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กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง : 

 ความหมายอย่างที่มีนัยสำาคัญ 

สำาหรับประเทศไทย

ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์  
คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เหตผุลเบือ้งหลงักฎหม�ยคว�มมัน่คงเหล�่นีม้กัจะเปน็คว�มตอ้งก�ร

ที่จะจัดก�รกับคว�มเสี่ยงหรือภัยคุกค�มต่อสังคม ดังนั้นจะต้องมีคว�ม

ระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิธีปฏิบัติที่ไม่ตรงไปตรงม� เนื่องจ�กมี 

ภัยคุกค�มอยู่ส�มประเภทคือ ภัยคุกค�มที่แท้จริง ภัยคุกค�มที่อ�จเกิดขึ้น 

และภัยคุกค�มที่ถูกสร้�งขึ้นที่อ�จจะไม่เป็นจริงนัก ประเทศไทยมีกฎหม�ย

ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่�วอย่�งน้อยห้�กลุ่มภ�ยใต้รัฐธรรมนูญแห่ง 

ร�ชอ�ณ�จกัรไทย พ.ศ. 2550 กลุม่แรก คอืกฎหม�ยอ�ญ�ในรปูของประมวล

กฎหม�ยอ�ญ�และประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� ซึ่งมีคว�ม

หล�กหล�ยของบทบัญญัติในกฎหม�ยอ�ญ�ของไทย ที่เด่นชัดที่สุดคือก�ร

เพิ่มข้อห�ก่อก�รร้�ยในประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ต�มม�ตร� 135 ข้อห�

หรอืฐ�นคว�มผดินีน้ยิ�มคว�มหม�ยรวมถงึก�รกระทำ�ทีเ่ปน็ก�รขูเ่ขญ็หรอื

บังคับรัฐบ�ลไทย รัฐบ�ลต่�งประเทศ หรือองค์กรระหว่�งประเทศ ที่นำ�ไป

สู่คว�มรุนแรงหรือเพื่อสร้�งคว�มปั่นป่วนโดยให้เกิดคว�มหว�ดกลัวใน 

หมู่ประช�ชน คว�มผิดอ�ญ�ข้อห�นี้มีบทลงโทษสูงสุดถึงขั้นประห�รชีวิต 

ถึงขณะนี้ประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�และรัฐธรรมนูญแห่ง 

ร�ชอ�ณ�จักรไทยกำ�หนดให้มีกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ถูกกล่�ว

ห� โดยจะต้องนำ�ตัวผู้ถูกกล่�วห�ไปศ�ลภ�ยใน 48 ชั่วโมงนับแต่ถูกจับ

กลุม่ทีส่อง คอืพระร�ชบญัญตักิฎอยัก�รศกึ พ.ศ. 2457 ซึง่ถกูบญัญตัิ

ขึน้เปน็เวล�เกอืบหนึง่ศตวรรษม�แลว้ในสมยัทีย่งัเปน็ก�รปกครองในระบอบ

สมบรูณ�ญ�สทิธริ�ชย ์โดยปกตภิ�ยใตก้ฎหม�ยฉบบันีเ้จ�้หน�้ทีฝ่�่ยทห�ร

ส�ม�รถจบักมุบคุคลใดๆ โดยไมจ่ำ�เปน็ตอ้งมหีม�ยศ�ลและกกัตวับคุคลนัน้

ไว้ได้เจ็ดวัน โดยไม่จำ�เป็นต้องนำ�ตัวบุคคลนั้นไปศ�ล ซึ่งเป็นก�รแทนที่

อำ�น�จบริห�รของฝ่�ยพลเรือนโดยหน่วยง�นท�งทห�ร กฎหม�ยนี้นำ�ไปสู่

ก�รพจิ�รณ�คดใีนศ�ลทห�รดว้ย ดงันัน้อำ�น�จจงึขึน้อยูก่บัศ�ลทห�ร (แทนที่

จะเป็นหน่วยง�นฝ่�ยพลเรือน หรือศ�ลพลเรือน) ก�รดำ�เนินคดีเกี่ยวกับ

ก�รเกิดข้ึนของรัฐช�ติในศตวรรษท่ีผ่�นม�เป็นหลักฐ�นได้เป็นอย่�งดี 

ถึงก�รแพร่หล�ยของกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับคว�มมั่นคง ในคว�มจริงแล้ว

