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6 เมษายน 2560
ความเห็นกรณีการประกาศเเละการปฏิบัติการตามคำาสัังงหัวหนาาคณะรักษาความสังบแหงงชาติ ทีีง 5/2560 

ตงอกรณีวัดพระธรรมกายเเละพระธัมมชโย 

ฐานอำานาจท่ีใใช้ใในการออกคำำาสั่งใงหัวงวหัวนใาคำณะรงกษาคำวามสั่งบแหัวชงช้าติ ท ท่ีใ   5/2560

เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
อาศัยอำานาจตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 โดยความเห็นชอบของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำาสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิท่ี 5/2560 เรื่อง มาตรการให้อำานาจกำาหนดพืทนท่ี
ควบคุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยระบุให้  “วัดพระธรรมกาย” ตลอดจนพืทนท่ีโดยรอบวัดพระธรรมกาย
ในอำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี1 เป็น “พืทนท่ีควบคุม”2 ท่ีอยู่ภายใต้การดำาเนินการของ “พนักงานเจ้าหน้าท่ี”3โดยอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department Special of Investigation หรือ DSI) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการตามคำาสั่งฉบับดัง
กล่าว4 

ศนูย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนเห็นว่า เเม้เหตุผลเเละความจำาเป็นตามท่ีกล่าวอ้างไว้ในคำาสั่งจะไม่ชัดว่าประสงคจ์ะ
บังคับเอากับพระธัมมชโย ซ่ึงในขณะนัทนมีบรรดาศักดิ เ์ป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเเละพวกในคดีความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน5 เเต่ปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงรวมถึงทหารเเละเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง

1 ด ูข้อ 9 ของคำาสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติท่ี 5/2560 กำาหนดว่า " ข้อ 9 เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายสำาหรับความผิดท่ีได้มี
การออกหมายตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เมื่อคำาส่งันีทมีผลใช้บังคับ ให้วดัพระธรรมกาย ตลอด
จนพืทนท่ีโดยรอบวัดพระธรรมกายในอำาเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธาน ีรวมถึงพืทนท่ีหมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 11 หมู่ 12 และหมู่ 13
ในตำาบลคลองสอง และพืทนท่ีหมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 และหมู่ 11 ในตำาบลคลองสาม อำาเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธาน ีเป็นพืทนท่ีควบคุม
ตามคำาสัง่น้ี" 

2 ด ูข้อ 1 ของคำาสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติท่ี 5/2560 กำาหนดว่า "ข้อ 1 ในคำาสั่งนีท.. 
“พืทนท่ีควบคุม” หมายความว่า พืทนท่ีตามท่ีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศกำาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ ซึ่งมีความชัดเจนและครอบคลมุพืทนท่ีเท่าท่ีจำาเป็น เพ่ือการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา อย่างมปีระสิทธิภาพ..”

3 ด ูข้อ 1 ของคำาสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติท่ี 5/2560 กำาหนดว่า "ข้อ 1 ในคำาสั่งนีท.. 
“พนักงานเจา้หน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการตำารวจ ข้าราชการทหาร หรือเจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองท่ีได้รับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติการ ตามคำาสั่งนีท ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้รับการร้องขอจากกรมสอบสวนคดีพิเศษในกา
รสนธิกำาลัง หรือสนับสนนุช่วยเหลือในการปฏิบัติการตามคำาสั่งนีท...”

4 ด ูข้อ 4 ของคำาสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติท่ี 5/2560 กำาหนดว่า " ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติการตามคำาสั่งน้ี และให้มีอำานาจร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดให้ความช่วยเหลอืหรือสนับสนุนการปฏิบัติการตามคำาสั่งนีท ใน
กรณีจำาเป็นอาจร้องขอให้พระสังฆาธิการ ผู้ปกครองสงฆ์ และภิกษุอ่ืนท่ีเก่ยีวขอ้ง อนุเคราะห์ให้ การปฏิบัตงิานของพนักงานเจา้หน้าท่ีเป็นไป
โดยเรียบร้อยตามกฎหมายและพระธรรมวินัยดว้ยก็ได้ 
      เมื่อไดรั้บการร้องขอตามวรรคหนึ่งแล้วให้หน่วยงานหรือบุคคลท่ีได้รับการร้องขอดำาเนินการให้ เป็นไปตามคำาร้องขอในทันทีหรือภายใน
ระยะเวลาท่ีกำาหนด 

