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6 เมษายน 2560
ความเห็นกรณีการประกาศเเละการปฏิ บัติการตามคำาสัังงหัวหนาาคณะรักษาความสังบแหงงชาติ ทีีง 5/2560
ตงอกรณีวัดพระธรรมกายเเละพระธัมมชโย
ฐานอำานาจที่ใใช้ใในการออกคำำาสั่งงใ หัวงวหัวนใาคำณะรงกษาคำวามสั่งบแหัวชงช้าติ ท ที่ใ 5/2560
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
อาศัยอำานาจตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยความเห็นชอบของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2560 เรื่อง มาตรการให้อำานาจกำาหนดพืทนที่
ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยระบุให้ “วัดพระธรรมกาย” ตลอดจนพืทนที่โดยรอบวัดพระธรรมกาย
ในอำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เป็น “พืทนที่ควบคุม”2 ที่อยู่ภายใต้การดำาเนินการของ “พนักงานเจ้าหน้าที่” 3โดยอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department Special of Investigation หรือ DSI) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการตามคำาสั่งฉบับดัง
กล่าว4
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่า เเม้เหตุผลเเละความจำาเป็นตามที่กล่าวอ้างไว้ในคำาสั่งจะไม่ชัดว่าประสงค์จะ
บังคับเอากับพระธัมมชโย ซึ่งในขณะนัทนมีบรรดาศักดิ ์เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเเละพวกในคดีความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน 5 เเต่ปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรวมถึงทหารเเละเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
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ดู ข้อ 9 ของคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติที่ 5/2560 กำาหนดว่า " ข้อ 9 เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสำาหรับความผิดที่ได้มี
การออกหมายตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เมื่อคำาส่งั นีมท ีผลใช้บังคับ ให้วดั พระธรรมกาย ตลอด
จนพืทนที่โดยรอบวัดพระธรรมกายในอำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รวมถึงพืทนที่หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 11 หมู่ 12 และหมู่ 13
ในตำาบลคลองสอง และพืทนที่หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 และหมู่ 11 ในตำาบลคลองสาม อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นพืทนที่ควบคุม
ตามคำาสัง่ น้ี"
ดู ข้อ 1 ของคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติที่ 5/2560 กำาหนดว่า "ข้อ 1 ในคำาสั่งนีท..
“พืทนที่ควบคุม” หมายความว่า พืทนที่ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศกำาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ ซึ่งมีความชัดเจนและครอบคลุมพืทนที่เท่าที่จาำ เป็น เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา อย่างมีประสิทธิภาพ..”
ดู ข้อ 1 ของคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติที่ 5/2560 กำาหนดว่า "ข้อ 1 ในคำาสั่งนีท..
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการตำารวจ ข้าราชการทหาร หรือเจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองที่ได้รับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติการ ตามคำาสั่งนีท ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการร้องขอจากกรมสอบสวนคดีพิเศษในกา
รสนธิกำาลัง หรือสนับสนุนช่วยเหลือในการปฏิบัติการตามคำาสั่งนีท...”
