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วิทยานิพนธ์ฉบบันี2สําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความเมตตากรุณาของท่านรองศาสตราจารย ์ดร.วีระ โลจายะ

ที�ไดก้รุณารับเป็นที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมทั2งไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นและคาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ�ง 
ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ที�นี2  

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล เป็นอย่างสูงที�กรุณา 
สละเวลาอนัมีค่ารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย ์กุลพล  
พลวนั และท่านผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พรชยั เลื�อนฉวี เป็นอยา่งสูงที�กรุณาสละเวลาอนัมีค่ารับเป็นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ และให้คาํแนะนาํและขอ้คดิเห็นต่างๆ ทาํใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบันี2สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ผูเ้ขียนขอขอบคุณเพื�อนๆ และพี�ๆ น้องๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงาน
เลขาธิการวฒิุสภา ที�ให้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ จนทาํใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบันี2สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ที�ให้ความรักและความห่วงใยแก่ผูเ้ขียนเสมอมา 
ขอบคุณนอ้งสาวที�เป็นกาํลงัใจใหแ้ก่ผูเ้ขียนเสมอมา  

หากวิทยานิพนธ์ฉบบันี2 สามารถก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในทางวิชาการ ผูเ้ขียนขอมอบคุณความดี
ทั2 งหลายด้วยระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารยทุ์กท่านตลอดจนผูแ้ต่งหนังสือตาํราทุกท่านที�ผูเ้ขียนใชอ้้างอิง 
ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี2  และผู ้มีพระคุณของผู ้เขียนทุกท่าน แต่หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของ
วิทยานิพนธ์ฉบบันี2  ผูเ้ขียนขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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บทคดัย่อ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบบันี2 ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัเสรีภาพในการชุมนุมซึ� งเป็นเสรีภาพขั2นพื2นฐานประการหนึ�ง

ที�รัฐธรรมนูญแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยต่างบัญญติัรับรองไวโ้ดยถือว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ� งที�แสดงออก 
ซึ� งอํานาจอธิปไตยของประชาชนและสิทธิพลเมืองในทางประชาธิปไตยในการเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการทางการเมือง สําหรับประเทศไทยได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธไว้ในมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
และกาํหนดใหก้ารจาํกดัเสรีภาพดงักล่าวจะสามารถกระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย 
เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื�อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนที�จะใช้ที�สาธารณะ  
หรือเพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที�ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลา 
ที�มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก การใชเ้สรีภาพในการชุมนุมจึงไม่ใช่เสรีภาพ 
ที�สามารถใชไ้ด้โดยปราศจากขอบเขตหากแต่เป็นเสรีภาพที�อาจถูกจาํกดัไดโ้ดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
สอดคลอ้งกบักติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 
Civil and Political Rights) ที�ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคี ซึ� งบญัญติัรับรองสิทธิในการชุมนุมไวว้่า การชุมนุม
เป็นสิทธิที�มิไดเ้ป็นสิทธิเด็ดขาด (Absolute right) แต่เป็นสิทธิสัมพทัธ์ (Relative right) ที�สามารถจาํกดัได้
โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย แต่ปรากฏว่าการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมในประเทศไทย 
ที�ผ่านมาหลายเหตุการณ์กลายเป็นเรื�องของการกระทาํผิดกฎหมายที�ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกบัประชาชน 
ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที�รัฐธรรมนูญรับรองไวเ้ช่นกนั จึงถือเป็นการใชสิ้ทธิเสรีภาพ 
ที�เกินส่วนที�ไม่อาจอา้งความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญได ้ 

จากการศึกษาพบว่า ในต่างประเทศหลายประเทศได้กาํหนดให้รัฐเข้ามามีบทบาทในการ
ควบคุมดูแลการชุมนุมโดยมีการตรากฎหมายเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะเป็นการเฉพาะ เพื�อรับรอง 
สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ กาํหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการชุมนุมสาธารณะ กาํหนดสิทธิและหน้าที�
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ของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งทั2 งภาครัฐและภาคประชาชน รวมทั2งกาํหนดความรับผิดและบทกาํหนดโทษสําหรับ
การกระทําที� เ ป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้วย  ทั2 งนี2  เพื�อจัดระเบียบการชุมนุมสาธารณะให้เหมาะสม 
และก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที�มิไดเ้ขา้ร่วมกบัการชุมนุมน้อยที�สุด และหากปรากฏว่าการชุมนุม
อาจนําไปสู่การจลาจล หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรือทาํให้ทรัพยสิ์นของรัฐเสียหาย  
รัฐสามารถดาํเนินการสลายการชุมนุมได ้ โดยกฎหมายไดก้าํหนดมาตรการในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ
โดยองคก์รตุลาการไวด้ว้ย สําหรับประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะเป็นการเฉพาะ  
ดังนั2 น เมื�อมีเหตุการณ์ชุมนุมเกิดขึ2นรัฐจึงต้องอาศัยอาํนาจตามกฎหมายที�บังคบัใช้ในปัจจุบันซึ� งมิได ้
มีวตัถุประสงคเ์กี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะโดยตรง หากแต่มีวตัถุประสงคใ์นการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของบา้นเมืองมาใชบ้งัคบัเพื�อควบคุมเหตุการณ์ชุมนุม จึงทาํให้เกิดการใชค้วามรุนแรงและการปะทะกนั
ระหว่างเจ้าหน้าที�ของรัฐกบักลุ่มผูชุ้มนุม ทาํให้เกิดความเสียหายทั2งชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น ทาํให้ 
การกระทาํที�เกิดขึ2นไม่อาจชี2ขาดให้ปรากฏชดัดว้ยกลไกในกระบวนการยติุธรรม  

ดังนั2 น การกาํหนดขอบเขตแห่งการใช้เสรีภาพในการชุมนุมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ โดยการตรากฎหมายเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะเพื�อกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการ
ชุมนุมสาธารณะ กาํหนดสิทธิและหน้าที�ของบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั2งมาตรการทางกฎหมายที�เหมาะสม
เพื�อจัดระเบียบเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะ จึงเป็นเครื�องมือที�มีความจาํเป็นและสําคญัอย่างยิ�งในการ
คุม้ครองการใช้เสรีภาพในการชุมนุม และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพอื�นของประชาชนตามที�รัฐธรรมนูญ 
ไดบ้ญัญติัรับรองไวเ้ช่นกนั   
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ABSTRACT 

 
This thesis has studied about the freedom of assembly, the fundamental freedoms, one of the 

liberal democratic constitutional state law are considered to be certified by the one way to express the 
sovereignty of the people and civil rights in a way democracy To participate in the political process.  
In Section 63 of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550. A person shall enjoy the liberty 
to assemble peacefully and without arms.The restriction on such liberty under paragraph one shall not be 
imposed except by virtue of the law specifically enacted for the purpose of public assembling and for 
securing public convenience in the use of public places or for the maintenance of public order during the 
time when the country is in a state of war, or when a state of emergency or martial law is declared. 
Freedom of assembly is not freedom available without a scope, but freedom may be limited by the 
provisions of the law. Consistent with the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
which Thailand became a party. ICCPR certificate that the freedom of assembly is not Absolute right but 
the Relative right that can be limited by virtue of the law specifically enacted. But because of the 
freedom of assembly in Thailand through many events became the subject of illegal acts to cause trouble. 
People affect the right to personal freedom as well as the constitutional guarantee. Constitute the exercise 
of freedom than it can not claim protection under the Constitution.  

The study found that In many foreign countries have given the state to play a role in 
supervise the assembly, Legislate public assembly to guarantee the right to peaceful assembly. Criteria 
and Methods of public assembly. The rights and responsibilities of people involved in both government 
and civil society. Including the liability and the penalties for actions that violate the law by the public 
assembly to organize the appropriate, And cause impacts to the public that did not participate in the 
assembly a minimum. If it appears that the rally could lead to riots or cause harm to the public or damage 
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to property of the state. States can do to disperse the protests. The law measures to monitor the use of 
state power by the judiciary with the organization. In Thailand, not the law of public assembly is only so 
when an event occurs the state assembly is required by virtue of the laws applicable in the present with 
no objectives relating to public assembly. Directly, but is aimed at maintaining peace and order of the 
country shall apply. To control the protest events. Thus enabling the use of violence and strife.  
State officials with a group of protesters. Cause damage to the body of life and property. Cause of action 
accrued may not be evident by the referee in the process mechanism.  

Therefore, the scope of the freedom of assembly in accordance with the spirit of the 
Constitution. The legislation relating to public assembly to determine the criteria and methods of public 
assembly. The rights and duties of the person concerned, including appropriate Legal measures to 
organize about public assembly. It is a Necessary tool and very important in protecting the freedom of 
assembly and protection other people's freedoms under the Constitution to guarantee the states as well.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

บทที�  1 

บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ในสังคมรัฐทีปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมต่างรับรองสิทธิและเสรีภาพ 
แห่งปัจเจกบุคคลในด้านต่างๆ ไว ้แต่การมีสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวจาํต้องอยู่ภายใตข้อบเขต 
บางประการซึ งรัฐสามารถจํากัดได้เพือรักษาเสรีภาพของบุคคลอืนและประโยชน์ส่วนรวม  
และสามารถกระทาํได้ต่อเมือมีกฎหมายให้อํานาจในขอบเขตที รัฐธรรมนูญกําหนดเท่านั3 น  
ถือเป็นการปกครองตามหลักนิติรัฐ (The Rule of Law) หรือการปกครองโดยกฎหมาย โดยสิทธิ 
และเสรีภาพแห่งปัจเจกบุคคลซึ งเป็นสิทธิและเสรีภาพขั3นพื3นฐานที รัฐธรรมนูญแห่งรัฐเสรี
ประชาธิปไตยบญัญัติรับรองไวน้ั3 นมีอยู่หลายประการ รวมถึงเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
ซึ งถือเป็นวิธีการอย่างหนึ งทีแสดงออกซึ งความคิดเห็นเพือการมีส่วนร่วมในทางการเมือง  
หรือแสดงขอ้เรียกร้อง หรือความตอ้งการให้รัฐไดรั้บทราบ และถึงแมว้่าการชุมนุมเพือเรียกร้อง
หรือแสดงความคิดเห็นในเรืองต่างๆ ต่อรัฐจะเป็นสิทธิขั3นพื3นฐานของประชาชน แต่โดยธรรมชาติ
ของการชุมนุมมีความเกียวข้องกบักลุ่มคนเป็นจาํนวนมาก รวมถึงความสงบเรียบร้อยในสังคม  
และอาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิเสรีภาพขั3นพื3นฐานของบุคคลอืนทีไม่ได้เขา้ร่วมการชุมนุม  
จึงทาํให้สิทธิในการชุมนุมมิใช่สิทธิเด็ดขาด (absolute right) หากแต่เป็นสิทธิสัมพทัธ์ (relative 
right) ทีสามารถถูกจาํกดัได้โดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ซึ งการใช้สิทธิและเสรีภาพทีอาจส่งผล
กระทบต่อเสรีภาพของบุคคลอืนหรือประโยชน์ส่วนรวมนั3น ทาํให้รัฐจาํเป็นตอ้งจาํกดัการใช้สิทธิ
และเสรีภาพโดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายตามทีรัฐธรรมนูญกาํหนดไว ้หากแต่ 
การใช้อาํนาจของรัฐดังกล่าวพึงตระหนักถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึ3 นต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนและผลประโยชน์ของส่วนรวมดว้ย 
 สําหรับประเทศไทยได้บญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในส่วนของ
เสรีภาพในการชุมนุมไวใ้นมาตรา 631 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
                                      

 
1  มาตรา 63  บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 

    การจาํกดัเสรีภาพตามวรรคหนึงจะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพือคุม้ครองความสะดวกของประชาชนทีจะใชที้สาธารณะ หรือเพือรักษา
ความสงบเรียบร้อยในระหวา่งเวลาทีประเทศอยูใ่นภาวะสงครามหรือในระหวา่งเวลาทีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก 
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โดยกาํหนดให้บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และการจาํกดัเสรีภาพ 
จะสามารถกระทาํได้โดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุม
สาธารณะ และเพือคุม้ครองความสะดวกของประชาชนทีจะใชที้สาธารณะ หรือเพือรักษาความสงบ
เรียบร้อยในระหวา่งเวลาทีประเทศอยูใ่นภาวะสงคราม หรือในระหวา่งเวลาทีมีประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอยัการศึก จะเห็นได้ว่า หากการใช้สิทธิและเสรีภาพเป็นการกระทาํ
ภายในกรอบกติกาแห่งรัฐโดยไม่กระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือความสงบเรียบร้อย 
และความมันคงของรัฐแล้ว ย่อมถือเป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทีจะสามารถกระทาํได ้
เพราะบุคคลยอ่มอา้งศกัดิS ศรีความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าทีไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน
ตามทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 282 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  ดงันั3น  
การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม รัฐจึงสามารถกระทาํไดภ้ายใตเ้งือนไขทีรัฐธรรมนูญกาํหนด
ซึ งก็คือการอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายนันเอง สําหรับปรากฏการณ์ของการชุมนุม 
ทีเกิดขึ3นในประเทศไทยตั3งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา ในหลายเหตุการณ์ทาํให้การใช้สิทธิเสรีภาพ 
ในการชุมนุมกลบัตอ้งกลายเป็นเรืองของการกระทาํผิดกฎหมาย และก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
กับประชาชนโดยส่วนรวมหรือประชาชนทีไม่ได้เข้าร่วมชุมนุม เพราะการชุมนุมมีความ
เปลียนแปลงไปจากการชุมนุมในสวนสาธารณะหรืออาณาบริเวณทีแน่นอน เป็นการเดินขบวน 
ไปตามถนนหนทางและสถานทีต่างๆ ทั3 งในวนัหยุดราชการและในวนัธรรมดาซึ งก่อให้เกิด
ผลกระทบหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อการจราจร ผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์  
และสภาพแวดล้อมของสถานทีทีมีการชุมนุม และในบางกรณีก็มีการปิดล้อมอาคารสาธารณะ 
หรือสถานทีราชการ มีการทําลายทรัพย์สินของทางราชการ ตั3 งเครื องกีดขวางการจราจร  
หรือแมก้ระทังเขา้ตรวจค้นยานพาหนะของประชาชนทีผ่านเขา้ออกสถานทีนั3น ซึ งการกระทาํ

                                      

 
2  มาตรา 28  บุคคลยอ่มอา้งศกัดิS ศรีความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าทีไม่ละเมิด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน ไม่เป็นปฏิปักษต์่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
    บุคคลซึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีรัฐธรรมนูญนี3 รับรองไว ้สามารถยกบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญนี3
เพือใชสิ้ทธิทางศาลหรือยกขึ3นเป็นขอ้ต่อสูค้ดีในศาลได ้
    บุคคลย่อมสามารถใชสิ้ทธิทางศาลเพือบงัคบัให้รัฐตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัในหมวดนี3 ไดโ้ดยตรง
หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที
รัฐธรรมนูญนี3 รับรองไวแ้ลว้ ใหก้ารใชสิ้ทธิและเสรีภาพในเรืองนั3นเป็นไปตามทีกฎหมายบญัญติั 
    บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิตามความ 
ในหมวดนี3  
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ดงักล่าวย่อมเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพทีเกินส่วน และมีผลเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 
ทีรัฐธรรมนูญได้บญัญติัรับรองไวเ้ช่นกนั โดยในส่วนของภาครัฐนั3นปรากฏขอ้เท็จจริงว่า รัฐเคยใช้
มาตรการทางกฎหมายกับกลุ่มผูชุ้มนุมทีกระทาํผิดกฎหมาย และผลทีเกิดขึ3นก็คือ การใช้ความ
รุนแรงและการปะทะกนัระหวา่งเจา้หน้าทีของรัฐกบักลุ่มผูชุ้มนุม ทาํให้เกิดความเสียหายทั3งชีวิต 
ร่างกาย และทรัพยสิ์น นาํมาซึ งการจบักุมกลุ่มผูชุ้มนุมมาดาํเนินคดีอาญา โดยฝ่ายเจา้หน้าทีของรัฐ
อา้งว่ามีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง และพิทกัษ์รักษาความ
มันคงของชาติ ขณะเดียวกนักลุ่มผูชุ้มนุมก็โต้แยง้โดยกล่าวอ้างสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมตาม
รัฐธรรมนูญ และการกระทาํของเจา้หนา้ทีเป็นการปราบปรามเกินกวา่เหตุ ถือเป็นการปฏิบติัหนา้ที
โดยมิชอบและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในทีสุดรัฐจาํตอ้งออกกฎหมายนิรโทษกรรมยกเวน้
ความผิดที เกิดขึ3 นเพือธํารงไวซึ้ งความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ทาํให้การกระทาํทีเกิดขึ3 น 
ไม่อาจชี3ขาดใหป้รากฏชดัดว้ยกลไกในกระบวนการยุติธรรม ก่อให้เกิดประเด็นปัญหาวา่ สิทธิและ
เสรีภาพในการชุมนุมนั3นควรมีขอบเขตแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพเพียงใด และการจาํกดัการใช้
สิทธิและเสรีภาพทีเกินส่วนตามทีรัฐธรรมนูญกาํหนดไวน้ั3น สมควรจะกาํหนดกฎ กติกา หรือมีวิธีการ
ดาํเนินการอย่างไร เพือเป็นกรอบมิให้เกิดสถานการณ์อนัไม่พึงประสงค์อนัเนืองจากการชุมนุม
สาธารณะขึ3นอีกในอนาคต 
 ในกลุ่มประเทศเสรีประชาธิปไตยหลายประเทศไดรั้บรองสิทธิในการชุมนุมสาธารณะ
โดยถือหลกัว่า การชุมนุมสาธารณะทีมีเจตนาเพือก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย เป็นการกระทาํ 
ทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แต่การชุมนุมสาธารณะในสถานทีส่วนบุคคลไม่ผิดกฎหมาย เวน้แต่จะมีผล
เป็นการรบกวนความเป็นอยูโ่ดยปกติสุขของผูอื้น ส่วนการชุมนุมสาธารณะในทีสาธารณะ หากเป็น
ถนนสาธารณะทีประชาชนทัวไปมีสิทธิเดินทางไปมาได้อาจเป็นการละเมิดเนืองจากการบุกรุก
สถานทีของผูมี้อาํนาจหน้าทีดูแลรักษาถนนสาธารณะนั3น และอาจเป็นการรบกวนความเป็นอยู ่
โดยปกติสุขของผูอื้นดว้ย แต่ตอ้งพิจารณาขอ้เท็จจริงเป็นกรณีไป ในหลายประเทศไดต้รากฎหมาย
เกียวกับการชุมนุมสาธารณะขึ3 นโดยมีวตัถุประสงค์เพือรับรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ  
และกาํหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการชุมนุมสาธารณะเพือจัดระบบการชุมนุมสาธารณะ 
ให้เหมาะสม หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนทีมิได้เขา้ร่วมกบัการชุมนุมหรือไม่เห็นด้วย 
กบัการชุมนุมนั3นนอ้ยทีสุด เช่น ในประเทศเยอรมนัไดมี้รัฐบญัญติัวา่ดว้ยการชุมนุม กาํหนดกฎเกณฑ์
ในการชุมนุม สถานทีชุมนุม โดยหากเป็นการชุมนุมในทีสาธารณะต้องมีการแจ้งหรือบอกกล่าว
ล่วงหน้าโดยแกนนําหรือผูค้วบคุมการชุมนุมก่อนทีจะมีการชุมนุมมิเช่นนั3นก็จะถือว่าเป็นการ
ชุมนุมทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซึ งหมายถึง รัฐธรรมนูญจะไม่รับรองและคุม้ครองการชุมนุมดงักล่าว 
และหากปรากฏว่าการชุมนุมนั3นก่อให้เกิดความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางการจราจร หรืออาจ
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นําไปสู่การจลาจล หรือมีผลทาํให้ทรัพย์สินของรัฐเสียหาย กรณีเช่นนี3 รัฐสามารถดําเนินการ 
สลายการชุมนุมได ้ซึ งหลกัการดงักล่าวเป็นหลกัการสาํคญัทีปรากฏอยูใ่นกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุม
ของหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฝรังเศส เยอรมนั โดยจะมีความแตกต่างกนัในรายละเอียดบางเรือง 
เช่น ระยะเวลาในการแจง้หรือบอกกล่าวการชุมนุมล่วงหนา้ซึ งอาจจะเป็น 3 วนั 5 วนั หรือ 10 วนั 
กําหนดรูปแบบของการบอกกล่าวทีอาจทาํเป็นหนังสือตามแบบทีกฎหมายกําหนด เป็นต้น  
และหากเจ้าหน้าทีเข้าดาํเนินการสลายการชุมนุมด้วยวิธีการเกินกว่าเหตุ ผูชุ้มนุมก็อาจนําเรื อง 
ไปร้องขอต่อศาลเพือใหศ้าลไดเ้ขา้มาตรวจสอบหรือเยียวยาการกระทาํของรัฐดงักล่าวได ้เห็นไดว้า่ 
ในต่างประเทศได้ยอมรับเสรีภาพในการชุมนุม แต่ตอ้งมีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ งของรัฐเพือ
จาํกดัมิใหก้ารใชเ้สรีภาพนั3นไปกระทบสิทธิและเสรีภาพในดา้นอืนๆ ของประชาชนซึ งรัฐธรรมนูญ
ได้บญัญติัรับรองไวด้้วย  อย่างไรก็ตาม ในการกาํหนดมาตรการจาํกดัสิทธิเสรีภาพนอกจากจะ
พิจารณาให้เป็นไปตามทีรัฐธรรมนูญกาํหนดแล้ว รัฐพึงคาํนึงถึงบริบททางสังคมของประเทศ 
เพือสามารถพิจารณากาํหนดมาตรการทางกฎหมายทีเหมาะสม และเพือให้การคุม้ครองเสรีภาพ
เป็นไปอยา่งเสมอภาค  
 สําหรับประเทศไทยในปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะทีเกียวกบัการชุมนุมสาธารณะ  
ทาํให้เมือมีการรวมกลุ่มชุมนุมไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมเพือเรียกร้องสิทธิหรือเป็นการชุมนุมในทาง
การเมืองมกัจะมีการกล่าวอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ซึ งแท้จริงแล้วสิทธิ
เสรีภาพดังกล่าวย่อมมีข้อจาํกัด หากแต่กรอบแห่งการใช้สิทธิเสรีภาพจะมีขอบเขตเพียงใด 
จาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน รวมทั3งกาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการใช้
สิทธิเสรีภาพดงักล่าวดว้ย และจะตอ้งกระทาํโดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายตามที
รัฐธรรมนูญกาํหนดไว ้ซึ งทีผ่านมาได้มีการเสนอร่างกฎหมายเกียวกบัการชุมนุมสาธารณะเขา้สู่ 
การพิจารณารัฐสภาเช่นกนั แต่ปรากฏขอ้คดัคา้นเกียวกบัเนื3อหาสาระของกฎหมาย ทาํให้การเสนอ 
ร่างกฎหมายดังกล่าวย ังไม่ประสบความสํา เ ร็จ  วิทยานิพนธ์ฉบับนี3 จึ ง มีความมุ่งหมาย 
ทีจะทาํการศึกษาแนวคิดเกียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ ศึกษาบทบญัญติั
กฎหมายเกียวกับการชุมนุมสาธารณะของประเทศต่างๆ เกียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั3นตอน 
รูปแบบการดาํเนินการ ตลอดจนมาตรการบงัคบัเกียวกบัการชุมนุมสาธารณะ ศึกษากรณีตวัอย่าง 
ในสภาพปัญหาหรือสถานการณ์การชุมนุมทีเกิดขึ3 นในต่างประเทศ ศึกษาสภาพเหตุการณ์การ
ชุมนุมทีเกิดขึ3นในประเทศไทย ศึกษาบทบญัญติัแห่งกฎหมายทีใช้บงัคบัในปัจจุบนัและปัญหาที
เกิดขึ3นในการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวเพือรองรับสถานการณ์การชุมนุม  ทั3งนี3  เพือเป็นแนวทาง
ในการพิจารณากําหนดรูปแบบมาตรการทางกฎหมายในการจดัระเบียบการชุมนุมสาธารณะ 
ทีเหมาะสมกบับริบททางสังคมและสภาพปัญหาทีเกิดขึ3นในประเทศไทย  
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1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา   

1.2.1  เพือศึกษาถึงแนวความคิดเกียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ  
และศึกษาบทบญัญติัแห่งกฎหมายของต่างประเทศทีเกียวกบัการชุมนุมสาธารณะ 

1.2.2  เพือศึกษามาตรการทางกฎหมายทีจะรองรับสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ  
และวิเคราะห์ถึงความจาํเป็นในการตรากฎหมายเฉพาะเกียวกบัการชุมนุมสาธารณะในประเทศไทย  
ทั3งนี3  เพือให้เป็นไปตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญทีรับรองสิทธิในการชุมนุมสาธารณะ และเพือ
เป็นแนวทางการแก้ไขและป้องกันการชุมนุมสาธารณะทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยกําหนด
มาตรการทางกฎหมายเกียวกบัการชุมนุมสาธารณะทีมีโครงสร้างทีเหมาะสมกบับริบททางสังคม
และสภาพปัญหาทีเกิดขึ3นในประเทศไทย   
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

 โดยทีเสรีภาพในการชุมนุมเป็นสิทธิขั3นพื3นฐานทีรัฐธรรมนูญได้บัญญติัรับรองไว ้ 
การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวสามารถกระทาํได ้โดยอาศยัอาํนาจบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพือคุม้ครองความสะดวกของประชาชนทีจะใช้ทีสาธารณะ 
หรือเพือรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาทีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่าง 
เวลาทีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอยัการศึก และขอบเขตแห่งการใช้สิทธิ 
และเสรีภาพดงักล่าวควรจาํกดัไวเ้พียงใดนั3น สมควรจะกาํหนดกฎ กติกา เพือเป็นกรอบมิให้เกิด
สถานการณ์ไม่พึงประสงค์อนัเนืองจากการชุมนุมสาธารณะ ซึ งบทบัญญติัของกฎหมายไทย 
ในปัจจุบนัยงัไม่มีมาตรการทีเหมาะสมทีจะรองรับสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะทีเกิดขึ3นได ้ 
จึงจํา เป็นต้องทําการศึกษาแนวคิดเกี ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ  
ศึกษาบทบญัญติัแห่งกฎหมายเกียวกบัการชุมนุมสาธารณะในต่างประเทศ พิจารณาหลกัเกณฑ ์
วิธีการ ขั3นตอน รูปแบบการดาํเนินการ ตลอดจนมาตรการบงัคบัเกียวกับการชุมนุมสาธารณะ 
รวมทั3งศึกษากรณีตัวอย่างในสภาพปัญหาหรือสถานการณ์การชุมนุมทีเกิดขึ3 นในต่างประเทศ  
เพือเป็นแนวทางในการกาํหนดมาตรการทางกฎหมายเกียวกบัการชุมนุมสาธารณะทีมีโครงสร้าง 
ทีเหมาะสมกบับริบททางสังคมและสภาพปัญหาทีเกิดขึ3นในประเทศไทย   
 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันี3 ได้ทาํการศึกษาแนวคิดเกียวกบัการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุม
สาธารณะ ศึกษาบทบญัญติัแห่งกฎหมายเกียวกบัการชุมนุมสาธารณะของประเทศต่างๆ เกียวกบั 
การกาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ขั3นตอน รูปแบบการดาํเนินการ ตลอดจนมาตรการบงัคบัเกียวกบั 
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การชุมนุมสาธารณะ รวมทั3 งศึกษากรณีตัวอย่างในสภาพปัญหาหรือสถานการณ์การชุมนุม 
ทีเกิดขึ3นในต่างประเทศ ศึกษาสภาพเหตุการณ์การชุมนุมทีเกิดขึ3นในประเทศไทย ศึกษาบทบญัญติั
แห่งกฎหมายทีใชบ้งัคบัในปัจจุบนัและปัญหาทีเกิดขึ3นในการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวเพือรองรับ
สถานการณ์การชุมนุม  ทั3งนี3  เพือเป็นแนวทางในการพิจารณากาํหนดรูปแบบมาตรการทางกฎหมาย
ในการจดัระเบียบการชุมนุมสาธารณะทีเหมาะสมกบับริบททางสังคมและสภาพปัญหาทีเกิดขึ3น 
ในประเทศไทย  
 

1.5  วธีิดําเนินการศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันี3 เป็นการศึกษาขอ้มูลโดยวิธีวิจยัเอกสาร (Documentary Research)  
โดยเป็นการศึกษา คน้ควา้จากเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เช่น ตวับทกฎหมาย หนงัสือ 
บทความในวารสาร วิทยานิพนธ์ และเอกสารอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง เพือศึกษาแนวคิดเกียวกบัการใช้
สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ ศึกษาบทบัญญัติกฎหมายเกียวกับการชุมนุมสาธารณะ 
ของประเทศต่างๆ และศึกษากรณีตวัอย่างในสภาพปัญหา หรือสถานการณ์การชุมนุมทีเกิดขึ3 น 
ในต่างประเทศ โดยนํามารวบรวมและเรียบเรียงเพือวิเคราะห์วางแนวทางและโครงสร้างของ 
กฎหมายเกียวกบัการชุมนุมสาธารณะทีเหมาะสมกบัประเทศไทย   
 
1.6  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1  ทําให้ทราบถึงแนวความคิดเกียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ  
และบทบญัญติัแห่งกฎหมายของต่างประเทศทีเกียวกบัการชุมนุมสาธารณะ 

1.6.2  ทาํให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายทีจะรองรับสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ  
และความจาํเป็นในการตรากฎหมายเฉพาะเกียวกับการชุมนุมสาธารณะในประเทศไทย และเพือ 
ทราบแนวทางการแก้ไขและป้องกันการชุมนุมสาธารณะทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสามารถ
กาํหนดมาตรการทางกฎหมายเกียวกับการชุมนุมสาธารณะทีมีโครงสร้างทีเหมาะสมกบับริบท 
ทางสังคมและสภาพปัญหาทีเกิดขึ3นในประเทศไทย   
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แนวคดิเกี�ยวกบัสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม 
 

2.1  หลกัทั�วไปเกี�ยวกบัสิทธิและเสรีภาพ 
 มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความมีคุณค่า มีวิถีทางแห่งการดําเนินชีวิตเป็นของตนเอง  
มีความสามารถในการดาํรงตนอยู่ในสภาพแวดล้อมที(ดีที(เหมาะสมอย่างสมศักดิ+ ศรีของความ 
เป็นมนุษย ์เรียกกนัวา่ เป็นสิทธิธรรมชาติ (Natural Rights) อนัเป็นบ่อเกิดหรือที(มาที(สําคญัประการหนึ(ง
ของสิทธิมนุษยชน โดยสิทธิธรรมชาติ คือ สิ(งที(มีอยูใ่นธรรมชาติ เป็นความชอบธรรมที(มนุษยจ์ะพึงมี 
และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแนวคิดเรื( องกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) โดยมี
สาระสําคญัวา่ มนุษยท์ัBงหลายเกิดมาเท่าเทียมกนั มนุษยมี์สิทธิบางประการที(ติดตวัมาตัBงแต่กาํเนิด
จนกระทั(งถึงแก่ความตาย สิทธิที(ว่านีB ไดแ้ก่ สิทธิในชีวิต เสรีภาพในร่างกาย และความเสมอภาค 
เป็นสิทธิซึ( งไม่สามารถโอนให้แก่กนัได้ และผูใ้ดจะล่วงละเมิดมิได้ หากมีการล่วงละเมิดก็อาจ 
จะก่อให้เ กิดอันตราย หรือกระทบกระเทือนเสื( อมเสียต่อสภาพของความเป็นมนุษย์ได้3 
ขณะเดียวกนัก็มีการต่อสู้ดิBนรนเพื(อให้ไดม้าซึ( งสิทธิเช่นวา่นัBนระหวา่งผูใ้ตป้กครองและผูมี้อาํนาจ
ปกครอง จึงปรากฏความขดัแยง้ระหวา่งกนัอยูเ่สมอ เพราะในขณะที(ผูอ้ยูใ่ตอ้าํนาจปกครองพยายาม
ดิBนรนที(จะมีสิทธิเสรีภาพให้มากที(สุด แต่ผูมี้อาํนาจปกครองก็มีแนวโนม้ที(จะใชอ้าํนาจอยา่งเต็มที(
เสมอ แนวคิดเรื(องสิทธิธรรมชาติจึงเกิดขึBนโดยมีความมุ่งหมายเพื(อจาํกดัอาํนาจของรัฐหรือผูใ้ช้
อาํนาจปกครอง ด้วยเหตุผลว่า ประชาชนมีอาณาเขตหนึ( งที(ห้ามมิให้ผูใ้ช้อาํนาจปกครองล่วงลํB า 
เขา้ไปใช้อาํนาจรัฐได้ ผูใ้ช้อาํนาจปกครองมีพนัธะที(จะตอ้งงดเวน้ไม่ใช้อาํนาจรัฐ เท่ากบัว่า 
ประชาชนของรัฐมีสิทธิในการจาํกดัอาํนาจรัฐ และนอกจากจะเป็นการจาํกดัอาํนาจรัฐไม่ให้ล่วงละเมิด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนแลว้ สิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคลก็จะตอ้งไม่ถูกล่วงละเมิดจากการใช้
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื(นดว้ย กล่าวคือ การใช้สิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคลจะตอ้งใช้ภายใน 
เขตแดนของสิทธิเสรีภาพแห่งตน และตอ้งไม่ล่วงเขา้ไปในเขตแดนของสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื(น 
 รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยทุกรัฐจึงได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพ 
ด้านต่างๆ ที(มนุษยแ์ต่ละคนจาํตอ้งมีและใช้ไปเพื(อพฒันาบุคลิกภาพแห่งตนทัBงในทางกายภาพ 
และในทางจิตใจซึ( งรวมเรียกกันว่า “สิทธิและเสรีภาพขัBนพืBนฐาน” (Fundamental Rights and 