5 รายละเอียดปรากฏตาม http://thaipublica.org/2017/02/credit-unions-klongchan-115/
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ตลอดระยะเวลากว่าสามสิบวันแสดงให้เห็นว่ารัฐมุ่งดำาเนินการกับบุคคลเฉพาะกลุ่มเเละเฉพาะพืทนท่ีอันนำามาสู่ผลท่ีมิอาจกล่าว
ได้ว่าทำาให้การบังคับใช้กฎหมายในส่วนกระบวนการยุติธรรมทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยใน
บ้านเมืองหรือรักษาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินขอประชาชนโดยรวมเเต่อย่างใด

ผลจากการปฏทบงติ ทติ ามคำำาสั่งใงหัวงวหัวนใาคำณะรงกษาคำวามสั่งบแหัวชงช้าติ ท ท่ีใ   5/2560

หากพิจารณาจากเนืทอหาคำาสั่งฉบับดังกล่าวกำาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำานาจดำาเนินการควบคุมพืทนท่ีทัทงท่ีรโหฐาน
เเละท่ีสาธารณะ ควบคุมบุคคล ควบคุมระบบสาธารณูปโภคและระบบการสื่อสาร รืทอถอน ทำาลาย เคล่ือนย้ายสิ่งปลูกสร้างหรือ
สิ่งกีดกันตลอดทัทงสามารถจับกุมตัวบุคคลซ่ึงกระทำาความผิดอาญาซ่ึงหน้า 6 นำามาซ่ึงเหตุในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ี
กระทบต่อทัทงเจ้าหน้าท่ีรัฐด้วยกันและต่อบุคคลท่ัวไป เช่น 

- กำาหนดให้ผู้บริหารองคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่นรอบพืทนท่ีวัดพระธรรมกายมารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุม
ธานีเเละสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีในพืทนท่ีอ่ืนอย่างไม่มีกำาหนด7  

- กำาหนดให้พระสงฆ ์ผู้ดูเเลอาคารสถานท่ีภายในวัดพระธรรมกาย ตลอดทัทงบุคคลซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าท่ีเช่ือว่ามีส่วน
เกีย่วข้องกับวัดพระธรรมกาย มารายงานตัวตอ่กรมสอบสวนคดีพิเศษตามคำาสั่งของอธิบดีกรมสอบสวนคดีเศษท่ีออกโดยอาศัย
อำานาจตามคำาสัง่หัวหน้าคสช.ท่ี 5/25608 ซ่ึงหากบุคคลดังกล่าวไม่มารายงานตัวตามวันเเละเวลาท่ีกำาหนด ต้องถูกดำาเนินคดี
ฐานขัดขวางหรือฝ่าฝนืคำาสั่งพนักงานเจ้าหน้าท่ี9

- ตรวจค้นยานพาหนะท่ีสัญจรผ่านทางเข้าออกวัดพระธรรมกาย10 ตรวจค้นพืทนท่ีซ่ึงถูกระบุให้เป็นพืทนท่ีควบคมุ11 จน
เกดิเหตุปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตำารวจ ทหารเเละเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองกว่า 4,000 นาย กับศษิย์วัดพระธรรมกายจนเป็นเหตใุห้มีผู้ไดร้ับบาดเจ็บทัทงสองฝ่าย12

6 ด ูข้อ 3 ของคำาสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติท่ี 5/2560 กำาหนดว่า "ข้อ 3 เพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบัติการตามคำาส่งันีท ให้พนักงาน
เจา้หน้าท่ีมีอำานาจ ดำาเนนิการภายในพืทนท่ีควบคุม ดงัต่อไปนีท 