ดู ข้อ 4 ของคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติที่ 5/2560 กำาหนดว่า " ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติการตามคำาสั่งน้ี และให้มีอำานาจร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติการตามคำาสั่งนีท ใน
กรณีจำาเป็นอาจร้องขอให้พระสังฆาธิการ ผู้ปกครองสงฆ์ และภิกษุอื่นที่เก่ยี วข้อง อนุเคราะห์ให้ การปฏิบัตงิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไป
โดยเรียบร้อยตามกฎหมายและพระธรรมวินัยด้วยก็ได้
เมื่อได้รับการร้องขอตามวรรคหนึ่งแล้วให้หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับการร้องขอดำาเนินการให้ เป็นไปตามคำาร้องขอในทันทีหรือภายใน
ระยะเวลาที่กำาหนด
รายละเอียดปรากฏตาม http://thaipublica.org/2017/02/credit-unions-klongchan-115/

ตลอดระยะเวลากว่าสามสิบวันแสดงให้เห็นว่ารัฐมุ่งดำาเนินการกับบุคคลเฉพาะกลุ่มเเละเฉพาะพืทนที่อันนำามาสู่ผลที่มิอาจกล่าว
ได้ว่าทำาให้การบังคับใช้กฎหมายในส่วนกระบวนการยุติธรรมทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยใน
บ้านเมืองหรือรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวติ เเละทรัพย์สินขอประชาชนโดยรวมเเต่อย่างใด
ผลจากการปฏทบงติ ติ ท ามคำำาสั่งใงหัวงวหัวนใาคำณะรงกษาคำวามสั่งบแหัวชงช้าติ ท ที่ใ 5/2560
หากพิจารณาจากเนืทอหาคำาสั่งฉบับดังกล่าวกำาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจดำาเนินการควบคุมพืทนที่ทัทงที่รโหฐาน
เเละที่สาธารณะ ควบคุมบุคคล ควบคุมระบบสาธารณูปโภคและระบบการสื่อสาร รืทอถอน ทำาลาย เคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างหรือ
สิ่งกีดกันตลอดทัทงสามารถจับกุมตัวบุคคลซึ่งกระทำา ความผิดอาญาซึ่งหน้า 6 นำามาซึ่งเหตุในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐที่
กระทบต่อทัทงเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันและต่อบุคคลทั่วไป เช่น
- กำาหนดให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรอบพืทนที่วัดพระธรรมกายมารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุม
ธานีเเละสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในพืทนที่อื่นอย่างไม่มีกำาหนด7
- กำาหนดให้พระสงฆ์ ผู้ดูเเลอาคารสถานที่ภายในวัดพระธรรมกาย ตลอดทัทงบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีส่วน
เกีย่ วข้องกับวัดพระธรรมกาย มารายงานตัวต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษตามคำาสั่งของอธิบดีกรมสอบสวนคดีเศษที่ออกโดยอาศัย
อำานาจตามคำาสัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 5/25608 ซึ่งหากบุคคลดังกล่าวไม่มารายงานตัวตามวันเเละเวลาที่กำาหนด ต้องถูกดำาเนินคดี
ฐานขัดขวางหรือฝ่าฝืนคำาสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่9
- ตรวจค้นยานพาหนะที่สัญจรผ่านทางเข้าออกวัดพระธรรมกาย10 ตรวจค้นพืทนที่ซึ่งถูกระบุให้เป็นพืทนที่ควบคุม11 จน
เกิดเหตุปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตำารวจ ทหารเเละเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองกว่า 4,000 นาย กับศิษย์วัดพระธรรมกายจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทัทงสองฝ่าย12
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ดู ข้อ 3 ของคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติที่ 5/2560 กำาหนดว่า "ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามคำาส่งั นีท ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำานาจ ดำาเนินการภายในพืนท ที่ควบคุม ดังต่อไปนีท