                                      

 3  วรีะ  โลจายะ.  (2525).  กฎหมายสิทธิมนุษยชน.  หนา้ 1. 
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Liberties) ให้แก่ราษฎร สิทธิและเสรีภาพขัBนพืBนฐานนีB มีจาํนวนมากน้อยแตกต่างกันออกไป 
ตามสภาพการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีของแต่ละ
ประเทศและแต่ละยุคสมยั โดยถือกนัว่า สิทธิในชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นเป็น “แก่น” ของสิทธิ
และเสรีภาพขัBนพืBนฐาน  อย่างไรก็ตาม การบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพด้านต่างๆ นัB น 
มีความหมายแต่เพียงวา่ รัฐจะเพิกถอนสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวไม่ไดเ้ท่านัBน มิไดมี้ความหมายว่า
รัฐจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพนัB นไม่ได้เลย รัฐย่อมมีอํานาจที(จะจาํกัดการใช้สิทธิเสรีภาพได ้  
ทัBงนีB  เพื(อประโยชน์ในอนัที(จะคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูอื้(นหรือในอนัที(จะธํารงรักษาไว ้
ซึ( งประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์มหาชน4  

2.1.1  ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 
 “สิทธิและเสรีภาพ” ประกอบด้วยคาํสองคาํ คือ “สิทธิ” (Right) และ “เสรีภาพ” 
(Liberty) โดยมีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัต่อไปนีB   
 “สิทธิ” (Right) 
 ขุนประเสริฐศุภมาตรา ได้อธิบายว่า “สิทธิ” หมายถึงอาํนาจหรือความสามารถ 
ซึ( งกฎหมายรับรองป้องกนัใหบุ้คคลผูห้นึ(งมีอาํนาจร้องขอใหผู้อื้(นมีหนา้ที(ตอ้งเคารพ5 
 ศาสตราจารย์ ดร. หยุด  แสงอุทัย ให้ความหมายของคาํว่า “สิทธิ” ในหลกักฎหมาย
ทั(วไปซึ( งสามารถปรับใช้ได้ทัB งกับกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนไวว้่ามีสองความหมาย 
ไดแ้ก่ การมองจากอาํนาจของผูท้รงสิทธิ คือ “อาํนาจที(กฎหมายให้แก่บุคคลในอนัที(จะมีเจตจาํนง” 
และการมองจากวตัถุประสงค์ของสิทธิ คือ “ประโยชน์ที(กฎหมายคุ้มครองให้” โดยอธิบายว่า  
สิทธิเป็นการก่อให้เกิดหน้าที(แก่บุคคลอื(นในอนัที(จะต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามประโยชน์ 
ที(กฎหมายรับรองและคุม้ครอง ให้รวมถึงมีหน้าที(ที(จะไม่รบกวนต่อสิทธิหรือหนา้ที(ที(จะกระทาํการ
หรืองดเวน้กระทาํการอยา่งหนึ(งอยา่งใดใหเ้ป็นไปตามสิทธิ  ทัBงนีB  แลว้แต่ประเภทของสิทธินัBนๆ ดว้ย6 
 รองศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ เห็นวา่ “สิทธิ” หมายถึง ประโยชน์ที(กฎหมาย
รับรองและคุม้ครองให้แก่บุคคลในอนัที(จะกระทาํการเกี(ยวขอ้งกบัทรัพยห์รือบุคคลอื(น เช่น สิทธิ
ในทรัพยสิ์น สิทธิในชีวติร่างกาย7 

                                      

 4  วรพจน์  วศิรุตพิชญ.์  (2543).  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.  หนา้ 16. 
 5  ขนุประเสริฐศุภมาตรา.  (2477).  หนังสือว่าด้วยกฎหมายภาคสิทธิ  หนา้ 1.  
 6  หยดุ  แสงอุทยั.  (2535).  ความรู้เบื:องต้นเกี�ยวกบักฎหมายทั�วไป.  หนา้ 224. 
 7  วรพจน์  วศิรุตพิชญ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 22. 
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 รองศาสตราจารย์ ดร. อุดม  รัฐอมฤต และคณะ มีความเห็นว่า “สิทธิ” หมายถึง 
อาํนาจที(กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที(จะกระทาํการเกี(ยวข้องกับทรัพย์สินและบุคคลอื(น  
หรือเรียกร้องให้บุคคลอื(นหรือหลายคน กระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการบางอย่างเพื(อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตน8 
 รองศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ ไดอ้ธิบายความหมายคาํวา่ “สิทธิ” โดยแยก
เป็น “สิทธิตามความหมายทั(วไป” และ “สิทธิตามรัฐธรรมนูญ” โดยสิทธิตามความหมายทั(วไป 
หมายถึง “อาํนาจที(กฎหมายรับรองคุม้ครองใหแ้ก่บุคคลในอนัที(จะเรียกร้องให้บุคคลอื(นกระทาํการ
อยา่งใดอยา่งหนึ(ง สิทธิจึงก่อใหเ้กิดหนา้ที(แก่บุคคลอื(นดว้ย”9  
 ส่วนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ถือว่าเป็น “สิทธิตามกฎหมายมหาชน” หมายถึง อาํนาจ
ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดไดบ้ญัญติัให้การรับรองคุม้ครองแก่ปัจเจกบุคคลในอนัที(จะ
กระทาํการใด หรือไม่กระทาํการใด การให้อาํนาจแก่ปัจเจกบุคคลดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิ
เรียกร้องที(จะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตนโดยเฉพาะอยา่งยิ(งเรียกร้อง
ต่อองค์กรของรัฐมิให้แทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน ในบางกรณีการรับรองดังกล่าว 
ได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ( ง และยงัหมายความรวมถึง การให้
หลักประกันในทางหลักการ ซึ( งหมายถึงการมุ่งคุม้ครองต่อสถาบนัในทางกฎหมายในเรื(องใด 
เรื( องหนึ( ง เช่น มุ่งคุ้มครอง “กรรมสิทธิ+ ” หรือ “เสรีภาพทางวิชาการ” เป็นตน้  ดงันัBน สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญจึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับรัฐ และผูกพนัองค์กรผูใ้ช้อาํนาจรัฐ
ทัBงหลายที(จะตอ้งใหค้วามเคารพ ปกป้อง และคุม้ครองเพื(อใหมี้ผลในทางปฏิบติั10 
 คณิน  บุญสุวรรณ ให้ความหมายไวว้า่ สิทธิ หมายถึง อาํนาจอนัชอบธรรมที(บุคคล
สามารถที(จะมีหรือกระทาํอะไรก็ได้ที(มีกฎหมายรองรับ แต่คาํว่าจะทาํอะไรก็ได้ในที(นีB  มิได้
หมายความวา่ ทาํอะไรไดต้ามใจ เพราะหากทาํอะไรลงไปแลว้ เกิดไปกระทบสิทธิของคนอื(นหรือ
ทาํให้คนอื(นตอ้งเดือดร้อนเสียหาย หรือสูญเสียอะไรบางอยา่ง การกระทาํดงักล่าวก็เป็นสิ(งที(ตอ้งห้าม 
เช่น สิทธิในการมีทรัพยสิ์นส่วนตวั สิทธิในที(ดิน สิทธิในการป้องกนัตวัเอง หรือสิทธิในการใชร้ถ
ใชถ้นน สิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั เป็นตน้11 

                                      

 8  อุดม  รัฐอมฤต และคณะ.  (2544).  การอ้างศักดิ=ศรีความเป็นมนุษย์ หรือใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคล
ตามมาตรา 28.  หนา้ 86. 
 9 บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2547).  หลักพื:นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ=ศรีความเป็นมนุษย์ตาม
รัฐธรรมนูญ.  หนา้ 21. 
 10  แหล่งเดิม.  หนา้ 58. 
 11  คณิน  บุญสุวรรณ.  (2547).  คู่มอืการใช้สิทธิของประชาชน.  หนา้ 21. 
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 จากหลกัการและความคิดเกี(ยวกบัสิทธิดงักล่าว อาจประมวลลกัษณะสําคญัที(ตรงกนั
หลายประการ12 ไดแ้ก่ 
 1)  สิทธินัBนจะเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของสิทธิที(จะเลือกใชสิ้ทธิ สิทธิจะเป็นการรับรอง 
ให้เจา้ของสิทธิมี “อาํนาจ” สามารถ “ใช”้ สิทธินัBนได ้ หรืออาจจะไม่ใชสิ้ทธินัBนไดต้ามเจตจาํนง 
ของเจา้ของสิทธิ ในบางกรณีก็อาจจะให้ผูอื้(นใชสิ้ทธิของตนแทนได ้ ซึ( งการให้ผูอื้(นใชสิ้ทธิแทนนีB
มกัพบในกฎหมายแพง่ 
 2)  สิทธินัBนเรียกร้องให้ผูอื้(นมีหนา้ที(ตอ้งเคารพสิทธิของตน กล่าวคือ ถา้เป็นสิทธิ
ในทางแพง่ จะสามารถเรียกร้องต่อทรัพย ์(ทรัพยสิทธิ) บุคคลอื(นมีหนา้ที(ตอ้งยอมรับและไม่ละเมิด
ต่อสิทธิในทรัพยอ์นัผูอื้(นมีสิทธิอยู ่หรือเรียกร้องให้บุคคลดาํเนินการหรือไม่ดาํเนินการ (บุคคลสิทธิ) 
หรือในทางกฎหมายมหาชน สิทธินัBนจะเรียกร้องให้รัฐโดยหน่วยงานของรัฐกระทาํการหรือ 
ไม่กระทาํการใดๆ เพื(อตนไดทุ้กกรณี แสดงถึง “หน้าที(” ที(ผูอื้(นจะกระทาํต่อสิทธินัBน กล่าวคือ 
ในทุกสิทธิจะมีหนา้ที(ต่อผูอื้(นเสมอ 
 3)  สิทธิจะเกิดขึBนก็แต่โดยกฎหมายเท่านัBน เนื(องจากสิทธิเป็นเรื(องของอาํนาจและหนา้ที( 
ที(จะบงัคบัต่อบุคคลอื(นหรือรัฐ ปัจเจกชนทั(วไปจะบงัคบัต่อบุคคลอื(นหรือรัฐไดก้็ต่อเมื(อมีกฎหมาย
รับรองสิทธิของตน และกาํหนดหน้าที(ต่อบุคคลอื(นเท่านัBน แมใ้นทางแพ่ง บุคคลมีสิทธิจะทาํ 
นิติกรรมผูกพนัไดโ้ดยเสรี และนิติกรรมนัBนอาจจะเกิดสิทธิทางแพ่งได ้ แต่การที(บุคคลสามารถ 
ทาํนิติกรรมไดน้ัBนก็ตอ้งชอบดว้ยเงื(อนไขที(กฎหมายกาํหนดไวด้ว้ย จึงกล่าวไดว้่า สิทธิจะเกิดขึBนได ้
ก็แต่โดยกฎหมายเท่านัBน โดยกฎหมายอาจจะกาํหนดสิทธิไวโ้ดยชดัเจนหรือให้อาํนาจแก่ปัจเจกชน
ไปกาํหนดก่อตัBงสิทธิระหวา่งกนัและกนัไดโ้ดยเสรี ตราบใดที(ไม่ขดัต่อกฎหมายและศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน ส่วนสิทธิต่อรัฐนัBนตอ้งเป็นไปตามที(รัฐธรรมนูญและกฎหมายบญัญติัเท่านัBน 
 “เสรีภาพ” (Liberty) 
 เสรีภาพ หรือ Liberty แปลว่า “ความมีเสรีหรือสภาพที(ทาํได้โดยปลอดอุปสรรค  
สภาพที(มีสิทธิที(จะทาํจะพดูไดโ้ดยไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้(น” กล่าวขยายความไดว้า่ เสรีภาพเป็นอาํนาจ
อนัชอบธรรมที(กฎหมายรับรองและคุม้ครองแก่บุคคลที(จะกระทาํการหรือไม่กระทาํการใดๆ ตามที(
เขาตอ้งการไดโ้ดยอิสระ หรือโดยปลอดจากอุปสรรคหรือการบงัคบัขดัขวาง เสรีภาพจึงก่อหน้าที(
ตามกฎหมายใหรั้ฐและบุคคลอื(นที(จะตอ้งเคารพและไม่ไปรบกวนขดัขวางการใชเ้สรีภาพของเขา13 

                                      

 12 สมคิด  เลิศไพฑูรย ์ และกลา้ สมุทวณิช.  (2546).  การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาล
รัฐธรรมนูญ (รายงานวจิยั).  หนา้ 7. 
 13 พิชยั  พืชมงคล.  (2552).  การปฏิรูปทางการเมืองกบัรัฐธรรมนูญใหม่ (ตอนที( 2).  สืบคน้เมื(อ 4 
สิงหาคม 2553,  จาก  www.dlo.co.th.   
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 รองศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ อธิบายวา่ เสรีภาพ คือ ภาวะของมนุษยที์(ไม่
อยูภ่ายใตก้ารครอบงาํของผูอื้(น เป็นภาวะที(ปราศจากการถูกหน่วงเหนี(ยวขดัขวาง บุคคลใดบุคคล
หนึ(งยอ่มมีเสรีภาพอยูต่ราบเท่าที(เขาไม่ถูกบงัคบัให้กระทาํในสิ(งที(เขาไม่ประสงคจ์ะกระทาํและไม่
ถูกหน่วงเหนี(ยวขดัขวางไม่ให้กระทาํในสิ(งที(เขาประสงค์จะกระทาํ โดยสรุปแลว้ เสรีภาพ คือ 
อาํนาจของบุคคลในอนัที(จะกาํหนดตนเอง โดยอาํนาจนีB บุคคลยอ่มเลือกวิถีชีวิตของตนเองไดด้ว้ย
ตนเองตามใจปรารถนา เสรีภาพจึงเป็นอาํนาจที(บุคคลมีอยูเ่หนือตนเอง14 
 รองศาสตราจารย์ ดร. อุดม  รัฐอมฤต และคณะ เห็นว่า “เสรีภาพ” หมายถึง 
สภาวการณ์ของมนุษยที์(ไม่อยู่ภายใตก้ารครอบงาํของบุคคลอื(น หรือปราศจากการหน่วงเหนี(ยว
ขดัขวาง บุคคลใดบุคคลหนึ( งย่อมมีเสรีภาพอยู่เท่าที(บุคคลนัBนไม่ถูกบงัคบัให้ตอ้งกระทาํในสิ(งที( 
ไม่ประสงค์จะกระทาํ หรือไม่ถูกหน่วงเหนี(ยวขดัขวางไม่ให้กระทาํในสิ(งที(บุคคลนัBนประสงค ์
ที(จะกระทาํ15 
 รองศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ อธิบายว่า โดยที(เสรีภาพเป็นสภาพการณ์ 
ที(บุคคลมีอิสระในการที(จะกระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ(งตามความประสงคข์องตน เสรีภาพ จึงหมายถึง 
อาํนาจในการกาํหนดตนเองโดยอิสระของบุคคลที(จะกระทาํการใดหรือไม่กระทาํการใด อนัเป็น
อาํนาจที(มีเหนือตนเอง16  
 จึงกล่าวไดว้า่ สิทธิตามความหมายของรัฐธรรมนูญ หมายถึง อาํนาจที(กฎหมายสูงสุด 
ได้บญัญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่บุคคลในอันที(จะกระทาํการใด ไม่กระทาํการใด รวมทัB ง
ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที(จะไม่ให้บุคคลอื(น โดยเฉพาะอย่างยิ(งองค์กรของรัฐที(จะเขา้มาแทรกแซง
ในขอบเขตของสิทธิของบุคคลนัBน บางกรณีอาจก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐดาํเนินการอย่างใด
อย่างหนึ( ง สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ( งที(ต้องผูกพนัองค์กรผูใ้ช้อาํนาจรัฐทัBงหมดที(จะต้อง 
ให้ความเคารพ ปกป้อง และคุม้ครองสิทธิตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ เพื(อให้สิทธิเหล่านัBน 
มีผลในทางปฏิบติั ส่วนเสรีภาพ คือ ความอิสระของบุคคลที(จะกระทาํการอย่างใดอย่างหนึ( ง 
ตามความประสงค์ของตนโดยไม่อยู่ภายใตก้ารครอบงาํของผูอื้(น จึงเป็นอิสระของบุคคลที(จะใช้
สิทธิต่างๆ ของตนที(มีอยูภ่ายในกรอบที(กฎหมายกาํหนด17 

                                      

 14  วรพจน์  วศิรุตพิชญ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 22. 
 15  อุดม  รัฐอมฤต และคณะ.  เล่มเดิม.  หนา้ 87. 
 16  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 61. 
 17 สถาบนัพระปกเกลา้.  (2543).  สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
หลกัพื:นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ=ศรีความเป็นมนุษย์.  หนา้ 56. 
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 จากความหมายดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า สิทธิและเสรีภาพเป็นเรื( องพืBนฐานทั(วไป 
ของประชาชน แต่การรับรองสิทธิเสรีภาพจะแตกต่างกันไปขึB นอยู่กับรูปแบบการปกครองของ 
แต่ละประเทศว่าจะรับรองสิทธิเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ (Absolute Right) หรือรับรองไว ้แต่เปิดโอกาส
ให้มีการจํากัดสิทธิได้ตามที(กฎหมายบัญญัติ  สําหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ได้บญัญติัคุม้ครองศกัดิ+ ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพของบุคคลไวใ้น
มาตรา 4 และมาตรา 29 ไดก้าํหนดวา่ การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที(รัฐธรรมนูญรับรองไว้
จะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื(อการที(รัฐธรรมนูญนีB
กาํหนดไว ้เท่าที(จาํเป็นเท่านัBนและจะกระทบกระเทือนสาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนัBนมิได ้
 ความแตกต่างระหว่าง “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” 
 สิทธิและเสรีภาพต่างเป็นอาํนาจอนัชอบธรรมที(กฎหมายรับรองให้แก่บุคคล ทัBงสิทธิ 
และเสรีภาพมีความเกี(ยวพนักนัหลายประการ โดยสิทธินัBนหมายความรวมถึง สิทธิที(จะมีเสรีภาพ
ต่างๆ ตามควรแก่สภาพและฐานะของบุคคล และเสรีภาพ คือเสรีภาพที(จะกระทาํการหรือไม่กระทาํ
การใดๆ ไดต้ามสิทธิของตน  นอกจากนีB  สิทธิยงัเป็นสิ(งบ่งชีB ที(สําคญัถึงระดบัของความมีเสรีภาพ  
เพราะความหมายของสิทธิและเสรีภาพมีความใกลเ้คียงกนั ในปัจจุบนัจึงอาจมีการใชถ้อ้ยคาํทัBงสอง
ร่วมกนั หรือใชส้ลบักนัหรือแทนกนั เช่น คาํวา่ สิทธิมนุษยชน (Human Right) หมายความรวมถึง 
บรรดาสิทธิและเสรีภาพที(มนุษยทุ์กคนมีในฐานะที(เกิดมาเป็นมนุษย ์มิไดจ้าํกดัอยู่เฉพาะแต่สิทธิ
เท่านัBน เป็นตน้ แต่ส่วนใหญ่มกัจะใช้ควบคู่กนัไปโดยเรียกรวมๆ วา่ “สิทธิเสรีภาพ” ซึ( งหมายถึง 
อาํนาจอนัชอบธรรมตามกฎหมายของบุคคลที(จะกระทาํการหรือไม่กระทาํการต่างๆ โดยปลอดจาก
การรบกวนขดัขวางของรัฐหรือบุคคลอื(น18 
 อย่างไรก็ตาม เสรีภาพมีความแตกต่างจากสิทธิ เนื(องจากสิทธิเป็นอาํนาจที(บุคคลใช ้
ในความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัผูอื้(น โดยการเรียกร้องให้ผูอื้(นกระทาํการหรือละเวน้กระทาํการ
อย่างใดอย่างหนึ( งให้เป็นประโยชน์แก่ตน แมว้่าการที(กฎหมายรับรองเสรีภาพอย่างใดอย่างหนึ( ง
ใหแ้ก่บุคคลยอ่มมีผลก่อใหเ้กิดหนา้ที(แก่ผูอื้(นดว้ยเหมือนกนั แต่หนา้ที(ที(เกิดขึBนแก่ผูอื้(นอนัเนื(องมาจาก
กฎหมายรับรองเสรีภาพให้แก่บุคคลคนหนึ( งนีB  เป็นแต่เพียงหน้าที(ที(จะตอ้งเคารพเสรีภาพของเขา  
ผูท้รงเสรีภาพคงมีอาํนาจแต่เพียงที(จะเรียกร้องใหผู้อื้(นละเวน้จากการรบกวนขดัขวางการใชเ้สรีภาพ
ของตนเท่านัBน หาไดมี้อาํนาจตามกฎหมายที(จะเรียกร้องให้ผูอื้(นกระทาํการอย่างใดอยา่งหนึ( งซึ( งมี
ลกัษณะเป็นการส่งเสริมการใชเ้สรีภาพของตน หรือเอืBออาํนวยใหต้นใชเ้สรีภาพไดส้ะดวกขึBนไม่ 

                                      

 18  วรพจน์  วิศรุตพิชญ.์  (2538).  รายงานการวิจัย สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษารูปแบบ 
การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพที�รัฐธรรมนูญให้ไว้อย่างเหมาะสม.  หนา้ 18. 
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 การเปรียบเทียบสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในความครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ(น (Right of access to Government-Held 
Information) น่าจะแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างสิทธิกบัเสรีภาพไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมมากขึBน 
กล่าวคือ เมื(อรัฐธรรมนูญได้บญัญติัรับรองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร19 หมายความว่า
ราษฎรมีอาํนาจตามกฎหมายที(จะขอดูขอ้มูลหรือข่าวสารจากหน่วยงานที(ครอบครองขอ้มูลหรือ
ข่าวสารเหล่านัB นได้ และหน่วยงานนัB นมีหน้าที(ตามกฎหมายที(จะต้องให้ผูย้ื(นคาํขอได้ดูข้อมูล
ข่าวสารนัBน  ทัBงนีB  ตามมาตรา 11 ของพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ20 ในทางตรงกนัขา้ม 
หากกล่าววา่รัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น21 จะหมายความวา่ ราษฎร
มีอาํนาจตามกฎหมายในอนัที(จะกล่าวถอ้ยคาํ เขียนหรือเผยแพร่ขอ้ความใดๆ ที(ตนประสงคจ์ะกล่าว 
เขียน หรือเผยแพร่ได ้โดยปราศจากการรบกวนขดัขวางจากองค์กรต่างๆ ของรัฐ แต่ราษฎรหามี
อาํนาจตามกฎหมายที(จะเรียกร้องให้รัฐจดัหาวสัดุอุปกรณ์ที(จาํเป็นตอ้งใช้สําหรับการแสดงความ
คิดเห็นเหล่านัBนไม่ เช่น ไม่มีอาํนาจตามกฎหมายที(จะเรียกร้องให้รัฐจดัหาเครื(องกระจายเสียง 
ให้ใชพู้ด ปากกา ดินสอ เครื(องพิมพดี์ดหรือกระดาษให้ใชเ้ขียน เป็นตน้ อาํนาจที(ราษฎรพึงมีต่อรัฐ
คงเป็นเพียงอาํนาจที(จะเรียกร้องให้รัฐละเวน้กระทาํการใดๆ ที(เป็นหรือจะเป็นอุปสรรคขดัขวาง 
การแสดงความคิดเห็นของตนเท่านัBน22 

                                      

 19  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
มาตรา 58  บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บทราบขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิ(น เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนัBนจะกระทบต่อความมั(นคง 
ของรัฐ ความปลอดภยัของประชาชน หรือส่วนไดเ้สียอนัพึงไดรั้บความคุม้ครองของบุคคลอื(น  ทัBงนีB  ตามที(
กฎหมายบญัญติั 
 20  พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

มาตรา 11  นอกจากขอ้มูลข่าวสารของราชการที(ลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาแลว้หรือที(จดัไวใ้ห้
ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้หรือที(มีการจดัให้ประชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา 26 แลว้ ถา้บุคคลใดขอขอ้มูล
ข่าวสารอื(นใดของราชการและคาํขอของผูน้ัBนระบุขอ้มูลข่าวสารที(ตอ้งการในลกัษณะที(อาจเขา้ใจไดต้ามควร 
ให้หน่วยงานของรัฐผูรั้บผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนัB นให้แก่ผูข้อภายในเวลาอันสมควร เวน้แต่ผูน้ัB น 
ขอจาํนวนมากหรือบ่อยครัB งโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
 21  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

มาตรา 39  บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพก์ารโฆษณา และ
การสื(อความหมายโดยวธีิอื(น 
 22  วรพจน์  วศิรุตพิชญ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 22 - 24. 
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 ศาสตราจารย์ ดร.อมร รักษาสัตย์ ไดใ้ห้ความเห็นไวใ้นทาํนองเดียวกนัวา่ สิทธิและ
เสรีภาพมีผลบงัคบัใชต่้างกนัในหลกัการ สิ(งใดที(เป็นสิทธิของประชาชนหมายความวา่ ประชาชน 
มีสิทธิเลือกที(จะเรียกร้องให้ตนได้รับสิทธินัBนมาใช้อย่างจริงจงัโดยรัฐบาลจะตอ้งจดับริการหรือ 
ให้ความคุม้ครองพิทกัษ์รักษาให้ไดใ้ช้สิทธินัBนโดยชอบดว้ยกฎหมาย ในอีกทศันะหนึ( ง สิทธิเป็น
ผลประโยชน์สําคญัของบุคคลหนึ( งซึ( งบุคคลอื(นจะมีหน้าที(จดัหรือยอมให้บุคคลนัBนได้รับสิทธิ  
ส่วนคาํว่าเสรีภาพ หมายถึง ความอิสระที(จะเลือกกระทาํการใดๆ ภายในกรอบของกฎหมาย  
หรือเท่าที(จะไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื้(น  ทัB งนีB  แล้วแต่บุคคลนัBนจะเลือกใช้เสรีภาพนัBน
หรือไม่ก็ได ้โดยไม่ผูกมดัว่ารัฐจะตอ้งจดัให้บุคคลใชเ้สรีภาพนัBน เพราะการใชเ้สรีภาพนัBนมกัตอ้ง
ใชท้รัพยากรและอาจจะไปกระทบกระเทือนผูอื้(นหรือสิ(งขดัขวางอื(น23  
 ตวัอย่างคาํพิพากษาของศาลฎีกาที(อาจนํามาเทียบเคียงได้ คือ คาํพิพากษาฎีกาที( 
538/2512 “เจา้อาวาสมีหนา้ที(ตามกฎหมายในการบาํรุงรักษาวดัจดักิจการและศาสนสมบติัของวดั
ให้เป็นไปดว้ยดี24 ย่อมมีสิทธิที(จะพิเคราะห์สั(งการในการซ่อมวิหารซึ( งชาํรุดวา่จะเป็นการสมควร
ประการใด เมื(อเจา้อาวาสเห็นวา่การซ่อมแซมควรหนัหนา้วิหารและพระประธานไปทางทิศตะวนัออก
เพื(อให้เป็นแนวเดียวกบัโบสถ์เป็นระเบียบแบบแผนตามแผนผงัของคณะสงฆ์ ใครจะอา้งความ
ศรัทธาฝ่าฝืนเขา้ซ่อมวิหารโดยไม่ปฏิบติัตามคาํสั(งของเจา้อาวาสนัBนมิได้ หากยงัขดัขืนเขา้ซ่อม 
โดยพลการ เจา้อาวาสยอ่มมีสิทธิยบัย ัBงขดัขวางไวโ้ดยไม่เป็นการกระทาํละเมิดดว้ยการใชสิ้ทธิอนัมี
แต่จะเกิดความเสียหายแก่ผูใ้ด การซ่อมวิหารกบัการปฏิบติัพิธีกรรมในศาสนาเป็นคนละเรื(องกนั 
ใครจะอา้งเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ25 เขา้ซ่อมวิหารโดยพลการหาไดไ้ม่” จะเห็นไดว้่า แมบุ้คคลจะมี
เสรีภาพตามที(กฎหมายได้รับรองไวก้็ตาม แต่การใช้เสรีภาพดงักล่าวเป็นแต่เพียงความสามารถ 

                                      

 23  อมร  รักษาสตัย.์  (2541).  รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพร้อมบทวจิารณ์.  หนา้ 68. 
 24  พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 

มาตรา 37  เจา้อาวาสมีหนา้ที(ดงันีB  
(1)  บาํรุงรักษาวดั จดักิจการและศาสนสมบติัของวดัใหเ้ป็นไปดว้ยดี 
  ฯลฯ  ฯลฯ 

 25  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2511 
      มาตรา 26  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลทัธินิยมในทาง
ศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื(อถือของตน เมื(อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที(ของ
พลเมือง และไม่เป็นการขดัขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนในการใชเ้สรีภาพดงักล่าว
ในวรรคหนึ( ง บุคคลย่อมไดรั้บความคุม้ครองมิให้รัฐกระทาํการใดๆ อนัเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์ 
อนัควรมีควรได ้ เพราะเหตุที(ถือศาสนา นิกายของศาสนาหรือลทัธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบติัพิธีกรรมตาม
ความเชื(อถือ แตกต่างจากบุคคลอื(น 
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ที(จะเลือกกระทาํการใดๆ ได้โดยอิสระภายในกรอบของกฎหมายและไม่กระทบกับสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื(นเท่านัBน หาได้ก่อให้เกิดอาํนาจในอนัที(จะเรียกร้องหรือบงัคบัให้บุคคลอื(น 
ตอ้งปฏิบติัการใดๆ เพื(อรองรับการใชเ้สรีภาพของตนเองไม่ ในกรณีนีB  แมว้า่บุคคลนัBนจะมีเสรีภาพ
ในการถือศาสนา รวมทัBงมีเสรีภาพในการปฏิบติัพิธีกรรมในศาสนาตามความเชื(อถือของตนซึ( งเป็น
เสรีภาพที(รัฐธรรมนูญไดรั้บรองไวอ้ยา่งบริบูรณ์ กล่าวคือ ไม่ไดเ้ปิดช่องให้รัฐออกกฎหมายมาจาํกดั
ตดัสิทธิหรือเสรีภาพดงักล่าวได ้แต่การใช้เสรีภาพดงักล่าวจะตอ้งไม่กระทบกบัสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื(น และมิได้ก่อให้เกิดหน้าที(แก่บุคคลอื(นที(จะต้องกระทาํการใดเพื(อรองรับการใช้
เสรีภาพนัBนไม่ เมื(อการใช้เสรีภาพของบุคคลนัBนไปกระทบกบัสิทธิในการบริหารจดัการวดัของ 
เจา้อาวาส จึงไม่อาจกล่าวไดว้า่ เป็นการใชเ้สรีภาพโดยชอบนั(นเอง 
 ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลศิไพฑูรย์ และคณะ อธิบายวา่ สิทธิและเสรีภาพนัBนมีความ
แตกต่างกนัอยู่ที(สิทธิเป็นประโยชน์ในเรื(องที(บุคคลชอบที(จะเรียกร้องเอาจากบุคคลอื(น หากการ
เรียกร้องนัBนเป็นการเรียกร้องเอาแก่บุคคลทั(วไปหรือปัจเจกชนก็เป็นสิทธิในทางเอกชน เช่น สิทธิ
ทางแพง่ ถา้การเรียกร้องประโยชน์นัBนเป็นการเรียกร้องเอาจากรัฐ สิทธินัBนก็เป็นสิทธิตามกฎหมาย
มหาชนหรือสิทธิตามรัฐธรรมนูญ หรือหากพิจารณาถึงวิธีการ สิทธินัBนเป็นสิ(งที(ตอ้ง “ใช้” เช่น  
การใช้สิทธิเรียกร้องให้ผูอื้(นชําระหนีB ทางแพ่ง หรือสิทธิในการเลือกตัBงแสดงเจตนารมณ์ทาง
การเมือง เป็นเรื(องที(จะเห็นวา่ ผูท้รงสิทธิจะตอ้งดาํเนินการบางประการเพื(อใชสิ้ทธินัBนส่วนเสรีภาพ 
คือประโยชน์ในลกัษณะที(บุคคลจะกระทาํการใดๆ โดยไม่ถูกบงัคบัหรืออยู่ภายใตอ้าณัติ อนัเป็นสิ(ง 
ที(ไม่ตอ้งเรียกร้องหรือดาํเนินการเพื(อใช้ แต่เสรีภาพนัBนจะส่งผลให้บุคคลผูท้รงเสรีภาพปลอดจาก
การถูกบงัคบัให้กระทาํหรือไม่กระทาํการอยู่แลว้ตลอดเวลาที(ยงัมีเสรีภาพนัBนคุม้ครองอยู่  อยา่งไร 
ก็ตาม เสรีภาพก็ก่อให้เกิดสิทธิเช่นกนั ซึ( งบางครัB งอาจจะเรียกว่า “สิทธิในเสรีภาพ” กล่าวคือ 
เสรีภาพนัBนก่อให้เกิดสิทธิในการที(จะเรียกร้องมิให้บุคคลอื(นหรือรัฐกระทาํการอนัเป็นการลิดรอน
เสรีภาพนัBนได ้และหากมีการลิดรอนเสรีภาพผูท้รงเสรีภาพก็ยอ่มมีสิทธิในการร้องขอหรือเยียวยา
เพื(อใหย้ติุการลิดรอนเสรีภาพนัBน26 
 รองศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ อธิบาย ความแตกต่างระหวา่ง “สิทธิ” และ 
“เสรีภาพ” ว่า “สิทธิ” เป็นอาํนาจที(บุคคลมีเพื(อเรียกร้องให้ผูอื้(นกระทาํการหรือละเวน้การกระทาํ 
อนัใดอันหนึ( ง ในขณะที( “เสรีภาพ” เป็นอาํนาจที(บุคคลนัB นมีอยู่เหนือตนเองในการตัดสินใจ 
ที(จะกระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ(งหรือไม่กระทาํการอยา่งใดอย่างหนึ(งโดยปราศจากการแทรกแซง 
หรือครอบงาํจากบุคคลอื(น เสรีภาพจึงไม่ก่อให้เกิดหน้าที(ต่อบุคคลอื(นแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม 