(1) ควบคุมการเข้าหรือออกในพืทนท่ี 

(2) สั่งให้บุคคลใดออกจากพืทนท่ีภายในเวลาท่ีกำาหนด หรือสั่งให้บุคคลใดเข้าไปอยู่ในพืทนท่ีใด เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือดูแลความ
ปลอดภัย หรือให้งดเว้นการกระทำาใด ๆ อันเป็นการรบกวน หรือขดัขวางการปฏิบัตงิานของพนักงานเจา้หน้าท่ี 

(3) ออกคำาสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวหรือให้ถ้อยคำาต่อพนักงานเจา้หน้าท่ี ตลอดจน ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดท่ีเก่ียวข้องกับ
การกระทำาความผิด 

(4) จับกุมตัวบุคคลท่ีกระทำาความผิดอาญาซึ่งหน้า และควบคุมตัวผู้ถูกจบันำาส่งพนักงาน สอบสวนเพ่ือดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป 

(5) ดำาเนนิการเพือ่ควบคุมระบบสาธารณูปโภค ระบบการสื่อสาร การใช้อากาศยานไร้คนขับ ตลอดจนกำาหนดมาตรการและดำาเนนิการอื่นใดเพือ่ประโยชนใ์นการ
ควบคุมหรอืดูแลความปลอดภัย 

(6) เข้าไปในเคหสถานหรอืสถานที่ใดเพือ่ตรวจค้น รวมตลอดทัทงคน้ตวับุคคลและยานพาหนะ (๗) รืทอถอน ทำาลาย หรอืเคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างหรือสิง่กีดกัทน (๘) ดำา
เนนิการอืน่ใดที่จำาเป็นตามสมควรแก่กรณี 

(7) รืทอถอน ทำาลาย หรอืเคลือ่นย้ายสิ่งปลูกสรา้งหรอืสิ่งกีดกัทน 

(8) ดำาเนนิการอืน่ใดที่จำาเป็นตามสมควรแก่กรณี 

7 ดู หนงัสือดว่นเลขที่ ปท 0023.4/3240 จากผู้วา่ราชการจังหวัดปทุมธานี ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 คน พืทนที่รอบวัดธรรมกายมารายงานตวั เม่ือเข้ารายงานตวั
ก็มีคำาสั่งให้ไปปฎิบัติหน้าที่ ณ วทิยาลยัการปกครอง คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อย่างไม่มีกำาหนด เพือ่ไม่ให้ทัทง 6 คนยุ่งเกี่ยวกับกรณีวดัพระธรรมกาย; รายละเอียดปรากฏตาม
http://www.nationtv.tv/main/content/social/378537441/ 

8 รายละเอียดปรากฏตาม http://news.thaipbs.or.th/content/260389 
9 ดู ขอ้ 6 ของคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาตทิี่ 5/2560 กำาหนดว่า "ข้อ ๖ ผู้ใดขัดขวางหรอืฝ่าฝนืหรอืไม่ปฏิบัตติามคำาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำาสั่งนีท 

ใหร้ะวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึง่ปี หรอืปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรอืท้ังจำาท้ังปรบั"
10 รายละเอียดปรากฏตาม http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9600000016155   
11  รายละเอียดปรากฏตาม http://www.bbc.com/thai/thailand-39000923 
12  รายละเอียดปรากฏตาม http://www.thairath.co.th/content/862816 
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ด้วยผลสืบเน่ืองจากการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าท่ีอันเป็นส่วนหน่ึงของการบังคับใช้คำาสั่งหัวหน้าคสช.ในฐานะ
“กฎหมาย” นับตัทงเเต่วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ถึงวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2560 มีผู้ถูกเรียกให้ไปรายงานตัวหรือให้ถ้อยคำา
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเเล้วอย่างน้อย 316 คน มีผู้ถูกดำาเนินคดีเน่ืองจากขัดขวางหรือฝ่าฝืนคำาสั่งพนักงานเจ้าหน้าท่ีเเล้ว
อย่างน้อย 45 คน นอกจากนีทยังมีผู้ท่ีถูกดำาเนินคดีในความผิดอาญาฐานอ่ืนเเต่ด้วยเหตุท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตติามคำาสัง่ฉบับ
ดังกล่าวอีกอย่างน้อย 3 กรณี13 

