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ร่างกฎหมาย การรักษาความมัน่คงในราชอาณาจกัร พ.ศ. ... สนช. รับหลกัการ วาระท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 8 
พ.ย. 2550 (101 เสียง ต่อ 20) ทุกฝ่ายยอมรับว่ากฎหมายน้ีใหอ้  านาจรัฐลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน รัฐบาล เสนอร่าง กฎหมายความมัน่คงน้ีตอ้งการใหป้ระชนเสียสิทธิเสรีภาพ เพื่อ “ความ
มัน่คง” ของประเทศ ซ่ึงตอ้งเผชิญกบัปัญหาผูก่้อการร้าย ฟังดูแลว้เป็นเจตนาท่ีดี    

แต่ถา้เราถูกหลอกใหเ้สียสิทธิและเสรีภาพเพื่อผลประโยชน์ของผูมี้อ  านาจท่ีไม่เขา้ใจประชาธิไตย
และขาดคุณธรรมก็น่าเสียดาย โง่เขลาและอนัตรายอยา่งยิง่เพราะกฎหมายนีใ้ห้อ านาจเจ้าหน้าทีอ่ย่าง
กว้างขวางและมากเกนิไปเหมือนการเซ็นเช็คเปล่า (blank cheque) ท่ีไม่ไดร้ะบุจ านวนเงิน (ม. 17) 
เพราะผูท่ี้ไดอ้  านาจมหาศาลไปอาจจะหลงอ านาจแลว้อาจจะกลบัมากดข่ีเรา จากประวติัศาสตร์ถา้
สูญเสียสิทธิเสรีภาพแลว้จะเรียกร้องคืนมายากมาก ตวัอยา่งเหตุการณ์ 14 ตุลา  และ 6 ตุลา และ
พฤษภาทมิฬ กวา่จะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพคืนได ้ประชาชนตอ้งตายและบาดเจบ็จ านวนมาก เราคง
ไม่ตอ้งการใหป้ระวติัศาสตร์ซ ้ ารอย 

เบนจมิน แฟรงกินส์ (Benjamin Franklin) กล่าววา่ “ผู้ใดทีย่อมสละสิทธิเสรีภาพแม้เพยีงประการ
เดยีว เพ่ือแลกกบัความปลอดภัยหรือความมั่นคง เขาผู้น้ันไม่สมควรจะได้รับทั้งเสรีภาพและความ
มัน่คงปลอดภยั “He that would give up even one freedom for security, deserves neither freedom 
nor security” 

แต่กฎหมายน้ีไม่ไดลิ้ดรอนสิทธิเสรีภาพเพยีงประการเดียวซ่ึงแมเ้พียงประการเดียวก็เสียไม่ได ้แต่
กฏหมายความมั่นคงนี้ท าลายหลกัการของสิทธิและเสรีภาพขั้นพืน้ฐาน( basic human rights )ของ
รัฐธรรมนูญใน(หมวด 3) ทั้งหมดหรือเกือบหมด (ม.17 ม.21 ม.22) ในหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย เป็นหมวดท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับประชาชนเป็นหัวใจของ
รัฐธรรมนูญ ถา้ขาดหมวดน้ีรัฐธรรมนูญก็หมดความหมายเหมือนถูกฉีกทิง้   



ในท านองเดียวกนั แมกนาคาร์ตาร์ Magna Charta (ค.ศ. 1215) ของประเทศองักฤษเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบบัแรกของโลกและเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวองักฤษ ถา้
ตดัขอ้ท่ีว่าดว้ยสิทธิเสรีภาพออกไป แมกนาคาร์ตาร์ก็หมดความหมายเหมือนถูกฉีกทิง้ หรือ
รัฐธรรมนูญของอเมริกาซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญท่ีอาจนบัไดว้่าดีทีสุดในโลกและเป็นแม่แบบของ
รัฐธรรมนูญของหลายประเทศทัว่โลก ก็มีบทบญัญติัว่าดว้ยสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน 
ถึง 10 ขอ้ (Bill of Rights ค.ศ. 1791) ถา้ตดั บทบญัญติัน้ีไปก็เหมือนรัฐธรรมนูญของอเมริกาถูกฉีก
ทิง้ไป 

แต่เป็นเร่ืองน่าเศร้าและน่ากลวัท่ีระยะ 6 ปีท่ีผา่นมา หลงัจาก วนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2544 ท่ีตึกเวิล
เทรดถูกถล่ม แมกนาคาร์ตา Magna Charta ของประเทศองักฤษ และ Bill of Rights รัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา      ก าลงัถูกฉีกเป็นคร้ังแรกเพราะประเทศของเขาก็ออกกฎหมายความมัน่คงต่อตา้น
ผูก่้อการร้ายซ่ึงกฎหมายไปลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญของเขา
ไดรั้บรองไว ้  ประเทศอ่ืนๆท่ียนือยูข่ ้างประชาธิปไตยมาตลอดเช่น ฝร่ังเศษ เยอรมนั ออสเตรเลีย 
ลว้นออกกฎหมายต่อตา้นผูก่้อการร้ายท่ีลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน  โลกของเราก าลงัเดนิ
เข้าสู่ระบบเผดจ็การเหมือนท่ี จอร์จ ออเวล  George Orwell ได ้ท  านายไวใ้นหนงัสือ ช่ือ  1984 

