
 

 

 

มาตรการพเิศษในภาวะฉุกเฉินกับหลักสิทธิมนุษยชน 

กรณศีึกษา  โควิด 2019 

โดย มูลนิธผิสานวัฒนธรรม 

เผยแพร 17 เมษายน 2563 

บทความน้ีเขียนข้ึนเพื่อใหผูอานไดเขาใจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งเปนเคร่ืองมือทางกฎหมายท่ี

รัฐบาลใชรับมือกับสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อใหเขาใจหลักสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวกับ

สถานการณฉุกเฉิน และยกตัวอยางบางประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึน และมีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนากฎหมายดังกลาวใหสอดคลองกับหลักการสากลในโอกาสตอไป  

1. ความเปนมา 

เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได

ประกาศสถานการณฉุกเฉินในเขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร โดยอํานาจตามมาตรา 5 ของพระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)0

1  

การประกาศดังกลาวเปนผลจากความจําเปนท่ีรัฐบาลตองรับมือกับสถานการณ

โรคติดตออุบัติใหม ซึ่งแพรระบาดใหญต้ังแตปลายป 2562 โดยในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 

กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมหรือโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 “Covid 19”) เปนโรคติดตออันตราย ลําดับท่ี 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 

2558 (พ.ร.บ.โรคติดตอ)1

2 และมีผลใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอมีอํานาจหนาท่ีเฝาระวัง สอบสวน

โรค และดําเนินการเพื่อปองกันและควบคุมโรคติดตอดังกลาว 2

3 และรัฐบาลยังไดจัดต้ังศูนยบริหาร

1 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งที่ทัว่ราชอาณาจกัร ลงวนัที่ 25 มนีาคม 2563 
2 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง ชื่อและอาการสาํคญัของโรคตดิต่ออนัตราย (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2563 
3 เจา้พนักงานควบคมุโรคตดิต่อ ไดแ้ก่ ขา้ราชการสงักดักระทรวงสาธารณสขุ สงักดักระทรวงมหาดไทย สงักดัราชการสว่นทอ้งถิน่โดยเฉพาะดา้นสาธารณสขุ

และสิง่แวดลอ้ม และสงักดักระทรวงกลาโหมซึ่งปฏบิตังิานดา้นระบาดวทิยา การเฝ้าระวงั การป้องกนัหรอืควบคมุโรคตดิต่อ ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิที่ ประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง แต่งตัง้เจา้พนักงานควบคมุโรคตดิต่อตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบบัที่ 3) และ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2563 ลงวนัที่ 12 

มนีาคม 2563  
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สถานการณแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19) เพื่อรับมือกับ

ปญหาดังกลาวดวย โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนผูอํานวยการศูนย34  

แตการรับมือกับสถานการณโรคระบาดตามมาตรการดังกลาวยังไมเปนผลยับย้ังการ

แพรระบาด ทําใหรัฐบาลเห็นวาควรยกระดับข้ึนสูการบังคับใชมาตรการข้ันสูงสุดโดยการประกาศ

สถานการณฉุกเฉินในเขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร มีผลต้ังแต 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 25635  

2. อํานาจพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินใหอํานาจนายกรัฐมนตรีในการประกาศสถานการณฉุกเฉินไดตามความ

จําเปนแหงสถานการณ ภายใตเง่ือนไขเมื่อปรากฏวามีสถานการณฉุกเฉิน และนายกรัฐมนตรี

เห็นสมควรใชกําลังเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือตํารวจ เจาหนาท่ีฝายพลเรือนหรือเจาหนาท่ีฝายทหาร

รวมกันปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับย้ัง ฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชน  

บทบัญญัติมาตรา 4 ไดใหคํานิยามสถานการณฉุกเฉินไวดังน้ี   

“สถานการณฉุกเฉิน” หมายความวา สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความ

สงบเรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหน่ึง

ของประเทศตกอยูในภาวะคับขันหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมาย

อาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เอกราช

และบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความสงบปลอดภัยของ

ประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบรอย หรือ

ประโยชนสวนรวม หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยาง

ฉุกเฉินและรายแรง 

การประกาศสถานการณฉุกเฉินเมื่อ 25 มีนาคมท่ีผานมาน้ัน รัฐบาลไดอางเหตุผลดาน

ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน และความจําเปนท่ีรัฐจะตองใชมาตรการ

4 ตามคาํสัง่สาํนักนายกรฐัมนตรทีี่ 76/2563 เรื่อง จดัตัง้ศูนย์บรหิารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ลงวนัที่ 12 มนีาคม 2563 
5 แถลงการณ์สาํนักนายกรฐัมนตร ีเรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 25 

มนีาคม 2563 
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เขมงวดและเรงดวน เพื่อควบคุมมิใหโรคโควิด 19 แพรระบาดออกไปในวงกวาง และปองกันการ