คำ�ถ�มที่สำ�คัญไม่ใช่คำ�ถ�มว่�มีคว�มจำ�เป็นต้องมีกฎหม�ยคว�มมั่นคง 

หรือไม่ (แน่นอนว่�จะต้องมีกฎหม�ยอยู่บ้�ง) แต่ควรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

ประเภทของกฎหม�ย รวมไปถึงวิธีก�รตรวจสอบและถ่วงดุลในก�รนำ�

กฎหม�ยนัน้ม�ใชเ้พือ่ปอ้งกนัก�รใชอ้ำ�น�จไปในท�งทีผ่ดิ ซึง่เปน็สิง่ทีท่�้ท�ย

สังคมในทุกวันนี้ และประเทศไทยเองก็ไม่อ�จหลีกเลี่ยงกับสถ�นก�รณ์ 

ที่ย�กลำ�บ�กนี้ได้
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คว�มผิดข้อห�ต่�งๆ จึงมีม�ตรก�รคุ้มครองปกป้องสิทธิและหลักก�รต�ม

กฎหม�ยทีอ่�จจะไมต่อบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีนของประช�ชน พระร�ชบญัญตัิ

กฎอัยก�รศึกปัจจุบันยังประก�ศใช้ในพื้นที่ส�มจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ของ

ประเทศไทย (ปัตต�นี นร�ธิว�ส ยะล�) แม้ว่�จะถูกยกเลิกในพื้นที่จังหวัด

สงขล�เมื่อเดือนพฤษภ�คม 2553 ที่ผ่�นม�นี้เอง

กลุ่มที่สาม คือ พระร�ชกำ�หนดก�รบริห�รร�ชก�รในสถ�นก�รณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ผ่�นม�กฎหม�ยนี้ถูกวิพ�กษ์วิจ�รณ์อย่�งม�ก เนื่อง

ม�จ�กมีคว�มผิดปกติอยู่หล�ยอย่�งในตัวกฎหม�ยฉบับนี้ เช่น กฎหม�ย

อนุญ�ตใหเ้จ้�หน้�ที่ (ฝ่�ยบรหิ�รร่วมกับเจ�้หน�้ที่ทีบ่ังคับใช้กฎหม�ย โดย

เฉพ�ะอย�่งยิง่หนว่ยง�นท�งทห�ร) มอีำ�น�จจำ�กดัก�รใชส้ทิธแิละเสรภี�พ

ต่�งๆ ของประช�ชนได้ เช่น เสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็น เสรีภ�พใน