                                      

 26  สมคิด  เลิศไพฑูรย ์และกลา้ สมุทวณิช.  เล่มเดิม.  หนา้ 7. 
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อาจมีกรณีที(ก่อให้เกิดความสับสนได ้ คือ กรณีของ “สิทธิในเสรีภาพ” (Freiheitsrecht) กล่าวคือ 
โดยลําพงัของเสรีภาพนัB นไม่ก่อให้เกิดหน้าที(แก่บุคคลอื(น เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา  
ซึ( งบุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการที(จะนบัถือศาสนาหรือไม่นบัถือศาสนาใดศาสนาหนึ(ง ในแง่นีB มิได้
ก่อใหเ้กิดหนา้ที(แก่บุคคลอื(นแต่อยา่งใด แต่หากกล่าววา่ “สิทธิในเสรีภาพ” หมายความวา่ บุคคลนัBน
ย่อมมีสิทธิที(จะใช้เสรีภาพตามที(รัฐธรรมนูญรับรองในความหมายนีB  ย่อมก่อให้เกิดความผูกพนั 
ต่อบุคคลอื(น กล่าวคือ บุคคลยอ่มมีหนา้ที(ที(จะไม่ละเมิดการใชเ้สรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลนัBน 
จึงอาจสรุปไดว้า่ “เสรีภาพ” ยอ่มก่อให้เกิดหนา้ที(แก่ผูอื้(นที(จะไม่เขา้มารบกวนการใชอ้าํนาจในการ
กระทาํการหรือไม่กระทาํการของบุคคลนัBน27 

2.1.2  แนวความคิดพื:นฐานอันเป็นที�มาของสิทธิและเสรีภาพ 
 แนวความคิดเรื( องของสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ เริ( มปรากฏขึB นตัB งแต่ในยุคกรีก
อริสโตเติล กล่าวไวว้่า “มนุษยเ์ป็นสัตวที์(มีเหตุผล ย่อมมีเสรีภาพในการเลือก และด้วยเหตุผล 
ที(ถูกตอ้งย่อมช่วยให้เขาเขา้ถึงธรรมชาติได  ้ และ ณ จุดนีB เองคือเสรีภาพที(ยิ(งใหญ่ของมนุษย”์  
โดยแนวความคิดนีB ถือว่า มนุษยน์ัBนมีเสรีภาพอยู่แล้วตามกฎธรรมชาติ ภายใตเ้หตุผลที(ถูกตอ้ง
เนื(องจากภูมิปัญญาของมนุษย์28 และที(มาที(สําคญัของเแนวความคิดเกี(ยวกบัสิทธิและเสรีภาพนัBน 
มาจากสํานกักฎหมายธรรมชาติ (natural laws) ซึ( งเป็นสํานกักฎหมายที(มีแนวความคิดที(มีบทบาท
ต่อแนวความคิดทางกฎหมายของยุโรปในหลายประการ โดยเฉพาะแนวความคิดเกี(ยวกบัลาํดบัชัBน
ของกฎหมาย โดย Thomas Aquinas นักปรัชญาศาสนาปลายยุคกลางได้จ ําแนกกฎออกเป็น  
3 ประเภท ได้แก่ กฎธรรมชาติ กฎสวรรค์ และกฎที(มนุษยส์ร้างขึB น และหากกฎที(มนุษยส์ร้างขึB น
ขดัแยง้กับธรรมชาติ ย่อมไม่อาจมีผลบงัคบัใช้เป็นกฎหมายได้ กล่าวได้ว่า กฎหมายธรรมชาติ 
มีสถานะที(เหนือกว่า และผูกพนักฎหมายที(ออกโดยผูมี้อาํนาจในการตรากฎหมายดว้ย ซึ( งการจดั
ความสําคัญของกฎหมายดังกล่าว ทาํให้เกิดความชัดเจนในเรื( องลําดับชัB นของกฎหมายและ
ความหมายของลาํดบัชัBนของกฎหมาย ซึ( งแนวคิดดงักล่าวนีB มีอิทธิพลต่อนกัคิดทางกฎหมายในยุค
ต่อมา เช่น Hugo Grotius, Christian Wolff และ Emer de Vatfel แมว้า่แนวคิดของนกักฎหมายในยุค
ใหม่จะใหเ้หตุผลในทางปรัชญาแทนการใหเ้หตุผลในทางเทววทิยาของยคุกลางก็ตาม29 

                                      

 27  บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 61 – 62. 
 28  อุดม รัฐอมฤต และคณะ.  เล่มเดิม.  หนา้ 90. 
 29 มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย เสนอต่อ คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื(อการพฒันาประเทศ 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  รายงานการศึกษาวจิยัฉบบัสมบูรณ์ เรื(อง กฎหมายที(มีบทบญัญติัไม่สอดคลอ้ง
กบัรัฐธรรมนูญ.  หนา้ 125. 
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 แนวความคิดของสํานกักฎหมายธรรมชาติมีบทบาทสําคญัในทางพฒันาการแนวคิด 
ทางกฎหมายในยุคต่อมา ทัBงในทางรูปแบบ ซึ( งถือวา่แนวคิดกฎหมายธรรมชาติวางรากฐานในเรื(อง
ลําดับชัB นของกฎหมาย และในทางเนืB อหา ซึ( งกฎหมายธรรมชาติเห็นว่า มีกฎเกณฑ์ที(สําคัญ 
ซึ( งยอมรับสิทธิที(ติดตวัมนุษย์ อนัเป็นสิทธิที(กาํหนดความสัมพนัธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลด้วยกัน  
และกาํหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจเจกบุคคลกบัรัฐ และต่อมาแนวคิดที(ยอมรับสิทธิที(ติดตวัมนุษย์
ไดรั้บการบญัญติัรับรองไวใ้นกฎหมายพืBนฐาน ซึ( งเป็นกฎหมายที(อยู่ในลาํดบัชัBนที(สูงกว่า เป็นการ
นาํแนวความคิดของสํานกักฎหมายธรรมชาติไปบญัญติัรับรองให้เป็นสิทธิตามกฎหมายบา้นเมือง 
และกฎหมายพืBนฐานในลกัษณะเช่นนีB เขา้ไปมีบทบาทในประเทศต่างๆ ในภาคพืBนยุโรปอย่างมาก  
อาจกล่าวได้ว่า แนวความคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติมีบทบาทต่อทฤษฎีในทางการเมือง  
และทฤษฎีในทางกฎหมาย30 

 สิทธิและเสรีภาพมีพฒันาการอยา่งยาวนานในประวติัศาสตร์ของยุโรป โดยชนชัBนกลาง 
ในยุโรปได้บงัคบัให้พวกขุนนางและกษตัริย์ให้หลักประกันในสิทธิและเสรีภาพบางประการ  
และมกัจะกระทาํในรูปของเอกสารต่างๆ โดยในปี ค.ศ. 1188 Cortes von Léon บรรดานกับวชและ
ประชาชนชาวสเปนได้มีการร่วมประชุมกัน เพื(อให้การรับรองสิทธิของประชาชนในการฟ้อง  
สิทธิในการปรึกษาหารือ สิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็นในปัญหาสําคญัๆ เช่น การทาํสงคราม 
การทาํสัญญาสันติภาพ  นอกจากนีB  ยงัไดรั้บรองการล่วงละเมิดไม่ไดใ้นชีวิต เกียรติยศ และสิทธิ 
ในที(อยู่อาศยั และกรรมสิทธิ+ 31 แต่ขอ้เรียกร้องที(ได้รับการกล่าวถึงกนัมากในการต่อสู้ของชนชัBน
กลาง คือ Magna Carta หรือ มหาบตัรแมคนาคาร์ตา้ ในปี ค.ศ. 1215 ซึ( งเกิดจากการที(พวกขุนนาง 
ไม่พอใจพระเจา้จอห์นผูป้กครององักฤษที(มกัจะเรียกเก็บภาษีตามใจชอบเพื(อนาํไปใชใ้นการสงคราม 
จึงเกิดการรบพุ่งกนั และพระเจา้จอห์นเป็นฝ่ายพ่ายแพ ้จึงตอ้งยอมประทบัตราลงใน Magna Carta 
เมื(อวนัที( 15 มิถุนายน ค.ศ. 1215 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื(อขจดัการกระทาํที(ไม่ชอบทัBงปวงของพระเจา้
จอห์นให้หมดไป และสาระสําคญัประการหนึ(งคือ พระมหากษตัริยจ์ะเก็บภาษีบางอยา่งโดยไม่ได้
รับความเห็นชอบจากพวกขุนนางไม่ได้ นํามาสู่การกาํหนดกฎหมายเกี(ยวกับการเก็บภาษีใดๆ  
ตอ้งผ่านการเห็นชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎรเสียก่อน  นอกจากนีB  ไดก้าํหนดป้องกนัการใช้อาํนาจ
โดยมิชอบในทางศาลของพระมหากษตัริยไ์วใ้นมาตรา 39 วา่ “อิสระชนไม่อาจจะถูกจบักุม คุมขงั 
ถูกประหาร หรือถูกเนรเทศ หรือถูกกระทาํโดยวธีิใดวธีิหนึ(ง เวน้แต่โดยอาศยัพืBนฐานคาํวินิจฉยัตาม
บทบญัญติัของกฎหมาย” 

                                      

 30  แหล่งเดิม.  หนา้ 128. 
 31  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 40. 
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 ในศตวรรษที( 17 สภาขนุนางและสภาสามญัของประเทศองักฤษไดร่้วมกนัยื(นเอกสาร 
ที(เรียกวา่ “Petition of Right” ต่อพระเจา้ชาร์ล และบงัคบัให้ยอมรับ โดยมีการกาํหนดสถานะแห่ง
สิทธิตามกฎหมายระหว่างพระมหากษตัริยก์บัรัฐสภา และต่อมาแนวคิดของทฤษฎีสัญญาประชาคม 
ซึ( งเรียกร้องสิทธิที(มีความจาํเป็นสําหรับประชาชน ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย กรรมสิทธิ+  
เสรีภาพในทางศาสนาและในทางความเชื(อ เสรีภาพในการพูด และเสรีภาพของหนงัสือพิมพ์32 และ
นาํไปสู่การทาํ “ขอ้ตกลงของประชาชน” (Agreement of the people) ที(เรียกร้องให้รัฐตอ้งถูกจาํกดั
อาํนาจในเรื(องที(เกี(ยวกบัเสรีภาพดงัต่อไปนีB  ไดแ้ก่ เสรีภาพในทางศาสนาและความเชื(อ เสรีภาพจาก
การถูกบังคบัให้เข้าร่วมในสงคราม การนิรโทษกรรมสําหรับผูที้( มีความคิดเห็นทางการเมือง 
ที(แตกต่าง ความเสมอภาค การแทรกแซงในสิทธิของบุคคลหรือกรรมสิทธิ+ จะกระทาํไดก้็ต่อเมื(อ 
มีกฎหมายให้อาํนาจ แต่ขอ้เรียกร้องดงักล่าวยงัไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ จนกระทั(ง 
ในปี ค.ศ. 1679 กษตัริย ์Karl II ไดล้งนามใน Habeas Corpus Act และยงัคงมีผลผกูพนัมาจนถึงปัจจุบนั 
โดยกาํหนดให้บุคคลไม่อาจถูกจบักุม คุมขงั โดยปราศจากคาํสั(งที(เป็นลายลกัษณ์อกัษร และผูที้(ถูก
จบักุมนัBนจะตอ้งนาํตวัไปยงัผูพ้ิพากษาภายใน 30 วนั33 สําหรับบุคคลที(มีบทบาทสําคญัในเรื(องสิทธิ
เสรีภาพในระหวา่งปี ค.ศ. 1632 - 1704 อีกบุคคลหนึ(งคือ John Lock ที(เขียนหนงัสือ “Two Treaties 
on Civil Government” โดยเห็นวา่ ชีวิต เสรีภาพ และกรรมสิทธิ+  เป็นสิทธิที(ติดตวัปัจเจกบุคคลมา
ตัBงแต่เกิดโดยสิทธิดงักล่าวเป็นสิทธิที(มีอยูอ่ย่างเท่าเทียมกนัอยา่งอิสระของปัจเจกบุคคลในสภาวะ
ธรรมชาติ สิทธิดงักล่าวไม่อาจจะถูกยกเลิกไดโ้ดยสัญญาประชาคม แต่ในทางตรงกนัขา้ม อาจทาํให้
เกิดความมั(นคงขึB นโดยสัญญาประชาคม ซึ( งกรรมสิทธิ+ ตามแนวความคิดของยุคกลางและตาม
แนวความคิดของศตวรรษที( 17 ถือว่ารวมอยู่ในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลด้วย เพื(อให้เกิด
หลกัประกนัต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล34 ซึ( งแนวความคิดของนักนิติศาสตร์ชาวองักฤษที(มี
ความเกี(ยวพนักบัแนวความคิดของ John Lock คือ Sir Edward Coke ซึ( งเป็นผูที้(สนบัสนุนเสรีภาพ
ส่วนบุคคล สิทธิในชีวติ และกรรมสิทธิ+ โดยกฎหมายบญัญติั และไดก่้อให้เกิดพฒันาการต่อเสรีภาพ
ส่วนบุคคล สิทธิในชีวิตร่างกายและกรรมสิทธิ+  โดย Coke เห็นว่าสิทธิดงักล่าวเป็นสิทธิที(ติดตวั
มนุษย ์ซึ( งไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย Common Law  
 ในศตวรรษที( 18 แนวความคิดดังกล่าวได้นําไปสู่การประกาศสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนในสหรัฐอเมริกาและฝรั(งเศส โดยในสหรัฐอเมริกาไดมี้การประกาศ “Bill of Right”  
ในรัฐต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ(ง Bill von Virginia ในปี ค.ศ. 1776 ที(เป็นการแสดงออกอยา่งชดัแจง้

                                      

 32  บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 42. 
 33  แหล่งเดิม.  หนา้ 43. 
 34  วภิาวรรณ  ตุลยานนท.์  (2518).  เจตนารมณ์ของกฎหมาย.  หนา้ 68. 
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ในการประกาศความเป็นอิสระของสหรัฐอเมริกา ส่วนในระดบัสหพนัธรัฐได้วางหลกัเกี(ยวกบั 
สิทธิและเสรีภาพไวใ้น “Federal Bill of Rights von 1791” และในฝรั(งเศสไดมี้การประกาศสิทธิ
มนุษย์และสิทธิพลเมือง (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) ในปี ค.ศ. 1789  
โดยตวัแทนของประชาชนชาวฝรั(งเศส ซึ( งประกอบกนัเป็นสภาแห่งชาติ (Nationalversammlung) 
โดยกล่าวถึงความผูกพนัขององค์กรนิติบญัญติัต่อสิทธิและเสรีภาพ สิทธิและเสรีภาพมีผลผูกพนั 
ต่ออาํนาจของรัฐทัBงหมด รวมทัBงเสรีภาพและหลกัการที(สําคญั เช่น เสรีภาพทั(วไปในการกระทาํ 
อนัเป็นการคุม้ครองเสรีภาพส่วนบุคคล เสรีภาพในทางศาสนา สิทธิในกรรมสิทธิ+  หลกัการแบ่งแยก
อาํนาจ และหลกัอธิปไตยของปวงชน รวมทัBงแนวความคิดเรื(องการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพอาจ
กระทาํไดโ้ดยบทบญัญติัของกฎหมายเพื(อผลประโยชน์ของมหาชน35 
 คาํประกาศสิทธิทัBงสองฉบบัดงักล่าวมีอิทธิพลอยา่งมากต่อหลกัการสิทธิและเสรีภาพ
ในศตวรรษที( 19 และ 20 และเป็นหลกัการที(มีอิทธิพลต่อหลายประเทศในยุโรปรวมถึงประเทศ
ต่างๆ เกือบทั(วโลก  

2.1.3  พฒันาการของสิทธิและเสรีภาพ 
 พฒันาการของสิทธิและเสรีภาพอาจแบ่งไดเ้ป็น 4 ช่วง36 ดงันีB  
 ช่วงที�หนึ�ง เป็นพฒันาการเกี(ยวกับเสรีภาพในทางศาสนา ด้วยเหตุปัญหาความเชื(อ 
ในเรื(องศาสนาเป็นปัญหาที(ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้อยา่งยาวนานในช่วงยุคกลาง ก่อให้เกิดผลกระทบ
อยา่งใหญ่หลวง เสรีภาพในทางศาสนาประสบผลสาํเร็จครัB งแรกเมื(อสงครามกลางเมืองที(เกิดขึBนจาก
ความแตกแยกในทางศาสนามกัจะอาศยัอาํนาจรัฐเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยเหตุนีB  จึงเริ( มมี
แนวความคิดที(จะให้รัฐเป็นกลางในทางศาสนา และยอมรับวา่เรื(องการนบัถือศาสนาเป็นเรื(องของ
ปัจเจกบุคคล  ดงันัBน พฒันาการในช่วงนีB จึงแยกความเป็นศาสนาจกัรออกจากความเป็นรัฐ และการ
ยอมรับว่าเรื( องการนับถือศาสนาเป็นเรื(องของปัจเจกบุคคล แต่ละบุคคลย่อมมีเสรีภาพที(จะเชื(อ 
ในลทัธิหรือศาสนาที(แตกต่างกนัออกไป 
 ช่วงที�สอง เป็นพฒันาการของสิทธิและเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ เป็นเรื(องเกี(ยวกบัสิทธิ
ในทรัพยสิ์น เสรีภาพในการทาํสัญญา และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ซึ( งเป็นผลมาจากการ 
ล่มสลายของระบบศกัดินา โครงสร้างความสัมพนัธ์ของบุคคลในแบบสังคมศกัดินาที(เปลี(ยนแปลงไป 
ทาํให้เกิดชนชัBนกลางซึ( งเป็นชนชัBนใหม่ที(เรียกร้องการมีกรรมสิทธิ+ ในที(ดินและเรียกร้องเสรีภาพ 
ในการประกอบอาชีพ เพราะการประกอบอาชีพของชนชัBนใหม่มิได้อยู่ในภาคเกษตรกรรมเท่านัBน
                                      

 35  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 44. 
 36  มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย เสนอต่อ คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื(อการพฒันาประเทศ 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  เล่มเดิม.  หนา้ 126. 

DPU



 

 

20

หากแต่เกิดอาชีพใหม่ขึBน เช่น ช่างฝีมือ พ่อคา้ เพราะในยุคนัBนมีการห้ามประกอบอาชีพโดยเฉพาะ
อยา่งยิ(งการหา้มมิใหข้นุนางทาํการคา้ และการผลิตใดๆ 
 ช่วงที�สาม  เป็นพฒันาการของสิทธิและเสรีภาพในทางประชาธิปไตย ซึ( งไดแ้ก่ เสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพของหนงัสือพิมพ ์และเสรีภาพในการรวมกนั
เป็นสมาคม พฒันาการของสิทธิและเสรีภาพในช่วงนีB เป็นการเรียกร้องของชนชัBนกลางในการเขา้ไป
มีส่วนร่วมทางการเมือง แต่การที(ชนชัBนกลางจะเขา้ไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองได้
จะตอ้งอาศยัเครื(องมือหรือปัจจยัพืBนฐานที(เอืBอต่อการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง  ดงันัBน เสรีภาพ
ในทางประชาธิปไตยจึงกลายเป็นเครื( องมือที(ทาํให้ระบบการปกครองได้รับการพฒันาไปสู่ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ช่วงที�สี�  เป็นพฒันาการสิทธิขัBนพืBนฐานทางสังคม  ไดแ้ก่ สิทธิในการมีงานทาํ การให้
หลกัประกนัในอนาคต การให้ความดูแลทางดา้นสุขภาพ อาหาร เสืBอผา้ ที(อยูอ่าศยั การศึกษา เป็นตน้ 
สิทธิขัBนพืBนฐานทางสังคมเป็นผลของการต่อสู้ทางความคิดกบัแนวคิดแบบสังคมนิยม ซึ( งแนวคิด
สังคมนิยมมองเรื(องสิทธิของฝ่ายเสรีนิยมวา่เป็นเพียงแต่ความเท่าเทียมกนัในทางกฎหมาย แต่ในความ
เป็นจริงแล้วมนุษย์มีสิทธิและเสรีภาพตามที(บญัญติัไวย้่อมไร้ความหมาย เพราะบุคคลกลุ่มหนึ( ง 
ในสังคมขาดไร้โอกาส  ดว้ยเหตุนีB  จึงควรจะตอ้งให้บุคคลเหล่านีB สามารถเขา้ถึงสิทธิและเสรีภาพ
ตามที(บญัญติัไวอ้ยา่งแทจ้ริง 

2.1.4  ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ  
 ประเภทของสิทธิและเสรีภาพอาจแบ่งแยกไดใ้นหลายลกัษณะ ดงันีB  
 1)  ประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามแนวคลาสสิคของเยอรมนั เป็นการแบ่งแยกสิทธิ
และเสรีภาพตามแนวคิดของ Georg Jellinek โดยอาศัยลักษณะของการใช้สิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนกบัหนา้ที(ของรัฐเป็นขอ้พิจารณาในการแบ่งสิทธิและเสรีภาพ ซึ( งสามารถทาํให้เขา้ใจ
พืBนฐานของสิทธิและเสรีภาพแต่ละประเภทวา่มีจุดมุ่งหมายอยา่งไร และการที(ทาํให้บรรลุความมุ่งหมาย
สิทธิและเสรีภาพแต่ละประเภทนัBนรัฐจะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร โดยแบ่งแยกเป็น 3 ประเภท37 คือ 

(1)  status negativus หมายถึง กลุ่มของสิทธิและเสรีภาพที(การใชสิ้ทธิและเสรีภาพ
ของปัจเจกบุคคลจะตอ้งปราศจากการเขา้มาแทรกแซงใดๆ ของรัฐ การใช้สิทธิและเสรีภาพประเภทนีB
เป็นเรื(องที(ปัจเจกบุคคลสามารถดาํเนินการไปไดเ้องโดยรัฐไม่จาํตอ้งเขา้มาดาํเนินการใดๆ สิทธิและ
เสรีภาพประเภทนีB เป็นสิทธิและเสรีภาพที(ปฏิเสธอาํนาจรัฐ โดยแสดงออกมาในรูปของสิทธิในการ
ป้องกัน เป็นการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลต่อการแทรกแซงของรัฐหรือการละเมิดของรัฐ 

                                      

 37  บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 62. 
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ปัจเจกบุคคลจึงอาจเรียกร้องให้มีการแกไ้ขเยียวยาจากรัฐได้ ในกรณีที(มีการแทรกแซงหรือมีการ
ละเมิดจากรัฐ หรืออาจเรียกร้องให้รัฐละเวน้จากการกระทาํดงักล่าวได ้ตวัอย่างของสิทธิในกลุ่ม 
status negativus ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เช่น สิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการสื(อสาร เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  และเสรีภาพในทางวชิาการ เป็นตน้ 

(2)  status positivus หมายถึง กลุ่มของสิทธิที(การใช้สิทธิและเสรีภาพของปัจเจก
บุคคลมิอาจจะบรรลุความมุ่งหมายได ้หากปราศจากการเขา้มาดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ(งจากฝ่ายรัฐ 
โดยจะแสดงออกมาในรูปของสิทธิประเภท “สิทธิเรียกร้อง” สิทธิเรียกร้องให้กระทาํการ สิทธิในการ
ดําเนินคดี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้แก่ สิทธิในการได้รับ
การศึกษาขัBนพืBนฐาน สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข สิทธิไดรั้บการเลีBยงดูและการศึกษาอบรม
จากรัฐของเด็กและเยาวชน สิทธิที(จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ( งมีอายุเกินหกสิบปี  
และสิทธิไดรั้บสิ(งอาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐของผูพ้ิการ เป็นตน้ 

(3)  status activus หมายถึง กลุ่มของสิทธิที(ปัจเจกบุคคลใชสิ้ทธิของตนในการเขา้ไป 
มีส่วนร่วมในการสร้างเจตจาํนงทางการเมือง หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัองค์กรของรัฐ สิทธิและ
เสรีภาพประเภทนีB ไดมี้การบญัญติัรับรองออกมาในรูปของ “สิทธิของพลเมือง” อนัไดแ้ก่ สิทธิของ
ผูเ้ลือกตัBง สิทธิในการลงสมคัรรับเลือกตัBง สิทธิในการสมคัรเขา้รับราชการ สิทธิในการจดัตัBงพรรค
การเมือง รวมทัBงสิทธิในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองอื(นๆ สิทธิประเภทนีBมกัจะจาํกดัให้
เฉพาะพลเมืองของชาตินัBน 

2)  ประเภทของสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากผูท้รงสิทธิ เป็นการพิจารณาจาก 
ผูซึ้( งได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือบุคคลซึ( งรัฐธรรมนูญมุ่งที(จะให้ความคุม้ครอง โดยเป็นการ
พิจารณาจากเนืBอหาของสิทธิวา่ สิทธิใดควรจะให้กบับุคคลทุกคน และสิทธิใดควรจาํกดัให้เฉพาะ
พลเมืองของชาติเท่านัBน ซึ( งการแบ่งแยกสิทธิและเสรีภาพในลักษณะนีB จะนําไปสู่การกําหนด
ขอบเขตในการคุม้ครองสิทธิแต่ละประเภทนั(นเอง โดยแบ่งไดเ้ป็นดงันีB  

(1)  สิทธิมนุษยชน สิทธิประเภทนีBไดแ้ก่ สิทธิที(รัฐธรรมนูญมุ่งที(จะให้ความคุม้ครอง
แก่ทุกๆ คน โดยมิไดแ้บ่งแยกวา่บุคคลนัBนจะเป็นคนของชาติใด เชืBอชาติใด หรือศาสนาใด หากบุคคล
เขา้มาอยู่ในขอบเขตอาํนาจรัฐที(ใช้รัฐธรรมนูญของประเทศนัBน บุคคลนัBนย่อมได้รับความคุม้ครอง
ภายใตรั้ฐธรรมนูญนัBนๆ ดว้ย สิทธิมนุษยชนเป็นคุณลกัษณะประจาํตวัของมนุษยทุ์กคน เป็นสิทธิและ
เสรีภาพตามธรรมชาติที(เป็นของมนุษยใ์นฐานะที(เกิดมาเป็นมนุษย ์และดว้ยเหตุผลเพียงอย่างเดียวว่า 
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เพราะเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ มนุษยทุ์กคนมีสิทธิและเสรีภาพเหล่านีB อยู่แล้วตัB งแต่ก่อนที(จะมี “รัฐ” 
เกิดขึBน38 สิทธิประเภทนีBไดแ้ก่ สิทธิในชีวติและร่างกาย เสรีภาพในทางศาสนา เป็นตน้ 

(2)  สิทธิพลเมือง สิทธิประเภทนีB ได้แก่ สิทธิที( รัฐธรรมนูญมุ่งที(จะให้ความ
คุม้ครองเฉพาะบุคคลที(เป็นพลเมืองของรัฐเท่านัBน เช่น ตามรัฐธรรมนูญของเยอรมนัไดก้าํหนดให้
สิทธิและเสรีภาพที(อยู่ในกลุ่มของ status activus หรือ “สิทธิในทางการเมือง” เสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ เสรีภาพในการเลือกถิ(นที(อยู่ และเสรีภาพในการชุมนุม เป็นสิทธิของชาวเยอรมนั
เท่านัBน 

3)  ประเภทของสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากเงื(อนไขการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ 
เป็นการพิจารณาวา่สิทธิและเสรีภาพนัBนเป็นสิทธิที(อยูภ่ายใตเ้งื(อนไขของกฎหมายหรือไม่ หรือหาก
อยู่ภายใตเ้งื(อนไขกฎหมายในการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพจะอยู่ในเงื(อนไขประเภทใด โดยมีการ
กาํหนดรูปแบบเงื(อนไขของกฎหมายไว ้ดงันีB 39 

(1)  สิทธิและเสรีภาพกบัเงื(อนไขของกฎหมายทั(วไป ในกรณีนีB รัฐธรรมนูญเพียงแต่
เรียกร้องว่าการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพนัBนอาจจะกระทาํไดโ้ดยบทบญัญติัของกฎหมาย สิทธิและ
เสรีภาพกบัเงื(อนไขของกฎหมายทั(วไปไม่ไดเ้รียกร้องเงื(อนไขพิเศษในการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ
ประการอื(น สิทธิและเสรีภาพกบัเงื(อนไขของกฎหมายทั(วไป เช่น เสรีภาพในเคหสถาน ตามมาตรา 33 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บญัญติัวา่ “บุคคลยอ่มไดรั้บ
ความคุม้ครองในการที(จะอยู่อาศยัและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเขา้ไปในเคหสถาน
โดยปราศจากการยนิยอมของผูค้รอบครอง หรือการตรวจคน้เคหสถานหรือในที(รโหฐานจะกระทาํ
มิได้ เวน้แต่มีคาํสั(งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื(นตามที(กฎหมายบญัญติั” จะเห็นได้ว่า 
รัฐธรรมนูญมิไดก้าํหนดเงื(อนไขใดๆ เกี(ยวกบัการจาํกดัเสรีภาพในเคหสถาน เพียงแต่กาํหนดไวว้่า 
“เวน้แต่มีคาํสั(งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื(นตามที(กฎหมายบญัญติั”  อย่างไรก็ตาม มิได้
หมายความวา่การจาํกดัเสรีภาพดงักล่าวไม่มีขอ้จาํกดัใดๆ เพราะโดยแทจ้ริงแลว้การจาํกดัเสรีภาพ 
ยงัอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัทั(วไป 

(2)  สิทธิและเสรีภาพกบัเงื(อนไขกฎหมายพิเศษ ในกรณีนีB รัฐธรรมนูญเรียกร้องว่า
การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพโดยกฎหมายนัBนจะตอ้งผกูพนัอยูก่บัสถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึ( งหรือตอ้งผูกพนัอยู่กับวตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หนึ( ง หรือจะตอ้งดาํเนินการโดยวิธีการ 
ที(กาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญเท่านัBน เช่น เสรีภาพในการเดินทาง ตามมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

                                      

 38  วรพจน์  วศิรุตพิชญ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 36. 
 39  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 64. 
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ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 การจาํกดัเสรีภาพดงักล่าวจะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยั
อาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื(อความมั(นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิ
ภาพของประชาชน การผงัเมือง หรือเพื(อสวสัดิภาพของผูเ้ยาว ์จะเห็นไดว้า่ รัฐธรรมนูญไดก้าํหนด
เงื(อนไขในการจาํกัดเสรีภาพมากขึB น กล่าวคือ การจํากัดเสรีภาพในการเดินทางตามมาตรา 34  
จะกระทาํไดเ้ฉพาะภายใตเ้งื(อนไขที(กาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญเท่านัBน หากฝ่ายนิติบญัญติัได้จาํกดั
เสรีภาพในการเดินทางนอกเหนือจากที(กาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ การจาํกดัเสรีภาพในการเดินทาง
ดงักล่าวยอ่มเป็นการขดักบัรัฐธรรมนูญ 

(3)  สิทธิและเสรีภาพที(ปราศจากเงื(อนไขของกฎหมาย เป็นกรณีที(รัฐธรรมนูญ 
ไดก้าํหนดให้สิทธิและเสรีภาพนัBนไม่อยูภ่ายใตก้ารจาํกดัสิทธิโดยกฎหมายใดๆ ทัBงสิBน เช่น มาตรา 38 
เสรีภาพในการนับถือศาสนา มาตรา 39 บุคคลจะไม่ต้องรับโทษอาญา เวน้แต่จะได้กระทาํการ 
อนักฎหมายที(ใช้อยู่ในเวลาที(กระทาํนัB นบัญญติัเป็นความผิดและกําหนดโทษไว ้หรือมาตรา 34  
วรรคสาม สิทธิของผูมี้สัญชาติไทยที(จะไม่ถูกเนรเทศออกนอกราชอาณาจกัรหรือห้ามมิให้บุคคลผูมี้
สัญชาติไทยเขา้มาในราชอาณาจกัร 