กักตุนสินคา ตลอดจนเคร่ืองอุปโภคบริโภคและสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน 

ไมใหเกิดภาวะขาดแคลนท่ีจะซ้ําเติมความเดือดรอน เพื่อสรางความม่ันใจแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติและ

คลายความวิตกกังวลของประชาชน พรอมกันน้ี รัฐบาลไดยํ้าวาจะพิจารณาเลือกใชเฉพาะมาตรการ

เทาท่ีจําเปนตามคําแนะนําทางการแพทยและสาธารณสุขเพื่อปองกันและระงับยับย้ังการแพรระบาด

ของโรค โดยถือวาการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน การจัดสรรทรัพยากร 

เวชภัณฑ และการใหบริการทางการแพทยใหท่ัวถึงเพียงพอมีความสําคัญเรงดวนเปนลําดับแรก5

6  

พ.ร.ก.ฉุกเฉินไดกําหนดใหการประกาศสถานการณฉุกเฉินตองเปนไปตามความจําเปน

แหงสถานการณและมีผลเปนการช่ัวคราวภายในกรอบเวลาท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด หากมีความ

จําเปนตองขยายระยะเวลาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและขยายไดคราวละไมเกินสาม

เดือน (มาตรา 5) 

การประกาศสถานการณฉุกเฉินมีผลเปนการรวมศูนยอํานาจเพื่อใหรัฐบาลสามารถ

บังคับใชมาตรการพิเศษเปนการช่ัวคราวตามท่ีพ.ร.ก.ฉุกเฉินเปดชองไวเพื่อเขาควบคุมหรือบริหาร

สถานการณ เชนการถายโอนอํานาจของรัฐมนตรีตามกฎหมายฉบับตางๆ มาไวท่ีนายกรัฐมนตรี 

(มาตรา 7) 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังเปดชองใหฝายบริหารมีอํานาจออกขอหามหรือขอกําหนดเพื่อบังคับ

ใชกับประชาชนได ขอกําหนดดังกลาวรวมท้ัง การประกาศเคอรฟว หามการชุมนุมมั่วสุม หามการ

เสนอขาวอันทําใหเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนขอมูลทําใหเกิดความเขาใจผิด หามการใช

เสนทางคมนาคม หามการใชอาคาร การใหอพยพประชาชนออกจากพื้นท่ี (มาตรา 9)  

  

6 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งที่ทัว่ราชอาณาจกัร และแถลงการณ์สาํนักนายกรฐัมนตร ีเรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราช

กําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 25 มนีาคม 2563 
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สรุปสาระสําคัญของการใชบังคับพ.ร.ก.ฉุกเฉินคร้ังลาสุด 

1. ผูอํานาจประกาศ • นายกรัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตร ี

2. เหตุผลการ

ประกาศ6

7 
• เหตุผลดานความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน  

• ความจําเปนที่รัฐจะตองใชมาตรการเขมงวดและเรงดวน เพือ่

ควบคุมมิใหโรคแพรระบาดออกไปในวงกวาง  

• มีการกกัตุนสินคาทีจ่ําเปนตอการปองกันและควบคุมโรคระบาด 

ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจําเปนตอการดํารง

ชีวิตประจําวันของประชาชน ซึ่งตองปองกันไมใหเกิดภาวะขาด

แคลนที่จะซ้ําเติมความเดือดรอน  

• รัฐบาลไดยํ้าวาจะพิจารณาเลือกใชเฉพาะมาตรการเทาทีจ่ําเปนตาม

คําแนะนําทางการแพทยและสาธารณสุขเพื่อปองกันและระงับยับย้ัง

การแพรระบาดของโรค โดยถือวาการดูแลรกัษาสุขภาพอนามัยและ

ชีวิตของประชาชน การจัดสรรทรัพยากร เวชภัณฑ และการ

ใหบรกิารทางการแพทยใหทั่วถึงเพียงพอมีความสําคัญเรงดวนเปน

ลําดับแรก 

3. กรอบเวลา • 26 มนีาคม ถึง 30 เมษายน 2563   

4. การถายโอน

อํานาจมาท่ี

นายกรัฐมนตรี7

8 

• ถายโอนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย 40 ฉบับมาเปน

อํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีเปนการช่ัวคราว ในสวนที่เกีย่วกับ

การอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือชวยในการปองกัน 

แกไข ปราบปราม ระงับยับย้ังในสถานการณฉุกเฉินหรอืฟนฟูหรือ

ชวยเหลือประชาชน 

• กฎหมายดังกลาวรวมถึงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. 2495 พระราชบัญญติัการ

7 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งที่ทัว่ราชอาณาจกัร และแถลงการณ์สาํนักนายกรฐัมนตร ีเรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราช

กําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวนัที่ 25 มนีาคม 2563 
8 ประกาศ เรื่อง การกําหนดอํานาจหน้าทีข่องรฐัมนตรตีามกฎหมายเป็นอํานาจหน้าที่ของนายกรฐัมนตร ีลงวนัที่ 25 มนีาคม 2563  
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รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคน

เขาเมอืง พ.ศ. 25228

9 พระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 

ฯลฯ 

5. แตงต้ังผูกํากับ

ปฏิบัติงาน หัวหนา

ผูรับผิดชอบ และ

พนักงานเจาหนาท่ี9

10 

• นายกรัฐมนตรีเปนผูกํากับการปฏิบัติงาน 

• ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนหัวหนาผูรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับ

การสาธารณสุข 

• ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนหัวหนาผูรับผิดชอบในสวนทีเ่กีย่วกับ

การสัง่การและประสานกบัผูวาราชการจงัหวัด 

• ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนหัวหนาผูรบัผิดชอบในสวนทีเ่กี่ยวกับการ

ควบคุมสินคา 

• ปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนหัวหนาผูรับผิดชอบในสวนที่

เกี่ยวกับการตางประเทศ และคุมครองชวยเหลอืผูมสีัญชาติไทยใน

ตางประเทศ 

• ปลัดกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมเปนหัวหนา

ผูรบัผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม และสือ่สังคม

ออนไลน 

• ปลัดกระทรวงคมนาคมเปนหัวหนาผูรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับ

การคมนาคมและขนสงทั่วราชอาณาจักร 

• ผูบัญชาการทหารสูงสุดเปนหัวหนาผูรับผิดชอบในสวนทีเ่กี่ยวกับ

ความมั่นคง 

• เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลธาธิ

การคณะรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรเีปนผูประสานงานทั่วไป 

• ขาราชการตํารวจ ขาราชการทหาร และขาราชการพลเรือนซึ่ง

ปฏิบัติหนาทีห่รอืไดรับมอบหมายเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพ.ร.ก.

ฉุกเฉิน 

9 ตวัอย่างเช่น ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ ลงวนัที่ 7 เมษายน 2563 
10 คาํสัง่นายกรฐัมนตร ีที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตัง้ผูกํ้ากบัการปฏบิตังิาน หวัหน้าผูร้บัผดิชอบ และพนักงานเจา้หน้าที่ในการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวนัที่ 25 

มนีาคม 2563 และคาํสัง่นายกรฐัมนตร ีที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตัง้หวัหน้าผูร้บัผดิชอบและพนักงานเจา้หน้าที่ในการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิม่เตมิ ลงวนัที่ 8 

เมษายน 2563 
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6. จัดต้ังหนวยงาน

พิเศษ10

11 
• ใหศูนยบรหิารสถานการณโควิดที่มอียูเดิม11

12 เปนหนวยงานพิเศษ

ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

อํานาจหนาที่  

• ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายที่โอนมาเปนอํานาจหนาที่ของ

นายกรัฐมนตรีเทาที่จําเปนเพื่อใหสถานการณยุติลง  

• จัดหาและบริหารจัดการหนากากอนามัย เจลลางมือเพื่อประจายให

ถึงประชาชนและบุคลากรทางการแพทย  

• จัดโครงสรางองคกรใหเหมาะสมกบัการปฏิบัติหนาที่  

• ประชาสมัพันธขอมลูใหถูกตองตามความเปนจริง  

• จัดใหมีกําลังขาราชการตํารวจ ทหาร และพลเรือน เพื่อเขาระงับ

เหตุกรณีการกอความไมสงบหรือชวยเหลอืบรรเทาความเดือดรอน

ประชาชน เปนตน   

7. ออกขอกําหนด12

13 • การหามเขาพื้นทีเ่สี่ยงตอการติดเช้ือโควิด ตามมติคณะรัฐมนตรี 

ประกาศหรอืคําสั่งของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการ

จังหวัด หรือทีเ่จาพนักงานควบคุมโรคติดตอ 

• การปดสถานที่เสี่ยงตอการติดตอโรคตามคําสัง่ของผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการโรคติดตอในทองที่  

• การปดชองทางเขามาในราชอาณาจักร กรณีผูมสีัญชาติไทยตองมี

ใบรบัรองแพทยที่ยืนยันวามสีุขภาพเหมาะสมตอการเดินทางอากาศ

ที่แพทยรบัรองหรือออกใหในระยะเวลาไมเกิน 72 ช่ัวโมง 

• การหามกักตุนสินคาซึ่งเปนยา เวชภัณฑ อาหาร นํ้าด่ืมหรือสินคา

อื่นที่จําเปนตอการอปุโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน 

• การหามชุมนุม ตามทีห่ัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณ

ฉุกเฉินในสวนที่เกี่ยวกับความมั่นคงประกาศกําหนด13

14 

11 ตามคาํสัง่สาํนักนายกรฐัมนตรทีี่ 5/2563 เรื่อง จดัตัง้หน่วยงานพเิศษเพื่อปฏบิตัหิน้าที่ตามพระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2558 ลงวนัที่ 25 มนีาคม 2563 
12 ตามคาํสัง่สาํนักนายกรฐัมนตรทีี่ 76/2563 เรื่อง จดัตัง้ศูนย์บรหิารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ลงวนัที่ 12 มนีาคม 2563 
13 ขอ้กําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบบัที่ 1) ลงวนัที่ 25 มนีาคม 2563 (ฉบบัที่ 2) ลง