ในอดีตรัฐบาลและทหารใชก้ฎหมายรักษาความมัน่คง ท่ีเรียกว่า กฎหมายคอมมิวนิสตม์า
ปราบปรามผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์มีการสู้รบอยา่งดุเดือดหลายปี ประชาชนคนบริสุทธ์ิหลายคน 
เคราะห์ร้าย ไดรั้บความเดือดร้อนเพราะถูกกลัน่แกลง้ถูกตั้งขอ้หาว่าเป็นคอมมิวนิสต ์  จึง ถูก
ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ถูกจบักุมคุมขงั  บางคนก็ถูกขงัเป็นเวลานาน ทั้งฝ่ายคอมมิวนิสตแ์ละฝ่าย
ทหารหลายคนก็ เสียชีวิตในสมรภูมิรบ  แต่แลว้ก็ปราบไม่ไดรั้ฐบาลตอ้งเปล่ียนมาใชน้โยบายท่ีลด
ความรุนแรง เช่นใชน้โยบาย ค าสั่ง 66/2523 นิรโทษกรรมจึงจะประสบความส าเร็จ และในท่ีสุด 
เพราะความบอบช ้าและโหดร้ายไม่ยติุธรรมและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  กฎหมาย
คอมมิวนิสตจึ์งถูกยกเลิกไป ในสมยัรัฐบาล นายกชวน หลีกภยัท่ีเป็นรัฐบาลท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง  แต่ตอนนีรั้ฐบาลก าลงัเสนอกฏหมายความมัน่คงทีโ่หดร้ายยิง่กว่ากฎหมายคอมมวินิสต์เสีย
อกี 
 



กฎหมายคอมมิวนิสตเ์ม่ือจบัผูต้อ้งสงสัยมาแลว้ตอ้งพิจารณาตามก าหนดขั้นตอนระยะเวลาว่าจะขงั
ต่อหรือไม่และมีระยะเวลาในการฝากขงัและตอ้งส่งเขา้สู่ขบวนการยติุธรรมทางศาลในท่ีสุด แต่
กฎหมายฉบับใหม่นีไ้ม่จ ากดัเวลาในการใช้ (ท าให้ประเทศตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินอย่างถาวรโดยไม่
ต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน) และไม่จ ากดัเวลาในการกกัขงัท าให้ถูกขงัลืมไม่มีสิทธ์ิร้องเรียนตาม
กระบวนการของกฎหมาย และศาล (due process) เช่นไม่จ าเป็นตอ้งมีขอ้กล่าวหา ไม่มีการน าตวั
ผูต้อ้งหามาใหศ้าลพิจารณาไต่สวนว่าจะใหป้ล่อยตวัหรือฝากขงัต่อ (habeas corpus) และไม่มีสิทธ์ิ
ฟ้องร้องต่อศาลใหล้งโทษเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีกระท าผดิ (แมแ้ต่ พ.ร.ก ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 ซ่ึงเป็น
กฎหมายรักษาความมัน่คงท่ีร้ายแรงและใชใ้นภาวะฉุกเฉินก็ยงัตอ้งทบทวนทุก 3 เดือนและตอ้ง
ประกาศ) 

กฎหมายความมัน่คงเป็นกฎหมายทีใ่ช้มาตรการรุนแรง เพยีงแค่สงสัยเท่าน้ันกม็ีอ านาจจบักมุคุมขงั
แล้ว กฎหมายท่ีรุนแรง จะแกปั้ญหา ความรุนแรงของผูก่้อการร้ายไม่ได ้แต่ความรุนแรงจะทวีมาก
ข้ึน เป็นการลาดน ้ามนัในกองไฟ ประชาชนผูสุ้จริตท่ีโดนกลัน่แกลง้ หรือ ถูกลูกหลง และ ถูก
ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพอาจจะกลายเป็นผูก่้อการร้ายดว้ยความจ าเป็นหรือดว้ยความโกรธแคน้ท่ี
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม เราลืมบทเรียนในประวติัศาสตร์เราใชก้ฎหมายคอมมิวนิสตแ์ละกฎอยัการ
ศึก(ลว้นเป็นกฎหมายความมัน่คง) ปราบคอมมิวนิสต ์ผลลพัธ์ คือยิง่ปราบยิง่เยอะ จึงเป็นท่ีมาของ
ภาษิต “หญา้คอมมิวนิสต ์ยิง่ปราบยิง่เยอะ” ตวัอยา่งเช่น รัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร ใชก้ฎอยัการศึกและ
เพิ่ม พ.ร.ก ฉุกเฉิน (พ.ศ. 2548)โดยอา้งว่าจ  าเป็นเพื่อจะแกปั้ญหาผูก่้อการร้ายภาคใตแ้ต่ปรากฎว่ายิง่
ปราบผูก่้อการร้ายก็ยิง่มากข้ึน นโยบายของทกัษิณ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” มีแต่จะสร้างปัญหาให้
รุนแรงยิง่ข้ึน ท่านมหาตมะคานธีกล่าวว่า “การใช้นโยบาย ตาต่อตา  จะท าให้คนทั้งโลกตาบอด An 
eye for an eye will  make the whole world blind” 