อย่างไรกต็าม หากพิจารณานอกเหนือจากความชอบด้วยกฎหมายในการดำาเนินคดีกับกลุ่มบุคคลข้างตน้เเล้ว ผลของ
การประกาศใช้คำาสั่งหัวหน้า คสช.ท่ี 5/2560 ยังเป็นอีกหน่ึงข้ออ้างให้เจ้าหน้าท่ีใช้เพ่ือละเมิดเเละจำากัดสทิธิของบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ใน
พืทนท่ีควบคุมเเละนอกเหนือพืทนท่ีควบคุมหลายประการ เช่น กำาหนดมิให้ส่งอาหารและนำทาดื่มเข้าไปในวัดพระธรรมกาย จำากัด
สิทธิในการรบัรู้ข่าวสารผ่านการห้ามมิให้สื่อมวลชนนำาเสนอขา่วขณะเจ้าหน้าท่ีกำาลังตรวจคน้ภายในวัดพระธรรมกายและห้ามมิ
ให้ช่องข่าว Voice TV เสนอรายการ Wake Up News เพราะเหตุมีเนืทอหาวิพากษ์วิจารณ์การใช้อำานาจตามมาตรา 44 ต่อกรณี
วัดพระธรรมกาย14ตลอดทัทงประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ดำาเนินการตัดสัญญานโทรศัพท์เเละสัญญานอินเตอร์เนตใน
บริเวณดังกล่าว15

ย่ิงกว่าผลกระทบจากการปฏิบัติตามคำาสั่งต่อทัทงบุคคลท่ีถกูดำาเนินคดีเเละบุคคลท่ัวไป ก็ยังปรากฏผลอันมิอาจคาด
หมายได้จากการผู้ท่ีต่อต้านการใช้อำานาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา 44 เช่น มีชายซ่ึงเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายผูกคอตาย
เพราะเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้อำานาจตามมาตราดังกล่าวต่อวัดพระธรรมกายไม่สำาเร็จ16 หรือเเม้เเต่มีการดำาเนินคดีกับเยาวชน
อายุเพียง 14 ปีด้วยเพราะชูป้ายให้ยกเลิกการใช้อำานาจตามมาตราดังกล่าวเช่นกัน17 เป็นต้น

ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนเห็นว่า ภายในระยะเวลาเพียง 30 วันนับเเต่คำาสั่งหัวหน้าคสช.ท่ี 5/2560 มีผล
บังคับใช้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทัทงโครงสร้างของกระบวนการยุติธรรม บุคคลท่ีต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตลอดทัทง
บุคคลท่ัวไปจนมิอาจประเมินได้ ความเสียหายดังกล่าวแทบไม่ไดส้ัดส่วนกับความจำาเป็นท่ีจะตอ้งดำาเนินคดีกบัพระธัมมชโยด้วย
กระบวนการ “พิเศษ” ตามมาตรา 44 ซ่ึงกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติได้
อยู่เเล้ว เเละท้ายท่ีสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ยังไม่สามารถนำาตัวพระธัมมชโยมาดำาเนินคดีได้ เพียงเเต่มีการถอดสมณศักดิ ์
ของพระธัมมชโยอันมีผลเม่ือประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาซ่ึงไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดท่ีจะชีทให้เห็นว่าการปฏิบัติการตามคำา
สั่งฉบับดังกล่าวประสบผลสำาเร็จ   ย่ิงไปกว่านัทน ปัจจุบันยังไม่มีการยกเลิกคำาสั่งหัวหน้าคสช .ท่ี 5/2560 เพียงเเต่มีการถอนกำาลัง
เจ้าหน้าท่ีออกจากพืทนท่ีควบคุมเเละมีความเป็นได้ว่าจะมีการปฏิบัติการตามคำาสั่งในพืทนท่ีเดิมอีกหรือเเม้เเต่ขยายขอบเขตเพ่ือ
ระบุพืทนท่ีควบคุมอ่ืน18  

ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน ในฐานะองค์กรท่ีให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเเละคดีแก่ผู้ซ่ึงได้รับผลกระทบ
จากการทำารัฐประหารในปี 2557 เห็นว่าผลจากการปฏิบัติตามคำาสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับดังกล่าวเป็นเหตุสืบเน่ืองมาจากการใช้
อำานาจของหัวหน้าคสช.โดยตรง ดังนัทน จึงมีความจำาเป็นท่ีต้องทบทวนเหตุและผลในการประกาศใช้คำาสั่ง โครงสร้างของคำาสั่ง
ผลการปฏิบัติตามคำาสั่งเเละการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าในการปฏิบัติตามคำาสั่งในฐานะ “กฎหมาย” โดยศูนย์
ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนมีความเห็นดังตอ่ไปนีท

คำวามเห็ัวนติ ชอคำำาสั่งใงหัวงวหัวนใาคำสั่ช้  .  ท่ีใ   5/2560 

ศนูย์ทนายเพ่ือสิทธิมนุษยชนไม่เห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงกับการใช้อำานาจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า

13 รายละเอียดปรากฏตาม http://www.matichon.co.th/news/491382 
14 รายละเอียดปรากฏตาม http://www.matichon.co.th/news/484235 

15 รายละเอียดปรากฏตาม http://www.matichon.co.th/news/475072 
16 รายละเอียดปรากฏตาม http://www.bbc.com/thai/thailand-39092077
17 รายละเอียดปรากฏตาม https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_256177

18 รายละเอียดปรากฏตาม http://www.matichon.co.th/news/491382 

http://www.matichon.co.th/news/491382
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fbreaking-news%2Fnews_256177&h=ATPljhicjc6qmsQCizatvV0eBoLA5syVb7jtW1kN1g0mEon6R31JPNAdHTcBLAVNucOY9gDCXs-ondK1tECTcSjlBnJli1vzckMteWWCQ0kF-NR0PEnzbtehjqu42bV-7P_LtsmtJBo3XQ
http://www.bbc.com/thai/thailand-39092077
http://www.matichon.co.th/news/475072
http://www.matichon.co.th/news/484235
http://www.matichon.co.th/news/491382


คสช.ตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ทุกกรณีซ่ึงมีผลเป็นการออก
กฎหมาย วางนโยบาย การบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัตติามนโยบาย การเเทรกเเซงการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีตลอดทัทงการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างการดำาเนินงานของหน่วยงานทัทงภาครัฐเเละเอกชน เพราะด้วยฐานการใช้อำานาจท่ีมิชอบขัดต่อหลักการ
ใช้อำานาจอธิปไตยโดยเฉพาะหลักนิติรัฐ19  (Rule of Law) และเป็นการใช้อำานาจโดยบุคคลเดียวขัดต่อหลักการแยกอำานาจ อีก
ทัทงยังเป็นการเน้นยำทาให้เห็นว่าประชาชนมิใช่เจ้าของอำานาจท่ีเเท้จริงผู้ซ่ึงจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพโดยบทบัญญัติ
กฎหมาย ท้ายท่ีสุด คำาสั่งหัวหน้าคสช.ท่ีอาศัยฐานการออกตามมาตรา 44  จะนำาไปสู่การใช้อำานาจโดยอำาเภอใจเเละสร้าง
วัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดให้กับทัทงผู้ออกคำาสัง่เเละผู้ปฏิวัตติามคำาสัง่อีกด้วย

ด้วยเหตุความมิชอบของฐานในการออกคำาสั่งหัวหน้าคสช.ท่ี 5/2560  ศูนย์ทนายเพ่ือสิทธิมนุษยชนจึงขอหยิบยก
ความบิดเบือนของเนืทอหาเเละผลของการปฏิบัติามคำาสั่งฉบับดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็น เหตุผลเเละความจำาเป็นในการ
ประกาศใช้ อำานาจเเละหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงาน การกำาหนดให้ผู้ท่ีขัดขวางหรือฝ่าฝนืคำาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตอ้งรับโทษทาง
อาญา เเละการยกเว้นมิให้มีการทบทวนความชอบด้วยกฎหมายต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ดังต่อไปนีท 