วนัที่ 2 เมษายน 2563 และ (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 10 เมษายน 2563 
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• หามการเสนอขาวเกี่ยวกับสถานการณโรคโควิดอันไมเปนความจรงิ

และอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือน

ขอมูลขาวสารอันทําใหเกิดความเขาใจผิดจนกระทบตอการดูแล

รักษาความสงบเรียบรอย 

• มาตรการเตรียมรบัสถานการณ มาตรการพึงปฏิบัติสําหรับบคุคล

บางประเภท มาตรการเกี่ยวกบัการออกนอกราชอาณาจกัร 

มาตรการดูแลความสงบเรียบรอย มาตรการปองกันโรค นโยบาย

และคําแนะนําอื่น ๆ 

• คําสั่งเคอรฟวทั่วประเทศระหวางเวลา 22.00 – 4.00 นาฬิกา14

15 

3. หลักสิทธิมนษุยชนในภาวะฉุกเฉิน 

รัฐมีพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนท่ีจะตองเคารพ ปกปอง

และสงเสริมสิทธิมนุษยชนแมในภาวะฉุกเฉิน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง (ICCPR) ไดกําหนดนิยามภาวะฉุกเฉินไวในขอ 4 (1) วาเปนภัยสาธารณะซึ่งคุกคามความ

อยูรอดของชาติ (public emergency threatening the life of the nation)15

16 

เมื่อรัฐตองเผชิญกับภาวะฉุกเฉินและไมมีหนทางอื่นใดท่ีจะรับมือกับภัยดังกลาว ขอ 4 

(1) ของกติกาไดเปดชองใหรัฐสามารถใชเลี่ยงการปฏิบัติตามพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนได ซึ่งเปน

หลักกฎหมายท่ัวไปวาดวยความสงบเรียบรอยและหลักการคงอยูของรัฐ16

17 จากหลักคิดท่ีวาการ

คุมครองสิทธิของปจเจกชนตองไมเปนการบ่ันทอนความสามารถของรัฐในการรักษาความสงบ

เรียบรอยซึ่งเปนประโยชนของสวนรวม 

14 ประกาศหวัหน้าผูร้บัผดิชอบในการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินในสว่นที่เกี่ยวกบัความมัน่คง เรื่อง หา้มการชุมนุม การทํากจิกรรม การมัว่สมุ ลงวนัที่ 3 

เมษายน 2563  
15 ขอ้กําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 2 เมษายน 2563 และ (ฉบบัที่ 3) 

ลงวนัที่ 10 เมษายน 2563 
16 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนและผูร้ายงานพเิศษดา้นสทิธมินุษยชนเหน็ว่าภาวะฉุกเฉินดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะสาํคญัคอื เป็นสถานการณ์ที่มลีกัษณะพเิศษ

และชัว่คราว และสง่ผลคกุคามความอยู่รอดของชาต ิและเป็นภยัที่มอียู่จรงิหรอืใกลจ้ะถงึซึ่งสง่ผลกระทบต่อประชาชนโดยสว่นรวม รฐัไม่มหีนทางอื่นใดที่จะ

รบัมอืกบัภยัดงักล่าว ดเูพิม่เตมิที่ ญาดา หตัถธรรมนูญ, การงดเวน้สทิธทิี่จะไดร้บัการพจิารณาคดอีย่างเป็นธรรมในภาวะฉุกเฉินตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศ และทางปฏบิตัขิองรฐั: ศกึษากรณีสทิธทิี่จะไดร้บัการพจิารณาคดโีดยตุลาการที่เป็นอสิระและสทิธใินหลกัประกนัเกี่ยวกบัการจบักุมและควบคมุตวั

บุคคล, วทิยานิพนธ์หลกัสตูรนิตศิาสตร์มหาบณัฑติ สาขากฎหมายระหว่างประเทศ, คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555, หน้า  37 
17 ญาดา หตัถธรรมนูญ, การงดเวน้สทิธทิี่จะไดร้บัการพจิารณาคดอีย่างเป็นธรรมในภาวะฉุกเฉินตามกฎหมายระหว่างประเทศ และทางปฏบิตัขิองรฐั: ศกึษา