รัฐจะแกปั้ญหาผูก่้อการร้ายและรักษาความสงบและความมัน่คงดว้ยการใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวดไม่ได้
รัฐไม่ควรใชห้ลกันิติศาสตร์เท่านั้นตอ้งใชห้ลกัรัฐศาสตร์ และเมตตาธรรมและความยติุธรรมดว้ย 
ในอดีตรัฐปราบคอมมิวนิสตช์นะดว้ยการใหนิ้รโทษกรรมแก่กลุ่มนกัศึกษาท่ีเขา้ป่าไม่เอาผดิและให้
กลบัเขา้เรียนมหาวิทยาลยัต่อจนจบส่วนชาวนาก็ใหเ้ขา้รายงานตวัไม่เอาผดิและใหค้วามช่วยเหลือ
ดว้ย รัฐไม่ไดเ้อาชนะคอมมิวนิสตด์ว้ยกฎหมายคอมมิวนิสต ์



ปัจจุบนัน้ีนกัเขียนกฎหมายและผูใ้ชก้ฎหมายมกัจะคิดว่า การห่วงเร่ืองสิทธิมนุษยชนมกัจะเป็น
อุปสรรคต่อการจบัตวัอาชญากรอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นจึงมี กฎหมายใหม่หลายฉบบัอา้งว่าเป็น
กฎหมายท่ีมี “ประโยชน์”ต่อประชาชนและประเทศชาติเพราะสามารถจบัอาชญากรไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ขอ้น้ีอนัตรายเพราะ ถา้จบัเร็วไปอาจจบัผดิตวัก็ได ้เพราะเจา้หนา้ท่ีไล่จบัไดโ้ดยไม่ต้องมหีมายศาล
เท่ากบัว่าไม่มกีารตรวจสอบจากศาลเป็นการให้อ านาจเจ้าหน้าที่มากเกนิไปจึงเป็นการไปลิดรอน
เสรีภาพและสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน กฎหมายใหม่เช่น กฎหมายความมัน่คงน้ีก็อา้ง
เช่นเดียวกนั 
 
ความกลวัต่อความรุนแรงของผูก่้อการร้ายท าใหป้ระชาชนยอมเสียสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานใหก้บั
รัฐบาลดว้ยการยนิยอมใหอ้อกกฎหมายความมัน่คงมาลิดรอนสิทธ์ิของประชาชน จริงๆแลว้เราลืม
ประวติัศาสตร์ว่าในอดีตผูก่้อการร้ายท่ีอนัตรายท่ีสุดก็คือผูน้ าหรือรัฐบาลนัน่เอง เช่นใน สมยั ฮิต
เลอร์ สตาลิน และ พอลพต ประชาชนนบัลา้นๆคนถูกเข่นฆ่าโดยนโยบายท่ีโหดเห้ียมของรัฐบาล 

ประเทศไทยก็เคยเกิดเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายหลายคร้ังเช่น 14 ตุลา 6 ตุลา และพฤษภาทมิฬ ซ่ึงเราตอ้ง
ไม่ลืมว่ารัฐบาลของเราก็เป็นผูก่้อการร้ายเข่นฆ่าประชาชนได ้สมยัรัฐบาล นายกทกัษิณ เกิดกรณียท่ี์
ตากใบ (80 ศพ)  และนโยบายปราบยาเสพติดเกิดวิสามญัฆาตกรรม 2500 ศพโดยไม่ใชก้ระบวนการ
ยติุธรรมของศาล และคดีอุม้หายตวัไปของทนาย สมชาย นีละไพจิต ลว้นเป็นการเข่นฆ่าประชาชน
ท่ีส่วนใหญเป็นคนสุจริตโดยไม่ผา่นกระบวนการยติุธรรมไม่มีคนรับผดิชอบไม่มีการลงโทษ
ผูก้ระท าผดิ ทั้งๆท่ีรัฐยงัไม่มีกฎหมายความมัน่คงฉบบัน้ีซ่ึงใหอ้  านาจรัฐมากขนาดเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติั
ตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาไม่มีความผดิทั้งทางแพ่งและทางอาญา (ม.22) เจา้หนา้ท่ีของรัฐยงั
โหดร้ายขนาดน้ี 

จอร์จ วอชิงตนั George Washington ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา กล่าววา่ “รัฐบาล
เปรียบเสมือนพระเพลิง ดุจเจา้นายท่ีน่ากลวัและเป็นลูกจา้งท่ีอนัตราย” 

รัฐบาลอา้งว่าเพื่อภาพพจน์ท่ีดีต่อนานาประเทศรัฐบาลจึงตอ้งออกกฎหมายความมัน่คงฉบบัน้ีเพื่อจะ
ไดไ้ม่ตอ้งใชก้ฎอยัการศึกหรือประกาศภาวะฉุกเฉินซ่ึงปัจจุบนัยงัประกาศใชอ้ยูใ่นหลายจงัหวดั 



ส่วนกฎหมายความมัน่คงฉบบัน้ีถา้ผา่นและประกาศใชแ้ลว้เท่ากบัว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะฉุกเฉิน
อย่างถาวร (เพราะไม่มีการก าหนดเวลา) เป็นการปฏิวตัิเงยีบไม่ต้องใช้รถถงัแต่ใช้กฎหมายยดึอ านาจ
โดยทหารหรือฝ่ายบริหาร 