การแบ่งสิทธิและเสรีภาพตามประเภทนีB สามารถทาํให้เขา้ใจถึงประเภทเงื(อนไข
ของกฎหมายในการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพ ซึ( งจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบอาํนาจฝ่าย 
นิติบัญญัติในการบัญญัติกฎหมายเพื(อจํากัดสิทธิต่างๆ ว่าเป็นไปตามเงื(อนไขที( รัฐธรรมนูญ 
ไดก้าํหนดไวห้รือไม่ กล่าวคือ มีการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพที(รัฐธรรมนูญรับรองไวโ้ดยปราศจาก
เงื(อนไขของกฎหมายหรือไม่ หรือในกรณีของการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพกบัเงื(อนไขกฎหมายพิเศษ
จะตอ้งตรวจสอบว่าการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวเป็นไปตามเงื(อนไขที(รัฐธรรมนูญกาํหนด
หรือไม่ การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพที(ไม่อยู่ภายใตเ้งื(อนไขที(รัฐธรรมนูญกาํหนดยอ่มเป็นการแสดง
ถึงความไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ 
 
2.2  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 โดยที(สิทธิและเสรีภาพมีที(มาจากแนวความคิดกฎหมายธรรมชาติที(เห็นวา่ เป็นสิ(งตกติด
มากบัความเป็นมนุษยข์องบุคคลที(มีมาตัBงแต่กาํเนิด แต่เมื(อมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมที(ตอ้งการการอยู่
ร่วมกันเป็นชุมชน จึงจาํเป็นต้องจํากัดความเป็นอิสระ และเขตแดนแห่งเสรีภาพของตนลง 
ตราบเท่าที(ไม่ก่อให้เกิดการกระทบกระทั(งกัน การเขา้มารวมเป็นสังคมยอมรับอาํนาจการเมือง 
เหนือตนเป็นรูปแบบการปกครองต่างๆ ก็เพื(อให้อาํนาจสูงสุดเป็นกฎกติกาที(ใช้ในการจาํกัด 
แดนแห่งเสรีภาพของแต่ละคน ซึ( งก็คือ “กฎหมาย” โดยเฉพาะกฎหมายที(ออกโดยความชอบธรรม 
โดยองค์กรผูมี้อาํนาจโดยชอบในสังคม หรือออกโดยกระบวนการที(เป็นที(ยอมรับร่วมกนัในสังคม 

DPU



 

 

24

ถือเป็นสิ( งที(มีความเป็นสากล และยอมรับได้มากกว่า “คาํสั(ง คาํบญัชาหรือกฎเกณฑ์ของผูน้ํา”  
สิทธิและเสรีภาพอันสมบูรณ์จึงกลายเป็นสิทธิอันจํากัดและต้องผูกพันกับอํานาจแห่งรัฐ 
ขณะเดียวกนักฎของธรรมชาติก็จะกลายไปเป็นกฎหมายแห่งรัฐหรือกฎหมายสูงสุดที(ใช้ในการ
ปกครองรัฐหรือรัฐธรรมนูญนั(นเอง หลักการของสิทธิและเสรีภาพโดยเจตนารมณ์ร่วมกนัของ 
ปวงชนไดพ้ฒันามาสู่ปัจจุบนัโดยมีการกาํหนดวางหลกัของสิทธิและเสรีภาพ เงื(อนไขและหลกัการ
จํากัดสิทธิของประชาชน โดยถือว่าการที(ราษฎรต่อสู้เพื(อให้ได้มาซึ( งรัฐธรรมนูญระบอบ
ประชาธิปไตยนัBน ก็เพราะประสงค์จะให้ตนมีสิทธิและเสรีภาพนัBนเอง ซึ( งรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์
อกัษรของประเทศต่างๆ ในปัจจุบนัจะมีบทบญัญติักาํหนดเรื(องสิทธิและเสรีภาพไวท้ัBงสิBน 
 รัฐธรรมนูญตามความหมายในทางกฎหมาย หมายถึง “กฎหมายที(กาํหนดอาํนาจสูงสุดของ
รัฐและความสั มพันธ์ของอํานาจดังกล่ าว” 40 ข้อความที( ปรากฏในรัฐธรรมนูญโดยทั(วไป 
จะกล่าวถึงอาํนาจสูงสุดของรัฐ เจ้าของและผู ้ใช้อ ํานาจสูงสุด การแบ่งแยกของอํานาจดังกล่าว  
โดยแบ่งออกเป็น อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ตลอดจนการกําหนด
ความสัมพนัธ์ของอาํนาจเหล่านีB ต่อกัน รัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนกฎหมายแม่บท โดยสภาพแล้ว 
ไม่มีอาํนาจบังคบัในตวัเองจาํเป็นต้องมีกฎหมายอื(นมารองรับหรือขยายความอีกต่อหนึ( ง โดยการ
กาํหนดความหมาย เงื(อนไข ขอบเขต ตลอดจนมาตรการในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
 รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ได้รับรองสิทธิและเสรีภาพไวแ้ตกต่างกัน สามารถ
แบ่งแยกเป็น 3 ระบบ41 ไดแ้ก่ 

1)  รับรองสิทธิและเสรีภาพไวเ้ด็ดขาด คือ ไม่ยอมให้ออกกฎหมายจาํกัดสิทธิและ
เสรีภาพเลย และถา้จะมีขอ้จาํกดัอยา่งไรตอ้งกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญนัBนเอง  

2)  รับรองสิทธิและเสรีภาพไวอ้ยา่งกลาง คือ ยอมให้ตดัสิทธิและเสรีภาพที(รัฐธรรมนูญ
ให้ไวไ้ดบ้า้ง โดยกาํหนดเงื(อนไขไวใ้นรัฐธรรมนูญให้ฝ่ายนิติบญัญติัออกกฎหมายจาํกดัสิทธิและ
เสรีภาพแต่ละประเภทที(รัฐธรรมนูญรับรองไวไ้ดเ้ฉพาะบางกรณีเท่านัBน  

3)  รับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เป็นการ 
ให้อาํนาจฝ่ายนิติบญัญติัที(จะออกกฎหมายจาํกดัสิทธิและเสรีภาพไดต้ามสมควรแต่มิใช่ยกเลิกหรือ 
ตดัสิทธิและเสรีภาพอยา่งสิBนเชิง 

 สิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิของประชาชนที(รัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองไวค้รอบคลุม
ถึงสิ(งทัBงหลายทัBงปวงอนัพึงมี พึงกระทาํ และพึงได ้โดยไม่ถูกขดัขวางโตแ้ยง้โดยกฎหมาย องค์กรรัฐ 

                                      

 40  หยดุ  แสงอุทยั.  เล่มเดิม.  หนา้ 168. 
 41  หยดุ  แสงอุทยั.  (2513).  แนวคําถามคําตอบรัฐธรรมนูญทั�วไปและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.  
หนา้ 61- 64. 
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เจ้าหน้าที( รัฐ และบุคคลอื(น ส่วนเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ คือการมีอิสระในการใช้สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญนัBนไดต้ามเจตจาํนงหรือความตกลงใจของตนโดยที(ไม่ถูกบงัคบัหรือแทรกแซงจาก
อาํนาจภายนอกอื(นใด ไม่วา่จากบุคคลหรือองคก์ร และไม่วา่ในทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม42  ดงันัBน 
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จึงถือเป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายมหาชน หรือเป็นสิทธิ
เสรีภาพตามที(รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุม้ครองแก่ปัจเจกชนในอนัที(จะกระทาํการใดหรือ 
ไม่กระทาํการใดได ้โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐหรือองคก์รผูใ้ชอ้าํนาจรัฐ สิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญมิได้มีหน้าที(เพียงเป็นสิทธิในการป้องกันของปัจเจกบุคคลจากการกระทาํของรัฐ
เท่านัBน แต่ยงัสามารถสร้างอาํนาจในการเรียกร้องให้รัฐกระทาํการใดหรือไม่กระทาํการใดไดอี้กดว้ย 
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจึงก่อให้เกิดความสัมพนัธ์หรือความผกูพนัระหวา่งปัจเจกบุคคล
กบัรัฐขึBน ส่งผลให้รัฐหรือองค์กรของรัฐทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรนิติบญัญติั องค์กรบริหาร 
หรือองคก์รตุลาการ ตอ้งใหค้วามเคารพ ปกป้องและให้ความคุม้ครองโดยการใชอ้าํนาจขององคก์ร
รัฐทุกองค์กรต้องคํานึงถึงศักดิ+ ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ43 ซึ( งสิทธิและเสรีภาพ 
ที(รัฐธรรมนูญรับรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปริยายหรือโดยคาํวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมไดรั้บ
ความคุม้ครองและผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัBงองคก์รตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงาน
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมาย และการตีความกฎหมายทัBงปวง44 จึงอาจ
กล่าวไดว้า่ สิทธิและเสรีภาพตามที(รัฐธรรมนูญรับรองนัBนมีภารกิจที(ผกูพนักบัองคก์รต่างๆ ภายใต้
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ ดงันีB  
 1)  สิทธิและเสรีภาพในฐานะทาํหน้าที(ในการปกป้องปัจเจกชนให้ปลอดพน้จากการ
แทรกแซงของอาํนาจมหาชน เพื(อคงความมั(นคงหรือสร้างหลกัประกนัให้แก่ปัจเจกชนในอนัที(จะ
ไม่ถูกบงัคบัหรือแทรกแซงจากรัฐหรือองค์กรผูใ้ช้อาํนาจรัฐทัBงปวง สิทธิเสรีภาพในประการนีB   
มกัไดแ้ก่ “สิทธิในเสรีภาพ” 

                                      

 42  เชาวนะ ไตรมาศ.  (2545, มกราคม-เมษายน).  “องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ คนไทยใชป้ระโยชน์ 
ไดอ้ยา่งไร”, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 4, 10.  หนา้ 109 . 
 43  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

มาตรา 26  การใช้อาํนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคํานึงถึงศักดิ+ ศรีความเป็นมนุษย ์
สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญนีB 
 44  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

มาตรา 27  สิทธิและเสรีภาพที(รัฐธรรมนูญนีB รับรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปริยายหรือโดยคาํวนิิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและผูกพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัBงองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 
และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมาย และการตีความกฎหมายทัBงปวง 
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2)  สิทธิและเสรีภาพในฐานที(ท ําหน้าที( คุ ้มครองปัจเจกชนมิให้ถูกเลือกปฏิบัติ 
โดยพืBนฐานของสิทธิเสรีภาพนัBน ผูท้รงสิทธิเสรีภาพจะตอ้งไม่ถูกเลือกปฏิบติัหรือตอ้งไดรั้บความ
เสมอภาคโดยเท่าเทียมกนัต่อการใช้อาํนาจของฝ่ายมหาชน เช่น สิทธิเสรีภาพในการเรียกร้องต่อรัฐ
ให้กระทาํการอย่างหนึ( งอย่างใดให้เหมือนกนัในสิ(งที(มีสาระสําคญัอย่างเดียวกนั และแตกต่างกัน 
ในสิ(งที(มีสาระสาํคญัแตกต่างกนั และรัฐตอ้งใหเ้หตุผลดว้ย การปฏิบติัเช่นนัBนเป็นไปเพื(อวตัถุประสงค์
โดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ มีกฎหมายรับรองคุม้ครองใหก้ระทาํเช่นนัBนหรือไม่ เป็นตน้ 

3)  สิทธิเสรีภาพในฐานที(ทาํหน้าที(เรียกร้องให้รัฐกระทาํการ ซึ( งมกัจาํกดัอยู่กบัสิทธิ
เสรีภาพที(เรียกว่า “สิทธิขัBนพืBนฐานทางสังคม” ที(คุ ้มครองผลประโยชน์ของปัจเจกชนในเรื( อง 
ที(เกี(ยวกบัความจาํเป็นในการดาํรงชีวติของมนุษย ์

4)  สิทธิเสรีภาพในฐานะที(ทาํหนา้ที(คุม้ครองบุคคลให้พน้จากการแทรกแซงของบุคคล
ที(สาม แมว้่าตามหลกัทั(วไปแลว้ สิทธิเสรีภาพจะมีผลผกูพนัต่ออาํนาจมหาชนโดยตรง แต่ก็มีสิทธิ
เสรีภาพบางอย่างที(มีผลผูกพนัต่อบุคคลที(สามโดยทางออ้ม ซึ( งในกรณีนีB ย่อมเป็นหน้าที(ของรัฐ 
ที(จะตอ้งคุม้ครองสิทธิเสรีภาพในประการดงักล่าวแก่บุคคลดว้ย มาตรการคุม้ครองของรัฐอาจกระทาํได้
ทัBงในรูปของการออกกฎหมายเพื(อรับรองคุม้ครองสถานะของบุคคลเป็นการเฉพาะ หรืออยูใ่นรูปแบบ
ของขอ้หา้มมิใหส้าธารณะกระทาํการอนัเป็นการรบกวนปัจเจกชน หรือที(เรียกวา่ การคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพความเป็นอยูส่่วนบุคคล 

5)  สิทธิเสรีภาพในฐานที(เป็นหลักประกนัในเชิงสถาบนั หมายถึง หลักประกนัที(มี
วตัถุประสงคเ์พื(อเป็นการปกป้องคุม้ครองหลกักฎหมายทั(วไปในทางหลกัการต่อการเปลี(ยนแปลง 
ที(อาจเกิดขึB นจากฝ่ายนิติบญัญติัซึ( งจะมีลักษณะที(แตกต่างจากสิทธิเสรีภาพที(ให้ความคุ้มครอง 
แก่ปัจเจกบุคคล สิทธิเสรีภาพที(ให้ความคุม้ครองในเชิงสถาบนันัBน นอกจากจะเป็นการให้ความ
คุม้ครองแก่ปัจเจกบุคคลอยู่ดว้ยแลว้ ยงัมีลกัษณะที(มุ่งหมายในการคุม้ครองต่อสิ(งที(เป็นหลกัเกณฑ์
หรือหลกัการในเรื(องใดเรื(องหนึ(งที(ไม่เกี(ยวกบัปัจเจกบุคคลคนใดคนหนึ(งเป็นการเฉพาะดว้ย ไดแ้ก่ 
สิทธิเสรีภาพในการรวมตวัเป็นกลุ่ม สมาคม สหภาพ สิทธิเสรีภาพในการเป็นครอบครัวของการ
สมรส เสรีภาพในการแสดงออกโดยสื( อทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื( อสารมวลชนอื(นๆ และย ัง
หมายความรวมถึงบทบญัญติัอื(นๆ ของรัฐธรรมนูญที(มีส่วนทาํให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนไดรั้บ
หลกัประกนัมากขึB น มีความเป็นไปได้มากขึB น เช่น หลกัเงื(อนไขของกฎหมาย หลกัการควบคุม 
โดยฝ่ายตุลาการ และหลกัความไดส้ัดส่วน 

6)  สิทธิเสรีภาพในฐานที(ก่อให้เกิดหน้าที(แก่ฝ่ายนิติบญัญติั มกัเกิดขึB นจากเงื(อนไข 
ที(รัฐธรรมนูญกาํหนดภาระผูกพนัให้แก่ฝ่ายนิติบญัญติัเป็นการเฉพาะ เช่น การกาํหนดให้บุคคล 
ผูสู้งวยัได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ  ทัB งนีB  ตามที(กฎหมายบญัญติั หรือเด็กหรือเยาวชนพึงได้รับ
การศึกษาขัB นพืBนฐานจากรัฐโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที(กฎหมายบัญญัติ เป็นต้น เงื(อนไข 
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ของรัฐธรรมนูญนีB จะผูกพนัมิให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายนอกเหนือจากหลักการดังกล่าว  
ซึ( งหากฝ่ายนิติบญัญติัละเมิดหรือฝ่าฝืน ปัจเจกชนหรือมหาชนย่อมยกสิทธิเสรีภาพในกรณีเช่นนีB  
ขึBนต่อสู้และเรียกร้องได ้

7)  สิทธิเสรีภาพในฐานะที(เป็นหลกัประกนัในทางศาล ถือเป็นเรื(องที(มีสาระสําคญั
สําหรับการใช้สิทธิเสรีภาพของผูท้รงสิทธิ เพราะแมมี้เพียงการรับรองคุม้ครองว่าปัจเจกบุคคล 
หรือสาธารณชนมีสิทธิเสรีภาพกวา้งขวางมากนอ้ยเพียงใด แต่ถา้ไม่มีหลกัประกนัในกระบวนการ
ทางศาลที(จะทําให้สิทธิเสรีภาพนัB นเป็นไปได้ในทางปฏิบัติแล้ว สิทธิเสรีภาพที(กําหนดไว ้
ในรัฐธรรมนูญก็จะไม่มีความหมายหรือประโยชน์อนัใดทัBงสิBน หลักประกันทางศาลนัBนถือว่า 
เป็นศูนยก์ลางของสิทธิเสรีภาพและการรับรองให้สิทธิเสรีภาพเป็นหลกัประกนัในทางศาลเท่านัBน 
จึงจะเท่ากบัเป็นการยอมรับว่า สิทธิเสรีภาพมีฐานะเป็นสิทธิเรียกร้อง และเป็นสิทธิเรียกร้องของ
มหาชน อนัเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญโดยตรง 
 
2.3  ความสัมพนัธ์ของสิทธิและเสรีภาพกบัหลกัประชาธิปไตย 
 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนถือเป็นสิ( งที(มีความสําคญัอย่างยิ(งของการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย ดังจะเห็นได้จากประวติัศาสตร์การเปลี(ยนแปลงการปกครองของ 
หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที(มีการเปลี(ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย  
มกัเกิดจากการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศนัBนเป็นสําคญั จึงอาจแยกพิจารณา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสิทธิเสรีภาพกบัหลกัประชาธิปไตยไดเ้ป็นดงันีB  

2.3.1  หลกัประชาธิปไตย 
 หลักประชาธิปไตยมีพัฒนาการในทางประวติัศาสตร์มายาวนาน เป็นระบอบการ
ปกครองอย่างหนึ( งซึ( งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนผูอ้ยู่ภายใตก้ารปกครอง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยจึงหมายถึง การปกครองตนเองของผูอ้ยู่ภายใต้การปกครอง หรือการมีผูใ้ช้
อาํนาจปกครองที(มาจากประชาชนโดยความยินยอมของประชาชน หรืออาจกล่าวได้ว่า ประชาชน 
เป็นทัBงผูป้กครองและผูถู้กปกครอง โดยมีรากฐานจากแนวคิดของเสรีภาพ (liberty) และความเสมอภาค 
(equality)45  

                                      

 45  สมยศ  เชืBอไทย.  (2535).  คาํบรรยายหลกัรัฐธรรมนูญทั�วไป.  หนา้ 82. 
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 คาํวา่ “ประชาธิปไตย” หรือคาํในภาษาองักฤษวา่ “Democracy” มีที(มาจากคาํในภาษา
กรีกสองคาํคือ “Demos” แปลวา่ ประชาชน และคาํวา่ “Cratos” หรือ Keratin แปลวา่ การปกครอง 
เมื(อแปลความหมายรวมกนัจึงหมายถึง “การปกครองโดยผูถู้กปกครองหรือโดยคนส่วนใหญ่”46 
 ศาสตราจารย ์ปรีดี  เกษมทรัพย ์ให้ความหมายของคาํว่า “ประชาธิปไตย” หมายถึง 
อาํนาจการปกครองแผน่ดินเป็นของประชาชน47 
 ศาตราจารย ์วษิณุ  เครืองาม อธิบายวา่ “ประชาธิปไตย” หมายถึง ประชาชนเป็นใหญ่48 
 อับบราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา  
ไดก้ล่าวไวว้า่ “ระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื(อประชาชน”49 
 การปกครองแบบประชาธิปไตยมีปรากฏในสมยักรีกโบราณ เป็นการปกครองที(เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยอาศยัหลกัสิทธิเสรีภาพและภราดรภาพตามแนวทางปรัชญา
กฎหมายธรรมชาติ ซึ( งถือว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกิดจากความยินยอมพร้อมใจ
ของประชาชนภายในรัฐที(ร่วมกนัสละสิทธิเสรีภาพ และมอบอาํนาจอธิปไตย (sovereignty powers) 
หรืออาํนาจสูงสุดในการปกครองให้กบัรัฐ และรัฐมีพนัธะสัญญาที(จะตอ้งทาํหน้าที(ของตนเพื(อ
ประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนโดยเสมอภาคกนั เป็นแนวความคิดว่าดว้ยอาํนาจอธิปไตยเป็น
ของประชาชนโดยถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอาํนาจอธิปไตย ทุกคนใช้อาํนาจอธิปไตยเอง 
ในกิจการทัBงปวงโดยตรง หรือจดัให้มีการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยโดยออ้ม คือ ประชาชน
เลือกผูแ้ทนขึBนเพื(อทาํการแทนตน เป็นแนวคิดที(เกิดขึBนจากหลกัการทางการเมืองของ Jean Jacques 
Rousseau นกัปราชญท์างการเมืองชาวสวิส ที(กล่าวไวใ้นหนงัสือ The Social Contract หรือ สัญญา
ประชาคม เพื(อต่อต้านระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในฝรั(งเศส โดยหลักการสําคัญของ The 
sovereignty of the people หรือ อาํนาจอธิปไตยของปวงชน นัBน พบในหนงัสือ สัญญาประชาคม 
ตอนที( 1 บทที( 6 ซึ( งรุสโซเห็นว่า สังคมเกิดจากความยินยอมพร้อมใจกนัของมนุษย ์ การที(มนุษย ์
ทุกคนยินยอมมารวมเป็นสังคมนัBน ก่อให้เกิดสัญญาประชาคมขึB น ดังที(รุสโซได้กล่าวเอาไวว้่า  
“…เราแต่ละคนต่างมอบตวัเราเอง และพลงัอาํนาจของตวัเราให้มาอยู่ใตเ้จตจาํนงทั(วไปร่วมกนั  

                                      

 46 วิสุทธิ+   โพธิแท่น.  (2543).   ประชาธิปไตย : แนวคิดและตัวแบบประเทศประชาธิปไตยในอุดมคติ. 
หนา้ 18. 
 47  ปรีดี  เกษมทรัพย.์  (2534).  ประชาธิปไตยกบัชนชั:นกลาง.  หนา้ 63. 
 48  วษิณุ  เครืองาม.  (2530).  กฎหมายรัฐธรรมนูญ.  หนา้ 246. 
 49  จเร  พนัธ์ุเปรื(อง.  (2540).  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร : การจัดทําระเบียบวาระการประชุมและ 
การดาํเนินการประชุม.  หนา้ 23. 
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และเราก็ไดม้าซึ( งองคค์ณะที(สมาชิกแต่ละคนเป็นส่วนที(แยกไม่ไดข้องทัBงหมด…”50 อาํนาจอธิปไตย
ของสังคมไม่อาจแบ่งแยกไดเ้ป็นอาํนาจที(เป็นของผูค้นทัBงหมด ไม่ใช่ของคนบางส่วน เจตจาํนง
ทั(วไปคือ เจตจาํนงของประชาชนทัBงองคค์ณะ สัญญาประชาคมซึ( งก่อตัBงสังคมบนพืBนฐานของความ
ยินยอมของบุคคลให้อาํนาจอธิปไตยขององค์คณะสังคมเขา้มาแทนที(เสรีภาพธรรมชาติ ไม่อาจ 
จะมากาํหนดขอบเขตของอาํนาจได้ หลกัประกันที(แน่นอนที(สุดของสิทธิของบุคคล คืออาํนาจ
อธิปไตยปวงชนเอง เสรีภาพ คือการเคารพเชื(อฟังกฎหมาย เสรีภาพจะทาํให้เป็นผลขึBนมาไดแ้ต่โดย
องค์อธิปัตย์แทนที(จะถูกคุกคามโดยองค์อธิปัตย์ โดยองค์อธิปัตย์ในทรรศนะของรุสโซ ได้แก่ 
เจตนารมณ์ร่วมกนัของปวงชนทัBงมวล ซึ( งเป็นเจตนารมณ์ของสังคม ไม่ใช่ของปัจเจกชน แต่เป็น
เจตนารมณ์สูงสุด อนัหมายถึง องคค์ณะการเมืองที(ทุกคนในประชาคมมีส่วนร่วมทัBงในฐานะที(เป็น
ผูป้กครอง และผูอ้ยูใ่ตป้กครองนั(นเอง51  ดงันัBน ทุกคนในสังคมจึงมีส่วนในอาํนาจอธิปไตยเท่ากนั
ในสังคมที(มีอิสระเสรีภาพ โดยผลของทฤษฎีอาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ไดแ้ก่ การออกเสียง
เลือกตัBงเป็นสิทธิ ซึ( งเราจะใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่ก็ย่อมได้ ผูแ้ทนเป็นตวัแทนของประชาชน 
ประชาชนสามารถควบคุมผูแ้ทนไดเ้มื(อประชาชนไม่พอใจก็สามารถที(จะถอดถอนผูแ้ทนออกจาก
ตาํแหน่งได้  นอกจากนีB  การที(ประชาชนมอบอาํนาจให้ผูแ้ทนเป็นการมอบในลกัษณะที(ผูแ้ทน 
ตอ้งอยูภ่ายใตอ้าณติัของประชาชนที(เลือกตัBงผูแ้ทนเหล่านัBน ผูแ้ทนแต่ละคนไม่ถือวา่เป็นผูแ้ทนของ
ราษฎรทัBงหมดแต่อยา่งใด และประชาชนมีส่วนร่วมในทางกฎหมายและการเมือง เช่น มีสิทธิเสนอ
ร่างกฎหมาย มีสิทธิออกเสียงแสดงประชามติในเรื(องสําคญัๆ สอดคลอ้งกบัคาํอธิบายของ องัเดร ฮวัริโอ 
ศาสตราจารยท์างกฎหมายชาวฝรั(งเศส ที(อธิบายไวใ้นหนงัสือ Droit Constitutionel et Institution 
Politiques ว่า ทฤษฎีอาํนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ย่อมมีความเหมาะสมและสนบัสนุนต่อการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยในทางตรงที(ให้ประชาชนทุกคนเป็นผูใ้ชอ้าํนาจการบริหารดว้ยตนเอง 
หรืออาจจดัการปกครองแบบประชาธิปไตยทางออ้มก็ได ้กล่าวคือ ให้ประชาชนเป็นผูเ้ลือกตวัแทน
หรือผูแ้ทนของตนขึBนใชอ้าํนาจการบริหารปกครองแทน52 
 ต่อมาหลงัการปฏิวติัใหญ่ในฝรั(งเศสในปี ค.ศ. 1789 Sieyes หรือซีเอเยส์ นกัปรัชญา
ชาวฝรั(งเศส ไดเ้สนอแนวคิดเรื(องอาํนาจอธิปไตยใหม่ ในหนงัสือภาษาฝรั(งเศสชื(อ Qu’est – ce le 
Tiers Etat? ซึ( งมีเนืB อหาเพื(อโต้แยง้หลักการเรื( องอาํนาจอธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริง  
โดยทฤษฎีของซีเอเยส์นัB นเห็นว่า อาํนาจอธิปไตยทัBงปวงเป็นของชาติหรือของรัฐ ไม่ใช่ของ
ประชาชน กล่าวคือ อาํนาจอธิปไตยอยูที่(ชาติ คณะบุคคลจะใชอ้าํนาจนีB ไดก้็ต่อเมื(อไดรั้บมอบหมาย

                                      

 50  จินดา  จิตนเสรี.  (2517).  จงั  จ๊าคส์  รุสโซ “สัญญาประชาคม”.  หนา้ 67. 
 51  พงษเ์พญ็  ศกนุตาภยั.  (2525).  ทฤษฎกีารเมอืงยุคใหม่.  หนา้ 30-31. 
 52  แหล่งเดิม.  หนา้ 35. 
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จากชาติ องค์อธิปัตย์คือชาติ ราษฎรแต่ละคนไม่ได้เป็นเจ้าของส่วนหนึ( งของอาํนาจอธิปไตย  
แต่ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อํานาจนีB ก็แต่ในฐานะที( เป็นสมาชิกของชาติเท่านัB น53 
แนวความคิดของซีเอเยส์นีB  เชื(อวา่ ชาติมีอยูก่่อนสิ(งอื(นใด และเป็นที(มาของทุกสิ(ง เจตนารมณ์ของ
ชาติจึงเป็นเจตนารมณ์ที(ชอบด้วยกฎหมาย เจตนารมณ์ของชาติจะแสดงออกได้ก็แต่โดยชาติ  
โดยผา่นผูแ้ทนของชาติ และผูแ้ทนที(ไดรั้บเลือกโดยประชาชนนัBน เมื(อไดรั้บเลือกแลว้ไม่ใช่ผูแ้ทน
ของราษฎรที(เลือก แต่เป็นผูแ้ทนของชาติ สภาพความเป็นผูแ้ทนของชาติจึงเป็นอิสระไม่ถูกผกูมดั
โดยสัญญาใดๆ กบัประชาชนผูเ้ลือก และมีอิสระที(จะทาํแทนชาติไดเ้ต็มที( แนวคิดในเรื(องนีB ไดรั้บ
การสนบัสนุนและยอมรับจากกลุ่มนกัปฏิวติัชาวฝรั(งเศสจนนาํไปสู่ “ทฤษฎีแนวคิดว่าดว้ยอาํนาจ
อธิปไตยเป็นของชาติ” หรือ National sovereignty ซึ( งหมายถึง อาํนาจอธิปไตยนัBนไม่ใช่ของประชาชน 
แต่เป็นของชาติ ชาติเกิดจากการรวมกนัของราษฎรทุกคน ซึ( งถา้แยกเป็นคนแต่ละคนแลว้จะไม่มี
ชาติไดเ้ลย ตรงกนัขา้มถา้รวมกนัทุกคนแลว้ ย่อมเป็นชาติ อนัเป็นทุกสิ(งทุกอย่าง และไดป้รากฏ
หลกัการดงักล่าวอยูใ่นมาตรา 3 ของปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของพลเมือง ค.ศ. 1789 วา่ 
“…หลกัเรื(องอาํนาจอธิปไตยทัBงหมดดาํรงอยูก่บัชาติ ห้ามมิให้กลุ่มบุคคลหรือองคก์รหรือบุคคลใด
ใช้อาํนาจซึ( งไม่ไดรั้บมอบอย่างชดัแจง้จากชาติ…” อนัเป็นหลกัการที(มีวตัถุประสงค์เพื(อจะจาํกดั
สิทธิของประชาชนในการออกเสียงเลือกตัBง ภายหลงัจากการลม้ลา้งอาํนาจของกษตัริยแ์ลว้ เนื(องจาก
เกรงว่ากลุ่มของตนซึ( งเป็นผูม้ ั(งมีอาจเสียอาํนาจไปเพราะอาํนาจอธิปไตยนัB นจะตกไปเป็นของ
ประชาชนซึ(งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงไดก้าํหนดให้อาํนาจอธิปไตยเป็นของชาติ เพราะเมื(อ
อาํนาจอธิปไตยเป็นของชาติหรือรัฐแล้ว รัฐย่อมมีอาํนาจออกกฎหมายมาตัดหรือจาํกัดสิทธิ
ประชาชนชัBนกรรมกร หรือผูย้ากจนซึ( งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได ้โดยผลของทฤษฎีอาํนาจ
อธิปไตยเป็นของชาติจึงทาํให้การออกเสียงเลือกตัBงเป็นหน้าที(ซึ( งจะตอ้งทาํไม่ใช่สิทธิ และถึงแม้
ผูแ้ทนจะมาจากการเลือกตัBงของประชาชน ก็ใช่ว่าผูแ้ทนเหล่านัBนจะเป็นตวัแทนของประชาชน 
แต่อยา่งใด เพราะผูแ้ทนเหล่านัBน คือ ตวัแทนของชาติ การกระทาํต่างๆ อาทิ การออกกฎหมาย ถือว่า
เป็นของชาติ ผูแ้ทนจะไม่ตกอยู่ภายใตอ้าณัติของประชาชน หรือพรรคการเมืองใด และประชาชน 
ไม่มีส่วนร่วมในทางกฎหมายกับการเมือง ซึ( งในปัจจุบนัประเทศฝรั(งเศสซึ( งมีการวิวฒันาการ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ก็ได้ปฏิเสธหลกัการดังกล่าวแล้ว โดยรัฐธรรมนูญ 
ฉบบัใหม่ของฝรั(งเศสไดบ้ญัญติัหลกัการเกี(ยวกบัเรื(องอาํนาจอธิปไตยเสียใหม่วา่ “อาํนาจอธิปไตย

                                      