(1) ควบคุมการเข้าหรือออกในพืทนที่

(2) สั่งให้บุคคลใดออกจากพืทนที่ภายในเวลาที่กำาหนด หรือสั่งให้บุคคลใดเข้าไปอยู่ในพืทนที่ใด เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือดูแลความ
ปลอดภัย หรือให้งดเว้นการกระทำาใด ๆ อันเป็นการรบกวน หรือขัดขวางการปฏิบัตงิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่
(3) ออกคำาสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวหรือให้ถ้อยคำาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจน ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทำาความผิด
(4) จับกุมตัวบุคคลที่กระทำาความผิดอาญาซึ่งหน้า และควบคุมตัวผู้ถูกจับนำาส่งพนักงาน สอบสวนเพื่อดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป
(5) ดำาเนินการเพือ่ ควบคุมระบบสาธารณูปโภค ระบบการสื่อสาร การใช้อากาศยานไร้คนขับ ตลอดจนกำาหนดมาตรการและดำาเนินการอื่นใดเพือ่ ประโยชน์ในการ
ควบคุมหรือดูแลความปลอดภัย
(6) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดเพือ่ ตรวจค้น รวมตลอดทัทงค้นตัวบุคคลและยานพาหนะ (๗) รือท ถอน ทำาลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างหรือสิง่ กีดกัทน (๘) ดำา
เนินการอืน่ ใดที่จำาเป็นตามสมควรแก่กรณี
(7) รือท ถอน ทำาลาย หรือเคลือ่ นย้ายสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดกัทน
(8) ดำาเนินการอืน่ ใดที่จำาเป็นตามสมควรแก่กรณี

7 ดู หนังสือด่วนเลขที่ ปท 0023.4/3240 จากผู้วา่ ราชการจังหวัดปทุมธานี ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 คน พืนท ที่รอบวัดธรรมกายมารายงานตัว เมื่อเข้ารายงานตัว
ก็มีคำาสั่งให้ไปปฎิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยการปกครอง คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อย่างไม่มีกำาหนด เพือ่ ไม่ให้ทัทง 6 คนยุ่งเกี่ยวกับกรณีวดั พระธรรมกาย; รายละเอียดปรากฏตาม

http://www.nationtv.tv/main/content/social/378537441/
8 รายละเอียดปรากฏตาม http://news.thaipbs.or.th/content/260389
9 ดู ข้อ 6 ของคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติที่ 5/2560 กำาหนดว่า "ข้อ ๖ ผู้ใดขัดขวางหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามคำาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำาสั่งนีท
ให้ระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ"
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

ด้วยผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้คำาสั่งหัวหน้าคสช.ในฐานะ
“กฎหมาย” นับตัทงเเต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 มีผู้ถูกเรียกให้ไปรายงานตัวหรือให้ถ้อยคำา
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเเล้วอย่างน้อย 316 คน มีผู้ถูกดำาเนินคดีเนื่องจากขัดขวางหรือฝ่าฝืนคำา สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่เเล้ว
อย่างน้อย 45 คน นอกจากนีทยังมีผู้ที่ถูกดำาเนินคดีในความผิดอาญาฐานอื่นเเต่ด้วยเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตติ ามคำาสัง่ ฉบับ
ดังกล่าวอีกอย่างน้อย 3 กรณี13
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณานอกเหนือจากความชอบด้วยกฎหมายในการดำาเนินคดีกับกลุ่มบุคคลข้างต้นเเล้ว ผลของ
การประกาศใช้คำาสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 5/2560 ยังเป็นอีกหนึ่งข้ออ้างให้เจ้าหน้าที่ใช้เพื่อละเมิดเเละจำากัดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ใน