ประเด็นท่ี   1   เนืทอหาของคำาสัง่หัวหน้าคสช  .  ท่ี   5/2560   ขัดกับหลักความม่ันคงเเน่นอนของกฏหมาย  20   

หากพิจารณาถึงภาพรวมของเนืทอหาในคำาสั่งฉบับดังกล่าว ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนพบว่าเเท้จริงเเล้วรัฐ
ประสงค์ท่ีจะระบุขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายด้วยมาตรการพิเศษเฉพาะในเขตพืทนท่ีวัดพระธรรมกายเเละบริเวณโดยรอบ
เท่านัทน เม่ือมีการใช้มาตรการพิเศษซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการทางอาญาอีกทัทงยังกำาหนดโทษทางอาญาต่อผู้ท่ีขัดขวางหรือ
ฝ่าฝนืคำาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี จึงถือได้ว่าคำาสั่งนีทมีผลเป็นการจำากดัสิทธิและเสรภีาพของบุคคล เม่ือคำาสัง่ฉบับดังกล่าวมิได้
มีผลบังคับใช้เป็นการท่ัวไป หากเเต่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเฉพาะเจาะจง
คำาสัง่นีทในฐานะ “กฎหมาย” จึงขัดต่อหลักความม่ันคงเเน่นอนของกฎหมายและเป็นการใช้อำานาจนิติบัญญตัิโดยมิชอบ 21 (Abuse
of Legislative Power) อีกด้วย 

ประเด็นท่ี   2   มาตรการพิเศษตามคำาสัง่หัวหน้าคสช  .  ท่ี   5/2560   ขัดกบัหลักความได้สดัส่วนของกฎหมาย  22

นอกจากคำาสั่งฉบับดังกล่าวจะกำาหนดให้ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย (หรืออีกถ้อยคำาหน่ึงคือการปฏิบัติตามคำาสั่ง
หัวหน้าคสช.ฉบับท่ี 5/2560) จำากัดอยู่เพียงเขตพืทนท่ีวัดพระธรรมกายเเละบริเวณโดยรอบอันขดัต่อหลักความม่ันคงเเน่นอนของ
กฎหมายเเล้ว ในคำาสั่งยังกำาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำานาจใช้มาตรการพิเศษเพ่ือดำาเนินการภายในพืทนท่ีควบคุมได้อีก เช่น
ควบคุมการเข้าหรือออกพืทนท่ี ควบคุมระบบสาธารณูปโภค เข้าไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใดเพ่ือตรวจค้น ค้นตัวบุคคลและ
พาหนะ รืทอถอนทำาลายหรือเคล่ือนย้ายสิง่ปลูกสรา้งหรือสิง่กีดกัทน และดำาเนินการอ่ืนใดท่ีจำาเป็นตามสมควรแกก่รณี เป็นต้น23 

ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนเห็นว่ามาตรการพิเศษดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
เกินกว่าจำาเป็นและส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างน้อย 6,000 คนภายในบริเวณพืทนท่ีควบคุม ซ่ึงมิใช่บุคคลหรือกลุ่มท่ีเจ้า
หน้าท่ีรัฐอ้างว่าถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิดและมีหมายจับ24 หรือเเม้เเต่ตัวบุคคลซ่ึงตกเป็นวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามคำา
สั่งนีทอย่างพระธัมมชโยเองก็ยังไม่เหตใุดเเสดงให้จำาเป็นต้องใช้กระบวนการพิเศษตามมาตรา 44 หรือมาตรการพิเศษในรูปแบบ

19 ด ูวรเจตน์ ภาคีรัตน์, คำาสอนว่าดว้ยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน, (กรุงเทพมหานคร:โครงการตำาราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2555), น.170-176