 53  จินดา  จิตนเสรี.  เล่มเดิม.  หนา้ 84. 
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เป็นของประชาชน” ดงัที(ปรากฏอยู่ในมาตรา 3 ว่า “อาํนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนซึ( งใช้อาํนาจ
ดงักล่าวโดยทางผูแ้ทนหรือโดยการลงประชามติ”54  
 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะอาศยัทฤษฎีอาํนาจอธิปไตยเป็นอย่างใด แต่หลกัการที(สําคญั
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การให้ความสําคัญต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตามหลกัปรัชญาธรรมชาติ คือ ความเชื(อเกี(ยวกบัความมีเหตุผลของมนุษย ์(Rationality)  
ที(เชื(อวา่มนุษยเ์ป็นผูมี้เหตุผล และสามารถใชเ้หตุผลของตนในการแกไ้ขปัญหาได ้ความเชื(อในเรื(อง
คุณธรรมของมนุษย์ (Morality) ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ (Equality) ความสามารถในการ
แสวงหาความก้าวหน้าของมนุษย์ (Ability of man to Achieve Progress) และความเชื(อเกี(ยวกับ
ความมีเสรีภาพของมนุษย์ (Liberty of Human) ซึ( งแนวคิดทัBงหลายดังกล่าวได้นําไปสู่หลักการ
ประชาธิปไตยที(สาํคญัอีกประการหนึ(งคือ หลกันิติรัฐ หรือหลกันิติธรรม 

2.3.2  หลกันิติรัฐ หรือ หลกันิติธรรม 
 “นิติ รัฐ” (Rechtsstaat หรือ Etat de droit)  เป็นคําที( ถ่ายทอดมาจากหลักการจัด
โครงสร้างการปกครองหรือการบริหารรัฐที(ถือวา่ กฎหมายเป็นใหญ่ในทุกภาคส่วนภายในรัฐ ไม่วา่
จะเป็นเอกชน หรือฝ่ายปกครองผูใ้ช้อาํนาจรัฐ ลว้นตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย ซึ( งทาํให้รัฐที(เป็นนิติรัฐ
แตกต่างจากรัฐตาํรวจ (Etat de police) ซึ( งเป็นรัฐที(ผูป้กครองใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจโดยไม่อยู่ภายใต้
บงัคบัของกฎเกณฑ์ใดๆ โดยมีหลกัคิดว่าวิธีการใดๆ ก็ใช้ได้หากบรรลุวตัถุประสงค์ที(มุ่งหมาย55  
รัฐที(เป็นนิติรัฐนัBน ฝ่ายปกครองหรือทุกองคก์รที(ใชอ้าํนาจรัฐตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายและดาํเนินการต่างๆ 
ภายในขอบเขตของกฎหมาย การใช้อาํนาจของฝ่ายปกครองตอ้งอา้งอิงแหล่งที(มาแห่งอาํนาจนัBน
จากกฎหมาย ตอ้งใชอ้าํนาจนัBนตามวตัถุประสงคที์(กฎหมายกาํหนดไว ้รวมทัBงในหลายๆ กรณีตอ้งใช้
รูปแบบหรือวธีิการที(กฎหมายกาํหนดเอาไวด้ว้ย โดยรัฐและหน่วยงานของรัฐกระทาํไปเพื(อประโยชน์
สาธารณะ และอยูใ่นฐานะที(เหนือกวา่เอกชน มีอาํนาจก่อให้เกิดความเคลื(อนไหวในสิทธิหนา้ที(แก่
เอกชนฝ่ายเดียวโดยไม่สมคัรใจได ้ในขณะเดียวกนัก็จาํกดัอาํนาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐไม่ให้ใช้
อาํนาจเกินขอบเขตที(กฎหมายกาํหนดไว ้ ทัBงนีB  เพื(อวตัถุประสงค์ในการประกนัสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนจากการใช้อาํนาจรัฐตามอาํเภอใจของผูป้กครองนั(นเอง โดยลกัษณะของรัฐที(เป็นนิติรัฐ
จะตอ้งประกอบดว้ยหลกัการที(ประกนัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดงัต่อไปนีB 56 

                                      

 54  อมร รักษาสตัย.์  เล่มเดิม.  หนา้  95. 
 55  R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’ Etat, réimpression CNRS 1962, 
vol.l,p.488. อา้งถึงใน วิษณุ วรัญ�ู, ปิยะศาสตร์ ไขวพ้นัธ์ุ, เจตน์ สถาวรศีลพร. ตํารากฎหมายปกครองว่าด้วย
กฎหมายปกครองทั�วไป.  หนา้ 78. 
 56  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 26- 33. 
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1)  หลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ (die Gewährleistung persönlicher 
Grundrechte) ในรัฐเสรีประชาธิปไตยทัBงหลายยอมรับหลกัความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคล รัฐจึง
ตอ้งให้ความเคารพต่อขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยอาํนาจรัฐ จะกระทาํได้ต่อเมื(อมีกฎหมายซึ( งผ่านความเห็นชอบ 
จากตวัแทนของประชาชนตามหลกัความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยไดใ้ห้ความเห็นชอบแลว้
เท่านัBน การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพตอ้งมีผลบงัคบัเป็นการทั(วไปและไม่มุ่งหมายให้ใชบ้งัคบัแก่กรณีใด
กรณีหนึ( งแก่บุคคลใดบุคคลหนึ( งเป็นการเฉพาะเจาะจง ตอ้งระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญที(ให้
อาํนาจในการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคญั
แห่งสิทธิและเสรีภาพมิได ้และที(สําคญัคือหลกัประกนัการคุม้ครองสิทธิโดยองคก์รตุลาการ เพื(อให้
องคก์รศาลซึ( งเป็นองค์กรที(มีความเป็นกลางเขา้มาควบคุมตรวจสอบการกระทาํของรัฐที(ถูกโตแ้ยง้ว่า
ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล 

2)  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง (Gesetzmaessigkeit von 
Justiz und Verwaltung) เป็นการเชื(อมโยงหลักความผูกพนัต่อกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่าย
ปกครองเข้ากับหลักประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทน กล่าวคือ การใช้กฎหมายของฝ่ายตุลาการ  
หรือฝ่ายปกครองจะต้องผูกพนัต่อบทบญัญติัของกฎหมายที(ออกโดยองค์กรนิติบญัญติัอนัเป็น
องคก์รที(มีพืBนฐานมาจากตวัแทนของประชาชน โดยเฉพาะบทบญัญติักฎหมายที(เป็นการกระทาํต่อ
สิทธิหรือจาํกดัสิทธิของประชาชนนัBน จะกระทาํไดเ้ฉพาะภายใตเ้งื(อนไขของรัฐธรรมนูญโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากตวัแทนของประชาชนก่อน โดยอาจแยกพิจารณาเป็น ดงันีB  

(1)  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายตุลาการ เป็นความผูกพนัของฝ่ายตุลาการ
ต่อการใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักความเสมอภาคเพื(อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยจะต้อง 
ไม่พิจารณาพิพากษาเรื(องใดเรื(องหนึ( งให้แตกต่างไปจากบทบญัญติัของกฎหมายที(บญัญติัลกัษณะ 
การบงัคบัในเรื(องนัBนๆ จะตอ้งใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องใช้ดุลพินิจโดยปราศจาก 
ความบกพร่อง 

(2)  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายปกครอง หมายความว่า การกระทาํใดๆ ของ
ฝ่ายปกครองที(มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล ตอ้งเป็นการกระทาํที(มีกฎหมายให้อาํนาจ 
และอยูภ่ายใตเ้งื(อนไขหรือขอบเขตที(กฎหมายกาํหนด ซึ( งประกอบดว้ยหลกัการยอ่ย คือ 

ก.  หลกัความมาก่อนของกฎหมาย หมายความวา่ การกระทาํของรัฐที(ออกมา
ในรูปของบทบญัญติัแห่งกฎหมายยอ่มอยูใ่นลาํดบัที(มาก่อนการกระทาํทัBงหลายของรัฐรวมทัBงการ
กระทาํของฝ่ายปกครองดว้ย  ดงันัBน การกระทาํทัBงหลายของรัฐดงักล่าวจะขดัหรือแยง้กบักฎหมาย 
ที(มีอยูก่่อนแลว้มิได ้
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ข.  หลกัเงื(อนไขของกฎหมาย หมายความวา่ ฝ่ายปกครองจะมีอาํนาจกระทาํ
การอนัใดอนัหนึ(งไดต่้อเมื(อมีกฎหมายใหอ้าํนาจไว ้และการกระทาํนัBนจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตของ
กฎหมายที(ใหอ้าํนาจดว้ยเช่นกนั 

3)  หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนืBอหา (materielle Gesetzmaessigkeit) เป็น
หลกัการตรากฎหมายตอ้งชอบดว้ยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ โดยเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบญัญติัหรือ
ฝ่ายปกครองที(ออกกฎหมายลําดับรองกําหนดกฎหมายให้เป็นไปตามหลักความแน่นอนของ
กฎหมาย หลกัหา้มมิใหก้ฎหมายมีผลยอ้นหลงั และหลกัความพอสมควรแก่เหตุ 

4)  หลักความเป็นอิสระของผู ้พิพากษา (Unabhaengigkeit der Richter) หมายความว่า   
ผูพ้ิพากษาสามารถทาํภาระหน้าที(ในทางตุลาการได้โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ(งอาํนาจบริหารและอาํนาจนิติบญัญติั โดยผูพ้ิพากษามีความผูกพนัเฉพาะต่อกฎหมายและ 
ทาํการพิจารณาพิพากษาภายใตม้โนธรรมของตนเท่านัBน 
 “นิติธรรม” หรือ The Rule of Law มีรากฐานมาจากแนวคิดปรัชญากฎหมายธรรมชาติ
ที(เชื(อมั(นในคุณค่าของมนุษย ์โดยเชื(อวา่ มนุษยทุ์กคนมีความสามารถที(จะเรียนรู้และพฒันาไดด้ว้ย
ตนเองตามหลกัการของลัทธิปัจเจกชนนิยม (individualism)  ดังนัBน ในรัฐธรรมนูญซึ( งเป็นกฎกติกา
สูงสุดในการบริหารประเทศของประเทศที(ปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงจาํเป็นตอ้งมีหลกั
นิติธรรม เพื(อเป็นหลกัประกนัและรับรองคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ด้วยการกาํหนด
ขอบเขตการใชอ้าํนาจรัฐขององคก์รของรัฐ และสร้างความชอบธรรมในการใช้อาํนาจขององคก์ร
ของรัฐหรือเจา้หนา้ที(รัฐภายในขอบเขตที(กาํหนด ซึ( งประกอบดว้ยสาระสาํคญั ดงันีB  

1)  หลกัแดนแห่งเสรีภาพของปัจเจกชน (Sphere of Individual Liberty)  
ตามหลกัปรัชญากฎหมายธรรมชาติ เชื(อว่า มนุษยมี์ศกัดิ+ ศรี เกิดมามีเสรีภาพและ 

มีความสามารถในการมีและใช้เหตุผลในการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค รวมทัBงสามารถกาํหนดชะตา
กรรมของตนไดด้ว้ยตนเอง (self determination)57 การที(มนุษยม์าอยูร่วมกนัเป็นสังคมก็ดว้ยเหตุผล
ของมนุษยที์(ตอ้งการความสงบสุข และปลอดพน้จากภยนัตรายทัBงปวง การรวมตวักนัของมนุษย์
เป็นสังคมนัBน มนุษยแ์ต่ละคนไดส้ละซึ( งสิทธิเสรีภาพบางประการของตนให้แก่ชุมชนหรือสังคม 
โดยสังคมหรือชุมชนนัBนมีพนัธกรณีที(จะตอ้งทาํให้สมาชิกทุกคนในสังคมมีสันติสุข มีความมั(นคง
ปลอดภยั ซึ( งการสละสิทธิเสรีภาพดงักล่าวนีBก็คือ การกาํหนดแดนแห่งเสรีภาพของบุคคลแต่ละคน
นั(นเอง โดยพนัธะสัญญาที(ประชาชนในสังคมทาํขึB นไวใ้ห้แก่รัฐก็คือ การที(รัฐต้องยอมรับและ 
ให้การรับรองคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐทุกคนโดยเสมอภาคกนั ภายใต้สัญญา

                                      

 57  วรพจน์  วศิรุตพิชญ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 13. 

DPU



 

 

34

ประชาคม รัฐจะไม่กระทาํการใดอนัเป็นการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพขัBนพืBนฐานของพลเมือง จนกวา่
จะมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายให้อาํนาจไว ้และบทบญัญติัแห่งกฎหมายที(ให้อาํนาจรัฐกระทาํการ 
อนัเป็นการจาํกดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนนัBน จะตอ้งเป็นบทบญัญติัที(ปรากฎอย่างชดัแจง้ และ
ตราขึBนโดยกระบวนการที(ชอบธรรม  
 สิทธิเสรีภาพขัBนพืBนฐานของพลเมือง (Fundamental Rights) ประกอบด้วยสิทธิ
เสรีภาพ 3 ประการ คือ58 
 (1)  สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยแท้ (individual rights) ได้แก่ สิทธิเสรีภาพในชีวิต 
ร่างกาย สิทธิเสรีภาพในการติดต่อสื(อสาร สิทธิเสรีภาพในการเดินทาง การเลือกถิ(นที(อยูอ่าศยั  
 (2)  สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ (economic rights) ไดแ้ก่ สิทธิเสรีภาพในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ สิทธิเสรีภาพในการแสวงหาและไดม้าซึ( งทรัพยสิ์น 
 (3)  สิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเจตจาํนงแห่งรัฐ (Public 
Rights) ได้แก่ สิทธิเสรีภาพทางการเมือง สิทธิเสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม สมาคม ชมรม 
หรือพรรคการเมือง ตลอดจนสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม  
 การที(ประชาชนยินยอมให้รัฐตรากฎหมายขึBนจาํกดัสิทธิเสรีภาพขัBนพืBนฐานของ
ตนก็ดว้ยเหตุผลที(วา่ มนุษยทุ์กคนต่างมีแดนแห่งเสรีภาพ  ดงันัBน เพื(อป้องกนัมิให้แต่ละคนใชสิ้ทธิ
เสรีภาพตามอาํเภอใจของตนจนล่วงเขา้ไปในแดนแห่งเสรีภาพของกนัและกนั จนในที(สุดก็อาจไม่มี
ผูใ้ดใช้สิทธิเสรีภาพที(มีอยู่ได้เลย ซึ( งถ้าหากไม่มีการกําหนดเขตแดนแห่งเสรีภาพของมนุษย ์
แต่ละคนไว ้รัฐนัBนก็ไม่อาจดาํรงสถานะของความเป็นรัฐประชาธิปไตยไวไ้ด ้ นอกจากนีB  เหตุผล 
อีกประการหนึ( งที(มนุษยต์อ้งมีแดนแห่งสิทธิเสรีภาพก็คือ เพื(อกาํหนดผลประโยชน์ร่วมกนัของ
ส่วนรวม ที(เรียกว่า ประโยชน์มหาชนหรือประโยชน์สาธารณะ59 (Public interest) และการกาํหนด 
แดนแห่งเสรีภาพในรัฐเสรีประชาธิปไตยมกักาํหนดไวใ้น “รัฐธรรมนูญ” ของรัฐนัBนเสมอ ไม่ว่า 
จะเป็นรัฐธรรมนูญแบบลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม โดยกาํหนดเนืBอหาเรื(องของการรับรองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เป็นดงันีB 60 
 (1)  การรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแบบสมบูรณ์ (absolute rights or 
liberties) ได้แก่ การรับรองสิทธิเสรีภาพอย่างไม่มีเงื(อนไขหรือข้อจาํกัดใดๆ เช่น สิทธิเสรีภาพ
เกี(ยวกบัชีวติ ร่างกาย เสรีภาพในการนบัถือศาสนา  

                                      

 58  วรพจน์  วศิรุตพิชญ.์  (2535).  ข้อความคดิและหลกัการพื:นฐานในกฎหมายมหาชน. หนา้ 4. 
 59  แหล่งเดิม.  หนา้ 19. 
 60  จเร  พนัธ์ุเปรื(อง.  เล่มเดิม.  หนา้ 13. 
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 (2)  การรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพแบบสัมพทัธ์ (relative rights or liberties) 
หมายถึง การรับรองคุม้ครองสิทธิเสรีภาพอย่างมีเงื(อนไขที(กาํหนดให้รัฐสามารถออกกฎหมาย 
มาจาํกัดหรือควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพนัBนได้ในภายหลัง เช่น สิทธิเสรีภาพในทางการเมือง  
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเรียกร้อง เป็นตน้  
 การกาํหนดแดนแห่งเสรีภาพดงักล่าวก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ทางกฎหมายระหวา่ง
ปัจเจกชนกบัรัฐ และระหวา่งปัจเจกชนดว้ยกนัเอง 

2)  หลกัการแบ่งแยกอาํนาจ (The Separation of powers)  
ประเทศที(ปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดก้าํหนดระเบียบการใชอ้าํนาจสูงสุด

แห่งรัฐหรืออาํนาจอธิปไตย (Sovereignty) ไวใ้นรัฐธรรมนูญเพื(อเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของผูอ้ยูภ่ายใตป้กครอง ดว้ยแนวคิดที(วา่ การผกูขาดการใช้อาํนาจไวที้(บุคคลหรือองคก์รเดียวโดย
ไม่มีองคก์รใดมาตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจยอ่มก่อให้เกิดการใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจตามที( Lord 
Acton ไดก้ล่าววา่ “อาํนาจมีแนวโนม้ให้เกิดการใชที้(มิชอบ และการมีอาํนาจที(อิสระที(สุดนัBนยอ่มจะ
เกิดการกระทาํที(มิชอบอย่างแน่นอน” ในศตวรรษที( 17 Montesquieu นกัปรัชญาการเมืองชาวฝรั(งเศส
ได้เสนอแนวคิดเกี(ยวกบัการแบ่งแยกอาํนาจในหนังสือ The Spirit of Law หรือเจตนารมณ์แห่ง
กฎหมาย โดยอธิบายวา่ ในทุกรัฐมีอาํนาจอยู ่3 อยา่ง คือ  

(1)  อาํนาจนิติบญัญติั (The Legislative Power) เป็นอาํนาจเกี(ยวกบัการวางระเบียบ
ทั(วไปในรัฐหรืออาํนาจในการจดัทาํกฎหมายขึBนใชบ้งัคบั 

(2)  อาํนาจบริหาร หรืออาํนาจปฏิบัติการตามกฎหมายมหาชน (The Executive 
Power) เป็นอาํนาจในการบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของรัฐ และ 

(3)  อาํนาจตุลาการ หรืออาํนาจปฏิบัติการตามกฎหมายเอกชน (The Judicial 
Power) เป็นอาํนาจในการพิจารณาวนิิจฉยัอรรถคดีทัBงปวง 

Montesquieu ให้ความเห็นว่า เมื(อใดอาํนาจนิติบญัญติัและอาํนาจบริหารรวมอยู่ที(
คนคนเดียวกนัหรือองคก์รเจา้หนา้ที(เดียวกนั อิสรภาพยอ่มไม่อาจมีได ้เพราะจะเกิดความหวาดกลวั 
เนื(องจากกษตัริยห์รือสภาเดียวกนัอาจบญัญติักฎหมายแบบทรราชย ์เช่นเดียวกนั อิสรภาพจะไม่มีอยู ่
ถ้าอาํนาจตุลาการไม่แยกออกจากอาํนาจนิติบญัญติัและอาํนาจบริหาร หากรวมอยู่กับนิติบญัญัติ  
ชีวิตและอิสรภาพของคนในบงัคบัจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมแบบพลการ เพราะตุลาการอาจประพฤติ
ดว้ยวิธีรุนแรงและกดขี( ทุกสิ(งทุกอยา่งจะถึงซึ( งอวสาน ถา้หากคนหรือองคก์รเดียวกนั ไม่วา่จะเป็น
ชนชัBนสูงหรือประชาชนจะใช้อาํนาจทัBงสามเหล่านีB  คือ อาํนาจบญัญติักฎหมาย อาํนาจบริหาร
นโยบายสาธารณะ อาํนาจพิจารณาคดีของบุคคล61 จึงตอ้งแบ่งแยกองคก์รผูใ้ช้อาํนาจดงักล่าวออก

                                      

 61  พรชยั  เลื(อนฉว.ี  (2546).  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมอืง.  หนา้ 40. 
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จากกนั ไม่บงัควรใหฝ่้ายหนึ(งฝ่ายใดเป็นผูใ้ชอ้าํนาจทัBงสามแต่ผูเ้ดียว เพราะมิเช่นนัBนจะบงัเกิดความ
สับสนวุ่นวายอย่างไม่มีที(สิBนสุด62 ภายใต้หลักการแบ่งแยกอาํนาจนีB  ฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร  
และฝ่ายตุลาการ ตอ้งสามารถควบคุมตรวจสอบและยบัย ัBงการใชอ้าํนาจซึ( งกนัและกนัได ้เพราะอาํนาจ
ทัBงสามมิไดมี้การแบ่งแยกกนัอยา่งเด็ดขาด หากแต่มีการถ่วงดุลและคานอาํนาจระหวา่งกนั (checks 
and balances)  ทัBงนีB  เพื(อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อาํนาจขององค์กร 
ของรัฐ  ดว้ยเหตุนีB  จึงตอ้งไม่มีอาํนาจใดอาํนาจหนึ(งอยูเ่หนืออาํนาจหนึ(งอยา่งเด็ดขาด และเป็นฝ่าย
ดาํเนินการเพื(อให้บรรลุภารกิจจากการใชอ้าํนาจทัBงปวงแต่เพียงฝ่ายเดียว63 สอดคลอ้งกบัความเห็น
ของศาสตราจารยห์ยุด  แสงอุทยั ที(ว่า “เป็นธรรมดาที(เมื(อบุคคลมีอาํนาจ บุคคลมกัใช้อาํนาจอย่าง
เกินเลยเสมอ จึงตอ้งจดัให้อาํนาจหนึ(งหยุดย ัBงอาํนาจหนึ( ง บุคคลจึงจะมีเสรีภาพอยู่ได”้64 ซึ( งเจตนา
แทจ้ริงของ Montesquieu มิไดห้มายถึงอาํนาจอธิปไตยตอ้งแบ่งออกเป็น 3 อาํนาจ หากแต่เป็นการ
แบ่งแยกอาํนาจอธิปไตยให้องคก์รต่างๆ ใชเ้พื(อไม่ให้องคก์รใดองคก์รหนึ(งใชอ้าํนาจเพียงองคก์รเดียว 
เพราะมองว่าอาํนาจเป็นสิ(งย ั(วยวนใจ ผูใ้ช้อาํนาจอาจใช้อาํนาจโดยมิชอบ จึงอาจเรียกหลกัการ
แบ่งแยกอาํนาจอีกอย่างหนึ( งว่า ทฤษฎีการแบ่งแยกองค์กรเพื(อใช้อาํนาจอธิปไตย65 ถือเป็นการ
กาํหนดขอบเขตการใชอ้าํนาจขององค์กรของรัฐเพื(อมิให้กระทบสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
ของบุคคล 

3)  หลกัการถ่วงดุลแห่งอาํนาจ (Balance of powers)  
นอกจากรัฐธรรมนูญจะกาํหนดระเบียบการใชอ้าํนาจอธิปไตย โดยแบ่งแยกอาํนาจ

ให้องค์กรต่างๆ ใช้เพื(อไม่ให้องค์กรใดองคก์รหนึ( งใชอ้าํนาจเพียงองคก์รเดียวแลว้ รัฐธรรมนูญยงัได้
กาํหนดถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอาํนาจดังกล่าวเพื(อเป็นหลักเกณฑ์ในการถ่วงดุลแห่งอาํนาจ  
โดยจะตอ้งใหอ้าํนาจฝ่ายหนึ(งยบัย ัBงอาํนาจอีกฝ่ายหนึ(งได ้เพื(อเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน โดยลกัษณะของการแบ่งแยกอาํนาจอาจพิจารณาไดด้งันีB 66 

(1)  การแบ่งแยกอาํนาจแบบเด็ดขาด คือการแบ่งแยกอาํนาจการบริหารปกครอง
ประเทศออกจากกันตามภารกิจอย่างชัดเจนระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติั ด้วยการจดั
ระเบียบอาํนาจให้องค์กรทัBงสองเกี(ยวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์ในทางกฎหมายนอ้ยที(สุด และไม่ตอ้ง

                                      

 62  พรณรงค ์ ศรีตระกลู.  (2538).  กระบวนการจดัทาํและแก้ไขเพิ�มเตมิรัฐธรรมนูญในประเทศไทย.หนา้ 20. 
 63  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 22-23. 
 64  หยดุ  แสงอุทยั.  (2538).  หลกัรัฐธรรมนูญทั�วไป.  หนา้ 92. 
 65  มานิตย ์ จุมปา.  (2543).  ความรู้เบื:องต้นเกี�ยวกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540.  หนา้ 20. 
 66  ตวงรัตน์  เลาหัตถพงษภู์ริ.  (2545).  ปัญหาทางกฎหมายของการยุบสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย.  
หนา้ 16. 
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พึ(งพากนัในทางการเมืองแต่อย่างใด โดยมีประชาชนเป็นผูเ้ลือกองค์กรผูท้าํหนา้ที(ในแต่ละอาํนาจ
โดยตรง ทาํให้แต่ละฝ่ายต่างตอ้งรับผิดชอบต่อประชาชนโดยตรง ฝ่ายนิติบญัญติัจะมีหนา้ที(ในการ
ออกกฎหมายเท่านัBน ไม่มีอาํนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนฝ่ายบริหารก็จะ 
ทาํหน้าที(บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา และไม่อาจมีการยุบสภาได ้
รูปแบบการแบ่งแยกอํานาจในลักษณะเช่นนีB จะปรากฏอยู่ในประเทศที(ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี 

(2)  การแบ่งแยกอาํนาจอย่างไม่เด็ดขาด ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญัติ  
โดยการจดัระเบียบอาํนาจให้องค์กรทัBงสองร่วมมือกนัในทางกฎหมายและพึ(งพากนัในทางการเมือง 
กล่าวคือ อาํนาจในการบริหารปกครองมีความสัมพนัธ์กบัฝ่ายต่างๆ ตามภาระหน้าที( โดยต่างฝ่าย
ต่างคานและตรวจสอบซึ(งกนัและกนั ฝ่ายบริหารสามารถเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาได ้ฝ่ายนิติบญัญติั
หรือรัฐสภาสามารถตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารได ้และฝ่าย
บริหารสามารถยุบสภาได้ แต่การดุลและคานอาํนาจระหว่างกันนัB นจะต้องไม่เป็นการทาํลาย
สาระสําคญัของการแบ่งแยกอาํนาจ และตอ้งไม่เป็นการกา้วก่ายชีBนาํการทาํหน้าที(ของอีกฝ่ายหนึ( ง 
เพราะมิฉะนัBนจะไม่ถือว่าเป็นการแบ่งแยกอาํนาจซึ( งจะทาํให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ถูกกระทบกระเทือนและอาจถูกจาํกดัลง 

จึงอาจสรุปได้ว่า หลกันิติรัฐ หรือ หลกันิติธรรม67 เป็นหลักประกนัสิทธิและ
เสรีภาพของราษฎรจากการใช้อํานาจตามอาํเภอใจขององค์กรฝ่ายบริหาร อันได้แก่ รัฐบาล 
หน่วยงานและเจา้หน้าที(ของรัฐ ที(อยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาหรือภายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐบาล 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพที(สุด โดยองค์กรฝ่ายบริหารจะกระทาํการใดๆ ที(อาจมีผลกระทบกระเทือน 
ต่อสิทธิและเสรีภาพของเอกชนคนใดคนหนึ(งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ(ง (แมว้า่การกระทาํนัBนจะเป็นไป
เพื(อคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์อนัชอบธรรมของผูอื้(น หรือเพื(อปกปักษรั์กษาประโยชน์
ของมหาชนโดยส่วนรวมก็ตาม) ได้ก็ต่อเมื(อมีกฎหมายให้อาํนาจและเฉพาะแต่ภายในขอบเขต 
ที(กฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านัBน กฎหมายจึงเป็นทัBง “แหล่งที(มา” (Source) และ “ขอ้จาํกดั” (Limitation) 
ของอาํนาจกระทาํการต่างๆ ขององค์กรฝ่ายบริหาร สําหรับกฎหมายที(เป็นแหล่งที(มาของอาํนาจ
กระทาํการขององคก์รฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่ พระราชบญัญติั และพระราชกาํหนด ส่วนกฎหมายที(เป็น
ขอ้จาํกดัอาํนาจกระทาํการที(องค์กรฝ่ายบริหารมีอยู่ตามพระราชบญัญติัหรือพระราชกาํหนดนัBน 
นอกจากจะเป็นพระราชบญัญติัหรือพระราชกาํหนดที(ให้อาํนาจฉบบันัBนเองแลว้ ยงัมีพระราชบญัญติั
หรือพระราชกาํหนดฉบบัอื(นที(มีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นเวลาที(องคก์รฝ่ายบริหารกระทาํการดว้ย รวมทัBง

                                      

 67  วรพจน์ วศิรุตพิชญ.์  (2543).  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.  หนา้ 13. 
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หลกัแห่งรัฐธรรมนูญ เช่น หลกัความเสมอภาค (Principle of Equality before the law) ที(กาํหนดให้
องค์กรฝ่ายบริหารปฏิบติัต่อบุคคลที(เหมือนกนัในสาระสําคญัอย่างเดียวกนั และปฏิบติัต่อบุคคล 
ที(แตกต่างกนัในสาระสําคญัแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละคน หลกัแห่งความ 
ไดส้ัดส่วน (Principle of Proportionality) ที(กาํหนดให้องค์กรฝ่ายบริหารออกมาตรการที(สามารถ
ดาํเนินการให้ความประสงค์ของกฎหมายฉบบัที(ให้อาํนาจสําเร็จลุล่วงไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อความเสียหายแก่ราษฎรน้อยที(สุด กฎหมายประเพณี (Customary Law)  
และหลกักฎหมายทั(วไป (General Principles of Law)  นอกจากนีB  องค์กรฝ่ายบริหารยงัตอ้งเคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายลําดับรอง (Subordinate Legislation)  ที(ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบญัญติัหรือพระราชกาํหนดฉบบัใดฉบบัหนึ(งดว้ย  แต่ทัBงนีB  หลกันิติรัฐ หรือหลกันิติธรรม 
จะปราศจากความหมายอย่างสิBนเชิง หากรัฐสภาใช้อาํนาจนิติบญัญติัอย่างไร้ขอบเขต และบรรดา 
นกักฎหมายเห็นวา่ “กฎหมาย” เป็นคาํสั(งของผูป้กครองที(ผูอ้ยูใ่ตป้กครองตอ้งปฏิบติัตาม มิเช่นนัBน
ตอ้งได้รับโทษ  ดงันัBน กฎหมายซึ( งเป็นแหล่งที(มาของอาํนาจกระทาํการขององค์กรฝ่ายบริหาร 
จะสามารถป้องกนัมิให้องค์กรนีB จาํกดัสิทธิและเสรีภาพของราษฎรตามอาํเภอใจได้อย่างแทจ้ริง 
ก็ต่อเมื(อกฎหมายนัBนมีเจตนารมณ์เพื(อจดัระเบียบแห่งการใชสิ้ทธิและเสรีภาพ ป้องกนัไม่ให้การใช้
สิทธิและเสรีภาพของราษฎรคนหนึ( งกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของราษฎรคนอื(นๆ  
หรือต่อประโยชน์ของมหาชนโดยส่วนรวม และมีผลบงัคบัใช้เป็นการทั(วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้
บงัคบัแก่กรณีใดกรณีหนึ( ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ( งโดยเฉพาะเจาะจง มีความแน่นอนชดัเจน  
ไม่มีผลบงัคบัยอ้นหลงั ไม่ให้อาํนาจแก่องคก์รฝ่ายบริหารจนเกินขอบเขตแห่งความจาํเป็นแก่การ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพหรือแก่การปกปักษรั์กษาประโยชน์ของมหาชนโดยส่วนรวม และกรณี 
จะเป็นอยา่งไรก็ตาม จะตอ้งไม่ให้อาํนาจองคก์รฝ่ายบริหารกระทาํการที(อาจมีผลกระทบกระเทือน
ต่อสารัตถะของสิทธิและเสรีภาพดา้นต่างๆ ของราษฎร กฎหมายที(มีเจตนารมณ์และลกัษณะดงัที(กล่าว
มานีB  จะเป็นหลกัประกนัแก่ราษฎรว่า ทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัจากองค์กรฝ่ายบริหารอยา่งเสมอภาค
เท่าเทียมกนั ทุกคนจะมีความมั(นคงในนิติฐานะ สามารถคาดคะเนไดว้่าการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
กระทาํการอยา่งใดไปแลว้ การกระทาํนัBนจะมีผลทางกฎหมายอยา่งไร และทุกคนไม่ถูกจาํกดัสิทธิ
และเสรีภาพโดยเปล่าประโยชน์หรือถึงขนาดสูญเสียศกัดิ+ ศรีแห่งความเป็นมนุษย ์
 