พืทนที่ควบคุมเเละนอกเหนือพืทนที่ควบคุมหลายประการ เช่น กำาหนดมิให้ส่งอาหารและนำทา ดื่มเข้าไปในวัดพระธรรมกาย จำากัด
สิทธิในการรับรู้ข่าวสารผ่านการห้ามมิให้สื่อมวลชนนำาเสนอข่าวขณะเจ้าหน้าที่กำาลังตรวจค้นภายในวัดพระธรรมกายและห้ามมิ
ให้ช่องข่าว Voice TV เสนอรายการ Wake Up News เพราะเหตุมีเนืทอหาวิพากษ์วิจารณ์การใช้อำานาจตามมาตรา 44 ต่อกรณี
วัดพระธรรมกาย 14ตลอดทัทงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำา เนินการตัดสัญญานโทรศัพท์เเละสัญญานอินเตอร์เนตใน
บริเวณดังกล่าว15
ยิ่งกว่าผลกระทบจากการปฏิบัติตามคำาสั่งต่อทัทงบุคคลที่ถกู ดำาเนินคดีเเละบุคคลทั่วไป ก็ยังปรากฏผลอันมิอาจคาด
หมายได้จากการผู้ที่ต่อต้านการใช้อำานาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา 44 เช่น มีชายซึ่งเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายผูกคอตาย
เพราะเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้อำานาจตามมาตราดังกล่าวต่อวัดพระธรรมกายไม่สำาเร็จ 16 หรือเเม้เเต่มีการดำาเนินคดีกับเยาวชน
อายุเพียง 14 ปีด้วยเพราะชูป้ายให้ยกเลิกการใช้อำานาจตามมาตราดังกล่าวเช่นกัน17 เป็นต้น
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่า ภายในระยะเวลาเพียง 30 วันนับเเต่คำา สั่งหัวหน้าคสช.ที่ 5/2560 มีผล
บังคับใช้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทัทงโครงสร้างของกระบวนการยุติธรรม บุคคลที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตลอดทัทง
บุคคลทั่วไปจนมิอาจประเมินได้ ความเสียหายดังกล่าวแทบไม่ได้สัดส่วนกับความจำาเป็นที่จะต้องดำาเนินคดีกบั พระธัมมชโยด้วย
กระบวนการ “พิเศษ” ตามมาตรา 44 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติได้
อยู่เเล้ว เเละท้ายที่สุด กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ยังไม่สามารถนำาตัวพระธัมมชโยมาดำาเนินคดีได้ เพียงเเต่มีการถอดสมณศักดิ ์
ของพระธัมมชโยอันมีผลเมื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดที่จะชีทให้เห็นว่าการปฏิบัติการตามคำา
สั่งฉบับดังกล่าวประสบผลสำาเร็จ ยิ่งไปกว่านัทน ปัจจุบันยังไม่มีการยกเลิกคำาสั่งหัวหน้าคสช .ที่ 5/2560 เพียงเเต่มีการถอนกำาลัง
เจ้าหน้าที่ออกจากพืทนที่ควบคุมเเละมีความเป็นได้ว่าจะมีการปฏิบัติการตามคำาสั่งในพืทนที่เดิมอีกหรือเเม้เเต่ขยายขอบเขตเพื่อ
ระบุพืทนที่ควบคุมอื่น18
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ในฐานะองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเเละคดีแก่ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการทำารัฐประหารในปี 2557 เห็นว่าผลจากการปฏิบัติตามคำาสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับดังกล่าวเป็นเหตุสืบเนื่องมาจากการใช้
อำานาจของหัวหน้าคสช.โดยตรง ดังนัทน จึงมีความจำาเป็นที่ต้องทบทวนเหตุและผลในการประกาศใช้คำาสั่ง โครงสร้างของคำาสั่ง
ผลการปฏิ บั ติต ามคำา สั่ ง เเละการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ในการปฏิ บั ติ ต ามคำา สั่ ง ในฐานะ “กฎหมาย” โดยศู น ย์
ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมีความเห็นดังต่อไปนีท
คำวามเหัว็นติ ชอคำำาสั่งใงหัวงวหัวนใาคำสั่ช้.ที่ใ 5/2560
ศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการใช้อำานาจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า
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รายละเอียดปรากฏตาม http://www.matichon.co.th/news/491382
รายละเอียดปรากฏตาม http://www.matichon.co.th/news/484235
รายละเอียดปรากฏตาม http://www.matichon.co.th/news/475072
