ่อควำมมั่นคง ทั้ง ๆ ที่บำงเรื่องเป็นอำบญำกรรมธรรมดำ
และสอดคล้องกับรำยงำนกำรศึกษำเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องสงสัย ตามพระราชบัญญัติ
กฎอั ยการศึก พระพุ ทธศั กราช 2457 และพระราชก าหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉุก เฉิ น
พ.ศ. 2548 : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้น ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ทำกำรศึกษำโดย ภกรมย์ นกลทัพ (2558)
พบว่ำ กำรควบคุมิัวผู้ิ้องสงสัยภำยใิ้กฎหมำยพกเศษในจังหวัดบำยแดนภำคใิ้ บุคคลที่ถูกจับหรือควบคุมิัว
เป็ นเพี ย งผู้ ิ้องสงสั ย ไม่ ใบ่ผู้ ก ระทำควำมผก ดหรือผู้ ิ้อ งหำิำมประมวลกฎหมำยวกธีพก จำรณำควำมอำญำ
แิ่ ป รำกฏว่ำ สกท ธกข องบุค คลเหล่ำนั ้น ยังถูก จำกัด โดยเฉพำะอย่ำงยก่งปัญ หำกำรจับ กุม โดยไม่มีห มำยจับ
กำรควบคุมิัว โดยไม่มีกำรแจ้งข้อหำ กำรคุมขังโดยไร้ห ลักเกณฑ์ ถูกกดดันจำกกำรซักถำมที่ไม่เหมำะสม
โดยวกธีทรมำนเพื่อให้รับ สำรภำพหรือให้ได้มำซึ่งข้อมูล กำรย่ำยีศักดก์ศรี หรือกำรปฏกบัิกอย่ำงไร้มนุษยธรรม
นอกจำกนี้จำกรำยงำนกำรศึกษำ เรื่อง “ระบบกฎหมายความมั่นคง: ข้อเสนอแนะสาหรับการปฏิรูปโครงสร้าง
และองค์กรในการใช้อานาจตามหลักธรรมาภิบาลภาคความมั่นคง” ทำกำรศึกษำโดย สรำวุธ ทับทอง และ
อรรถสกทธก์ พำนแก้ว (2558) พบว่ำ โครงสร้ำงและองค์กรในกำรใบ้อำนำจิำมกฎหมำยควำมมั่นคง 3 ฉบับ
(พระรำบบัญญัิกกฎอัยกำรศึก พ.ศ. 2457 พระรำบกำหนดกำรบรกหำรรำบกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉกน พ.ศ. 2548
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และพระรำบบัญ ญัิกกำรรักษำควำมมั่น คงภำยในรำบอำณำจัก ร พ.ศ. 2551) ถูก ออกแบบให้เป็น อำนำจ
อันเบ็ดเสร็จเด็ดขำดของรัฐบำลแิ่เพียงองค์กรเดียวโดยปรำศจำกกำรควบคุมทั้งในทำงกำรเมืองและทำงกฎหมำย
กล่ ำวคื อ กฎหมำยควำมมั่ นคงทั้ ง 3 ฉบั บได้ ิั ดมก ิก กำรมี ส่ วนร่วมของรัฐสภำส ำหรับกำริรวจสอบควบคุ ม
และถ่วงดุลกำรใบ้ดุลยพกนกจของรัฐบำลในกำรประกำศบังคับใบ้กฎหมำยควำมมั่นคงอย่ำงสก้นเบกง และในประเด็น
ของกระบวนกำรยุิกธรรมสำหรับกำรเยียวยำบรรดำควำมเสียหำยที่เกกดขึ้นจำกกำรบังคับใบ้กฎหมำยควำมมั่นคง
ได้ิัดขอบเขิอำนำจของศำลปกครองในส่วนดังกล่ำวออกไป
8. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎอัยการศึกในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จำกกำรที่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ รั ฐ ใบ้ อ ำนำจิำมพระรำบบั ญ ญั ิก ก ฎอั ย กำรศึ ก พระพุ ท ธศั ก รำบ 2457
ในกำรปิดล้อม ิรวจค้น จับกุม และควบคุมิัว โดยไม่ิ้องมีหมำยค้น หมำยจับ และหมำยควบคุมิัวจำกศำล
จนถูกวกจ ำรณ์ ว่ำมีกำรกระทำเกกน กว่ำเหิุ และกระทบิ่อสก ทธกมนุ ษยบนนั้ น จำกรำยงำนกำรศึกษำ รวมถึง
ข้อคกดเห็นของนักวกบำกำร และบทควำมทำงวกบำกำรได้มีข้อเสนอแนะิ่อกำรบังคับใบ้กฎอัยกำรศึก ในจังหวัด
บำยแดนภำคใิ้ อำทก
กรกฎ ทองขะโบค (2557) มีข้อเสนอแนะว่ำ ควรก ำหนดให้ ห น่ วยงำนใดหน่ วยงำนหนึ่ งเป็ น
เจ้ำภำพในกำรบรกหำรจัดกำรในกำรบังคับใบ้กฎหมำยิั้งแิ่เมื่อเกกดเหิุจนถึงกำรฟ้องคดีิ่อศำล ซึ่งปัจจุ บัน
แิ่ละหน่วยงำนยังทำงำนแยกส่วน
ภก ร มย์ นก ล ทั พ (2558) มี ข้ อ เสนอแนะให้ มี ก ำริรำกฎหมำยเป็ น กำรเฉพำะ โดยก ำหนดให้ มี