ถ้ากฎหมายความมัน่คงผ่านและประกาศใช้ฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตีและ ฝ่ายกอ.รมน (ทหาร) กจ็ะ
มอี านาจเบ็ดเสร็จเดด็ขาด จะเป็นการยดึอ านาจของฝ่ายตุลาการเพราะไม่ต้องผ่าน
ขบวนการยุติธรรมของศาล  (ม. 17, ม.21,  ม. 22,)    ประชาชนไม่มีสิทธ์ิฟ้องศาลแพ่งและศาลอาญา
เพื่อลงโทษเจา้หนา้ท่ี ท่ีท  าผดิ (ม.22) และไม่มีสิทธ์ิฟ้องต่อศาลปกครองไดเ้ลย (ม. 21) กระบวนการ
ในการตรวจสอบหมดไป 

กฏหมายความมัน่คงฉบบัใหม่น้ีเป็นกฏหมายป้องกนั (preventive law) (ม.3, ม.14, ม.15, ม.17) 
กฎหมายป้องกนัเป็นกฎหมายเผดจ็การใชใ้นประเทศเผดจ็การเท่านั้น เช่นประเทศเยอรมนั สมยันา
ซี  ฮิตเลอร์ ประเทศรัสเซีย สตาลิน และประเทศคอมมิวนิสตห์รือประเทศเผดจ็การต่างๆทั้งในอดีต
และปัจจุบนั หลงั 11กนัยายน ตึกเวิลเทรดถูกเคร่ืองบินถล่ม รัฐบาลอเมริกนัจึงหยบิเอาแนวความคิด
ของการออกกฎหมายป้องกนัอาชญากรรมจากผูก่้อการร้ายมาใชแ้ละประเทศไทยก็ก าลงัจะออก
กฎหมายป้องกนัเช่นเดียวกนัซ่ึงเ ป็นแนวคิดใหม่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศท่ียดึมัน่ในระบอบ
ประชาธิไตยและสิทธิมนุษยชน  กฎหมายแนวน้ีอนัตรายมาก ขดัต่อหลกันิติธรรม และขดัต่อ
รัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายมีไวล้งโทษผูก้ระท าผดิแลว้แต่ กฎหมายป้องกนัจะลงโทษไว้ก่อนเพราะ
เพยีงแค่สงสัยกถ็ูกด าเนินการเอาผดิแล้วโดยไม่จ าเป็นต้องมหีลกัฐานไม่ต้องผ่านกระบวนการ
ยุติธรรมไม่จ าเป็นต้องมหีมายศาลกจ็บัและขงัหรือตรวจค้นบ้าน ได้และในทีสุ่ดเพ่ือจะเค้นข้อมูล
โดยอ้างว่าเพ่ือป้องกนัเหตุร้ายจงึทรมานผู้ที่ถูกสงสัยเหมือนคุก-ลบัของอเมริกาที ่Guantanamo 

การมีกฎหมายรักษาความมัน่คงอาจจะจ าเป็นเม่ือประเทศตกอยูใ่นสถาณการณ์ฉุกเฉินเช่นสงคราม
แต่ปัจจุบนัน้ีบา้นเมืองไม่มีสงคราม   มี แต่เหตุการณ์ความไม่สงบท่ี 3 จงัหวดัภาคใตซ่ึ้งรัฐบาลใชก้ฎ
อยัการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉินซ่ึงก็เป็นกฎหมายความมัน่คงอยูแ่ลว้ และรัฐบาลน้ีมิไดม้าจากการ
เลือกตั้งและท่านก็เหลือเวลาอีกไม่ก่ีวนั โดยปกติ สภาจะปิดสมยัประชุม ไม่พิจารณากฎหมายใดๆ
อีกในช่วงท่ีประกาศใหมี้การเลือกตั้ง รัฐ จึงไม่ควรออกกฎหมายความมัน่คงในขณะน้ี ควรรอให้



รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งพิจารณาและอภิปรายอยา่งรอบครอบกว่าน้ีไม่ควรท าอยา่งรวบรัดรีบเร่ง
ควรฟังความคิดเห็นมีประชาพิจารณ์ดว้ย 

ในท่ีประชุมสภานิติบญัติัแห่งชาติมีการอภิปรายคดัคา้นการออกกฎหมายความมัน่คงน้ีเพราะเป็น
กฎหมายท่ีลิดรอนสิทธิเสรีภาพชของประชาชนส่วน สนช. ท่ีสนบัสนุนก็แกต่้างว่าประเทศ
มหาอ านาจและประเทศเพื่อนบา้น ก็มีกฏหมายท่ีลิดรอนสิทธิเสรีภาพเพื่อความมัน่คงของประเทศ
เหมือนๆกนัจึงไม่ตอ้งเป็นห่วง ... ไม่ห่วงไม่ไดเ้พราะ การออกกฎหมายทีด่ไีม่ใช่เพราะประเทศอื่นมี
เรากต้็องมด้ีวย  เขาท าผดิลดิรอนสิทธิเสรีภาพเรากไ็ม่จ าเป็นต้องท าผดิเหมือนเขา เราต้องมสีติอย่า
ให้เขาน าเราไปลงเหวด้วยกนั การออกกฎหมายทีด่ต้ีองมคีวามยุติธรรมและความถูกต้องเป็น
หลกั  การลิดรอนสิธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในยามปกติและไม่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นการไม่
ยติุธรรมและไม่ถูกตอ้งและจะน าเราไปสู่ความไม่สงบและความไม่มัน่คงในท่ีสุด 