รายละเอียดปรากฏตาม http://www.bbc.com/thai/thailand-39092077
รายละเอียดปรากฏตาม https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_256177
รายละเอียดปรากฏตาม http://www.matichon.co.th/news/491382

คสช.ตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ทุกกรณีซึ่งมีผลเป็นการออก
กฎหมาย วางนโยบาย การบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัตติ ามนโยบาย การเเทรกเเซงการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตลอดทัทงการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำาเนินงานของหน่วยงานทัทงภาครัฐเเละเอกชน เพราะด้วยฐานการใช้อำานาจที่มิชอบขัดต่อหลักการ
ใช้อำานาจอธิปไตยโดยเฉพาะหลักนิติรัฐ 19 (Rule of Law) และเป็นการใช้อำานาจโดยบุคคลเดียวขัดต่อหลักการแยกอำานาจ อีก
ทัทงยังเป็นการเน้นยำทาให้เห็นว่าประชาชนมิใช่เจ้าของอำานาจที่เเท้จริงผู้ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพโดยบทบัญญัติ
กฎหมาย ท้ายที่สุด คำา สั่งหัวหน้าคสช.ที่อาศัยฐานการออกตามมาตรา 44 จะนำา ไปสู่การใช้อำา นาจโดยอำา เภอใจเเละสร้าง
วัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดให้กับทัทงผู้ออกคำาสัง่ เเละผู้ปฏิวัตติ ามคำาสัง่ อีกด้วย
ด้วยเหตุความมิชอบของฐานในการออกคำา สั่งหัวหน้าคสช.ที่ 5/2560 ศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงขอหยิบยก
ความบิดเบือนของเนืทอหาเเละผลของการปฏิบัติามคำา สั่งฉบับดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็น เหตุผลเเละความจำา เป็นในการ
ประกาศใช้ อำานาจเเละหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน การกำาหนดให้ผู้ที่ขัดขวางหรือฝ่าฝืนคำาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งรับโทษทาง
อาญา เเละการยกเว้นมิให้มีการทบทวนความชอบด้วยกฎหมายต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนีท
ประเด็นที่ 1 เนืทอหาของคำาสัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 5/2560 ขัดกับหลักความมั่นคงเเน่นอนของกฏหมาย20
หากพิจารณาถึงภาพรวมของเนืทอหาในคำาสั่งฉบับดังกล่าว ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพบว่าเเท้จริงเเล้วรัฐ
ประสงค์ที่จะระบุขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายด้วยมาตรการพิเศษเฉพาะในเขตพืทนที่วัดพระธรรมกายเเละบริเวณโดยรอบ
เท่านัทน เมื่อมีการใช้มาตรการพิเศษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการทางอาญาอีกทัทงยังกำาหนดโทษทางอาญาต่อผู้ที่ขัดขวางหรือ
ฝ่าฝืนคำาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงถือได้ว่าคำาสั่งนีทมีผลเป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เมื่อคำาสัง่ ฉบับดังกล่าวมิได้
มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป หากเเต่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง
คำาสัง่ นีทในฐานะ “กฎหมาย” จึงขัดต่อหลักความมั่นคงเเน่นอนของกฎหมายและเป็นการใช้อำานาจนิติบัญญัติโดยมิชอบ 21 (Abuse
of Legislative Power) อีกด้วย
ประเด็นที่ 2 มาตรการพิเศษตามคำาสัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 5/2560 ขัดกับหลักความได้สดั ส่วนของกฎหมาย22
นอกจากคำาสั่งฉบับดังกล่าวจะกำาหนดให้ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย (หรืออีกถ้อยคำาหนึ่งคือการปฏิบัติตามคำาสั่ง
หัวหน้าคสช.ฉบับที่ 5/2560) จำากัดอยู่เพียงเขตพืทนที่วัดพระธรรมกายเเละบริเวณโดยรอบอันขัดต่อหลักความมั่นคงเเน่นอนของ