2.4  ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ 

ตามหลกันิติรัฐไม่มีเสรีภาพใดที(ไดรั้บความคุม้ครองโดยปราศจากขอบเขต เพราะสาระ
แห่งเสรีภาพก็คือพฤติกรรมระหว่างมนุษย์ด้วยกัน การใช้เสรีภาพอย่างไม่มีขอบเขตจํากัด 
จะก่อให้เกิดสภาวะอนาธิปไตย (anarchie) ขึBนมาในรัฐ เพราะมนุษยทุ์กคนจะใชสิ้ทธิและเสรีภาพ
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เต็มที( ซึ( งอาจกระทบชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์นของผูอื้(น จนทาํให้ผูแ้ข็งแรงเท่านัBนที(อยู่ในสังคมได ้ 
ผูอ่้อนแอตอ้งตกเป็นทาสและถูกจาํกดัสิทธิเสรีภาพหมด การใชสิ้ทธิและเสรีภาพโดยไม่มีขอบเขต
จึงเป็นเหตุใหเ้กิดการไร้สิทธิและเสรีภาพ การเขา้มารวมเป็นสังคม ยอมรับอาํนาจการเมืองเหนือตน
เป็นรูปแบบการปกครองต่างๆ ก็เพื(อให้อาํนาจสูงสุดนัBนสูงเหนือทุกคน เป็นเสมือนกรรมการ 
ที(คอยรักษากติกาไม่ให้ผูเ้ข้มแข็งกว่าใช้เสรีภาพโดยไม่มีขอบเขตรังแกผูอ่้อนแอกว่า68  ดังนัBน  
การแทรกแซงของรัฐเพื(อเขา้มาจดัระบบการคุม้ครองไม่ให้มีการล่วงลํB าเสรีภาพจึงเป็นสิ(งจาํเป็น
สําหรับเสรีภาพที(แทจ้ริง รัฐจึงจาํเป็นตอ้งตรากฎหมายที(จาํกดัหรือให้อาํนาจรัฐในการจาํกดัสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเพื(อเขา้มาจดัระบบการคุม้ครองประชาชน จดัระเบียบการใช้เสรีภาพของ
ประชาชน เพื(อมิให้มีการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนคนหนึ( งไปกระทบหรือละเมิดต่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนคนอื(นๆ ในสังคมหรือประโยชน์สาธารณะ ดงัจะเห็นไดจ้ากคาํประกาศสิทธิ
มนุษยชนและพลเมือง ลงวนัที( 26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 ขอ้ 4 “เสรีภาพ คือ ความสามารถที(กระทาํ
การใดก็ไดที้(ไม่เป็นการรบกวนผูอื้(น  ดงันัBน การใชสิ้ทธิตามธรรมชาติของมนุษยแ์ต่ละคนจะมีก็แต่
เพียงขอ้จาํกดัเฉพาะที(ตอ้งยินยอมให้สมาชิกอื(นของสังคมสามารถใช้สิทธิเหล่านีB ไดเ้ช่นเดียวกนั 
ขอ้จาํกดัเช่นวา่นีB  จะกาํหนดขึBนไดก้็แต่โดยบทกฎหมายเท่านัBน”  นอกจากนีB  ในปฏิญญาสากลวา่ดว้ย
สิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 มาตรา 29.2 บญัญติัวา่ “ในการใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตน แต่ละคนจะถูก
จาํกัดก็แต่โดยบทบญัญติัแห่งกฎหมายที(ตราขึBนด้วยความมุ่งหมาย เฉพาะเพื(อประกันให้มีการ
ยอมรับและเคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอื้(นและเพื(อตอบสนองความเรียกร้องตอ้งการอนัชอบธรรม
ของศีลธรรมอนัดี ความสงบเรียบร้อยและความผาสุกของทุกคนในสังคมประชาธิปไตย”69 

การจัดระบบการคุ้มครองและการจาํกัดสิทธิเสรีภาพนัBน รัฐต้องคาํนึงถึงหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปนีB  

1)  การจาํกดัสิทธิเสรีภาพตอ้งเป็นไปเพื(อคุม้ครองสังคมและคุม้ครองเสรีภาพของผูอื้(น 
โดยที(มนุษยทุ์กคนต่างมีสิทธิเสรีภาพ และหากทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที(

ความมีสิทธิเสรีภาพก็จะไม่เหลืออยูเ่ลย เพราะสิทธิเสรีภาพของทุกคนในสังคมจะถูกรุกรานโดยคน
ในสังคมนัBนดว้ยกนัเอง และยอ่มจะนาํมาซึ( งความไม่สงบสุขของสังคมนัBนในที(สุด การจาํกดัสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลในสังคมจึงจาํเป็นตอ้งเกิดขึBนเพื(อคุม้ครองสังคมและคุม้ครองเสรีภาพของทุกๆ คน
ในสังคมนัBน โดยเป็นหน้าที(ของรัฐที(จะตอ้งดาํเนินการเพื(อคุม้ครองสังคมโดยการตรากฎหมาย 
เพื(อจาํกดัสิทธิเสรีภาพบางส่วน และกฎหมายนัBนจะตอ้งเป็นกฎหมายที(ตราขึBนมาจากองคก์รที(เป็น

                                      

 68  บวรศกัดิ+   อุวรรณโณ.  (2538).  กฎหมายมหาชน เล่ม 3 ที�มาและนิตวิธีิ.  หนา้ 350. 
 69  เกรียงไกร  เจริญธนาวฒัน์.  (2539).  หลกักฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ.  หนา้ 31-35. 
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ตวัแทนของประชาชนตามครรลองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ( งก็คือ ฝ่ายนิติบญัญติั  
อยา่งไรก็ตาม ในการจาํกดัสิทธิเสรีภาพเพื(อคุม้ครองสังคมให้มีความสงบสุขนัBน รัฐไม่สามารถที(จะ
จาํกดัสิทธิเสรีภาพไวไ้ดท้ัBงหมด โดยรัฐจะตอ้งจดัระเบียบการใช้เสรีภาพของบุคคล และเสรีภาพ
บางอยา่งอาจถูกจาํกดัโดยเด็ดขาดดว้ยเหตุผลเพื(อคุม้ครององคก์รรัฐ เพื(อคุม้ครองความสงบเรียบร้อย
ของสังคมและศีลธรรมอนัดีของประชาชน  นอกจากนีB  การใช้เสรีภาพของบุคคลหนึ( งอาจจะ
กระทบหรือขดักบัการใชเ้สรีภาพของอีกบุคคลหนึ( งได ้ จึงเป็นหนา้ที(ของรัฐที(จะตอ้งเขา้มาแกไ้ข
การขดักันของการใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าว โดยสิทธิเสรีภาพบางประเภทที(รัฐไม่สามารถตรา
กฎหมายมาจาํกดัได้เลยเป็นสิทธิเสรีภาพที(ได้รับการรับรองไวอ้ย่างสัมบูรณ์ (Absolute) เช่น 
เสรีภาพในการนบัถือศาสนา เสรีภาพทางดา้นมโนธรรมและความคิด ส่วนสิทธิเสรีภาพที(รัฐอาจ
จาํกดัเพื(อความเหมาะสมตามภาวะของสังคมเพื(อคุม้ครองสังคมโดยการจาํกดัเสรีภาพของคนบาง
กลุ่มเรียกวา่ สิทธิเสรีภาพที(ไดรั้บการรับรองอยา่งสัมพทัธ์ (Relative Limitation) เช่น เมื(อเกิดภาวะ
วกิฤตในบา้นเมืองจึงจาํกดัสิทธิในการเดินทาง เป็นตน้ 

2)  การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพจากการละเมิดของรัฐ 
แมว้่ารัฐจะสามารถตรากฎหมายมาจาํกดัการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ก็ตาม 

แต่รัฐจะต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพที(กฎหมายรับรองและคุ้มครองประชาชนด้วย ซึ( งอาจแยก
พิจารณาการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพจากการละเมิดของรัฐ เจา้หนา้ที(ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ ไดด้งันีB  

(1)  สิทธิเสรีภาพที(รัฐธรรมนูญกาํหนดไวว้า่ รัฐไม่สามารถตรากฎหมายออกมาจาํกดั
ไดเ้ลย เป็นเสรีภาพที(มีการรับรองไวอ้ย่างสัมบูรณ์ และหากรัฐตรากฎหมายมาจาํกดัสิทธิเสรีภาพ 
ที( มีการรับรองอย่างสัมบูรณ์ดังกล่าวก็เท่ากับว่ากฎหมายนัB นขัดต่อรัฐธรรมนูญ มีผลทําให ้
ไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้

(2)  การจาํกดัสิทธิเสรีภาพนัBนจะตอ้งกระทาํโดยการตราเป็นกฎหมายซึ( งมีที(มา 
จากเจตนารมณ์ร่วมกนัของประชาชนซึ( งก็คือ ฝ่ายนิติบญัญติัหรือรัฐสภาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยรัฐตอ้งตรากฎหมายออกมาในรูปของพระราชบญัญติั มิเช่นนัBน รัฐหรือเจา้หนา้ที(
ของรัฐก็ไม่สามารถกระทาํการได ้เช่น การเวนคืนอสังหาริมทรัพยข์องประชาชนซึ( งเป็นการลิดรอน
สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจและทางกรรมสิทธิ+  รัฐจะสามารถกระทําได้โดยการตราเป็น
พระราชบญัญติัเพื(อเวนคืนทรัพยสิ์นนัBน 

(3)  ในกรณีที(มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน รัฐตอ้งจดัให้มีองคก์รของรัฐ
ทาํหน้าที(คุม้ครองประชาชนที(ถูกทาํละเมิด เช่น ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา ศาลยุติธรรม หรือ
ศาลปกครอง และหากฝ่ายนิติบญัญติัตรากฎหมายมาจาํกดัสิทธิเสรีภาพและขดัต่อรัฐธรรมนูญแลว้ 
รัฐตอ้งมีองคก์รชีBขาดในเรื(องดงักล่าว เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ  
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3)  การคุม้ครองเสรีภาพจากการละเมิดของบุคคลอื(น 
การกระทาํหนา้ที(ดงักล่าวของรัฐเป็นไปเพื(อการปกป้องคุม้ครองคนทุกคนในสังคมนัBน

ให้มีความสงบสุข และตอ้งมีการกาํหนดโทษไว ้เพื(อรองรับกรณีมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพเกิดขึBน 
ทัBงทางแพง่และทางอาญา 

4)  การกาํหนดหนา้ที(แก่รัฐที(เกี(ยวเนื(องกบัเสรีภาพใหม่ๆ 
การที(รัฐให้สิทธิเสรีภาพและคุม้ครองแก่ประชาชนแลว้ รัฐยอ่มมีพนัธะหรือหนา้ที(

กระทาํการด้วย เช่น รัฐให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการเลือกตัBง รัฐก็มีหน้าที(ในการจดัการ 
การเลือกตัBง อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนผูม้าเลือกตัBง เสรีภาพในการศึกษาก่อให้เกิดหนา้ที( 
แก่รัฐในการจดัการการศึกษา เป็นตน้ 

2.4.1  หลกัการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยบญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชนไว้
โดยอาจแบ่งแยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท70 คือ 
 1)  สิทธิและเสรีภาพแบบสมบูรณ์ หรือ absolute rights or liberties เป็นการบญัญติั
รับรองสิทธิและเสรีภาพไวโ้ดยไม่มีเงื(อนไขหรือขอ้จาํกดัใดๆ รัฐไม่สามารถออกกฎหมายหรือ
กฎเกณฑม์าจาํกดัการใชสิ้ทธิเสรีภาพเหล่านัBนได ้เช่น เสรีภาพในการนบัถือศาสนา 
 2)  สิทธิและเสรีภาพแบบสัมพัทธ์ หรือ relative rights or liberties เป็นสิทธิและ
เสรีภาพที(เปิดโอกาสให้รัฐสามารถจาํกดัหรือควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพนัBนในภายหลงัได ้หาก
ปรากฏซึ(งความจาํเป็นเพื(อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ เช่น เพื(อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชน
ในการที(จะใช้ทางสาธารณะ หรือเพื(อป้องกนัการนาํไปสู่เหตุการณ์อนัวุ่นวายหรือเกิดจลาจลขึBน 
ในประเทศ เป็นต้น แต่จะต้องกระทําโดยการตรากฎหมายที(ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา  
ซึ( งโดยมากก็จะออกมาในรูปของพระราชบญัญติัหรือรัฐบญัญติัแลว้แต่กรณี  
 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการรับรองสิทธิเสรีภาพแบบสมบูรณ์หรือการรับรองแบบ
สัมพทัธ์ย่อมตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ที(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสรีภาพของบุคคลอื(นหรือเป็น
ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดีของสังคม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ได้บญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในส่วนที( 1 ซึ( งเป็นบททั(วไป 
โดยกาํหนดและวางหลกัการเกี(ยวกบัขอบเขตของการใชสิ้ทธิและเสรีภาพไวใ้นมาตรา 28 วรรคแรกวา่ 
“บุคคลย่อมอา้งศกัดิ+ ศรีความเป็นมนุษย ์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าที(ไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื(น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน”  
ซึ( งแยกพิจารณาไดด้งันีB  

                                      

 70  แหล่งเดิม.  หนา้ 133 - 137. 
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 1)  ต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื�น 
การใช้สิทธิและเสรีภาพของตนต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื(น  

เป็นหลกัการทั(วไปในการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลหนึ( งที(จะก้าวล่วงเขา้ไปในขอบเขตหรือ
กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของอีกบุคคลหนึ( งไม่ได ้ เพราะแต่ละบุคคลย่อมมีขอบเขตสิทธิ
และเสรีภาพของตน และอาจจะใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนได ้ตราบเท่าที(การใช้สิทธิและเสรีภาพ
นัBนมิไดไ้ปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื(น ตวัอย่างเช่น มาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญติัว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวธุ สิ(งที(รัฐธรรมนูญมุ่งคุม้ครองคือ การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ คือตอ้งเป็น
การชุมนุมที(ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย หรือตอ้งไม่เป็นการยุยงก่อให้เกิดความวุน่วายขึBนในสังคม  
ดงันัBน หากมีการชุมนุมเกิดขึBนและมีลกัษณะเป็นการก่อความวุ่นวายขึBนในสังคม กรณีย่อมไม่อยู ่
ในขอบเขตของการชุมนุมโดยสงบที(จะไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญแต่อยา่งใด เช่น มีการ
ชุมนุมเรียกร้องโดยมีการปิดถนนสาธารณะเป็นเหตุให้บุคคลอื(นไม่สามารถใช้ถนนสายนัB น 
เป็นเส้นทางเพื(อจะเดินทางได ้ หรือมีการใช้เครื(องขยายเสียงรบกวนประชาชนที(อาศยัอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง ถือเป็นการชุมนุมโดยไม่สงบ เพราะมีการปิดถนนสาธารณะ เป็นการก่อให้เกิดความ
วุ่นวาย เนื(องจากประชาชนทั(วไปไม่สามารถที(จะใช้เส้นทางนัBนได้ และยงัเป็นการกระทบต่อ
เสรีภาพในการเดินทางของบุคคลอื(นซึ( งเป็นเสรีภาพที(รัฐธรรมนูญรับรองไวด้้วยเช่นกนั  ดงันัBน 
เสรีภาพในการชุมนุมจึงไม่ไดเ้หนือกว่าเสรีภาพดา้นอื(นเลย และการใช้เครื(องขยายเสียงที(มีเสียงดงั
รบกวนบุคคลอื(นที(อยู่บริเวณใกล้เคียงยงัถือเป็นการกระทาํที(เกินขอบเขตของการใช้สิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพที(เป็นการรบกวนการอยู่อาศยัและ
ครอบครองเคหสถานโดยปกติสุขตามมาตรา 33 เป็นการรบกวนความเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลอื(น
ตามมาตรา 35 กรณีเหล่านีBลว้นแต่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื(นที(รัฐธรรมนูญบญัญติั
รับรองไวท้ัBงสิBน 
 2)  ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ 

การใชสิ้ทธิและเสรีภาพตอ้งไม่เป็นปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญ เนื(องจากรัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศอนัเกิดจากเจตจาํนงของประชาชนร่วมกนั  ดงันัBน การใชสิ้ทธิและ
เสรีภาพของบุคคลจึงตอ้งกระทาํโดยไม่เป็นไปในลกัษณะที(เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ โดยคาํว่า 
“ปฏิปักษ์” หมายถึง ฝ่ายตรงกันข้าม, ข้าศึก, ศตัรู71  ดังนัBน ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญจึงหมายถึง 
การกระทาํที(มีลกัษณะเป็นฝ่ายตรงขา้มหรือไม่สอดคลอ้งกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ซึ( งการใช้สิทธิและเสรีภาพที(จะเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญนัBน 

                                      

 71  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
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เป็นการกระทาํที(มีความมุ่งหมายในอนัที(จะทาํให้รัฐธรรมนูญทัB งฉบับหรือส่วนใดส่วนหนึ( งของ
รัฐธรรมนูญนัBนไม่มีผลใช้บงัคับ หรือเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื(อทาํให้มีการเปลี(ยนแปลง 
สิ( งอนัเป็นหลกัการพืBนฐานของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ตอ้งไม่ใช้ไปในทางเพื(อให้มีการเปลี(ยนแปลง 
รูปของรัฐ หรือเพื(อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญหรือเพื(อให้ได้มาซึ( งอาํนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ( งมิได้เป็นไปตาม
วิถีทางที(บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ หรือตอ้งไม่ใช้ไปเพื(อล้มล้างตวัรัฐธรรมนูญหรือเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ แต่มิไดห้มายความวา่ จะใช้ไปในทางแกไ้ขปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้ถูกตอ้งขึBนหรือดีขึBน
ตามเจตนารมณ์หรือตามหลกัการพืBนฐานดงักล่าวไม่ได ้ 
 3)  ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

การใชสิ้ทธิและเสรีภาพของบุคคลตอ้งใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนภายใตข้อ้จาํกดั
ของศีลธรรมอนัดีของประชาชน คาํว่า “ศีลธรรมอนัดีของประชาชน” เป็นทศันะในดา้นจริยธรรมของ
มหาชนในสังคม ซึ( งอาจมีความหมายแตกต่างกนัสําหรับแต่ละสังคมและเปลี(ยนแปลงไปตามกาลสมยั 
และย่อมขึBนอยู่กบัความรู้สึกร่วมกนัของบุคคลในสังคมหนึ( งๆ ต่อเรื(องนัBน โดยทั(วไปมกัเป็นเรื(อง
กิจการเกี(ยวกบัศาสนา ความเชื(อถือหรือวฒันธรรมประเพณีของแต่ละสังคมหรือความสัมพนัธ์ทาง
เพศระหว่างหญิงชาย การกาํหนดขอบเขตในการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนวา่ ตอ้งไม่ขดัต่อ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน เป็นการบญัญติัเพื(อคุม้ครองประโยชน์ส่วนรวมของสังคม เพื(อรักษา
ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขของสังคมโดยรวม การใช้สิทธิและเสรีภาพที(ขดัต่อศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน72 เช่น การที(บุคคลใดบุคคลหนึ( งได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื(อง
ลามกอนาจารหรือเรื( องทางเพศอนัไม่ใช่เรื( องในทางวิชาการโดยมีความมุ่งหมายเพื(อให้สังคม 
เห็นดว้ยกบัการมีเพศสัมพนัธ์รวมกลุ่ม และไม่ตอ้งคาํนึงถึงคู่สามีภรรยาที(ชอบดว้ยกฎหมาย การใช้
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเช่นนีB ย่อมเป็นการขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน เพราะ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์รวมกลุ่มนัBนไม่สอดคล้องกับศีลธรรมอนัดีของประชาชนอนัเป็น
พืBนฐานสําคญัของจารีตประเพณีของสังคมไทย การแสดงความคิดเห็นดงักล่าวจึงถือว่าเป็นการ
ละเมิดต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

ดงันัBน แมว้า่สิทธิและเสรีภาพจะเป็นสิทธิตามกฎหมายธรรมชาติที(ติดตวัมาตัBงแต่เกิด
ไม่อาจที(จะโอนแก่กนัได ้แต่ในการใช้สิทธิเสรีภาพที(มีอยูน่ัBน ก็ไม่ไดห้มายความว่าจะสามารถใช้
โดยไร้ขอบเขตจาํกดั ตราบใดที(ยงัคงมีสังคม มีรัฐ มีกติกา การใชสิ้ทธิและเสรีภาพก็จะตอ้งเป็นไป
ตามที(กฎหมายรับรองคุ้มครองไว ้ และเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพภายในขอบเขตตามที(

                                      

 72  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2542).  สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : หลักพื:นฐาน
ของสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ=ศรีความเป็นมนุษย์.  หนา้ 59. 
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รัฐธรรมนูญกาํหนด ซึ( งรัฐธรรมนูญไดก้าํหนดขอบเขตการใชสิ้ทธิและเสรีภาพวา่จะตอ้งไม่ละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื(น ตอ้งไม่เป็นปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญ และตอ้งไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน ซึ( งหากมีการใชสิ้ทธิและเสรีภาพที(ไม่เป็นไปตามหลกัการดงักล่าว ยอ่มถือไม่ไดว้า่
เป็นการใชสิ้ทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนีB  สิทธิและเสรีภาพยงัมีความสัมพนัธ์กับองค์กรที(ใช้อาํนาจรัฐตามที(
มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บญัญติัวา่ “สิทธิและเสรีภาพ 
ที(รัฐธรรมนีB รับรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปริยาย หรือโดยคาํวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมไดรั้บ
ความคุม้ครอง และผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัBงองคก์รตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงาน
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมาย และการตีความกฎหมายทัBงปวง” ซึ( งสรุปไดว้า่ 
องค์กรที(ใช้อาํนาจของรัฐทัBงหลายไม่ว่าจะเป็น องค์กรนิติบญัญติั องค์กรบริหาร องค์กรตุลาการ 
รวมทัBงองคก์รอื(นของรัฐยอ่มมีความผกูพนักบัสิทธิและเสรีภาพทัBงสิBน  

2.4.2  หลกัการจํากดัสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที( รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรอง 
และคุม้ครองไวน้ัBน จะตอ้งเป็นไปตามที(รัฐธรรมนูญกาํหนดไวเ้ช่นกนั โดยมาตรา 29 วรรคแรก 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัวา่ “การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที(รัฐธรรมนูญรับรองไว ้จะกระทาํมิได้ เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื(อการที(รัฐธรรมนูญนีB กําหนดไวแ้ละเท่าที(จาํเป็น และจะกระทบกระเทือน
สาระสําคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนัBนมิได”้ จะเห็นไดว้า่ การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จะตอ้งกระทาํโดยกฎหมายซึ( งเป็นบทบญัญติัที(ตราขึBนจากตวัแทนของประชาชนที(จะตอ้งถูกจาํกดั
สิทธิเสรีภาพ เท่ากบัเป็นการตกลงยอมจาํกดัสิทธิเสรีภาพของตนโดยผา่นบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
ซึ( งการตรากฎหมายจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนัBน องค์กรนิติบญัญติัจะตอ้งดาํเนินการให้
สอดคลอ้งกบัเงื(อนไขตามที(รัฐธรรมนูญใหอ้าํนาจไว ้ดงันีB 73 

1)  หลกัความพอสมควรแก่เหตุ 
รัฐธรรมนูญกาํหนดให้การตรากฎหมายเพื(อจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนัBน

ต้องกระทาํเท่าที(จาํเป็น ซึ( งแสดงให้เห็นถึงพืBนฐานของหลักนิติรัฐและการยอมรับหลักความ
พอสมควรแก่เหตุซึ( งเป็นหลกัการยอ่ยประการหนึ( งของหลกันิติรัฐ โดยเป็นการจาํกดัการใชอ้าํนาจ
ของรัฐไม่ให้เป็นไปโดยอาํเภอใจ ถือเป็นหลกัรัฐธรรมนูญทั(วไปที(มีค่าบงัคบัเท่ากบับทบญัญติัอื(น
                                      

 73  วรเจตน์  ภาคีรัตน์.  (2543, มิถุนายน).  “เงื(อนไขการตรากฎหมายจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน : “มาตร” ในการควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย”.  วารสารนิติศาสตร์,  
30 , 7.  หนา้ 89. 
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แห่งรัฐธรรมนูญ  ดงันัBน องค์กรนิติบญัญติัซึ( งใช้อาํนาจรัฐในการตรากฎหมายที(อาจมีผลกระทบ 
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้นัBนย่อมตอ้งกระทาํให้สอดคล้องกบัหลกัความพอสมควร 
แก่เหตุดว้ย 
 2)  หลกัการคุ้มครองสารัตถะแห่งสิทธิและเสรีภาพ 

องค์กรนิติบญัญติัที(ใช้อาํนาจตรากฎหมายที(มีผลเป็นการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลไม่อาจตรากฎหมายให้กระทบกระเทือนแก่นหรือสารัตถะของสิทธิและเสรีภาพได ้ 
มิเช่นนัB นย่อมมีผลทาํให้กฎหมายนัB นขดัต่อรัฐธรรมนูญใช้บงัคบัไม่ได้ ซึ( งการพิจารณาถึงการ
กระทบกระเทือนสารัตถะแห่งสิทธิและเสรีภาพจะต้องพิจารณาเป็นรายสิทธิและเสรีภาพไป  
ไม่สามารถที(จะกําหนดไว้อย่างแน่นอนได้ โดยจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของสิทธิเสรีภาพ 
ประกอบกบัระดบัความเคร่งครัดของกฎหมายที(จาํกดัสิทธิและเสรีภาพนัBนดว้ย 
 3)  หลกัการมีผลใช้บังคับเป็นการทั�วไปของกฎหมาย 

มาตรา 29 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ได้บญัญติัเรียกร้องให้การตรากฎหมายที(มีผลเป็นการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพนัBนจะตอ้งมีผลใช้
บงัคบัเป็นการทั(วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณีใดกรณีหนึ(งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ( ง
เป็นการเฉพาะเจาะจง ดว้ยเหตุผลของหลกัการแบ่งแยกอาํนาจ และการเลือกปฏิบติัเกี(ยวกบัสิทธิ
และเสรีภาพ เพื(อคุม้ครองมิให้ฝ่ายนิติบญัญติัใช้อาํนาจออกคาํสั(งทางปกครองในรูปของกฎหมาย 
ซึ( งถือเป็นการล่วงลํB าอาํนาจหน้าที(ของฝ่ายบริหาร เพราะกฎหมายและคาํสั(งทางปกครองต่างเป็น
การกระทาํของรัฐที(อาจมีผลกระทบต่อสิทธิหนา้ที(ของประชาชนในรัฐ หากแต่กฎหมายเป็นการใช้
อาํนาจของฝ่ายนิติบญัญติัโดยมุ่งใชบ้งัคบัเป็นการทั(วไปกบับุคคลทุกคน ส่วนคาํสั(งทางปกครองนัBน
เป็นเครื(องมือหลกัของฝ่ายปกครองหรือฝ่ายบริหารที(ใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมทางปกครองซึ( งมีผล
ใช้บงัคบักบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ( งเป็นการเฉพาะ  ดังนัBน หลักการให้กฎหมายมีผลบงัคบั 
เป็นการทั(วไป ย่อมเป็นการคุม้ครองมิให้รัฐเลือกปฏิบติัโดยการตรากฎหมายขึBนใชบ้งัคบัเฉพาะกรณี
หรือเฉพาะบุคคล เพื(อให้มีความเท่าเทียมกนัในผลทางกฎหมาย สอดคลอ้งกบัหลกัความเสมอภาค
ตามที(รัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองไวเ้ช่นกนั หากมีการตรากฎหมายที(เป็นการขดักบัหลกัการดงักล่าว
ยอ่มถือวา่ขดัต่อรัฐธรรมนูญใชบ้งัคบัมิได ้ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที(องคก์รนิติบญัญติัตรากฎหมาย 
ที(จาํกดัสิทธิและเสรีภาพ แต่เป็นการบญัญติัครอบคลุมถึงขอ้เท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ( งและให้มีผล
บงัคบักบัขอ้เท็จจริงลกัษณะอย่างเดียวกนัที(อาจเกิดขึBนในอนาคตและใช้บงัคบักบับุคคลไม่จาํกัด
จาํนวนโดยมิได้บงัคบัให้มีผลเฉพาะข้อเท็จจริงที( เกิดขึB นในปัจจุบัน ย่อมไม่ถือเป็นการขัดต่อ
หลกัการหา้มตรากฎหมายใชบ้งัคบัเฉพาะกรณี 
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 4)  หลกัการอ้างบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญที�ให้อาํนาจในการตรากฎหมาย 
มาตรา 29 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

บญัญติัให้ตอ้งระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญที(ให้อาํนาจในการตรากฎหมายที(จาํกดัสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลดว้ย ถือเป็นเงื(อนไขในทางรูปแบบของการตรากฎหมายในการจาํกดัสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล74 หากมิได้กล่าวอา้งบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญที(ให้อาํนาจในการกระทาํการ 
ยอ่มทาํให้เกิดปัญหาความชอบดว้ยบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญซึ( งอาจมีผลให้กฎหมายนัBนขดัหรือ
แยง้ต่อรัฐธรรมนูญและทาํให้กฎหมายนัBนใช้บงัคบัไม่ได ้เป็นการจาํกดัอาํนาจของฝ่ายนิติบญัญติั 
ในการออกกฎหมายที(จาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหก้ระทาํไดเ้ท่าที(รัฐธรรมนูญให้อาํนาจ
ไว้เท่านัB น  อย่างไรก็ตาม หลักการดังกล่าวนีB ใช้บังคับเฉพาะกับกฎหมายที(ตราขึB นภายหลัง 
ที( รัฐธรรมนูญฉบับนีB ใช้บังคับเท่านัB น ไม่อาจใช้บังคับกับกฎหมายที(จ ํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนที(ตราขึBนก่อนที(รัฐธรรมนูญฉบบันีB มีผลใช้บงัคบั เพราะมิเช่นนัBนจะทาํให้กฎหมาย 
ที(ใชบ้งัคบัอยูด่งักล่าวมีผลขดัต่อรัฐธรรมนูญทนัที 
 
2.5  สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม   

2.5.1  แนวคิดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศ 
หลกักฎหมายระหว่างประเทศไดมี้การบญัญติัรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 

(Freedom of Assembly) ไว ้ดงันีB  
1)  ปฎิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 (The Universal 

Declaration of Human Right 1948) (UDHR) มาตรา 20 (1) บญัญติัว่า บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพ
แห่งการชุมนุมและการสมาคมโดยสงบ75  

2)  กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 
(International Covenant on civil and Political Right 1966) (ICCPR) ขอ้ 21 บญัญติัวา่ สิทธิในการ
ชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง การจาํกดัการใช้สิทธินีB จะกระทาํมิได้ นอกจากจะกาํหนด 
โดยกฎหมายและเพียงเท่าที(จาํเป็นสําหรับสังคมประชาธิปไตย เพื(อประโยชน์แห่งความมั(นคงของ
ชาติหรือความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยของสังคม การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของ
ประชาชน หรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื(น76  

                                      

 74  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 176 - 181. 