ท่ีผา่นมาอเมริกาเป็นแม่แบบของประชาธิไตย แต่ปัจจุบนัประชาธิไตยของอเมริกาเองก็ถดถอยอยา่ง
รวดเร็วและน่ากลวัเขาท าตวัเป็นต ารวจโลกและนกัเลงโตไม่เคารพอ านาจอธิปไตยของประเทศอ่ืน 
มีคุกลบัไวใ้นหลายประเทศไวก้กัขงั (ขงัลืม)และทรมานอยา่งไร้มนุษยธรรมต่อบุคคลท่ีเขาสงสัยวา่
จะเป็นผูก่้อการร้ายหรือเป็นภยัต่อความมัน่คงของประเทศ เช่นคุก-ลบัท่ี กวนตานาโม Guantanamo 
ประเทศ คิวบา (Cuba)  ซ่ึงก าลงั เป็นข่าวอ้ือฉาวไปทัว่โลก  ขณะน้ีสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา
ท่ีเป็นห่วงเร่ืองสิทธิมนุษยชนถูกละเมิดไดย้ืน่เร่ืองเสนอใหปิ้ดและยกเลิกคุก-ลบัท่ี กวนตานาโมแลว้
ดว้ย 

หลงัเหตุการณ์เคร่ืองบินชนตึกเวิลเทรด  เม่ือ 11 กนัยายน 2001 สหรัฐออกกฎหมายต่อตา้น
ผูก่้อการร้ายหรือกฎหมายรักษาความมัน่คงหลายฉบบัซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอยา่งไม่เคยมีมาก่อน  เช่น  Patriot Acts (Oct.16,2001), Homeland Security Act 2002, 
Intelligence Reform Act 2004, Military Commissions Act 2006     กฎหมายต่อตา้นผูก่้อการร้าย
หรือกฎหมายรักษาความมัน่คงเหล่าน้ีลว้นท าลายรัฐธรรมณูญของตนเองเพราะไปลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและชาวต่างชาติทั้งในและนอกประเทศโดยละเมิดบทบญัญติัว่าดว้ยสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ( Bill of Rights ). อเมริกาก าลงัเดินไปสู่ความเป็นเผดจ็การแลว้



ไม่ใช่แม่แบบท่ีดีของประชาธิไตยท่ีสมบูรณ์เหมือนเม่ือก่อนแลว้เราควรคิดใหร้อบครอบว่าเรายงัจะ
เดินตามหลงัความผดิของเขาหรือไม่ 

ตามค าปรารภ ของร่าง พ.ร.บ.ความมัน่คงน้ีมีการ จ  ากดัสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
(หมวด 3)ถึง 9   มาตราโดยอา้งว่าโดยอาศยัมาตรา 29 ของ รัฐธรรมนูญ ท่ีใหอ้  านาจในการจ ากดั
สิทธิเสรีภาพดงัน้ี      “การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญไดรั้บรองไว ้จะกระท า
มิได ้เวน้แต่...     เท่าท่ีจ าเป็นและจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น
มิได”้    ปัจจุบนัประเทศของเราไม่ไดอ้ยูใ่นภาวะสงครามหรือภาวะฉุกเฉินทั้งประเทศ เพราะฉะนั้น
จึงไม่จ าเป็นตอ้งออกกฎหมายรักษาความมัน่คงมาละเมิดสิทธิเสรีภาพ และ ไม่จ าเป็นตอ้งตรา
กฎหมายน้ีอีกเพราะเรามีกฎหมายความมัน่คงฉบบัอ่ืนๆท่ีมีอยูแ่ลว้ท่ีจะน ามาใชรั้กษาความมัน่คงได้
เช่น  กฎอยัการศึก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ กฎหมายอาญาซ่ึงมี 30 มาตราท่ีเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คง
รวมตลอดจนมีมาตราท่ีลงโทษประหารชีวติไดซ่ึ้งก็รุนแรงท่ีสุดแลว้    กฎหมายความมัน่คงน้ีจึงเป็น
โมฆะ เพราะขดัต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ(ม.29) 

ถา้พิจารณาใหดี้ๆจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญหมวด 3 ว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หลกัการ
ของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของทุกมาตราหรือเกือบทุกมาตรา(ในทางตรงหรือทางออ้ม) ถูกละเมิด
ดว้ยกฎหมายความมัน่คงน้ี เพราะฉะนั้นจึงเป็นการกระทบกระเทือนสาระส าคญัของสิทธิและ
เสรีภาพเช่น มาตรา 17 ของร่างกฎหมายความมัน่คง มีขอ้หา้มหลายขอ้ เช่น 