กฎหมายเเล้ว ในคำาสั่งยังกำาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจใช้มาตรการพิเศษเพื่อดำาเนินการภายในพืทนที่ควบคุมได้อีก เช่น
ควบคุมการเข้าหรือออกพืทนที่ ควบคุมระบบสาธารณูปโภค เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดเพื่อตรวจค้น ค้นตัวบุคคลและ
พาหนะ รือท ถอนทำาลายหรือเคลื่อนย้ายสิง่ ปลูกสร้างหรือสิง่ กีดกัทน และดำาเนินการอื่นใดที่จำาเป็นตามสมควรแก่กรณี เป็นต้น 23
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่ามาตรการพิเศษดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
เกินกว่าจำา เป็นและส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างน้อย 6,000 คนภายในบริเวณพืทนที่ควบคุม ซึ่งมิใช่บุคคลหรือกลุ่มที่เจ้า
หน้าที่รัฐอ้างว่าถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิดและมีหมายจับ 24 หรือเเม้เเต่ตัวบุคคลซึ่งตกเป็นวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามคำา
สั่งนีทอย่างพระธัมมชโยเองก็ยังไม่เหตุใดเเสดงให้จำาเป็นต้องใช้กระบวนการพิเศษตามมาตรา 44 หรือมาตรการพิเศษในรูปแบบ
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คำาสัง่ หัวหน้าคสช.เเต่อย่างใด เนืทอหาของมาตรการพิเศษดังกล่าวจึงขัดต่อหลักความพอสมควรแก่เหตุหรือหลักความได้สดั ส่วน
ที่เรียกร้องให้การใช้อำานาจของรัฐจะต้องดำาเนินเป็นไปอย่างพอเหมาะพอประมาณ เเละท้ายที่สุดเเล้ว มาตรการพิเศษดังที่กล่าว
มาก็มิใช่มาตรการหรือเครื่องมือที่เหมาะสมอันจะทำา ให้วัตถุประสงค์คือการนำา ตัวพระธัมมชโยเเละพวกมาดำา เนินการตาม
กฎหมายลุล่วงไปได้อย่างชอบธรรม
ประเด็นที่ 3 การกำาหนดโทษทางอาญาต่อผู้ที่ขัดขวางหรือฝ่าฝืนคำาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ขัดต่อหลักความชอบ
ด้วยกฎหมาย25
นอกจากสถานการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของพระธัมมชโยและพวกจะไม่ถึงขัทนต้องใช้กระบวนการพิเศษเเละ
มาตรการพิเศษตามที่กล่าวมาข้างต้นเเล้ว ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนยังมีความเห็นว่าการกำาหนดโทษที่เจาะจงบังคับ
เอากับผู้ที่ขัดขวางหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำา สั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำา สั่งหัวหน้าคสช .ที่ 5/256026 นัทนเป็นการ
กำาหนดฐานความผิดและโทษทางอาญาโดยไม่จำาเป็น เนื่องด้วยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 บัญญัติให้การกระทำา
ดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาอยู่เเล้ว การกำาหนดซำทา ซ้อนซึ่งความผิดเเละโทษทางอาญาที่สูงกว่ากฎหมายทั่วไปเเละมีผล
เป็นการจำากัดสิทธิเเละเสรีภาพของบุคคลเพราะอ้างเหตุตามกฎหมาย ทำาให้เนืทอหาในคำาสั่งไม่มีความชอบที่จะเป็นหลักประกัน
ความเป็นธรรมแก่ประชาชนอันขัดต่อหลักความชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจน
ประเด็นที่ 4 การยกเว้นการทบทวนความชอบด้วยกฎหมายจากองค์กรตุลาการเเละการยกเว้นความรับผิดของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะนำาไปสู่การลอยนวลพ้นผิด ( Impunity)
เเม้รัฐอาจคาดหมายได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายด้วยการออกเป็นคำาสั่งหัวหน้าคสช.ตามกระบวนการพิเศษเเละการใช้
มาตรการพิเศษต่อบุคคลที่อยู่ในพืทนที่ควบคุมจะสุ่มเสี่ยงต่อการใช้อำา นาจโดยมิชอบหรือการกระทำา ที่เกินกว่าเหตุของของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ เเต่ตามข้อ 7 ของคำา สั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 5/2560 ยังกำา หนดยกเว้นให้การกระทำา ของพนักงานเจ้า