กรณีสทิธทิี่จะไดร้บัการพจิารณาคดโีดยตุลาการที่เป็นอสิระและสทิธใินหลกัประกนัเกี่ยวกบัการจบักุมและควบคมุตวับุคคล, อา้งแลว้, หน้า 24-25 
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แตท้ังน้ี ขอ 4 (1) ของกติกาไดกําหนดเง่ือนไขท่ีรัฐตองประกาศภาวะฉุกเฉินอยางเปน

ทางการ และการเลี่ยงพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนตองเปนไปเพียงเทาท่ีจําเปนตามความฉุกเฉินของ

สถานการณ การประกาศภาวะฉุกเฉินตองไมใชภาวะฉุกเฉินท่ีไมมีกําหนด ย่ิงไปกวาน้ัน มาตรการ

พิเศษท่ีมีข้ึนในภาวะฉุกเฉินตองอยูภายใตหลักความชอบดวยกฎหมาย หลักการหามเลือกปฏิบัติ และ

สอดคลองกับหลักความจําเปนและไดสัดสวน ตลอดจนหลักความสอดคลองกับพันธกรณีของรัฐตาม

กฎหมายระหวางประเทศ  

หนาท่ีของรัฐในการคุมครองสิทธิมนุษยชนแมในภาวะฉุกเฉินน้ัน มีรากฐานมาจากหลกั

นิติธรรมและหลักนิติรัฐ และคุณคาแหงสังคมเสรีประชาธิปไตย ท่ีมุงจํากัดอํานาจของรัฐภายใต

กฎหมาย และเปนไปตามหลักการแบงแยกอํานาจระหวางฝายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ ท่ีตองมี

การตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจซึ่งกันและกัน เพื่อปองกันการใชอํานาจโดยอําเภอใจหรือลุแก

อํานาจ 

 ดังน้ัน การประกาศภาวะฉุกเฉินและมาตรการพิเศษของฝายบริหาร ควรไดรับการ

ตรวจสอบทบทวนจากฝายนิติบัญญัติ มิฉะน้ันจะเทากับวาฝายบริหารใชอํานาจบัญญัติกฎหมายและ

บังคับกฎหมายใชเสียเองเบ็ดเสร็จ และท่ีสําคัญการใชอํานาจของฝายบริหารในภาวะฉุกเฉินน้ันตองอยู

ภายใตการตรวจสอบถวงดุลจากฝายตุลาการ เพื่อตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายและความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญ  

แมในภาวะฉุกเฉิน องคกรฝายตุลาการยังคงตองทําหนาท่ีตรวจสอบถวงดุลเพื่อใหการ

ใชอํานาจปกครองของรัฐไมขัดตอหลักความชอบดวยกฎหมายและหลักความไดสัดสวน เพื่อปองกัน

การใชอํานาจโดยมิชอบ และเพื่อรับประกันวาประชาชนท่ีไดรับความเสียหายจะไดรับความยุติธรรม

และไดรับการเยียวยาท่ีเหมาะสม 

4. ปญหาการตดัอํานาจตรวจสอบถวงดุล 

ถึงแมรัฐจะตกอยูภายใตสถานการณฉุกเฉินแตรัฐยังคงตองเคารพกฎหมาย และมิได

หมายความวาการดําเนินการของรัฐจะทําไดตามอําเภอใจแตตองอยูภายใตหลักความจําเปนและได
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สัดสวนตามแตกรณีดวย การตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจปกครองของฝายบริหาร โดยฝายนิติ

บัญญัติและตุลาการ จึงยังคงเปนหัวใจสําคัญของการคุมครองสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของ

ประชาชน เพื่อความยุติธรรมและไดรับการชดเชยเยียวยาท่ีเหมาะสม และปองกันการใชอํานาจโดยมิ

ชอบ 

แตท้ังน้ี พ.ร.ก.ฉุกเฉินท่ีบังคับใชปจจุบันน้ันยังมีบทบัญญัติท่ีขัดตอหลักการแบงแยก

อํานาจจากการตรวจสอบถวงดุลโดยฝายนิติบัญญัติและตุลาการ 

เจตนารมณของพ.ร.ก.ฉุกเฉินมุงใหฝายบริหารมีอํานาจบริหารสถานการณท่ีอยูใน

ภาวะคับขัน เพื่อแกไขปญหาของบานเมืองใหบรรลุผลสําเร็จตามความจําเปนของสถานการณ ถึงแม

กําหนดใหเปนเพียงระยะเวลาช่ัวคราว แตการกําหนดใหประกาศสถานการณฉุกเฉินและการขยาย

ระยะเวลาเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายบริหาร

เทาน้ัน (มาตรา 5) จึงเทากับวาพ.ร.ก.ฉุกเฉินไดมอบอํานาจใหแกฝายบริหารในการออกและบังคับใช