1. “ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัการหรืองดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด”หมายความ
ว่าเจา้หนา้ท่ีมีสิทธ์ิท าอะไรก็ไดไ้ม่ท าอะไรก็ได ้ขอ้น้ีอนัตรายมากเป็นการใหอ้  านาจมาก
เกินไปไม่มีขอบเขตประชาชนตอ้งแลว้แต่ท่านจะเมตตาจะฆ่าจะแกงก็ไดไ้ม่ผดิกฎหมาย (ม. 
21, ม 22 )   

2. “หา้มเขา้หรือใหอ้อกจากบริเวณพื้นท่ี อาคาร หรือสถานท่ีท่ีก าหนด ....” (หมายความว่า 
อาจจะเป็นการเร่ิมตน้ของค่ายกกักนัหรือค่ายนรก (concentration camp)หรือ คุก- ลบั ขงัลืม
ก็ได)้ 



3. “หา้มออกจากเคหสถานในเวลาม่ีก าหนด”  (เท่ากบัประกาศ เคอร์ฟิวไดแ้มบ้า้นเมืองอยูใ่น
ภาวะสงบสุขโดยไม่ไดป้ระกาศภาวะฉุกเฉิน) 

4. “หา้มน าอาวุธออกนอกเคหสถาน”  (ขอ้น้ีก็ยุง่ยากแลว้แต่รัฐจะนิยามว่าอะไรคืออาวุธ เช่น
เด๋ียวน้ีหา้มน าของเหลวหรือของมีคมข้ึนเคร่ืองบินกลายเป็นว่าแมแ้ต่น ้าเปล่าหรือมีดพก
เลก็ๆไวป้ลอกผลไมก้็หา้มน าเขา้เคร่ืองบินแลว้) 

5. “หา้มการใชเ้ส้นทางคมนาคมหรือการใชย้านพาหนะ...”  (หา้มเดินทาง หา้มข้ึนเคร่ืองบิน 
หา้มขบัข่ีรถยนตห์รือจกัรยานยนตห์รือแมแ้ต่จกัรยาน) 

6. “ใหบุ้คคลปฏิบติัหรือหรืองดเวน้การปฏิบติั.... เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์... ” 
(หมายความว่ารัฐมีสิทธ์ิลว้งขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์หรือปิดเวบ็ไซด ์แอบดูขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ท (Email) หรือ ดกัฟังโทรศพัทมื์อถือหรือโทรศพัทบ์า้นและท่ีท างาน...) ลว้นเป็น
การละเมิดและกระทบกระเทือนสาระส าคญัของสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (รัฐธรรมนูญ 
ม.29 และหมวด 3) สรุปแลว้ร่างพ.ร.บ.การรักษาความมัน่คงไม่จ าเป็นเพราะประเทศไทย
ไม่ไดอ้ยูใ่นภาวะสงครามหรือภาวะฉุกเฉินทั้งประเทศและมีกฎหมายเพียงพอท่ีจะน ามาใช้
เพื่อรักษาความมัน่คงได ้และร่างกฎหมายความมัน่คงฯน้ียงัขดัต่อสาระส าคญัของสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงออกเป็นกฎหมายไม่ได ้

เวลาเราอ่านข่าวหรือฟังข่าวเราตอ้งระวงัอยา่เช่ือทั้งหมดในทนัทีเพราะบางคร้ังเป็นข่าวลวงหรือข่าว
หลอก ผูก่้อการร้ายตวัจริงอาจจะไม่ใช่คนท่ีถูกกล่าวหาและเป็นข่าวบนหนา้หน่ึงของ
หนงัสือพิมพ ์ ความจริงอาจจะสลบัซบัซอ้นกว่าท่ีเราอ่านจากข่าว อาจจะมีวาระซ่อนเร้น(hidden 
agenda) ท่ีผา่นมาบางทีรัฐบาลอาจจะสร้างสถานะการณ์ใหป้ระชาชนกลวัและยอมเสียสิทธิเสรีภาพ
ใหก้บัผูน้ าโดยการออกกฎหมายฉบบัใหม่ท่ีอา้งว่าเพื่อจะป้องกนัคุม้ครอง และรักษาความมัน่คงแต่
จริงๆแลว้เป็นการเพิ่มอ  านาจใหผู้น้  าแต่ลดลิทธิและเสรีภาพของประชาชนและใหก้ฎหมายพวกน้ี
รับรองอ านาจของผูน้ าใหดู้ถูกตอ้งว่ารัฐท าถูกตอ้งตามกฎหมายทั้งๆท่ีเป็นเผดจ็การ หรือฉวยโอกาส
ประกาศภาวะฉุกเฉินหลงัจากการสร้างสถานการณ์ใหเ้ป็นท่ีหวาดกลวัเพื่อใหเ้กิดความชอบธรรมใน
การใชก้ฎอยัการศึกหรือกฎหมายรักษาความมัน่คงปราบปรามและบงัคบัควบคุมหรือกดข่ี
ประชาชนจนกลายเป็นรัฐบาลผเดด็การในท่ีสุด 