หน้าที่ตามคำาสั่งฉบับนีทไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเเละกฎหมายว่าด้วยการจัดตัทงศาลปก
ครองเเละวิธีพิจารณาคดีปกครอง อันหมายความว่าการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำานาจรัฐบังคับเอากับบุคคลใดบุคคลหนึ่งกลับ
ไม่ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำานัทน ซึ่งในสภาวะการณ์ปกติเเล้วสามารถตรวจสอบโดย
องค์กรภายนอกเช่นศาล
นอกจากนีท เนืทอหาในข้อ 8 ตามคำาสั่งฉบับเดียวกันยังกำาหนดให้นำามาตรา 17 แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาบังคับใช้ ฉะนัทน หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำา สั่งนีทปฏิบัติการโดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ
และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำาเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมไม่ต้องรับผิดทัทงทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย
ฉะนัทน เเม้พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งจากข้อเท็จจริงที่ว่ามีการสนธิกำาลังกันทัทงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตำารวจ ทหารเเละ
ฝ่ายปกครอง กระทำาการอันใดจนเกิดความเสียหายต่อบุคคลใด บุคคลนัทนไม่สามารถฟ้องร้องพนักงานเจ้าหน้าที่ให้รับผิดทาง
อาญาหรือชดใช้ค่าเสียหายทางเเพ่งหรือแม้แต่การร้องเรียนว่าเป็นการกระทำา ความผิดทางวินัยต่อหน่วยงานต้นสังกัดก็ไม่
สามารถกระทำาได้เช่นกัน
ขใอเสั่นอแนะของศูนย์ทีนายคำวามเพืใอสั่ททีธทมนุษยช้น
แม้ผลจากการปฏิบัติตามคำาสั่งดังกล่าวจะเเสดงให้เห็นเเล้วว่ากระทบต่อการใช้สิทธิเเละเสรีภาพของประชาชนอย่างมิ
อาจคาดหมายได้ ฐานอำานาจในการออกเเละเนืทอหาคำาสั่งหัวหน้าคสช .ที่ 5/2560 ที่ขัดกับหลักการใหญ่อย่างหลักนิติรฐั เเละหลัก
การย่อยของหลักนิติรัฐในประเด็นต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้นก็จะไม่ได้รับการทบทวนความชอบด้วยกฎหมาย เหตุเพราะ
มาตรา 44 รับรองให้คำาสั่งรวมทัทงการปฏิบัติตามคำาสั่งนีท เป็นคำาสั่งหรือการกระทำาที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญเเละเป็น
ดู คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ, เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, (กรุงเทพมหานคร:สำานักกรรมาธิการ 3 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร),น.2
26 ดู ข้อ 6 ของคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติที่ 5/2560 อ้างเเล้ว, เชิงอรรถที่ 9
25

ที่สุด รวมทัทงเนืทอหาคำาสั่งเองยังกำาหนดยกเว้นการทบทวนความชอบด้วยกฎหมายจากองค์กรตุลาการเเละยกเว้นความรับผิด
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะนำาไปสูก่ ารลอยนวลพ้นผิด ( Impunity) ของทัทงรัฐเเละเจ้าหน้าที่เองในที่สุด
ด้วยเหตุดังกล่าว ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงขอเสนอให้ยกเลิกคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
5/2560 เรื่อง มาตรการให้อำานาจกำาหนดพืทนที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และยกเลิกการใช้อำานาจ
ตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ทุกกรณี เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายตาม
กระบวนการยุติธรรมปกติสามารถดำาเนินการต่อไปได้ ทัทงนีท เพื่อคงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐ เคารพซึ่งหลักการแยกอำานาจอันจะทำาให้
การใช้อำานาจรัฐทุกกรณีสามารถตรวจสอบเเละถ่วงดุลได้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพของประชาชน
อย่างแท้จริง