กฎหมายอยางเบ็ดเสร็จ โดยไมตองผานการทบทวนหรือมีสวนรวมจากฝายนิติบัญญัติ  

พ.ร.ก.ฉุกเฉินไมไดกําหนดใหฝายบริหารตองรับผิดชอบตอฝายนิติบัญญัติ กลาวคือ 

การประกาศสถานการณฉุกเฉินและมาตรการพิเศษตางๆ ท่ีประกาศและมีผลบังคับใชกับประชาชน

น้ัน ไมจําตองผานการตรวจสอบทบทวนจากฝายการเมืองหรือรัฐสภา เพื่อใหไดมีสวนรวมพิจารณา

ทบทวนความจําเปนฉุกเฉินของสถานการณ และความสัมฤทธ์ิผลของมาตรการพิเศษตางๆ วาสามารถ

บรรลุเปาหมายในการรับมือกับสถานการณฉุกเฉินตามหลักความไดสัดสวนหรือไม 

ย่ิงไปกวาน้ัน พ.ร.ก.ฉุกเฉินไดยังตัดอํานาจศาลปกครองในการตรวจสอบถวงดุลการใช

อํานาจพิเศษในสถานการณฉุกเฉิน (มาตรา 16)18 ซึ่งเทากับตอหลักการแบงแยกอํานาจท่ีกําหนดให

องคกรฝายตุลาการมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจของฝายบริหารแมในกรณี

ฉุกเฉิน  

18 มาตรา 16 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินบญัญตัวิ่า “ขอ้กําหนด ประกาศ คาํสัง่ หรอืการกระทําตามพระราชกําหนดน้ีไม่อยู่ในบงัคบัของกฎหมายว่าดว้ยวธิปีฏบิตัิ

ราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าดว้ยการจัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง” 
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ถึงแมศาลรัฐธรรมนูญไดเคยใหเหตุผลวาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีอาจไดรับ

ผลกระทบจากมาตรการพิเศษน้ันยังคงไดรับความคุมครอง เพราะผูเสียหายยังสามารถนําคดีเขาสู

กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมได 1 8

19 แตอํานาจการตรวจสอบถวงดุลฝายบริหารโดยศาล

ยุติธรรมและศาลปกครองน้ันมีบริบทท่ีแตกตางกัน  

การดําเนินคดีในศาลยุติธรรมมีลักษณะเปนการใชสิทธิเพื่อใหไดรับการชดเชยเยียวยา

ในทางแพงหรือทางอาญา อีกท้ังคําพิพากษายังมีผลผูกพันเฉพาะคูความเทาน้ัน ในขณะท่ีการ

ดําเนินคดีในศาลปกครองหมายรวมถึงการใหสิทธิประชาชนท่ีจะโตแยงความชอบดวยกฎหมายของ

การใชอํานาจของฝายปกครองได เชน ประกาศ ขอกําหนด และคําสั่งตางๆ ท่ีนายกรัฐมนตรีหรือ

เจาหนาท่ีออกใชบังคับ อันจะทําใหการใชอํานาจดังกลาวสิ้นผลบังคับและมีผลเปนการท่ัวไป  

หลักการแบงแยกอํานาจท่ีกําหนดใหองคกรฝายตุลาการมีอํานาจหนาท่ีในการ

ตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจของฝายบริหารแมในกรณีฉุกเฉิน เปนหลักประกันวาการใชอํานาจตอง

อยูภายใตหลักความชอบดวยกฎหมายและความไดสัดสวน และเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพข้ัน

พื้นฐานของประชาชนไมใหเดือดรอนเกินสมควร และปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบ ตลอดจนให

ประชาชนท่ีไดรับความเสียหายเขาถึงความยุติธรรมและไดรับการชดเชยเยียวยาท่ีเหมาะสม 

5. ตัวอยางที่เกิดข้ึน 

ตัวอยางผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากบทบัญญัติมาตรา 16 พ.ร.ก.ฉุกเฉินท่ีตัดอํานาจศาล

ปกครองในการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของกฎ คําสั่ง และการกระทําทางปกครอง ไดแก 

กรณีท่ีศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2563 เน่ืองจากประกาศท่ี

ฟองขอใหเพิกถอน น้ันมีสาระสําคัญเชนเดียวกับขอกําหนดท่ีออกภายใตพ.ร.ก.ฉุกเฉิน19

20  

19 ขอ้กฎหมายดงักลา่วน้ี ศาลรฐัธรรมนูญไดเ้คยวนิิจฉัยไวแ้ลว้ว่า บทบญัญตัยิกเวน้เขตอํานาจศาลปกครองในการพจิารณาความชอบดว้ยกฎหมายของกฎ

และการกระทําตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ขดัต่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ดคูําวนิิจฉัยศาลรฐัธรรมนูญ ที่ 9/2553 ลงวนัที่ 9 มถิุนายน 