 
ผูก่้อตั้งอณาจกัรโรมนั เตือนไวว้่า“โปรดระวงัหวัหนา้ท่ีท  าหนา้ท่ีลัน่กลองศึกเพื่อจะปลุกเร้าให้
ประชาชนมีอารมณ์รักชาติ เพราะการรักชาติเป็นดาบสองคม มนัจะกระตุน้ใหเ้ลือดรักชาติเดือด
พล่านและในขณะเดียวกนักระตุน้ใหจิ้ตใจแคบลง และเม่ือเสียงกลองศึกสงครามดงัจนไดจ้งัหวะมี
คนคลัง่ไคลสู้งสุดและเลือดเดือดพล่านดว้ยความโกรธและจิตใจปิดแคบแลว้เม่ือนั้นหวัหนา้ไม่
จ าเป็นตอ้งออกแรงแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของมวลประชาชนเลย เพราะประชาชนถูกอดัฉีดซึม
ซบัเขา้ในสายเลือดใหอ้ยูใ่นภาวะหวาดกลวัและรักชาติอยา่งตาบอดจนขนัอาสาท่ีจะเสียสิทธิและ
เสรีภาพทั้งหมดใหแ้ก่หวัหนา้ดว้ยความยนิดีอยา่งยิง่  ขา้พเจา้รู้ไดอ้ยา่งไร? เพราะน่ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้
ไดท้  ามาแลว้ และ ขา้พเจา้คือ ซีซ่า  --- จูเลียตส์ ซีซ่า  Julius Caesar ” 

สมยัฮิตเลอร์ ตึกรัฐสภาช่ือ ไรส์ตา๊ก (Reichstag) ถูกวางเพลิงเม่ือวนัท่ี  27  กุมภาพนัธ์  ค.ศ. 
1933  ฮิตเลอร์ก็ปรักปร าสัตรูวา่เป็นคนเผาตึกจากเหตุการณ์น้ีมีคนถูกจบัราว 4,000 คนหลายคนก็ถูก
ฆ่าแต่ภายหลงัมีคนจ านวนหน่ึงในสมยันั้นสงสัยว่าพวกฮิตเลอร์เผาเองแต่กล่าวหาวา่พวกศตัรูเป็น
คนเผาตึก ฮิตเลอร์ตอ้งสร้างสถานการณ์เพือ่จะไดป้ระกาศภาวะฉุกเฉินและยดึอ านาจและควบคุม
เข่นฆ่าสัตรูของเขาและนบัจากนั้นเพียง 1 เดือนฮิตเลอร์ก็ประกาศภาวะฉุกเฉินยดึอ  านาจและเป็น
เผดจ็การเตม็ตวั 

ร่าง กฎหมายความมัน่คง (มาตรา 17.2) น่าเป็นห่วงมาก เพราะใหอ้  านาจเจา้หนา้ท่ี มีสิทธ์ิ “หา้มเขา้
หรือใหอ้อกจากบริเวณพื้นท่ี อาคารหรือสถานท่ีท่ีก าหนด .... ” เท่ากบัใหอ้  านาจในการกกับริเวณ
หรือมีค่ายกกักนันัน่เอง  ท่ีภาคใตมี้ค่ายอบรม (ค่ายกกักนั)ท่ีจบัผูต้อ้งสงสัยว่าจะเป็นผูก่้อความไม่
สงบท่ีภาคใตไ้ปอบรม ประมาน 400 กวา่คนเป็นเวลา หลายเดือนและเพิ่งจะมีการปล่อยตวักลบั
บา้น  การกระท าเช่นน้ีเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในสมยัฮิตเล่อร์เขาก็เร่ิมตน้ดว้ย
การจบัคนท่ีเขาสงสัยว่าจะเป็น  “ ภยัต่อความมัน่ คง”เขา้ค่ายอบรมและต่อมาก็กลายเป็นค่ายนรก 
(concentration camp )และฆ่าชาวยวิไป 6 ลา้นคนอยา่งโหดเห้ียม Holocaust  และยงัฆ่าชาวเยอรมนั
ท่ีไม่เห็นดว้ยกบันโยบายของรัฐรวมทั้งคนชาติต่างๆอีกมากมาย ในอดีตประเทศคอมมิวนิสตแ์ละ
ประเทศท่ีเป็นเผดจ็การต่าง ก็มีค่ายอบรมและค่ายกกักนักดข่ีและเข่นฆ่าเหมือนกนั 



เรามกัจะคิดว่าส่ิงท่ีเลวร้ายเหล่าน้ีเป็นเร่ืองไกลตวัจะเกิดข้ึนกบัเราไม่ไดแ้ต่จริงๆแลว้เคยเกิดข้ึนแลว้
หลายคร้ังเช่น 14 ตุลา 6 ตุลา พฤษภาทมิฬ และเหตุการประทว้งท่ีตากใบ 80 ศพ และวสิามญั
ฆาตกรรม 2,500 ศพเพราะนโยบายปราบปรามยาเสพติด หรือแมแ้ต่ประเทศ เขมรเพื่อนบา้นของเรา
ในอดีตสมยัรัฐบาล พอลพตก็ฆ่าประชาชน 2 ลา้นกวา่คนท่ีรัฐบาลเขมรแดงสงสัยวา่จะเป็น “ ภยัต่อ
ความมัน่คงของประเทศ ” 