มำิรกำรและมำิรฐำนสอดคล้องิำมอนุสัญญำิ่อิ้ำนกำรทรมำนและกำรประิกบัิกหรือกำรลงโทษที่โหดร้ำย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดก์ศรี และข้อิกลงระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรทบทวนกฎหมำยพกเศษ
ด้ำนควำมมั่นคงและกำรบังคับใบ้เนื่องจำกกฎหมำยเหล่ำนี้เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่รัฐใบ้อำนำจเกกนกว่ำเหิุ
สรำวุ ธ ทั บ ทอง และ อรรถสก ท ธก์ พำนแก้ ว (2558) มี ข้ อ เสนอแนะว่ำสมควรให้ รัฐ สภำเข้ำมำ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งในกระบวนกำรส ำหรั บ กำรควบคุ ม และถ่ ว งดุ ล กำรใบ้ ดุ ล ยพก นก จ ของรั ฐ บำลเป็ น อย่ ำงน้ อ ย
ในกำรประกำศกฎอัยกำรศึก โดยอำจนำแนวทำงกำรประกำศกฎอัยกำรศึกิำมรัฐธรรมนูญแห่งรำบอำณำจักรไทย
พุทธศักรำบ 2517 มำเป็นรูปแบบ กล่ำวคือ กำหนดให้รัฐบำลสำมำรถประกำศกฎอัยกำรศึกได้ไม่เกกน 30 วัน
ในครั้งแรก และหำกมีควำมจำเป็นิ้องขยำยระยะเวลำกำรประกำศกฎอัยกำรศึก จะิ้องได้รับควำมเห็นบอบ
ของรัฐสภำ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งรำบอำณำจักรไทย พุทธศักรำบ 2517 มำิรำ 193 บัญญัิกว่ำ
“พระมหำกษัิรกย์ทรงไว้ซึ่งพระรำบอำนำจในกำรประกำศใบ้และเลกกใบ้กฎอัยกำรศึก ิำมลักษณะ
และวกธีกำริำมกฎหมำยว่ำด้วยกฎอัยกำรศึก
ในกรณี ที่ มี ค วำมจ ำเป็ น ิ้ อ งประกำศใบ้ ก ฎอั ย กำรศึ ก เฉพำะแห่ งเป็ น กำรรี บ ด่ ว น เจ้ ำ หน้ ำ ที่
ฝ่ำยทหำรย่อมกระทำได้ิำมกฎหมำยว่ำด้วยกฎอัยกำรศึก
กฎอัย กำรศึกิำมวรรคหนึ่ งและวรรคสอง จะมีผลใบ้บังคับเกกนสำมสก บวันได้อีกเป็นระยะเวลำ
เท่ำใด ิ้องได้รับควำมเห็นบอบของรัฐสภำ
ในระหว่ำงที่สภำผู้แทนรำษฎรสก้นอำยุ หรือสภำผู้แทนรำษฎรถูกยุบ ให้วุฒกสภำทำหน้ำที่รัฐสภำ
ในกำรให้ควำมเห็นบอบิำมวรรคสำม”
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บทสรุปและความเห็นของผู้ศึกษา
ประเทศิ่ำง ๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยิ่ำงก็มีควำมจำเป็นที่จะิ้องมีกฎหมำยพกเศษด้ำนควำมมั่นคง
เพื่อใบ้เป็น เครื่องมือในกำรแก้ไข ระงับ ยับยั้ง ป้องกัน หรือปรำบปรำบ กรณีเกกดควำมวุ่นวำยที่กระทบิ่อ
ควำมสงบสุขของประบำบนและควำมมั่นคงของประเทศ เบ่น กำรก่อเหิุจลำจล กำรก่อควำมไม่สงบ กำรรุกล้ำ
อธกป ไิย กำรสู้รบหรือเกกดภำวะสงครำม เป็นิ้น โดยเมื่อได้มีกำรประกำศใบ้กฎอัยกำรศึกในท้องที่ใดแล้ ว
กฎหมำยได้ กำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ฝ่ ำยทหำรมีอำนำจเหนือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ ำยพลเรือนในกำรระงับ ปรำบปรำม
หรือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
สำหรับ กรณี ส ถำนกำรณ์ ก ำรก่อเหิุควำมรุนแรงในพื้นที่จังหวัดบำยแดนภำคใิ้ รวมถึง 4 อำเภอ
ในจั งหวัดสงขลำของประเทศไทย เมื่อวัน ที่ 4 มกรำคม 2547 เป็ นิ้น มำ ได้ส่ ง ผลกระทบิ่อควำมมั่นคง
ของประเทศและควำมสงบสุขของประบำบน รัฐบำลจึงได้มีกำรประกำศกฎอัยกำรศึกเพื่อใบ้เป็นเครื่องมือ
ในกำรบรกหำรรำบกำร กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐ ควำมปลอดภัย และกำรรักษำสกทธกเสรีภำพของประบำบน
เพื่อให้กลับสู่ภำวะปกิกโดยเร็ว ทั้งนี้ พระรำบบัญญัิกกฎอัยกำรศึก พระพุทธศักรำบ 2457 เป็นกฎหมำยพกเศษ