20 ด ูวรเจตน์ ภาคีรัตน์, อ้างเเลว้ เชงิอรรถท่ี 19 
21 ด ูวรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “หลักการพืทนฐานของกฎหมายปกครอง" คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง,(กรุงเทพมหานคร:สำานักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2543),น.145-152
22 ด ูวรเจตน์ ภาคีรัตน์, อ้างเเลว้ เชงิอรรถท่ี 19 
23 ด ูข้อ 3 ของคำาสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติท่ี 5/2560, อ้างเเล้ว,  เชงิอรรถท่ี 6
24 ด ูแถลงการณ์ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้หยุดใช้มาตรา 44 และใช้กระบวนการยุติธรรมปกติกรณีวดัพระธรรมกาย; ราย

ละเอียดปรากฏตาม http://www.tlhr2014.com/th/?p=3520



คำาสัง่หัวหน้าคสช.เเต่อย่างใด เนืทอหาของมาตรการพิเศษดังกล่าวจึงขัดต่อหลักความพอสมควรแก่เหตุหรอืหลักความได้สดัส่วน
ท่ีเรียกรอ้งให้การใช้อำานาจของรัฐจะต้องดำาเนินเป็นไปอย่างพอเหมาะพอประมาณ เเละท้ายท่ีสุดเเล้ว มาตรการพิเศษดังท่ีกล่าว
มาก็มิใช่มาตรการหรือเครื่องมือท่ีเหมาะสมอันจะทำาให้วัตถุประสงค์คือการนำาตัวพระธัมมชโยเเละพวกมาดำาเนินการตาม
กฎหมายลุล่วงไปได้อย่างชอบธรรม 

ประเด็นท่ี   3   การกำาหนดโทษทางอาญาต่อผู้ท่ีขัดขวางหรือฝ่าฝืนคำาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีขัดต่อหลักความชอบ
ด้วยกฎหมาย  25

นอกจากสถานการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของพระธัมมชโยและพวกจะไม่ถึงขัทนต้องใช้กระบวนการพิเศษเเละ
มาตรการพิเศษตามท่ีกล่าวมาข้างต้นเเล้ว ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนยังมีความเห็นว่าการกำาหนดโทษท่ีเจาะจงบังคับ
เอากับผู้ท่ีขัดขวางหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามคำาสั่งหัวหน้าคสช .ท่ี 5/256026 นัทนเป็นการ
กำาหนดฐานความผิดและโทษทางอาญาโดยไม่จำาเป็น เน่ืองด้วยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 บัญญัติให้การกระทำา
ดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาอยู่เเล้ว การกำาหนดซำทาซ้อนซ่ึงความผิดเเละโทษทางอาญาท่ีสูงกว่ากฎหมายท่ัวไปเเละมีผล
เป็นการจำากัดสิทธิเเละเสรีภาพของบุคคลเพราะอ้างเหตุตามกฎหมาย ทำาให้เนืทอหาในคำาสั่งไม่มีความชอบท่ีจะเป็นหลักประกัน
ความเป็นธรรมแก่ประชาชนอันขัดตอ่หลักความชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจน 

ประเด็นท่ี   4  การยกเว้นการทบทวนความชอบด้วยกฎหมายจากองค์กรตุลาการเเละการยกเว้นความรับผิดของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงจะนำาไปสู่การลอยนวลพ้นผิด   ( Impunity)

เเม้รัฐอาจคาดหมายได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายด้วยการออกเป็นคำาสั่งหัวหน้าคสช.ตามกระบวนการพิเศษเเละการใช้
มาตรการพิเศษต่อบุคคลท่ีอยู่ในพืทนท่ีควบคุมจะสุ่มเสี่ยงต่อการใช้อำานาจโดยมิชอบหรือการกระทำาท่ีเกินกว่าเหตุของของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ เเต่ตามข้อ 7 ของคำาสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับท่ี 5/2560 ยังกำาหนดยกเว้นให้การกระทำาของพนักงานเจ้า
หน้าท่ีตามคำาสั่งฉบับนีทไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเเละกฎหมายว่าด้วยการจัดตัทงศาลปก
ครองเเละวิธีพิจารณาคดีปกครอง อันหมายความว่าการท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีใช้อำานาจรัฐบังคับเอากับบุคคลใดบุคคลหน่ึงกลับ
ไม่ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำานัทน ซ่ึงในสภาวะการณ์ปกติเเล้วสามารถตรวจสอบโดย
องคก์รภายนอกเช่นศาล  