ก�รตดิตอ่สือ่ส�ร และเสรภี�พในก�รรวมกลุม่กนั เปน็ตน้ ก�รใหอ้ำ�น�จเจ�้

หน�้ทีใ่นก�รจบักมุบคุคล (โดยมหีม�ยศ�ล) และควบคมุตวัไวไ้ดเ้จด็วนั โดย

ไม่ต้องนำ�ตัวม�ศ�ล และอ�จขย�ยระยะเวล�ก�รควบคุมตัวได้ถึง 30 วัน 

โดยไม่มีก�รพิจ�รณ�คดีในศ�ล ต�มม�ตร� 12 ของกฎหม�ยฉบับนี้ ให้

สิทธิเจ้�หน้�ที่ในก�รควบคุมตัวบุคคลในสถ�นที่ใดก็ได้ (นอกจ�กเรือนจำ�

และสถ�นทีค่วบคมุตวัของร�ชก�ร) นำ�ไปสูค่ว�มไมโ่ปรง่ใสในกระบวนก�ร

ยตุธิรรม นอกจ�กนีก้ฎหม�ยยงักำ�หนดห�้มไมใ่หบ้คุคลทีถ่กูกล�่วห�ในก�ร

ฟ้องร้องคดีเพื่อเยียวย�ก�รถูกละเมิดต่อศ�ลปกครอง เจ้�หน้�ที่ที่ปฏิบัติ

หน้�ที่ต�มกฎหม�ยฉบับนี้จะได้รับก�รยกเว้นคว�มรับผิด ในลักษณะของ

ก�รกระทำ�ผดิแตไ่ดร้บัก�รยกเวน้ไมต่อ้งรบัโทษ (impunity) และบคุคลทีไ่ด้

รับคว�มเสียห�ยจะเรียกร้องได้ก็แต่ค่�สินไหมทดแทนเท่�นั้น รัฐบ�ลยัง

จำ�เป็นต้องต่ออ�ยุก�รใช้กฎหม�ยนี้ทุกส�มเดือน (โดยผ�่นก�รอนุมัติของ

คณะรัฐมนตรี) ซึ่งเป็นก�รต่ออ�ยุก�รใช้กฎหม�ยม�กกว่�ยี่สิบครั้งแล้ว

ในท�งปฏิบัติ กฎหม�ยฉบับนี้ถูกนำ�ม�บังคับใช้ในพื้นที่จังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้ของประเทศไทย และได้มีก�รใช้กว้�งขว�งม�กขึ้นในปีที่ 

ผ�่นม� อนัเนือ่งม�จ�กปญัห�คว�มขดัแยง้ระหว�่งกลุม่ก�รเมอืงทีส่ตี�่งกนั 

ก�รบังคับใช้กฎหม�ยฉบับนี้ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้จะทำ�ให้ผู้ต้องสงสัย

เป็นจำ�นวนม�กถูกควบคุมตัวน�นถึง 30 วัน โดยไม่มีก�รนำ�ตัวม�ศ�ลแต่

อย�่งใด (รวมอกี 7 วนั ภ�ยใตพ้ระร�ชบญัญตักิฎอยัก�รศกึ) และไมม่กีลไก

คุ้มครองที่ประกันสิทธิที่จะมีหรือพบทน�ยคว�ม ยิ่งไปกว่�นั้นผู้ต้องสงสัย

ที่ได้รับปล่อยตัวแล้วมักจะถูกจับกุมและควบคุมตัวโดยหม�ยจับที่ออกโดย

ต่อเนื่องกัน รวมถึงก�รอนุญ�ตให้ประกันตัวอย่�งจำ�กัด ทุกวันนี้ ยังมี 

ก�รประก�ศใช้พระร�ชกำ�หนดฯ นี้ในพื้นที่กรุงเทพมห�นคร (และจังหวัด

อื่นๆ อีกหล�ยจังหวัด)

กลุม่ทีส่ี ่คอืพระร�ชบญัญตักิ�รรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยในร�ชอ�ณ�จกัร 

พ.ศ. 2551 ซึง่รวมหลกัก�รหล�ยๆ ประก�รเกีย่วกบักฎหม�ยในสถ�นก�รณ์

ฉุกเฉิน เช่น ข้อจำ�กัดสิทธิและเสรีภ�พหล�ยๆ ด้�นที่ได้กล่�วไปแล้ว ไปสู่

ก�รปรับโครงสร้�งหน่วยง�นคว�มมั่นคงที่มีคว�มถ�วรม�กขึ้น พระร�ช

บัญญัตินี้ได้จัดตั้งกองอวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร  

(กอ.รมน.) ขึน้ตรงตอ่น�ยกรฐัมนตร ีซึง่ประกอบดว้ยฝ�่ยทห�รเปน็หลกัและ

กลุม่ผลประโยชนอ์ืน่ๆ รวมถงึในระดบัภมูภิ�คดว้ย ทีน่�่แปลกใจคอืกฎหม�ย

นี้ยังมีบทบัญญัติ (ม�ตร� 21) ที่กำ�หนดให้ส�ม�รถส่งตัวผู้ต้องห�ไปค่�ย

ฝึกอบรมได้ ห�กศ�ลมีคำ�สั่งและต้องได้รับคว�มยินยอมจ�กผู้ต้องห� โดย

ระยะเวล�เข้�รับก�รฝึกอบรมไม่เกินหกเดือน เพื่อเป็นก�รเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมของคนเหล�่นัน้ ในก�รปฏบิตัติ�มม�ตรก�รนีจ้ะเปน็ก�รชว่ยปลด

ชื่อของผู้ต้องสงสัยออกจ�กบัญชีดำ�ของเจ้�หน้�ที่รัฐหรือต�มหม�ยจับของ

ศ�ล กฎหม�ยห้�มไม่ให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รบังคบใช้กฎหม�ย

ฉบับนี้นำ�คดีขึ้นสู่ศ�ลปกครอง แต่ยังส�ม�รถใช้สิทธิต่อศ�ลยุติธรรมได้
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ที่น่�สนใจคือกฎหม�ยนี้ได้ถูกนำ�ม�ใช้อย่�งกว้�งขว�งในปีที่ผ่�นม�

โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่กบัเหตกุ�รณร์นุแรงทีเ่กดิขึน้ในกรงุเทพมห�นคร ประก�ศ

ต่�งๆ ภ�ยใต้กฎหม�ยฉบับนี้ยังเป็นก�รเสริมต่อกับกฎหม�ยอื่นๆ ดังนั้น

จงึเปน็ก�รใหอ้ำ�น�จดำ�เนนิก�รต�มกฎหม�ยอืน่ๆ ดว้ย ตวัอย�่งเชน่ ประก�ศ

ในวันที่ 1 เมษ�ยน 2553 เป็นก�รให้อำ�น�จกับศูนย์อำ�นวยก�รแก้ไข 

สถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ในก�รใช้กฎหม�ยอื่นๆ ได้แก่ พระร�ชบัญญัติ 

จัดระเบียบร�ชก�รกระทรวงกล�โหม พระร�ชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์  

พระร�ชบัญญัติก�รป้องกันภัยและบรรเท�ส�ธ�รณภัย พระร�ชบัญญัติ

ควบคุมก�รโฆษณ�โดยใช้เครื่องขย�ยเสียง พระร�ชบัญญัติจร�จรท�งบก 

พระร�ชบัญญัติรถยนต์ พระร�ชบัญญัติวัตถุอันตร�ย พระร�ชบัญญัติ 

อ�วุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอ�วุธปืน  

พระร�ชบญัญตักิ�รเดนิเรอืในน�่นน้ำ�ไทย พระร�ชบญัญตัโิรงแรม ประมวล

กฎหม�ยอ�ญ�และประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� เป็นต้น

กลุ่มที่ห้า คือกฎหม�ยอ�ญ�อื่นๆ ที่ เป็นเสริมคว�มคิดเรื่อง

คว�มมั่นคงภ�ยในในวงกว้�ง คือม�ตร� 112 แห่งประมวลกฎหม�ยอ�ญ� 

ได้กำ�หนดคว�มผิดข้อห�หมิ่นพระบรมเดช�นุภ�พ ซึ่งไม่ว่�ใครก็ส�ม�รถ

เปน็ผูก้ล�่วห�กไ็ด ้อนัเปน็ส�เหตใุหเ้กดิเหตกุ�รณไ์มป่กตใินไมก่ีป่ทีีผ่�่นม� 

มกีรณทีีห่วัหน�้คณะรฐัประห�รไดฟ้อ้งรอ้งขอ้ห�ดงักล�่วตอ่นกัวจิ�รณส์งัคม

หรอืนกัสทิธมินษุยชน แตศ่�ลไมไ่ดร้บัฟอ้ง ในขณะนีก้ฎหม�ยดงักล�่วไดร้บั

ก�รตรวจสอบโดยกระทรวงหนึ่ง และหนึ่งในประเด็นที่เป็นคำ�ถ�มก็คือ  

ใครควรส�ม�รถดำ�เนินก�รในศ�ลได้บนพื้นฐ�นของกฎหม�ยนี้ ต�มหลัก

ส�กลแล้วหลักก�รของเรื่องสิทธิในก�รริเริ่มฟ้องคดีของปัจเจกชนนั้น  

(LOCUS STANDI) หม�ยคว�มว่� บุคคลที่มีสิทธิและสิทธินั้นได้รับ 

ก�รกระทบ (แทนที่จะเป็นประช�ชนทั่วไป) ที่ส�ม�รถดำ�เนินคดีในศ�ล 

อย�่งไรกต็�มก�รทำ�รฐัประห�รเปน็สิง่ผดิกฎหม�ยต�มกฎหม�ยอ�ญ�ของ

ประเทศไทย เหน็ไดจ้�กบทบญัญตัติ�มม�ตร� 113 แหง่ประมวลกฎหม�ย

อ�ญ�

กฎหม�ยที่เกี่ยวกับคว�มมั่นคงภ�ยในอีกฉบับหนึ่งที่มีก�รบังคับใช้

อย่�งม�กเมื่อไม่น�นม�นี้คือ พระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีร�ยง�นว่�ทำ�ให้มีเว็บเพจกว่� 

100,000 เว็บเพจ ถูกปิด

ก�รใช้กฎหม�ยเกี่ยวกับคว�มมั่นคงดังกล่�วเหล่�นี้อย่�งต่อเนื่อง 

ในหล�ยสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปัจจุบัน ทำ�ให้เกิดผลกระทบ 