ปัจจุบนัเราจะเห็นค าจารึกท่ีเตือนความทรงจ าบนก าแพงพิพิธภณัฑข์องค่ายนรกนาซีท่ีเมือง ออ
สวิทซ์ในประเทศโปแลนด ์์(Auschwitz Concentration Camp) จากจอร์จ ซานทายานา นกัปรัชญา
ชาวสเปนท่ีมีช่ือเสียง   (George Santayana) ดงัน้ี “ผูใ้ดไม่จดจ าประวติัศาสตร์ ผูน้ั้นจะตอ้งมีชีวิต
เผชิญกบัเหตุการณ์อนัเลวร้ายนั้นอีก” 

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สมยัองักฤษปกครองประเทศมาลาย(ูมาเลเซีย) ตอ้งเผชิญกบัปัญหา
ผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์กวา่จะเอาชนะไดต้อ้งสู้รบและปราบปรามกนัหลาย ปี (ค.ศ. 1948 - 1960 )
ตอ้งสูญเสียชีวิตมากมายทั้ง 2 ฝ่าย ในท่ีสุดองักฤษ ก็ไดช้ยัชนะ  แต่ไม่ใช่อาศยัอาวุธหรือกฎหมาย
เท่านั้นแต่ ส่ิงทีส่ าคญัทีสุ่ดทีท่ าให้มชัียชนะคือการชนะใจและจติใจของประชาชนให้ประชาชน
ร่วมมือกบัรัฐบาลและใหโ้อกาสศตัรูกลบัใจไม่ใชก้ฎหมายความมัน่คงลงโทษแต่นิรโทษกรรมแก่ผู ้
หลงผดิใหอ้อกจากป่าและใหค้วามช่วยเหลือในการกลบัสู่สังคมใหม่   

การออกกฎหมายท่ีมีมาตรการท่ีรุนแรงเป็นเหมือนดาบ 2 คม จริงอยูเ่จา้หนา้ท่ีของรัฐอาจจะท างาน
ไดค้ล่องข้ึนและรวดเร็วทนัใจแต่จากประสบการท่ีเจบ็ปวดในอดีตของทุกประเทศทัว่โลกผูน้ าหรือ 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีกฎหมายใหอ้  านาจมากเกินไปมกัจะท าเกินกว่าเหตุจบัคนบริสุทธ์ิเกิดการกลัน่
แกลง้หรือจบักุมและทรมานหรือเข่นฆ่ากนัเพราะรัฐถือว่า“เป็นภยัต่อความมัน่คงของประเทศ” เม่ือ
ท ามากๆเขา้ประชาชนท่ีรักความเป็นธรรมจะลุกข้ึนต่อตา้นและรัฐก็จะพยายามใชอ้  านาจปราบปราม
มากข้ึนจนในท่ีสุดก็น าไปสู่สงครามกองโจรหรือสงครามผูก่้อการร้าย หรือสงครามกลางเมือง     ถึง
ขั้น เกิดรัฐบาลเผดจ็การในท่ีสุดแต่รัฐบาลเผดจ็การจะอยูไ่ดไ้ม่นานจะถูกโค่นลม้โดยประชาชนและ
เป็นเช่นน้ีไปเร่ือยๆเป็นวงจรท่ีเลวร้ายดงันั้นเราควรตดัไฟแต่ตน้ลมไม่ออกกฎหมายท่ีจะน าเราไปสู่
การเป็นรัฐบาลเผดจ็การเพราะร่าง กฎหมายความมัน่คงน้ีเป็นกฎหมายเผดจ็การ 



ร่างพ.ร.บ.การรักษาความมัน่คงในราชอณาจกัร พ.ศ. .... ฉบับนีใ้ห้อ านาจนายกรัฐมนตรีและกอง
อ านวยการรักษาความมัน่คงในราชอณาจกัร หรือ กอ. รมน. (ทหาร) อย่างมหาศาล   ให้อ านาจฝ่าย
บริหาร ยดึอ านาจฝ่ายตุลาการ (ม. 17, ม.21, ม.22 ) และถา้สภาอ่อนแอเป็นสภาตรายางอ านาจฝ่าย
นิติบญัญติัก็จะถูกยดึ ก็จะขาดการตรวจสอบขาดการถ่วงดุลย์อ านาจซ่ึงกนัและกนัก็จะกลายเป็น
รัฐบาลเผดจ็การโดยมีกฎหมายรับรองเป็นการปฏวิตัิเงยีบไม่ตอ้งใชร้ถถงัแค่ออกกฎหมายเผดจ็การ
ในนามกฎหมายรักษาความมัน่คงก็ยดึอ  านาจไดแ้ลว้ 

สรุป ถ้ากฎหมายความมัน่คงนีผ่้านสภาในอนาคต กอ.รมน จะกลายเป็นเหมือนหน่วยงาน เกสตา
โป (Gestapo)ของพวกนาซี บริหารโดย ฮิตเลอร์ทรราษฎ์คนใหม่อย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่
ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินแต่ใช้อ านาจเหมือนกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน  (มาตรา 14) 

รัฐบุรุษ ลอร์ด เอกซ์ตนั ขององักฤษเคยเตือนไวว้่า “อ านาจท าให้เกดิการทุจริตและช่ัวร้าย เม่ือมี

อ านาจเดด็ขาดกย็ิง่ท าให้ยิง่ทุจริตและยิง่ช่ัวร้ายอย่างแน่นอน Power corrupts. Absolute power 

corrupts absolutely.” 