นอกจากนีท เนืทอหาในข้อ 8 ตามคำาสั่งฉบับเดียวกันยังกำาหนดให้นำามาตรา 17 แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาบังคับใช้ ฉะนัทน หากพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามคำาสั่งนีทปฏิบัติการโดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ
และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำาเป็น พนักงานเจ้าหน้าท่ีย่อมไม่ต้องรับผิดทัทงทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย
ฉะนัทน เเม้พนักงานเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงจากข้อเท็จจริงท่ีว่ามีการสนธิกำาลังกันทัทงเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตำารวจ ทหารเเละ
ฝ่ายปกครอง กระทำาการอันใดจนเกิดความเสียหายต่อบุคคลใด บุคคลนัทนไม่สามารถฟ้องร้องพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้รับผิดทาง
อาญาหรือชดใช้ค่าเสียหายทางเเพ่งหรือแม้แต่การร้องเรียนว่าเป็นการกระทำาความผิดทางวินัยต่อหน่วยงานต้นสังกัดก็ไม่
สามารถกระทำาได้เช่นกัน

ขใอเสั่นอแนะของศูนย์ทีนายคำวามเพืใอสั่ททีธทมนุษยช้น 

แม้ผลจากการปฏิบัติตามคำาสั่งดังกล่าวจะเเสดงให้เห็นเเล้วว่ากระทบต่อการใช้สิทธิเเละเสรีภาพของประชาชนอย่างมิ
อาจคาดหมายได้ ฐานอำานาจในการออกเเละเนืทอหาคำาสั่งหัวหน้าคสช .ท่ี 5/2560 ท่ีขัดกบัหลักการใหญอ่ย่างหลักนิติรฐัเเละหลัก
การย่อยของหลักนิติรัฐในประเด็นต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้นก็จะไม่ได้รับการทบทวนความชอบด้วยกฎหมาย เหตุเพราะ
มาตรา 44 รับรองให้คำาสั่งรวมทัทงการปฏิบัติตามคำาสั่งนีท เป็นคำาสั่งหรือการกระทำาท่ีชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญเเละเป็น

25 ด ูคณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ, เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแหง่ราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, (กรุงเทพมหานคร:สำานักกรรมาธกิาร 3 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร),น.2

26  ดู ข้อ 6 ของคำาสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบเเห่งชาติท่ี 5/2560 อ้างเเลว้,  เชิงอรรถท่ี 9



ท่ีสุด รวมทัทงเนืทอหาคำาสั่งเองยังกำาหนดยกเว้นการทบทวนความชอบด้วยกฎหมายจากองค์กรตุลาการเเละยกเว้นความรับผิด
ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงจะนำาไปสูก่ารลอยนวลพ้นผิด ( Impunity) ของทัทงรฐัเเละเจ้าหน้าท่ีเองในท่ีสุด 

ด้วยเหตุดังกล่าว ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนจึงขอเสนอให้ยกเลิกคำาสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติท่ี
5/2560 เรื่อง มาตรการให้อำานาจกำาหนดพืทนท่ีควบคุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และยกเลิกการใช้อำานาจ
ตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2557  ทุกกรณี เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายตาม
กระบวนการยุติธรรมปกติสามารถดำาเนินการต่อไปได้ ทัทงนีท เพ่ือคงไว้ซ่ึงหลักนิติรัฐ เคารพซ่ึงหลักการแยกอำานาจอันจะทำาให้
การใช้อำานาจรัฐทุกกรณีสามารถตรวจสอบเเละถ่วงดุลได้โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพของประชาชน
อย่างแท้จริง
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