2553 เรื่องศาลปกครองสงูสดุสง่ความเหน็เพื่อขอใหศ้าลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิิจฉัยตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 211 

ว่า พระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 มาตรา 16 ขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

มาตรา 223 หรอืไม ่
20 คาํสัง่ไม่รบัฟ้องไวพ้จิารณา ศาลปกครองกลาง คดหีมายเลขดาํที่ 933/2563 หมายเลขแดงที่ 508/2563 ลงวนัที่ 1 เมษายน 2563   
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กรณีดังกลาวเปนการฟองคดี โดยนายอาทิตย สุริยะวงศกุล ตอผูอํานวยการสํานักงาน

การบินพลเรือนแหงประเทศไทย และสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย เพื่อใหเพิกถอน

บางสวนของประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย เร่ือง แนวปฏิบัติสําหรับผูดําเนินการ

เดินอากาศท่ีทําการบินมายังประเทศไทย ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2563 

ผูฟองคดีใชสิทธิตอศาลปกครองเพื่อโตแยงความชอบดวยกฎหมายของประกาศ

ดังกลาว โดยเห็นวาเปนการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ ขัดตอหลักความไดสัดสวน หลักความสัมฤทธ์ิผล 

และหลักความจําเปน มีลักษณะเปนการสรางภาระแกประชาชนเกินสมควร โดยมีความประสงคท่ีจะ

ใหทุกมาตรการท่ีออกมายืนอยูบนพื้นฐานของความชอบดวยกฎหมายและหลักนิติรัฐ สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและไมสรางภาระเกินสมควร20

21 

ศาลปกครองใหเหตุผลประกอบการไมรับฟองไวพิจารณาเปนสองสวน สวนแรกศาล

ปกครองเห็นวาโดยหลักการแลว ศาลมีอํานาจพิจารณาประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแหง

ประเทศไทยดังกลาวได ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 254222   

แตศาลปกครองมีความเห็นตอไปวา สาระสําคัญของประกาศดังกลาวมีเน้ือหาไป

ในทางเดียวกับขอกําหนดท่ีออกตามความในมาตรา 9 แหงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับท่ี 1) ซึ่งประกาศเมื่อ 

25 มีนาคม 2563 ดังน้ัน ศาลปกครองจึงไมมีอํานาจพิจารณาขอกําหนดดังกลาว เพราะมาตรา 16 

ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินบัญญัติใหขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดไมอยูใน

บังคับของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง  

21 ผูฟ้้องคดอีา้งว่าไดร้บัความเดอืนร้อนหรือเสยีหายจากประกาศที่พิพาทในฐานะพลเมืองไทยที่เดมิสามารถเดนิทางกลับประเทศไทยโดยไม่ตอ้งจัดหา

เอกสารตามทีกํ่าหนดไวใ้นประกาศ หรอืสรา้งภาระใหเ้กดิขึ้นแก่ผูถู้กฟ้องคดเีกนิสมควร รวมทัง้เป็นการออกประกาศที่ขดัต่อหลกัการพื้นฐานของสทิธเิสรภีาพ

และสทิธพิลเมอืงในหลายกรณี ผูฟ้้องคดมีไิดม้เีจตนาที่จะสรา้งอุปสรรคต่อมาตรการทางสาธารณสขุ แต่ผูฟ้้องคดมีคีวามประสงคท์ี่จะใหทุ้กมาตรการที่ออกมา

ยนือยู่บนพื้นฐานของความชอบดว้ยกฎหมายและหลกันิตริฐั สามารถบรรลุวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมายไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพและไม่สร้างภาระเกิน

สมควร เพื่อคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนชาวไทยในการเดนิทางกลบัมายงับา้นของตนไดอ้ย่างมศีกัดิศ์ร ี
22 ในเรื่อง (1) คดพีพิาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที่ของรฐักระทําการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสัง่ หรอื

การกระทําอื่นใดเน่ืองจากกระทําโดยไม่มอํีานาจหรอืนอกเหนืออํานาจหน้าที่หรอืไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรอืโดยไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบขัน้ตอน หรอืวธิกีาร

อนัเป็นสาระสาํคญัที่กําหนดไวส้าํหรบัการกระทํานัน้ หรอืโดยไม่สจุรติ หรอืมลีกัษณะเป็นการเลอืกปฏบิตัทิี่ไม่เป็นธรรม หรอืมลีกัษณะเป็นการสรา้งขัน้ตอน

โดยไม่จําเป็นหรอืสรา้งภาระใหเ้กดิกบัประชาชนเกนิสมควร หรอืเป็นการใชด้ลุพนิิจโดยมชิอบ 
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สุดทายศาลปกครองไดใหความเห็นวา สิทธิและเสรีภาพของประชาชนยังคงไดรับ