 75  The Universal Declaration of Human Right 1948, Article 20. 
 76  International Covenant on civil and Political Right 1966, Article 21. 
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3)  European convention on Human Rights (ECHR) มาตรา 11 บญัญติัวา่ เสรีภาพในการ
ชุมนุมและการสมาคมรวมถึงการเขา้ร่วมในเขตการคา้จะถูกจาํกดัมิได้  ทัBงนีB  นอกจากกฎหมาย 
จะบญัญติัไว ้และเพียงเท่าที(จาํเป็นสาํหรับสังคมประชาธิปไตย77 

4) American convention on Human Rights มาตรา 15 บญัญติัว่า “เสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ย่อมไดรั้บการคุม้ครอง การจาํกดัการใช้สิทธินีB จะกระทาํมิได ้
นอกจากจะกาํหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที(จาํเป็นสําหรับสังคมประชาธิปไตย เพื(อประโยชน์
แห่งความมั(นคงของชาติหรือความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยของสังคม  
การสาธารณสุข หรือศีลธรรม หรือสิทธิเสรีภาพอื(น ๆ”78 

จะเห็นได้ว่า หลกักฎหมายระหว่างประเทศได้มีการบญัญติัรับรองเกี(ยวกบัเสรีภาพ 
ในการชุมนุมไว ้และไดก้าํหนดเกี(ยวกบัขอ้จาํกดัของเสรีภาพดงักล่าวไวด้ว้ย  ทัBงนีB  ในกรณีที(กาํหนด
โดยกฎหมายและเพียงเท่าที(จาํเป็นสําหรับสังคมประชาธิปไตย เพื(อประโยชน์แห่งความมั(นคง 
ของชาติหรือความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยของสังคม การสาธารณสุข หรือศีลธรรม
ของประชาชน หรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื(น 

2.5.2  แนวคิดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบตามหลกักฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 การปกครองแบบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองตนเองของผู ้อยู่ภายใต ้
การปกครอง หรือการมีรัฐบาลซึ( งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญมาจากประชาชนหรือโดยความ
ยินยอมของประชาชน79 การปกครองซึ( งประชาชนเป็นทัBงผูป้กครองและผูถู้กปกครองจึงต้อง 
มีแนวคิดของสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค หลกัการประชาธิปไตยจึงตอ้งยอมรับความเป็น
อนัหนึ(งอนัเดียวกนับนความขดัแยง้ตอ้งมีการรับฟังเสียงขา้งมากและเสียงขา้งนอ้ย การยอมรับฟัง
ความคิดเห็นทางการเมืองตอ้งใหห้ลกัประกนัในการแสดงสิทธิเสรีภาพ โดยให้สิทธิเสรีภาพในการ
แสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
เสรีภาพในการรวมตวัเป็นองค์กร อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั80 สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ในการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงเป็นสิ(งที(มีความสําคญัอย่างยิ(งซึ( งรัฐตอ้งจดัให้มีขึBนและตอ้ง
ใหค้วามคุม้ครอง  ดว้ยเหตุนีB  จึงทาํใหก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความแตกต่างจากการ
ปกครองในระบอบอื(น  

                                      

 77  European convention on Human Rights, Article 11. 
 78  American convention on Human Rights, Article 15. 
 79  ปริญญา  เทวนฤมิตรกลุ.  (2544).  สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540. 
 80  ปรีชา  หงส์ไกรเลิศ.  (2523).  สิทธิและหน้าที�พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย : แนวทางประชาธิปไตย.
หนา้ 13 – 15. 
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 อย่างไรก็ตาม แมว้่ารัฐธรรมนูญจะได้วางรากฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้
เพื(อความย ั(งยืนของประชาธิปไตยก็ตาม แต่ยงัปรากฏเงื(อนไขอีกหลายประการที(อาจส่งผลกระทบ
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนได ้ดงันีB 81 

1)  วิธีการที(จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื( องต่างๆ เป็นเรื(องที(รัฐธรรมนูญไม่ได้
กาํหนดไว ้จึงเป็นหน้าที(ของกฎหมายที(จะกาํหนดวิธีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมดงักล่าว ซึ( งหาก
เป็นวธีิการที(ไม่เหมาะสมอาจนาํมาซึ( งความขดัแยง้และความรุนแรงอยา่งคาดไม่ถึง 

2)  ทัศนคติของบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชน โดยภาครัฐจะต้องเห็นว่าการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื(องที(ตอ้งส่งเสริมเพื(อประโยชน์ในการไดข้อ้มูล ขอ้เท็จจริง และความ
คิดเห็นที(หลากหลาย และยงัเป็นการช่วยป้องกนัปัญหาและความขดัแยง้ที(อาจเกิดขึBนได้ ส่วนภาค
ประชาชนก็ต้องมีความเข้าใจในข้อจํากัดต่างๆ ของภาครัฐซึ( งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจถึง
ความสําคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทัBงพึงตระหนกัถึงสิทธิและหน้าที(ของตนที(ตอ้ง
เคารพสิทธิของผูอื้(นและเคารพกฎหมาย 

3)  องคก์รภาคประชาชน สังคม มีความเขม้แข็งจึงจะทาํให้การมีส่วนร่วมของประชาชน
บรรลุผลสาํเร็จ 

4)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองยอ่มเป็นไปเพื(อให้เกิดความสมดุลในการ
กําหนดนโยบาย โดยต้องยอมรับว่าการกดดันหรือต่อรองผ่านการมีส่วนร่วมนีB ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์อยา่งแทจ้ริง ทัBงยงันาํมาซึ( งความขดัแยง้และความรุนแรงในที(สุด 

5)  การมีส่วนร่วมอาจมาจากหลายฝ่ายที( มีผลประโยชน์ที(แตกต่างกัน  ดังนัB น  
การบริหารจดัการเพื(อหลีกเลี(ยงขอ้ขดัแยง้ยอ่มเป็นสิ(งจาํเป็นเพื(อใหส้ามารถตกลงกนัไดโ้ดยสันติวธีิ 

จะเห็นไดว้า่ เงื(อนไขดงักล่าวอาจนาํมาซึ( งความสําเร็จในการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างแทจ้ริง หรืออาจนาํมาซึ( งความขดัแยง้และความรุนแรงไดห้ากไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ย่าง
เหมาะสม จึงมีความจาํเป็นที(ต้องตระหนักถึงเงื(อนไขดงักล่าว  ทัBงนีB  เพื(อให้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นไปอยา่งเป็นธรรมอนัจะนาํไปสู่ความย ั(งยนืของประชาธิปไตยต่อไป 

แนวความคิดพืBนฐานเกี(ยวกับหลักประกันสิทธิเสรีภาพขัBนพืBนฐานของประชาชน 
ในรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดลทัธิรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) ซึ( งประกอบดว้ยแนวคิดอนัเป็น
พืBนฐาน 3 ประการ ไดแ้ก่ ปรัชญาสัญญาประชาคม (social contract theory) ปรัชญาการแบ่งแยก
อํานาจ (separation of powers) และปรัชญาว่าด้วยการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติรัฐ  

                                      

 81  สาํนกัวิจยัและพฒันาสถาบนัพระปกเกลา้.  (2544).  การมีส่วนร่วมของประชาชน ความยั�งยืนของ
ประชาธิปไตย. 
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(the rule of law)82  ดังนัBน รัฐธรรมนูญจึงต้องมีบทบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพขัBนพืBนฐานของ
ประชาชน โดยรัฐจะตอ้งเคารพและให้การคุม้ครองต่อสิทธิเสรีภาพขัBนพืBนฐานนัBนมิให้ถูกล่วงละเมิด 
การที(รัฐจะล่วงลํBาต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได ้จะตอ้งเป็นกรณีที(มีกฎหมายบญัญติัให้อาํนาจ
ไวโ้ดยชดัแจง้ ซึ( งสิทธิเสรีภาพของประชาชนที(รัฐรับรองและคุม้ครองไวใ้นรัฐธรรมนูญนัBนอาจแยก
ไดเ้ป็น 3 ประเภท83 คือ 

1)  สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยแท้ อนัได้แก่ สิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกาย สิทธิ
เสรีภาพในเคหสถาน สิทธิเสรีภาพในการติดต่อสื(อสาร สิทธิเสรีภาพในการเดินทาง สิทธิเสรีภาพ
ในการเลือกถิ(นที(อยู ่และสิทธิเสรีภาพในครอบครัว 

2)  สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
สิทธิเสรีภาพในการมีและครอบครองทรัพยสิ์น สิทธิเสรีภาพในการเขา้ทาํสัญญา 

3)  สิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมกบัรัฐ อนัได้แก่ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม สมาคม ชมรม หรือ
พรรคการเมืองเพื(อแสดงออกซึ(งความคิดเห็นทางการเมือง 

จากแนวคิดอนัเป็นรากฐานของลทัธิรัฐธรรมนูญนิยม ไดน้าํมาสู่แนวคิดในการจดัทาํ
รัฐธรรมนูญของรัฐสมยัใหม่ที(ประกอบดว้ยกรอบ 3 ประการ คือ 

1)  การรับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
เป็นการนาํสิทธิเสรีภาพที(มีอยู่แลว้ตามธรรมชาติและสิทธิเสรีภาพใหม่ๆ มาบญัญติั

รับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญอยา่งเป็นรูปธรรม อนัจะทาํให้สิทธิและเสรีภาพดงักล่าวสามารถมีผลใชบ้งัคบั
ไดจ้ริงและไดรั้บความคุม้ครองโดยการเยยีวยาจากรัฐในกรณีที(สิทธิและเสรีภาพนัBนถูกล่วงละเมิด 

2)  การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ  
นอกจากแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมจะบญัญติัให้หลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนแลว้ ยงัตอ้งจดัรูปแบบองค์กรทางการเมืองและกลไกบริหารบา้นเมืองให้มีองค์กรทาง
การเมืองที(มีที(มาจากการเลือกตัBงให้สามารถมีแนวนโยบายที(ชดัเจนและมีการบริหารนโยบายได้
อย่างต่อเนื(อง รวมทัBงให้มีองค์กรที(มีวิธีการกาํกบัและถ่วงดุลการทาํหน้าที(และการใช้อาํนาจของ
องคก์รทางการเมืองตามหลกัการแบ่งแยกอาํนาจดว้ย 

 

                                      

 82  บวรศกัดิ+   อุวรรณโณ.  (2535).  “รัฐธรรมนูญไทย : วิเคราะห์โครงสร้างและกลไก”.  รวมบทความ  
80 ปี ศ. ไพโรจน์ ชัยนาม.  หนา้ 98. 
 83  สมยศ  เชืBอไทย และวรพจน์  วิศรุตพิชญ.์  (2527, กนัยายน).  “แนวคิดพืBนฐานเกี(ยวกบัรัฐธรรมนูญ
และประชาธิปไตย”.  วารสารนิตศิาสตร์ธรรมศาสตร์, 14, 3.  หนา้ 56. 
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3)  การเสริมสร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพใหรั้ฐบาล 
การบริหารประเทศจาํเป็นตอ้งอาศยัความเป็นผูน้าํในทางนโยบายของผูบ้ริหาร

ประเทศ เพื(อให้องค์กรบริหารสามารถดาํเนินนโยบายเพื(อบริหารประเทศให้บรรลุผลตามความ 
มุ่งหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดมาตรการที(สามารถทาํให้
องคก์รทางการเมืองฝ่ายบริหารสามารถมีนโยบายและมีความเป็นผูน้าํในการดาํเนินนโยบายนัBนได ้

2.5.3  เสรีภาพอนัเป็นองค์ประกอบพื:นฐานของเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเป็นเสรีภาพที(มีองค์ประกอบพืBนฐานจากเสรีภาพ 

ขัBนพืBนฐานอื(นอีกหลายประการซึ(งมีความสาํคญัเช่นกนั โดยเฉพาะในประเทศที(ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมจะมีการรับรองคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้
อย่างเต็มที(  ซึ( งรวมถึงเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบด้วย โดยเสรีภาพขัB นพืBนฐานอื(นอันเป็น
องคป์ระกอบพืBนฐานของเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ไดแ้ก่  

1)  เสรีภาพในการแสดงออก (freedom of expression) เป็นเสรีภาพที(ครอบคลุมถึงการ
แสดงออกของบุคคลทุกรูปแบบ การชุมนุมโดยสงบจึงเป็นการแสดงออกของกลุ่มชนที(มาชุมนุม
รวมกลุ่มกนั 

2)  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (freedom of opinion) เป็นการแสดงความ
คิดเห็นของบุคคลวา่มีความคิดเห็นอยา่งไร อาจจะเห็นดว้ย สนบัสนุนหรือคดัคา้นในการชุมนุม 

3)  เสรีภาพในการพูด (freedom of speech) การพูดของบุคคลในที(ต่างๆ หรือในที(ชุมนุม
เพื(อแสดงความคิดเห็นของผูพ้ดู ถือเป็นส่วนหนึ(งของเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ  

4)  เสรีภาพในการเดินทาง (freedom of movement) เป็นเสรีภาพอย่างหนึ( ง ซึ( งหาก 
การชุมนุมโดยสงบนัBนมีการเดินทางเคลื(อนยา้ยก็จะเป็นการเดินขบวนซึ( งเป็นเสรีภาพในการชุมนุม 
โดยสงบอีกรูปแบบหนึ(ง 

5)  เสรีภาพในการพิมพ ์(freedom of press) ไม่วา่จะเป็นการพิมพ ์การเขียนแผ่นป้าย
โฆษณา ขอ้ความเรียกร้องต่างๆ ถือเป็นองคป์ระกอบส่วนหนึ(งของเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 

6)  เสรีภาพในการเลือกตัBง (right to vote) เป็นการชุมนุมโดยสงบเพื(อแลกเปลี(ยนความ
คิดเห็นในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตัBง 

2.5.4  รูปแบบของการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
การชุมนุมสาธารณะ (Public assembly) เป็นการชุมนุมของประชาชนในที(สาธารณะ 

เพื(อแสดงออกซึ( งความคิดเห็น หรือแสดงขอ้เรียกร้องอย่างหนึ( งอย่างใดต่อรัฐ ซึ( งแยกพิจารณา 
ไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ดงันีB  
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1)  การชุมนุมอยู่กบัที( (Assembly) เป็นการรวมตวัของประชาชนมาชุมนุมรวมกัน 
เพื(อแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เรียกร้องอยา่งหนึ(งอยา่งใด เป็นการชุมนุมอยูก่บัที(ไม่มีการเคลื(อนยา้ย
หรือเดินทางไปตามที(ต่างๆ และจะตอ้งมีวตัถุประสงคที์(สุจริตไม่ก่อให้เกิดความวุน่วายในบา้นเมือง 
ไม่ขดัต่อหลกัการรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง โดยส่วนใหญ่มกัจะรวมตวักนัในสถานที(
สาธารณะ  

2)  การเดินขบวน (Demonstration) เป็นการชุมนุมของประชาชนที(รวมตัวกันและ
เคลื(อนยา้ยเดินทางไปตามทอ้งถนนหรือไปยงัสถานที(ต่างๆ เพื(อเรียกร้องสิทธิอย่างหนึ( งอย่างใด 
ต่อรัฐ  แต่ทัBงนีB  จะตอ้งไม่ขดัต่อหลกัความสะดวกของประชาชนที(จะใชท้างสาธารณะ   

การชุมนุมทัBงสองรูปแบบต่างมีผลกระทบต่อหลกัการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง ซึ( งเจา้หน้าที(บา้นเมืองจะตอ้งมีวิธีการขัBนตอนในการจดัการให้การชุมนุมแต่ละรูปแบบ
นัBนเป็นไปอย่างเหมาะสม เพื(อมิให้กระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื(น อนัเป็นการคุม้ครอง
สิทธิของทุกฝ่าย 

2.5.5  หลกัการใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ  
รัฐเสรีประชาธิปไตยต่างยอมรับเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองเป็นพืBนฐาน

สําคญัในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ถือเป็นเสรีภาพขัBนพืBนฐานภายใต้บทบญัญติั 
แห่งรัฐธรรมนูญ และเป็นเสรีภาพขัBนพืBนฐานที(สําคญัในการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
ตามรัฐธรรมนูญ เสรีภาพในการชุมนุมถือว่าเป็นสิทธิดัB งเดิมทางการเมืองซึ( งมิได้แสดงให้เห็น 
ถึงเฉพาะแต่เสรีภาพในการแสดงออกซึ( งเสรีภาพส่วนบุคคลเท่านัB น แต่ยงัหมายรวมไปถึง 
การแสดงออกซึ( งอาํนาจอธิปไตยของประชาชน และสิทธิพลเมืองในทางประชาธิปไตยในการ 
เขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง เสรีภาพในการชุมนุมเป็นสิทธิหนึ(งในทางกฎหมาย
มหาชนที(มีลักษณะที(เป็นสิทธิในทางป้องกนั status negativus  ดังนัBน ผูท้รงสิทธิจึงไม่สามารถ 
ใชสิ้ทธินีB เรียกร้องให้รัฐกระทาํการใดๆ ได ้การชุมนุมจึงถือเป็นสิทธิขัBนพืBนฐานที(สําคญัประการหนึ(ง
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย สําหรับประเทศไทยไดรั้บรองเสรีภาพในการชุมนุม 
เป็นสิทธิเสรีภาพประการหนึ( งของชนชาวไทยโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 ได้บญัญติัรับรองเสรีภาพในการชุมนุมไวใ้นหมวด 3มาตรา 63 วรรคแรก ไดก้าํหนดให้บุคคล 
มีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เห็นได้ว่า หลกัในการใช้เสรีภาพในการชุมนุม 
ที(จะไดรั้บการคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญนัBนประกอบดว้ยเงื(อนไขสองประการคือ การชุมนุมโดยสงบ 
และเป็นการชุมนุมโดยปราศจากอาวธุ ซึ( งแยกพิจารณาไดด้งันีB  
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1)  การชุมนุมโดยสงบ 
การชุมนุมโดยสงบหากพิจารณาความหมายตามถ้อยคาํจากพจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 จะพบวา่ คาํวา่ “ชุมนุม” หมายถึง ประชุม หรือรวมกนั คาํวา่ “สงบ” 
หมายความวา่ หยดุนิ(ง, ไม่วุน่วาย เช่น บา้นเมืองสงบปราศจากโจรผูร้้าย  ดงันัBน การชุมนุมโดยสงบ 
จึงมีความหมายตามถอ้ยคาํวา่ การรวมกนัอยา่งสงบไม่วุน่วาย  นอกจากนีB  ไดมี้ผูอ้ธิบายความหมาย
ของเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบไว ้ดงันีB   

Black’s Law Dictionary ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ “เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ” 
(right of assembly) คือ สิทธิที(รัฐธรรมนูญไดรั้บรองในการที(จะให้ประชาชนไดชุ้มนุมและแสดงออก
โดยสงบ ดงัเช่น เรื(องศาสนา การเมือง หรือความไม่พอใจในเรื(องอื(นๆ”84  

ศาสตราจารย์ ดร.หยุด  แสงอุทัย อธิบายวา่ “เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ” หมายถึง 
เสรีภาพที(สําคัญของระบอบประชาธิปไตย เพราะบุคคลจะต้องมาพบปะเพื(อสนทนา แลกเปลี(ยน 
ความคิดเห็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จึงจะสามารถใช้สิทธิเลือกตัBงและสิทธิในทางการเมือง 
ไดถู้กตอ้ง85  

ศาสตราจารย์ไพโรจน์  ชัยนาม ให้ความหมายวา่ “เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ” 
คือ การเข้ามารวมอยู่กันชั(วครัB งคราวของบุคคลหลายคนเพื(อสนทนาหรือโต้เถียงเรื( องใดๆ  
การรวมกนัเช่นนีBจะมีความผดิก็ต่อเมื(อมีความประสงคผ์ดิกฎหมาย86 

ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม ไดอ้ธิบายว่า “เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เป็นส่วน
หนึ( งของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพราะประชาชนจะมาชุมนุมรวมกลุ่มกนัเพื(อแสดง 
ความคิดเห็นในเรื(องต่าง ๆ”87 

การชุมนุมโดยสงบจึงเป็นการรวมตัวกันของบุคคลหลายคนเพื(อแสดงออก  
หรือเพื(อแสดงความคิดเห็น และไม่ก่อใหเ้กิดความวุน่วาย 

2)  การชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ 
คาํวา่ “อาวุธ” มีความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 วา่ 

เครื(องมือที(ใช้ในการทาํร้าย ทาํลาย ป้องกนั ต่อสู้ หรือฆ่า หรือโดยปริยายหมายถึงสิ( งที(มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงเช่นนัBน และมาตรา 1 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญาไดใ้หค้วามหมายนิยามคาํวา่ “อาวุธ” 

                                      

 84  Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary Seventh Edition (West Publishing Co.,P.1325. 
 85  หยดุ  แสงอุทยั.  (2512).  คาํอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2511.  หนา้ 54. 
 86  ไพโรจน์  ชยันาม.  (2495).  คาํอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทยีบ.  หนา้ 461. 
 87  วิษณุ  เครืองาม.  (2524,  พฤศจิกายน).  “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น”.  วารสารนิติศาสตร์,  
4, 11.  หนา้ 570 – 571. 
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วา่ หมายความรวมถึงสิ(งซึ( งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ แต่ซึ( งไดใ้ชห้รือเจตนาจะใชป้ระทุษร้ายร่างกาย
ถึงอนัตรายสาหัสอย่างอาวุธ การชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ จึงหมายถึง การรวมตวัชุมนุมกนัของ
บุคคลโดยไม่มีอาวธุ ทัBงที(เป็นอาวธุโดยสภาพ และโดยสภาพแลว้ไม่เป็นอาวุธแต่ผูชุ้มนุมไดใ้ชห้รือ
เจตนาจะใช้ประทุษร้ายผูอื้(นจนถึงอนัตรายสาหัสอย่างอาวุธ เช่น ไมค้นัธงที(แต่ละอนัเสีB ยมปลาย
แหลมและมีปลายตะปูขนาด 3 นิBวโผล่ออกมา สภาพดงักล่าวอาจใชเ้ป็นอาวธุ88  

จากหลักการดังกล่าวจึงอาจสรุปได้ว่า การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
หมายถึง การรวมตวักนัของบุคคลหลายคนเพื(อแสดงออก หรือเพื(อแสดงความคิดเห็น โดยไม่ก่อให้เกิด
ความวุ่นวาย และไม่มีอาวุธ ทัBงที(เป็นอาวุธโดยสภาพ และโดยสภาพแลว้ไม่เป็นอาวุธแต่ผูชุ้มนุม 
ไดใ้ชห้รือเจตนาจะใชป้ระทุษร้ายผูอื้(นจนถึงอนัตรายสาหสัอยา่งอาวธุ  

2.5.6  หลกัการจํากดัเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ 
แมว้่ารัฐธรรมนูญซึ( งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจะได้บญัญติัรับรองคุ้มครอง

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบซึ(งเป็นสิทธิเสรีภาพขัBนพืBนฐานของประชาชนไวก้็ตาม หากแต่การใช้
สิทธิและเสรีภาพดงักล่าวยอ่มตอ้งมีขอบเขตและอาจถูกจาํกดัลงได ้เพราะการใชเ้สรีภาพอยา่งหนึ(ง
อยา่งเตม็ที(โดยปราศจากขอบเขตยอ่มมีความเป็นไปไดที้(อาจจะส่งผลกระทบต่อเสรีภาพอีกอยา่งหนึ(งได ้
ซึ( งเสรีภาพอย่างอื(นที(รัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัรับรองและคุม้ครองไวก็้มีความสําคญัไม่น้อยไปกว่า
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเช่นกนั  ดงันัBน รัฐธรรมนูญจึงตอ้งบญัญติัขอบเขตหรือขอ้จาํกดัการ
ใชเ้สรีภาพไว ้ซึ( งอาจพิจารณาไดด้งันีB 89 

1)  หลกัความมั(นคงของชาติ  
ข้อจาํกัดเสรีภาพตามหลักความมั(นคงของชาตินีB  แต่เดิมหมายถึงความมั(นคง

ทางการทหารเท่านัBน แต่ปัจจุบนัไดร้วมถึงความมั(นคงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองดว้ย และ
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบย่อมอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัว่าตอ้งไม่ขดัต่อหลกัความมั(นคงแห่งชาติ  
ซึ( งขอ้จาํกดัเสรีภาพที(อา้งหลกัความมั(นคงของชาติ รัฐตอ้งกาํหนดในรูปแบบกฎหมายที(ออกโดยฝ่าย
นิติบญัญติัจะออกมาโดยคาํสั(ง คาํบญัชาของคณะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ(งไม่ได ้ 

2)  หลกัความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง  
กฎหมายที(รัฐออกมาใช้บังคับเพื(อจาํกัดเสรีภาพโดยให้เหตุผลเพื(อความสงบ

เรียบร้อยของบา้นเมือง จะอยูใ่นรูปของกฎหมายอาญา โดยเป็นการให้อาํนาจเจา้หนา้ที(ของรัฐที(จะ
ควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะใหเ้ป็นไปดว้ยความสงบเรียบร้อย  
                                      

 88 โปรดดูเพิ(มเติมในคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 ยกฟ้องคดีท่อก๊าซจะนะ โดย ประชาไทย วนัที( 4 
มีนาคม 2552 สืบคน้จาก www.measwatch.org  วนัที( 25 เมษายน 2554. 
 89  วษิณุ  เครืองาม.  (2530).  กฎหมายรัฐธรรมนูญ.  หนา้ 652. 
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3)  หลกัการคุม้ครองความสะดวกของประชาชนที(จะใชที้(สาธารณะ  
การจาํกดัเสรีภาพตามหลกัการนีB เพื(อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนที(จะใช ้

ที(สาธารณะ กล่าวคือ ตอ้งมิให้การชุมนุมกระทบกระเทือนความสะดวกของประชาชนที(จะใช ้
ที(สาธารณะในระหวา่งการชุมนุม 

4)  หลกัสิทธิของบุคคลอื(น  
ขอ้จาํกดัเสรีภาพเพื(อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื(น คือ การชุมนุมสาธารณะ

ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนอื(นที(ไม่ได้ชุมนุมสาธารณะหรือ
เดินขบวน เช่น ไม่กีดขวางการสัญจรไปมาของประชาชน ไม่ส่งเสียงดงัรบกวนบุคคลอื(น เป็นตน้ 

สําหรับประเทศไทยแมว้า่ไดรั้บรองให้การใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวธุจะไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ และการจาํกดัเสรีภาพดงักล่าวจะกระทาํมิได ้
ก็ตาม แต่ในมาตรา 63 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550  
ได้กาํหนดข้อยกเวน้ที(จะจาํกดัเสรีภาพในการชุมนุมในกรณีที(มีบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะ 
ในการชุมนุมสาธารณะ และเพื(อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนที(จะใชที้(สาธารณะ หรือเพื(อ
รักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที(ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลา 
ที(มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอยัการศึก เห็นไดว้่า การจาํกดัเสรีภาพในการ
ชุมนุมนัB น รัฐธรรมนูญจะจาํกัดเฉพาะการชุมนุมสาธารณะเท่านัB น แต่ไม่ปรากฏว่ามีการให้
ความหมายของการชุมนุมสาธารณะว่ามีลักษณะอย่างไร ซึ( งหากพิจารณาตามถ้อยคําจาก 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คาํว่า “สาธารณะ” หมายถึง ทั(วไป หรือเพื(อ
ประชาชนทั(วไป และเมื(อพิจารณาประกอบกบัคาํว่า “การชุมนุม” แล้ว “การชุมนุมสาธารณะ”  
จึงหมายถึง การรวมตวัชุมนุมกนัของประชาชนทั(วไป  ทัBงนีB  บทบญัญติัแห่งกฎหมายที(จาํกดัเสรีภาพ
ในการชุมนุมสาธารณะนัBนจะตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื(อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนที(จะใช ้
ที(สาธารณะ หรือเพื(อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที(ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม  
หรือในระหว่างเวลาที(มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก ส่วนการชุมนุม 
ที(ไม่เป็นการชุมนุมสาธารณะโดยเป็นการชุมนุมส่วนบุคคลมีการระบุตวัผูเ้ขา้ชุมนุมที(แน่นอน 
รวมถึงการชุมนุมกันตามขนบธรรมประเพณี หรือเพื(อประกอบกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม 
เพื(อการกีฬา กิจกรรมเพื(อการศึกษา ความบนัเทิง หรือการสาธารณกุศลต่าง ๆ ยอ่มไม่ใช่การชุมนุม
ที(จะถูกจาํกดัตามรัฐธรรมนูญ 

1)  เพื�อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที�จะใช้ที�สาธารณะ 
วตัถุประสงค์ประการหนึ( งของบทบญัญติัแห่งกฎหมายที(จาํกัดเสรีภาพในการ

ชุมนุมตามที(รัฐธรรมนูญกาํหนด คือ เพื(อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนที(จะใช้ที(สาธารณะ 
เพราะการชุมนุมสาธารณะเป็นการรวมตวัชุมนุมกนัของประชาชนทั(วไปเพื(อแสดงออกหรือแสดง
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ความคิดเห็นในเรื(องหนึ( งเรื(องใด และธรรมชาติของการรวมกลุ่มกนัของประชาชนเมื(อมีจาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมมากขึBนและต่างกล่าวอา้งวา่เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ บ่อยครัB งทาํให้การใช้
เสรีภาพดงักล่าวกา้วล่วงสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื(น ดงัที(ปรากฏจากเหตุการณ์ชุมนุมที(ผา่นมาหลาย
เหตุการณ์ โดยการชุมนุมเพื(อเรียกร้องหรือเพื(อต่อตา้นในเรื(องใดๆ ที(ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ความขดัแยง้ในทางการเมือง การต่อตา้นคดัคา้นรัฐบาล ขอ้เรียกร้องเกี(ยวกบัปัญหาชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน มกัจะกระทาํในรูปแบบที(สามารถเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาให้ความสนใจและ 
ตอบรับขอ้เรียกร้องนัBน เช่น การรวมกลุ่มกนัปิดเส้นทางการจราจรที(สําคญั การปิดล้อมสถานที(
ราชการ หรือการรวมกลุ่มชุมนุมกนัและแสดงความคิดเห็นในสถานที(สาธารณะต่างๆ และเมื(อ 
ข้อเรียกร้องยงัไม่เป็นผล การรวมกลุ่มชุมนุมจึงมักจะยืดเยืBอเป็นการปักหลักชุมนุมเป็นระยะ
เวลานาน และสถานที(ชุมนุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานที(สาธารณะ ถนนหนทาง ซึ( งประชาชนอื(น 
มีสิทธิและเสรีภาพที(จะใช้สถานที(นัBนได้เช่นกัน สําหรับ “ที(สาธารณะ” ซึ( งประชาชนจะได้รับ 
การคุม้ครองความสะดวกนัBน ปรากฏความหมายตามบทนิยามในกฎหมายเฉพาะบางฉบบั90 ไดแ้ก่ 
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์มจ้ะมิได้ปรากฏนิยามเป็นการเฉพาะแต่ได้มีการอธิบายลกัษณะของ 
สาธารณสมบติัของแผ่นดินไว้91 จากบทบญัญติัดงักล่าวจึงอาจสรุปความหมายของ “ที(สาธารณะ” 

                                      

 90 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
มาตรา 4  ในพระราชบญัญติันีB  
“ที(สาธารณะ” หมายความว่า ที(ซึ( งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเขา้ไปหรือใชเ้ป็นทางสัญจรได ้  

ทัBงนีB  ไม่วา่จะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 4  ในพระราชบญัญติันีB  
“ที(หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที(หรือทางซึ( งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ญัจรได ้
 

91 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
มาตรา 1304  สาธารณสมบัติของแผ่นดินนัB น  รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ( งใช ้

เพื(อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไวเ้พื(อประโยชน์ร่วมกนั เช่น 
(1)  ที( ดินรกร้างว่างเปล่า และที( ดินซึ( งมีผู ้เวนคืนหรือทอดทิBงหรือกลับมาเป็นของแผ่นดิน 

โดยประการอื(น ตามกฎหมายที(ดิน 
(2)  ทรัพยสิ์นสาํหรับพลเมืองใชร่้วมกนั เป็นตน้วา่ที(ชายตลิ(ง ทางนํB า ทางหลวงทะเลสาบ 
(3)  ทรัพยสิ์นใชเ้พื(อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นตน้วา่ป้อม และโรงทหาร สาํนกัราชการ

บา้นเมือง เรือรบ อาวธุยทุธภณัฑ ์
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ไดว้า่ เป็นสถานที(สาํหรับใหป้ระชาชนทั(วไปใชร่้วมกนั  ดงันัBน การชุมนุมสาธารณะในที(สาธารณะ
จึงถูกจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื(อคุ้มครองความสะดวก 
ของประชาชนอื(นที(จะใชที้(สาธารณะนัBนเช่นกนั 

2)  เพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที�ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือ 
ในระหว่างเวลาที�มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอยัการศึก 

วตัถุประสงคใ์นการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นถอ้ยคาํที(ปรากฏอยูใ่นกฎหมายหลาย
ฉบบัแต่ไม่มีการกาํหนดบทนิยามหรือให้ความหมายไวเ้ป็นการเฉพาะ จึงเป็นถ้อยคาํที(มีความหมาย
ค่อนขา้งกวา้ง และเมื(อพิจารณาความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “รักษา” 
หมายถึง ระวงั ดูแล ป้องกนั เยียวยา “สงบ” หมายถึง ระงบั หยุดนิ(ง ไม่วุน่วาย และ “เรียบร้อย” หมายถึง 
สุภาพ เป็นระเบียบ สงบราบคาบ จึงสรุปความหมายไดว้า่ “รักษาความสงบเรียบร้อย” หมายถึง การดูแล
ป้องกนัสังคม บา้นเมือง ให้เป็นระเบียบไม่วุ่นวาย โดยรัฐธรรมนูญไดก้าํหนดให้จาํกดัเสรีภาพในการ
ชุมนุมสาธารณะเพื(อรักษาความสงบเรียบร้อยไวส้าํหรับช่วงเวลาที(มีสถานการณ์พิเศษ ไดแ้ก่  

(1)  ในระหวา่งเวลาที(ประเทศอยูใ่นภาวะสงคราม  
กล่าวคือ มีการต่อสู้กันในทางศึก หรือมีการสู้รบกันด้วยอาวุธระหว่างรัฐ 

โดยมีเจตนาที(จะทาํสงครามกนั 
(2)  ในระหวา่งเวลาที(มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก 

พระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ไดก้าํหนด
ความหมายของ “สถานการณ์ฉุกเฉิน”92 ว่า เป็นสถานการณ์อนักระทบหรืออาจกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภยัต่อความมั(นคงของรัฐหรืออาจทาํให้ประเทศหรือส่วนใด
ส่วนหนึ( งของประเทศตกอยู่ในภาวะคบัขันหรือมีการกระทาํความผิดเกี(ยวกับการก่อการร้าย 
ตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ( งจาํเป็นตอ้งมีมาตรการเร่งด่วนเพื(อรักษาไว้
ซึ( งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบติัตาม
กฎหมาย ความปลอดภยัของประชาชน การดาํรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายจากภยัพิบติัสาธารณะอนัมีมาอยา่งฉุกเฉินและร้ายแรง 

ส่วนการประกาศกฎอยัการศึกนัBน พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พ.ศ. 2457 
กาํหนดให้ประกาศเมื(อเวลามีเหตุอนัจาํเป็นเพื(อรักษาความเรียบร้อยปราศจากภยั ซึ( งจะมาจาก

                                      

 
92 พระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 4. 
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ภายนอกหรือภายในราชอาณาจกัรแล้ว จะได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้กฎอยัการศึก 
ทุกมาตราหรือแต่บางมาตรา หรือขอ้ความส่วนใดส่วนหนึ(งของมาตรา ตลอดจนการกาํหนดเงื(อนไข
แห่งการใชบ้ทบญัญติันัBนบงัคบัในส่วนหนึ(งส่วนใดของราชอาณาจกัรหรือตลอดทั(วราชอาณาจกัร 
และถา้ไดป้ระกาศใชเ้มื(อใด หรือ ณ ที(ใดแลว้ บรรดาขอ้ความในพระราชบญัญติัหรือบทกฎหมายใด ๆ 
ซึ( งขัดกับความของกฎอัยการศึกที(ให้ใช้บังคับต้องระงับและใช้บทบัญญัติของกฎอัยการศึก 
ที(ใหใ้ชบ้งัคบันัBนแทน93 