ที่ท้�ท�ยต�มม� ดังนี้

1.	 การกระจายตัวตามภูมิศาสตร์: เมื่อสองปีก่อนกฎหม�ย

คว�มมั่นคงถูกใช้กับจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ แต่เมื่อไม่น�นม�นี้

ได้ขย�ยวงกว้�งขึ้นโดยมีก�รนำ�ม�ใช้กับจังหวัดอื่นๆ ด้วยซึ่ง 

ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงในภ�พรวม

2.	 ผลกระทบแบบกลุ่ม: ก�รใช้กฎหม�ยคว�มมั่นคงเหมือนเป็น

ก�รเปิดประตูให้แก่เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยคว�มมั่นคงให้มีอำ�น�จต�ม 

กฎหม�ยอื่นๆ ด้วย ซึ่งอ�จเป็นอันตร�ย แรงเหวี่ยงจ�กพระร�ช

บัญญัติก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร พ.ศ. 2551 

ที่กล่�วถึงข้�งต้นนั้นชัดเจนว�่เป็นก�รเปิดประตูไปสู่อำ�น�จต�ม

กฎหม�ยอื่นๆ อีกนับสิบฉบับ ที่อ้�งถึงเรื่องคว�มมั่นคงภ�ยใน

3.	 กฎข้อยกเว้น: ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยและ

คำ�พูดต่�งๆ ของผู้มีหน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ยที่จะส่งเสริมหลัก

นิติธรรม ตัวอย่�งเช่น (ในท�งทฤษฎี) สิทธิที่จะถูกนำ�ตัวไปศ�ล

หลงัจ�กถกูจบั และม�ตรก�รคุม้ครองไมใ่หเ้กดิอนัตร�ยแกบ่คุคล
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ที่ถูกกล่�วห� เป็นต้น กลับกันในคว�มเป็นจริง ข้อยกเว้นเรื่อง

สิทธิและเสรีภ�พได้มีให้เห็นอยู่ม�กม�ย อันเป็นก�รสร้�งกฎ 

ข้อยกเว้นขึ้นม�โดยปริย�ย

4.	 ความถาวรของความไมถ่าวร: สมมตฐิ�นทีค่วรจะเปน็ของกฎหม�ย

คว�มมั่นคง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกฎหม�ยที่มีคว�มเข้มงวดสูง  

เช่น พระร�ชกำ�หนดก�รบริห�รร�ชก�รในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน  

ก็คือควรจะบังคับใช้เพียงชั่วคร�ว แต่กฎหม�ยเหล่�นี้กลับถูกนำ�

ม�ใช้ม�เป็นเวล�น�น ซึ่งบ่งบอกถึงคว�มถ�วรของสิ่งที่ควรจะ

เป็นเพียงม�ตรก�รชั่วคร�วเท่�นั้น ทำ�ให้กระทบต่อหัวใจสำ�คัญ

ของรฐัธรรมนญูแหง่ร�ชอ�ณ�จกัรไทย เพร�ะเนือ้ห�ทีเ่ปน็คณุค�่

สำ�คัญได้ถูกละเมิดโดยก�รคงไว้ซึ่งข้อจำ�กัดต่�งๆ อย่�งถ�วร

5.	 การอ้างเหตุผลแบบอัตวิสัย: ในขณะหน่วยง�นของรัฐในระดับ

ช�ติอ้�งเหตุผลเพื่อคุ้มครองคว�มปลอดภัยของส�ธ�รณะแม้จะ

พอเข้�ใจได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงก�รให้เหตุผลแบบ

อัตวิสัยโดยใช้คว�มรู้สึกส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งม�กเกินไป 

นี่คือเหตุผลที่ทำ�ให้เกิดสนธิสัญญ�ระหว่�งประเทศด้�นสิทธิ 

มนษุยชน ทีถ่ว่งดลุระหว�่งสทิธมินษุยชนและคว�มมัน่คงภ�ยใน

ของรัฐเพื่อให้เกิดคว�มเหม�ะสมอย่�งมีภ�วะวิสัยม�กขึ้น โดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่งประเทศไทยเป็นรัฐภ�คีกติก�ระหว่�งประเทศว่�

ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง ซึ่งกำ�หนดม�ตร�วัด

แน่นอนที่สำ�คัญๆ ไว้ ดังตัวอย่�งเช่น สิทธิต่�งๆ เช่น สิทธิที่จะ

ไมถ่กูซอ้มทรม�นถอืเปน็สทิธเิดด็ข�ดทีไ่มอ่�จะมขีอ้ยกเวน้ไดไ้ม่

ว�่กรณใีดๆ (แมจ้ะอยูบ่นพืน้ฐ�นของคว�มมัน่คงภ�ยใน) ในสว่น

ทีก่บักบัสทิธปิระก�รอืน่ๆ เชน่ เสรภี�พในก�รแสดงคว�มคดิเหน็

และเสรีภ�พในก�รชุมนุมโดยสงบ ก�รจำ�กัดสิทธิดังกล่�ว [“ก�ร

ระงับก�รใช้สิทธิ (derogations)”] อ�จกระทำ�ได้แต่ต้องเป็นไป

ต�มหลักเกณฑ์ต่�งๆ เช่น ส�ม�รถจำ�กัดสิทธิได้ห�กมีกฎหม�ย

ให้อำ�น�จ (แทนที่จะเป็นอำ�น�จโดยอำ�เภอใจ/โดยพลก�ร) ทั้งนี้

จำ�กดัไดเ้ท�่ทีจ่ำ�เปน็ตอ้งจดัก�ร “คว�มเสีย่งภยั” และพอสมควร

กับสถ�นก�รณ์นั้นๆ และเป็นไปต�มแนวท�งของสังคม

ประช�ธปิไตย สถ�นก�รณฉ์กุเฉนิของประเทศจำ�เปน็จะตอ้งแจง้

ต่อองค์ก�รสหประช�ช�ติให้รับทร�บเพื่อคว�มโปร่งใส ในปีนี้

ประเทศไทยได้แจ้งต่อองค์ก�รสหประช�ช�ติเป็นครั้งแรก  

นั่นหม�ยถึงประเทศไทยได้ละเลยสิ่งควรจะทำ�ก่อนหน้�นี้

เหน็ชดัว�่วธิกี�รทีค่วรจะเปน็กค็อืก�รจดัก�รกบัอำ�น�จทีม่�กเกนิไป

ของกฎหม�ยคว�มมัน่คง โดยยงัใหม้กี�รคงอยูข่องม�ตรก�รทีใ่ชป้กปอ้งสทิธิ

และหน้�ที่รับผิดชอบภ�ยใต้กฎหม�ยระหว่�งประเทศและรัฐธรรมนูญแห่ง

ร�ชอ�ณ�จักรไทย ควรยกเลิกก�รประก�ศใช้กฎอัยก�รศึกและพระร�ช

กำ�หนดก�รบริห�รร�ชก�รในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินทั้งสองฉบับ และแม้จะไม่

จำ�เป็นต้องยกเลิกกฎหม�ยทั้งสองฉบับดังกล่�วแต่ก็ควรปรับปรุงกฎหม�ย

ให้มีก�รจำ�กัดขอบเขตของของปัจจัยที่จะทำ�ให้เกิดก�รยกเว้นคว�มรับผิด 

(impunity) และก�รเค�รพสิทธิหล�ยๆ ประก�รที่ดูเหมือนจะด้อยคุณค่�

ลงไปในทุกวันนี้ สำ�หรับพระร�ชบัญญัติก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยใน 

ร�ชอ�ณ�จักร พ.ศ. 2551 ที่เปิดประตูไปสู่คว�มโปร่งใสม�กกว่�กฎหม�ย

อีกสองฉบับนั้น ก็ไม่ควรมองข้�มผลกระทบในท�งลบด้วยเช่นกัน ดังนั้น

ใจคว�มสำ�คญักค็อื ก�รใชก้ฎหม�ยอ�ญ�ธรรมด�ทีส่อดคลอ้งกบัม�ตรฐ�น

ส�กลเปน็วธิทีีด่ทีีส่ดุ ดงัถอ้ยคำ�ทีม่อีทิธพิลในท�งวชิ�ก�รเกีย่วกบักฎหม�ย

คว�มมั่นคงที่ว่� “สนับสนุน ไม่แย่งชิง อำ�น�จของพลเรือน” (“Support,  

not Supplant, Civilian Authority”)
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สถานการณ์และผลกระทบต่อประชาชน
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