ความคุมครองโดยผูท่ีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายมีสิทธินําคดีเขาสูศาลยุติธรรมได ตามมาตรา 

194 วรรคหน่ึงของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

ตอมาผูฟองคดีจึงไดย่ืนฟองตอศาลยุติธรรม (ศาลแพง) ขอใหศาลพิพากษาเพิกถอน

ขอกําหนดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินในสวนเดียวกัน และขอใหศาลพิพากษาหามจําเลยหรือผูใตบังคับบัญชา

ออกกฎหมายหรือแนวปฏิบัติในลักษณะดังกลาว แตศาลแพงมีคําสั่งไมรับคําฟอง เพราะเห็นวา

ขอกําหนดดังกลาวเปนการออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย จึงถือไมไดวาจําเลยกระทําผิดตอ

กฎหมายท่ีจะถือวากระทําละเมิดตอโจทก จึงถือไมไดวาจําเลยถูกโตแยงสิทธิตามมาตรา 55 ของ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง22

23 

ตัวอยางดังกลาวช้ีชัดถึงปญหาแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบอํานาจในภาวะฉุกเฉิน 

ปญหาบทบัญญัติพ.ร.ก.ฉุกเฉินท่ีตัดอํานาจการตรวจสอบถวงดุลโดยฝายตุลาการ การไมเปดชองให

ศาลปกครองไดมีโอกาสทบทวนการใชอํานาจบริหารใหอยูภายใตหลักความชอบดวยกฎหมายและ

ความไดสัดสวน ยอมสรางความสุมเสี่ยงท่ีจะทําใหมาตรการพิเศษท่ีมีน้ันกอใหเกิดภาระเกินสมควรแก

เหตุ และกาวลวงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร รวมท้ังตัดชองทางเขาถึงความยุติธรรม

และไดรับการชดเชยเยียวยาท่ีเหมาะสม23

24 

กลาวโดยสรุป ในสถานการณท่ีรัฐตองเผชิญกับภาวะฉุกเฉินสาธารณะท่ีคุกคามความ

อยูรอดของชาติ รัฐสามารถเลี่ยงการปฏิบัติตามพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนช่ัวคราวเพื่อรับมือกับ

ภาวะฉุกเฉินดังกลาวได แตมาตรการพิเศษท่ีมีข้ึนน้ันยังคงตองอยูภายใตหลักความชอบดวยกฎหมาย

และรัฐธรรมนูญ และหลักความไดสัดสวนเพื่อยืนยันความสัมฤทธ์ิผลของมาตรการพิเศษท่ีเลือกใช

เทาท่ีจําเปนและไมกอภาระเดือดรอนเกินสมควรแกเหตุ  

23 คาํสัง่ไม่รบัคาํฟ้อง ศาลแพ่ง คดหีมายเลขดาํที่ พ. 1864/2563 ลงวนัที่ 3 เมษายน 2563   
24 ญาดา หตัถธรรมนูญ, อา้งแลว้. หน้า 16 
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หลักประกันดังกลาวจะเปนไปไดในเชิงระบบก็ตอเมื่อโครงสรางอํานาจรัฐรับรอง

หลักการแบงแยกอํานาจ ระหวางฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติและฝายตุลาการ ใหสามารถตรวจสอบ

ถวงดุลอํานาจระหวางกัน แมในภาวะฉุกเฉิน 

ถึงแมพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีเจตนารมณใหฝายบริหารมีอํานาจบริหารสถานการณท่ีอยูใน

ภาวะคับขัน เพื่อแกไขปญหาของบานเมืองใหบรรลุผลสําเร็จตามความจําเปนของสถานการณ ซึ่งเปน

ระยะเวลาช่ัวคราวก็ตาม แตมาตรการพิเศษท่ีใชบังคับน้ันยังตองอยูภายใตหลักความชอบดวย

กฎหมายและรัฐธรรมนูญ และหลักความไดสัดสวนดวย  

ดังนั้น รัฐควรพิจารณาทบทวนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อปรับปรุงแกไขใหสอดรับกับหลักการ

แบงแยกอํานาจและหลักสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจในภาวะ

ฉุกเฉินจากองคกรฝายนิติบัญญัติและองคกรฝายตุลาการอยางเหมาะสม เพื่อไมใหฝายบริหารใช

อํานาจบัญญัติกฎหมายและบังคับใชเสียเองเบ็ดเสร็จ และกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจตรวจสอบ

ความชอบดวยกฎหมายของกฎ คําสั่งและการกระทําของฝายบริหารในภาวะฉุกเฉิน เพื่อปองกันมิให

มาตรการพิเศษท่ีมีน้ันกอใหเกิดภาระเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุ เพื่อใหประชาชน

เขาถึงความยุติธรรมและไดรับการชดเชยเยียวยาท่ีเหมาะสม 
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