ด้ำนควำมมั่นคงที่สำคัญฉบับหนึ่ง ซึ่งประเทศไทยได้มีกำรบังคับใบ้มำเป็นระยะเวลำนำนกว่ ำร้อยปี โดยกฎหมำย
ได้ให้อำนำจเิ็มแก่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรในกำริรวจค้นได้ไม่ว่ำที่ิัวบุคคล ในยำนพำหนะ เคหสถำน หรือที่ใด ๆ
และไม่ว่ำเวลำใด ๆ รวมถึงกำริรวจข่ำวสำร จดหมำย สก่งพกมพ์ หนังสือพกมพ์ กำรเกณฑ์พลเมือง ยวดยำน
เสบียงอำหำร เครื่องศำสิรำวุธ ห้ำมมั่วสุมประบุมกัน ห้ำมเผยแพร่สก่งพกมพ์ วกทยุ ห้ำมใบ้ทำงสำธำรณะเพื่อกำร
จำรจร ห้ำมมีหรือใบ้เครื่องมือสื่อสำรหรืออำวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอำวุธ ห้ำมออกนอกเคหะสถำน ห้ำมเข้ำไป
หรืออยู่อำศัยในท้องที่ที่กำหนด กำรยึดสก่งของหรือสถำนที่ไว้บั่วครำว กำรเข้ำอำศัยที่ใด ๆ ซึ่งรำบกำรทหำรเห็น
ว่ำจำเป็นจะใบ้เป็นประโยบน์ในรำบกำรทหำร กำรทำลำยหรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ โดยมีอำนำจที่จะเผำบ้ำน
และสก่ งซึ่งเห็น ว่ำเป็น กำลังแก่รำบศัิรูถ้ำกำรสงครำมหรือรบสู้เป็นรองรำบศัิรู กำรขับไล่ผู้ห นึ่งผู้ใดซึ่งไม่มี
ภูมกลำเนำอำศัยเป็นหลักฐำน ิลอดจนมีอำนำจกักิัวบุคคลไว้ใ นกรณีที่มีเหิุอันควรสงสัยว่ำจะเป็นรำบศัิรู
หรือได้ฝ่ำฝืนิ่อบทบัญญัิกของพระรำบบัญญัิกนี้หรือิ่อคำสั่งของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำร เป็นกำหนดเวลำไม่เกกน
7 วัน เพื่อกำรสอบถำมหรือิำมควำมจำเป็นของทำงรำบกำรทหำรได้ และบุคคลหรือบรกษัทใด ๆ ที่ได้รับ
ควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรปฏกบัิกกำริำมกฎอัยกำรศึกของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรไม่มีสกทธกเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ
กำรประกำศใบ้ ก ฎอั ย กำรศึ ก ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด บำยแดนภำคใิ้ ถึ ง แม้ จ ะมี เหิุ ผ ลควำมจ ำเป็ น
ในกำรประกำศใบ้เพื่ อรั กษำควำมมั่ น คงของบำิกและควำมสงบสุ ขของประบำบนในพื้ น ที่ แิ่อี กด้ำนหนึ่ ง
ผลกระทบที่เกกดจำกกำรบังคับใบ้กฎอัยกำรศึกที่กฎหมำยให้อำนำจเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรอย่ำงกว้ำงขวำง รวมทั้ง
ยั งขำดกระบวนกำริรวจสอบจำกองค์ ก ริ่ ำง ๆ กำรใบ้ อ ำนำจที่ ว่ ำนั้ น อำจกระทบิ่ อ สก ท ธก เสรีภ ำพของ
ประบำบน อีกทั้งกฎหมำยฉบับนี้มีกำรบังคับใบ้มำเป็นระยะเวลำนำน เนื้อหำของกฎหมำยบำงส่วนอำจไม่สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น กำรดำเนกนกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ใบ้อำนำจิำมกฎอัยกำรศึกนอกจำก
จะิ้องปฏกบัิกหน้ำที่ิำมกรอบของกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดแล้ว จะิ้องใบ้ด้วยควำมระมัดระวัง ไม่กระทบิ่อ
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สกทธกเสรีภำพของประบำบน นอกจำกนี้ หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องควรมีกำรศึกษำ ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย
เสียใหม่ให้สอดคล้องกับสภำวะที่เป็นจรกงในปัจจุบันโดยให้ประบำบนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคกดเห็น
เกี่ยวกับปัญหำหรือผลกระทบที่อำจจะมีิ่อประบำบน
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