ดังนัBน ในสถานการณ์พิเศษที(ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือมีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอยัการศึก กฎหมายที(ใช้บงัคบัในสถานการณ์นัBนจึงมกัจะ 
มีบทบัญญัติที( เป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพื(อรักษาความสงบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง และเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะก็เป็นเสรีภาพประการหนึ( งที(อาจถูกจาํกัด 
ในสถานการณ์นัBนไดเ้ช่นกนั 

2.5.7  บทสรุปเกี�ยวกบัเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน 
เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน เป็นเสรีภาพซึ( งได้มีการบญัญติัรับรองไวต้าม

หลกักฎหมายระหวา่งประเทศและหลกักฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยในประเทศที(ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนัBน การบญัญติัรับรองเสรีภาพในการชุมนุมซึ( งเป็นสิทธิเสรีภาพขัBนพืBนฐานของ
ประชาชนยงัเป็นสิ(งที(แสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นประชาธิปไตยของประเทศนัBนๆ ไดเ้ป็นอย่างดี
ดว้ย  อยา่งไรก็ตาม แมว้า่สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนจะไดรั้บการยอมรับและรับรอง 
ก็ตาม แต่การใช้สิทธิเสรีภาพย่อมตอ้งมีขอบเขตและขอ้จาํกดัเช่นกนั โดยหลกักฎหมายระหว่าง
ประเทศไดก้าํหนดขอ้จาํกดัของเสรีภาพในการชุมนุมไวใ้นกรณีที(มีการกาํหนดโดยกฎหมายและ
เพียงเท่าที(จาํเป็นสําหรับสังคมประชาธิปไตย เพื(อประโยชน์แห่งความมั(นคงของชาติหรือความ
ปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยของสังคม การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน 
หรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื(น สอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายรัฐธรรมนูญที(ไดจ้าํกดั
เสรีภาพการชุมนุมโดยสงบวา่จะตอ้งไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อย ความมั(นคงของบา้นเมือง รวมทัBง
การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื(นเป็นหลกัสาํคญั  

เห็นไดว้่า การใชเ้สรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประชาชนจะตอ้งสอดคลอ้งและ
สมดุลกับหลักความสงบเรียบร้อยและความมั(นคงของบ้านเมือง รวมทัB งจะต้องไม่เป็นการ
กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื(นดว้ย  อยา่งไรก็ตาม ในการใช้เสรีภาพดงักล่าว 
จาํเป็นที(จะตอ้งมีความชดัเจน การมีเงื(อนไขขอ้จาํกดัไม่ว่าจะโดยบทบญัญติัของกฎหมายพืBนฐาน 

                                      

 93  พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พ.ศ. 2457, มาตรา 2. 
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หรือโดยบทบญัญติัของกฎหมายเฉพาะวา่ดว้ยการชุมนุมก็ตาม ก็เพื(อใหก้ารใชเ้สรีภาพในการชุมนุม
เป็นไปโดยชอบ และการดาํเนินการของเจ้าหน้าที(ผูมี้อาํนาจมีกรอบในการปฏิบติัและเป็นไป 
โดยถูกต้องตามกฎหมาย  ทัB งนีB  เพื(อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และความมั(นคงปลอดภัย 
ต่อสาธารณะนั(นเอง ในระบบกฎหมายไทยแม้ว่าจะมีการรับรองเสรีภาพในการชุมนุมไว ้
ในรัฐธรรมนูญหลายฉบับรวมทัB งในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน แต่ไม่ปรากฏว่ามีการตรา
พระราชบัญญัติที( เกี(ยวข้องกับการชุมนุมขึB นมาใช้บังคับแต่อย่างใด  นอกจากนีB  การบังคับใช้
กฎหมายในปัจจุบนัที(มิได้มีวตัถุประสงค์โดยตรงเพื(อรองรับสถานการณ์การชุมนุมกลับส่งผล
กระทบที(ไม่อาจชีBขาดให้ปรากฏชดัดว้ยกลไกตามกระบวนการยุติธรรม  ดงันัBน การศึกษาแนวคิด
เกี(ยวกบัการใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ(งที(สําคญัและมีความจาํเป็นอย่างยิ(ง
เพื(อเป็นแนวทางในการพิจารณากาํหนดหลกัการหรือมาตรการทางกฎหมายเพื(อจดัระเบียบเกี(ยวกบั
การใชเ้สรีภาพในการชุมนุมใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญอยา่งแทจ้ริง 
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บทที�  3 

สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมในต่างประเทศและในประเทศไทย 

 
3.1  สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมในต่างประเทศ 

 โดยที� เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนเป็นเสรีภาพซึ� งรัฐเสรีประชาธิปไตย 
ต่างยอมรับและรับรอง โดยถือเป็นเสรีภาพขั( นพื(นฐานภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
เป็นสิทธิดั(งเดิมทางการเมืองซึ� งมิไดแ้สดงให้เห็นถึงเฉพาะแต่เสรีภาพในการแสดงออกซึ� งเสรีภาพ 
ส่วนบุคคลเท่านั(น แต่ยงัหมายรวมไปถึงการแสดงออกซึ� งอาํนาจอธิปไตยของประชาชนและ 
สิทธิพลเมืองในทางประชาธิปไตยในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองด้วย 
การชุมนุมจึงถือเป็นสิทธิขั( นพื( นฐานที�สําคัญประการหนึ� งในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย สําหรับประเทศไทยนั(นได้บญัญติัรับรองเสรีภาพในการชุมนุมไวใ้นมาตรา 63  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 โดยกาํหนดให้บุคคลมีเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และการจาํกดัเสรีภาพจะสามารถกระทาํได้โดยอาศยัอาํนาจ 
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื�อคุม้ครองความสะดวก 
ของประชาชนที�จะใชที้�สาธารณะ หรือเพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหวา่งเวลาที�ประเทศอยูใ่น
ภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที�มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอยัการศึก  
แต่เนื�องจากปรากฏการณ์ของการชุมนุมที�เกิดขึ( นในประเทศไทยตั( งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา  
ในหลายเหตุการณ์ทาํใหก้ารใชสิ้ทธิเสรีภาพในการชุมนุมกลบัตอ้งกลายเป็นเรื�องของการกระทาํผิด
กฎหมาย และก่อให้เกิดความเดือดร้อนกบัประชาชนโดยส่วนรวม เพราะมีการเดินขบวนไปตาม
ถนนหนทาง และสถานที�ต่างๆ ทั(งในวนัหยุดราชการและในวนัธรรมดาซึ� งก่อให้เกิดผลกระทบ
หลายประการ เป็นการใชสิ้ทธิเสรีภาพที�เกินส่วน และมีผลเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 
ที�รัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัรับรองไวเ้ช่นกนั จึงมีขอ้พิจารณาว่า สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมนั(น 
ควรมีขอบเขตแห่งการใชสิ้ทธิและเสรีภาพเพียงใด และการจาํกดัการใชสิ้ทธิและเสรีภาพที�เกินส่วน
ตามที�รัฐธรรมนูญกําหนดไวน้ั( น สมควรจะกําหนดกฎ กติกา หรือมีวิธีการดําเนินการอย่างไร  
เพื�อเป็นกรอบมิใหเ้กิดสถานการณ์อนัไม่พึงประสงคอ์นัเนื�องจากการชุมนุมสาธารณะขึ(นอีกในอนาคต 

สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมนั(นได้มีการบญัญติัรับรองไวต้ามหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศและหลกักฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ไดบ้ญัญติัรับรอง “สิทธิในการ
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ชุมนุม” ไวต้ามมาตรา 2194 ว่า การชุมนุม (Public meeting or Public assembly) เป็นสิทธิ (Right)  
ที�มิได้เป็นสิทธิเด็ดขาด (Absolute right) แต่เป็นสิทธิสัมพทัธ์ (Relative right) ที�สามารถจาํกดัได้
โดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญติัแห่งกฎหมายเพื�อประโยชน์ในการรักษาความมั�นคงของชาติ 
(National security) หรือความปลอดภยัสาธารณะ (Public safety) การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน (Public order) การคุม้ครองสาธารณสุขหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน (Protection of 
public health or morals) หรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื�น (Protection of the rights 
and freedoms of others) และในปัจจุบนัมีประเทศที�เขา้เป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จาํนวน 174 ประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่95 

กลุ่มที�หนึ�ง ลงนามและให้สัตยาบนัแลว้ จาํนวน 166 ประเทศ ได้แก่ ประเทศในทวีป
อเมริกา ทุกประเทศในทวีปยุโรปตะวนัตก เกือบทุกประเทศในทวีปแอฟริกา บางประเทศในเอเชีย 
(เช่น ญี�ปุ่น เกาหลีใต ้อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวยีดนาม และไทย)  

กลุ่มที�สอง ลงนามแลว้แต่ยงัไม่ไดใ้หส้ัตยาบนั 8 ประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ลาว ปากีสถาน คิวบา เป็นตน้ 

นอกจากนี(  ยงัมีหลายประเทศที�ยงัมิได้ลงนามในกติการะหว่างประเทศดังกล่าว  
เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน พม่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน การ์ตาร์ ซาอุดิอาระเบีย เป็นตน้  

สําหรับประเทศไทยนั(นได้เข้าเป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศดังกล่าวโดยการ
ภาคยานุวติัเมื�อวนัที� 29 ตุลาคม 2539 และผูกพนัที�ต้องปฏิบติัตามพนัธกรณีดงักล่าวตั(งแต่วนัที�  
30 มกราคม 2540 ประเทศไทยจึงจดัเป็นประเทศในกลุ่มที�หนึ�ง  

ในการศึกษาครั( งนี( จึงได้พิจารณาศึกษาเกี�ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม 
ของประชาชนในต่างประเทศ ไดแ้ก่  

1)  ประเทศฝรั�งเศสและเยอรมัน ซึ� งเป็นประเทศที�เข้าเป็นภาคีของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยลงนามและให้สัตยาบันแล้ว และเป็น
ประเทศที�มีกฎหมายเฉพาะวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะ 

                                      

 94  Article 21 The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the 
exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a 
democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the 
protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others. 
 95  สาํนกักฎหมายต่างประเทศ สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (2552, พฤษภาคม).  บันทึก เรื�อง กฎหมาย

ว่าด้วยการชุมนุมในที�สาธารณะของต่างประเทศ.  หนา้ 2. 
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2)  ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที�เขา้เป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยลงนามและให้สัตยาบนัแลว้ แต่เป็นประเทศที�ไม่มีกฎหมาย
เฉพาะวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะ 

3)  ประเทศในเอเชียซึ�งมีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ ไดแ้ก่ เกาหลีใต้ 

ซึ� งเขา้เป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยลงนาม 
และใหส้ัตยาบนัแลว้ และสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ� งลงนามเขา้เป็นภาคีของกติการะหวา่งประเทศ 
วา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองแลว้แต่ยงัไม่ไดใ้หส้ัตยาบนั  

ทั(งนี(  เพื�อทาํการศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัการใชสิ้ทธิเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ ศึกษา
บทบญัญติักฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะเกี�ยวกบัการกาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ขั(นตอน 
รูปแบบการดาํเนินการ ตลอดจนมาตรการบงัคบัเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะ รวมทั(งศึกษากรณี
ตวัอย่างในสภาพปัญหาหรือสถานการณ์การชุมนุมที�เกิดขึ(นของประเทศต่างๆ เพื�อเป็นแนวทาง 

ในการกาํหนดรูปแบบมาตการทางกฎหมายเกี�ยวกับการชุมนุมสาธารณะสําหรับประเทศไทย 
กาํหนดโครงสร้างและหลักการสําคญัของกฎหมายที�เหมาะสมกับบริบททางสังคมและสภาพ 

ปัญหาที�เกิดขึ(นในประเทศไทย 
3.1.1  ประเทศฝรั�งเศส 

1)  สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม 

ประเทศฝรั�งเศสในอดีตมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยอ์นัมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมุข การรวมตวักันทางทหารและการชุมนุมทางศาสนาจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ต่อมา 
ในสมยัพระเจา้หลุยส์ที� 16 เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจตกตํ�า ชนชั(นต่างๆ ไม่พอใจในระบบกษตัริย ์
และขุนนาง จึงมาชุมนุมประท้วงและก่อให้เกิดการปฏิวติัใหญ่ในฝรั�งเศสในปี ค.ศ. 1789 เพื�อ 
ล้มล้างการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เมื�อปฏิวติัสําเร็จ สภานิติบญัญัติสูงสุด 
(Assembleé Nationale constituante) ที�มาจากประชาชน จึงทาํการร่างรัฐธรรมนูญ และประกาศ
สิทธิมนุษยชนและพลเมืองของฝรั�งเศสในปี ค.ศ. 178996 ซึ� งเป็นที�มาของสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนฝรั�งเศส 

ภายหลงัการปฏิวติั ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ(นในการแสดงความคิดเห็น
ในการแสดงออกที�ไม่เป็นการรบกวนผูอื้�น แมเ้สรีภาพในการชุมนุมของฝรั�งเศสจะไม่มีบญัญติั 
ไวช้ัดแจง้ แต่ก็ถือเป็นส่วนหนึ� งของประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของฝรั�งเศส ค.ศ. 1789  
ในเรื�อง “เสรีภาพ” ของประชาชน ซึ� งต่อมามีพระราชกฤษฎีกา ลงวนัที� 14 ธันวาคม ค.ศ. 1789 
                                      

 96  บวรศกัดิm   อุวรรณโณ.  (2536).  กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมาย

มหาชนยุคต่างๆ.  หนา้ 65 – 66. 
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มาตรา 62 ให้สิทธิพลเมืองในการรวมตวักนัชุมนุมโดยไม่มีอาวุธ มีสิทธิเขา้ร่วมทางการเมืองโดยมี
ขอ้จาํกดั และต่อมามีรัฐธรรมนูญฉบบัลงวนัที� 13 กนัยายน ค.ศ. 1791 ในส่วนที� 1 มาตรา 2 บญัญติั
รับรองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบวา่เป็นสิทธิธรรมชาติและเป็นสิทธิของพลเมือง แต่ตอ้ง
อยู่ภายใตก้ารควบคุมความสงบเรียบร้อยของตาํรวจ และการชุมนุมนั(นจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดความ
วุ่นวายต่อบา้นเมือง97 แต่ในที�สุดก็ตอ้งถูกยกเลิกไป เนื�องจากการกระทาํและการแสดงออกที�เกิน
ขอบเขตของกลุ่มต่างๆ  

ในสมยัสาธารณรัฐที� 1 ของฝรั�งเศส (ค.ศ. 1792 – 1799) รัฐธรรมนูญ ลงวนัที� 24 มิถุนายน
ค.ศ. 179398 ไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิของประชาชนที�จะแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการเดินขบวน 
เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ จนกระทั�งมีการรัฐประหารเปลี�ยนจากสาธารณรัฐที�  1 มาเป็น 
สมัยจักรวรรดิที�  1 ก็เกิดการจํากัดสิทธิในการชุมนุม การเดินขบวน การสมาคมของประชาชน  
โดยมีกฎหมายอาญาบัญญัติว่า การชุมนุมและการเดินขบวนจะถือเป็นการกระทาํที�ผิดกฎหมาย  
หากการชุมนุมเดินขบวนนั( นก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายต่อบ้านเมือง และก่อให้เป็นการชุมนุม 
ที�ต่อตา้นรัฐบาล 

ต่อมาในสมัยสาธารณรัฐที�  2  (ค.ศ. 1848 – 1852) มีการปฏิว ัติ รัฐประหาร
เปลี�ยนแปลงการปกครองอีก รัฐบาลในขณะนั(นมีคาํขวญัว่า “พลเมือง – สาธารณรัฐที� 2 ขึ(นอยูก่บั
เสรีภาพและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน”99 มีการออกกฎหมายชุมนุมสาธารณะ ลงวนัที�  
7 มิถุนายน ค.ศ. 1848 ใหเ้สรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ แต่มีขอ้จาํกดัห้ามการชุมนุม 2 ประเภท คือ 
ห้ามการชุมนุมที�พกพาอาวุธ และห้ามการชุมนุมที�ไม่มีอาวุธแต่จะกระทบกระเทือนต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน โดยการชุมนุมสาธารณะจะตอ้งแจง้ต่อเจา้หน้าที�รัฐว่า มีวตัถุประสงค ์
สถานที� เวลา และชื�อผูจ้ดัการชุมนุม และห้ามการชุมนุมสาธารณะที�จะส่งผลกระทบต่อความ
ปล อดภัย ข อง สาธารณชน จนกระทั�งมี การเปลี� ยนแปลงการปกครองเป็ นจักรวรรดิ ที�  2  
ใน ค.ศ. 1852 – 1870 ได้กําหนดกฎเกณฑ์เกี�ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมเข้มงวดกว่าในสมัย
สาธารณรัฐที� 2 มีการห้ามการชุมนุมสาธารณะบางอย่าง การชุมนุมสาธารณะตอ้งมีวตัถุประสงค ์
ชอบดว้ยกฎหมาย มีการกาํหนดกฎเกณฑใ์นการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนของประชาชน 

ในสมยัสาธารณรัฐที� 3 (ค.ศ. 1870 – 1940) พลเมืองฝรั�งเศสมีเสรีภาพในการแสดง 
ความคิดเห็น การชุมนุมสาธารณะการเดินขบวนเรียกร้องต่อรัฐบาลมากขึ(น มีเสรีภาพมากกว่า 
ในสมยัจกัรวรรดิที� 1 และ 2 และมีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงกฎหมายที�เกี�ยวข้องโดยให้เสรีภาพ 
ในการชุมนุมสาธารณะมากกวา่เดิม  

                                      

 97  Colliard, Albert Claude.Libertés Publiques, Sixiéme édition, (Paris : Dollaz, 1982), pp. 718 – 719. 
 98  Ibid.  p. 720. 
 99  Ibid.  p. 724. 
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ในปี ค.ศ. 1939 สภาแห่งรัฐของสาธารณรัฐฝรั�งเศส (Conseil d’ Etat) ได้วินิจฉัยคดี 
ที�สําคัญเกี�ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะคดีหนึ� งโดยใช้หลักแห่งความจาํเป็น คือ คดี 
เบนจามิน (Benjamin) ซึ� งมีขอ้เท็จจริงว่า ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวแห่งเมือง Nevers ประเทศ
ฝรั�งเศส มีดาํริที�จะจดัประชุมทางวรรณกรรมขึ(น และมีกาํหนดการเชิญนายเบนจามิน นักเขียน
วรรณกรรมและนักรัฐศาสตร์ชาวฝรั�งเศสมาแสดงปาฐกถาต่อที�ประชุมแห่งนี( ด้วย แต่สหภาพครู
แห่งเมือง Nevers ไดแ้จง้ให้นายกเทศมนตรีเมือง Nevers ทราบว่า จะทาํการต่อตา้นการเดินทาง 
มาแสดงปาฐกถาของนายเบนจามินทุกวิถีทาง เนื�องจากนายเบนจามินเป็นบุคคลที�เคยกล่าวถอ้ยคาํ 
ดูหมิ�นเหยียดหยามบรรดาครูที�สอนในโรงเรียนที�ไม่ขึ(นต่อศาสนาไวใ้นขอ้เขียนต่างๆ หลายครั( ง 
โดยสหภาพครูได้เรียกร้องทั( งในทางหน้าหนังสือพิมพ์ ใบปลิว และป้ายโฆษณา ให้บรรดา
ผู ้สนับสนุนโรงเรียนของรัฐสหภาพ ตลอดจนกลุ่มฝ่ายซ้ายต่างๆ มาชุมนุมต่อต้านด้วย 
นายกเทศมนตรีแห่งเมือง Nevers พิเคราะห์แลว้เห็นวา่ หากให้มีการแสดงปาฐกถาทางวรรณกรรม
ดงักล่าว อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ(นได ้จึงอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
ที�ให้อาํนาจนายกเทศมนตรีมีอาํนาจหนา้ที�ออกมาตรการที�จาํเป็นแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย 
โดยมีคําสั�งห้ามมิให้มีการชุมนุมเพื�อจัดแสดงปาฐกถาดังกล่าว นายเบนจามินจึงได้นําคดี 
ขึ(นร้องต่อสภาแห่งรัฐเพื�อขอให้ยกเลิกคาํสั�งห้ามจดัการชุมนุมของนายกเทศมนตรี โดยอา้งว่า 
การชุมนุมโดยสงบเป็นเสรีภาพของประชาชน การที�นายกเทศมนตรีเห็นว่า การจดัการชุมนุม 
ของตน (นายเบนจามิน) จะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ(นนั(น เป็นการคาดคะเนเอง และหากจะเกิด
ความไม่สงบขึ( นจริงก็ย่อมเป็นหน้าที�ของเทศบาลเมือง Nevers ที�จะต้องดาํเนินการอย่างหนึ� ง 
อย่างใดเพื�อระวงัป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์นั(นขึ( น แต่มิใช่การสั�งห้ามมิให้มีการจดัการชุมนุม  
ซึ� งสภาแห่งรัฐของสาธารณรัฐฝรั�งเศส (Conseil d’ Etat) ได้วินิจฉัยโดยยึดหลกัเสรีภาพในการ
ชุมนุมของประชาชนว่า พลเมืองชาวฝรั�งเศสทุกคนย่อมสามารถชุมนุมได้โดยสงบ ในขณะที�
เทศบาลมีหน้าที�ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เมื�อนายกเทศมนตรีเล็งเห็นว่า 
การจดัการชุมนุมของนายเบนจามินอาจก่อให้เกิดการต่อต้านและเดือดร้อนวุ่นวายขึ( นในเมือง  
ย่อมเป็นหน้าที�โดยตรงของเทศบาลและนายกเทศมนตรีที�จะต้องแสวงหามาตรการป้องกัน 
และจดัการระวงัเหตุดงักล่าวนั(นมิให้เกิดขึ(น หาใช่ออกคาํสั�งห้ามมิให้จดัการชุมนุมเช่นนั(น คาํสั�ง
ของนายกเทศมนตรีเมือง Nevers ที�ห้ามมิให้นายเบนจามินแสดงปาฐกถาจึงเป็นคาํสั�งที�ไม่ชอบ  
ขดักับหลักเสรีภาพของพลเมือง จึงให้ยกเลิกคาํสั�งดังกล่าวนั(นเสีย คาํวินิจฉัยในคดีเบนจามิน
ดงักล่าวถือเป็นคาํวินิจฉัยที�สําคญัเกี�ยวกบัเสรีภาพในการชุมนุมในประเทศฝรั�งเศส และถือเป็น
บรรทดัฐานตลอดมา 
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จนกระทั�งสมัยสาธารณรัฐที� 5 ฝรั�งเศสได้ให้ความสําคัญแก่สิทธิและเสรีภาพ 
ของพลเมืองเป็นอยา่งมากโดยไดรั้บรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวใ้นมาตรา 11 แห่งปฏิญญา
สิทธิมนุษยชนและพลเมือง 1789100 รัฐธรรมนูญ ลงวนัที� 3 กนัยายน 1791 ซึ� งเป็นรัฐธรรมนูญของ
ประเทศฝรั�งเศสในสมยัที�ปกครองดว้ยระบอบรัฐสภาอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข และในคาํปรารภ
ของรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1946 ก็ไดรั้บรองเสรีภาพของประชาชนที�จะชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธโดยเคารพกฎหมายไวด้้วย ซึ� งหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที�บญัญติัไวใ้นปฏิญญา 
สิทธิมนุษยชนและพลเมือง 1789 และรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1791 ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญ
ฉบบัต่อมาอยา่งต่อเนื�อง และแมว้่จะมิไดแ้ยกเขียนรับรองเสรีภาพนี( ออกมาเป็นมาตราเฉพาะ แต่ศาล
รัฐธรรมนูญในคาํพิพากษาหมายเลข 94-352 DC ลงวนัที� 18 มกราคม 1995 ไดตี้ความมาตรา 11 ของ
ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง 1789 ให้ครอบคลุมถึงดว้ย โดยศาลรัฐธรรมนูญฝรั�งเศสไดเ้คย
ตดัสินความชอบดว้ยกฎหมายของรัฐบญัญติัและแนวทางเรื�องความมั�นคงเกี�ยวกบัสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นเป็นหมู่คณะว่า สิทธิในการแสดงความคิดเห็นเป็นหมู่คณะเป็นสิทธิที�มาจากเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น 

นอกจากนี(  ประเทศฝรั�งเศสยงัเป็นรัฐภาคีอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
ซึ� งรับรองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมอยา่งสงบ และเสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นสมาคม สหภาพ 
โดยรัฐไม่สามารถที�จะห้ามการแสดงออกซึ� งสิทธินี( ได ้เวน้แต่โดยบทบญัญติัของกฎหมาย กาํหนด
มาตรการที�จาํเป็นสําหรับสังคมประชาธิปไตย ความมั�นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อย 
ของสังคม การป้องกันประเทศ การป้องกันอาชญากรรม การสาธารณสุข ศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน และการป้องกนัสิทธิเสรีภาพของผูอื้�น แต่ไม่ห้ามเจา้หน้าที�ของรัฐ (ทหาร ตาํรวจ 
ฝ่ายปกครอง) ที�จะควบคุมดูแลความสงบโดยใชม้าตรการดงักล่าว101

 

เสรีภาพในการชุมนุมของฝรั�งเศสมีวิวฒันาการเรื� อยมาจนถึงปัจจุบันมีการตรา
กฎหมายเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน และมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอย่าง
ต่อเนื�อง จนปัจจุบนัฝรั�งเศสถือว่าเป็นประเทศที�ให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการชุมนุมแสดงความ
คิดเห็นไดโ้ดยอิสระมากที�สุดประเทศหนึ�ง โดยระบบกฎหมายของประเทศฝรั�งเศสไดมี้การรับรอง
เสรีภาพของประชาชนไวว้า่ประชาชนชาวฝรั�งเศสสามารถที�จะทาํการใดๆ ก็ไดที้�ไม่เป็นการรบกวน
ผูอื้�น กฎหมายจะหา้มเฉพาะการกระทาํที�เป็นการรบกวนสังคมเท่านั(น ถา้สิ�งใดที�ไม่มีกฎหมายห้าม

                                      

 100  สาํนกักฎหมายต่างประเทศ สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  เล่มเดิม.  หนา้ 37. 
 

101  แหล่งเดิม.  หนา้ 39.  

 

DPU



 

 

65

ก็สามารถทาํได้102 โดยมีบทบญัญติัรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประชาชนชาวฝรั�งเศสว่า 
ประชาชนสามารถที�จะชุมนุมสาธารณะได้โดยเสรี ไม่ตอ้งขออนุญาตล่วงหน้าจากทางราชการ  
แต่ตอ้งปฏิบติัตามที�กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งไดบ้ญัญติัไว ้

การใช้เสรีภาพในการชุมนุมของฝรั�งเศสในปัจจุบันมีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
วา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ103 โดยสามารถแบ่งรูปแบบ
ของการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

(1)  การชุมนุมอยูก่บัที�  
ในปี ค.ศ. 1791 ได้มีกฎหมายห้ามการชุมนุมสาธารณะเกิน 15 คนขึ(นไปบนทาง

สาธารณะ และในปี ค.ศ. 1831 ได้มีกฎหมายกาํหนดให้ผูว้่าราชการจงัหวดั รองผูว้่าราชการจงัหวดั  
หรือนายกเทศมนตรีมีคาํสั�งให้สลายการชุมนุมสาธารณะได ้หากการชุมนุมดงักล่าวกระทบกระเทือน 
ต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ถ้าขัดคําสั�งถือว่ามีความผิดตามกฎหมายชุมนุมสาธารณะ  
ต่อมา ค.ศ. 1848 ได้มีกฎหมายเกี�ยวกับการชุมนุมสาธารณะที�ให้เสรีภาพอย่างมากในการชุมนุม
สาธารณะโดยเสรี แต่มีข้อห้ามในกรณีพกพาอาวุธเข้าไปในที�ชุมนุม และก่อให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยหรือความวุ่นวายในบ้านเมือง และในที�สุดได้มีรัฐบญัญติั ลงวนัที� 30 มิถุนายน ค.ศ. 1881 
บัญญัติถึงกฎเกณฑ์ในการชุมนุมสาธารณะว่า การชุมนุมในที�สาธารณะสามารถทําได้อย่างเสรี 
โดยไม่ต้องมีการขออนุญาตล่วงหน้า และมีรัฐบัญญัติลงวนัที�  24 สิงหาคม ค.ศ. 1960 ได้บัญญัติ 
ให้รัฐสามารถร้องขอให้ศาลมีคาํสั�งระงบัการชุมนุมสาธารณะได ้ ทั(งนี(  เพื�อประโยชน์ในการคุม้ครอง
และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

(2)  การเดินขบวน 
ก่อนปี ค.ศ. 1935 ประชาชนมีเสรีภาพอย่างมากในการเดินขบวน ต่อมาได้มี

กฎหมายกาํหนดมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยที�เกี�ยวกับการชุมนุมสาธารณะ ลงวนัที�  
23 ตุลาคม ค.ศ. 1935 บญัญติัให้การเดินขบวนบนทอ้งถนนตอ้งมีการบอกกล่าวล่วงหนา้ต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถิ�น โดยแจง้ถึงกาํหนดวนั เวลา และสถานที�ที�จะเดินขบวน  ทั(งนี(  เพื�อประโยชน์ในการคุม้ครอง 

                                      

 102  ประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝรั�งเศส 1789, มาตรา 4. 
 103 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (2536).  เอกสารประกอบการพิจารณาการตรากฎหมายว่าดว้ย 
การชุมนุมสาธารณะ.  ในส่วนคาํแปลของ รัฐบญัญติัวา่ดว้ยเสรีภาพในการชุมนุม ลงวนัที� 30 มิถุนายน ค.ศ. 1881 
และกฤษฎีกาลงวนัที� 23 ตุลาคม 1935 กาํหนดมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยที�เกี�ยวกับการชุมนุม
สาธารณะ. อา้งถึงในวินิจ เจริญชยัยง.  (2539).  กฎหมายเกี�ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต.  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  หนา้ 109. 
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และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และได้มีการให้อาํนาจเจา้หน้าที�ของรัฐที�จะพิจารณาว่า 
การเดินขบวนจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในบา้นเมืองหรือไม่ ถ้าเห็นว่าการเดินขบวนก่อให้เกิดความ
วุน่วายก็สามารถสั�งไม่ใหมี้การเดินขบวนได ้

2)  บุคคลและเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกบัการชุมนุม 

ในการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนของประเทศฝรั�งเศสจะมีผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั
การชุมนุมอยู ่3 ฝ่าย คือ104 

(1)  ผูรั้บผดิชอบในการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน 
การชุมนุมสาธารณะของฝรั�งเศสจะตอ้งมีคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบการชุมนุม

ซึ� งประกอบดว้ย ตวัแทนผูชุ้มนุมสาธารณะอยา่งน้อยสามคน ทาํหนา้ที�สอดส่องดูแลให้การชุมนุม
เป็นไปอยา่งเรียบร้อย ตอ้งดูแลไม่ให้การชุมนุมสาธารณะมีการกระทาํการใดที�ผิดต่อกฎหมายหรือ
ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน โดยคณะกรรมการตอ้งมีหนงัสือแจง้การ
ชุมนุมสาธารณะต่อฝ่ายปกครอง และคณะกรรมการมีหน้าที�ตอ้งดูแลความเรียบร้อยของผูชุ้มนุม
โดยภาพรวมไม่ให้มีการกระทาํที�ผิดกฎหมายหรือก่ออาชญากรรม ควบคุมให้การชุมนุมนั(นดาํเนิน
ไปตามจุดประสงคที์�แจง้ไวก้บัทางการ หา้มมิใหมี้การปราศรัยที�อาจก่อให้เกิดการจลาจลหรือผิดต่อ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน หากการชุมนุมไม่เป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนดไว ้คณะกรรมการ
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบต่อเหตุการณ์ทั(งหมดที�เกี�ยวกบัการชุมนุมนั(น 

สําหรับการเดินขบวนในฝรั�งเศส ได้กาํหนดว่าตอ้งมีผูจ้ดัการเดินขบวนเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการดูแลการเดินขบวน โดยไม่ไดก้าํหนดคุณสมบติัไว ้เพียงแต่ตอ้งระบุชื�อ นามสกุล 
และที�อยูข่องผูจ้ดัการเดินขบวนไวใ้นหนงัสือแจง้ และหนงัสือแจง้จะตอ้งลงนามโดยบุคคลสามคน
ซึ� งมีที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้  ทั(งนี(  มิได้กาํหนดหน้าที�ของผูจ้ดัการเดินขบวนไวแ้ต่จะอนุโลมว่า
ผูจ้ดัการเดินขบวนจะตอ้งมีหนา้ที�เหมือนกบัคณะกรรมการชุมนุมสาธารณะ 

(2)  ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมสาธารณะหรือเขา้ร่วมในการเดินขบวน  
ในประเทศฝรั�งเศสให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอย่างมาก จึงไม่มีกฎหมายใด 

ที�กาํหนดถึงขอบเขตหน้าที� หรือคุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งห้ามของประชาชนที�จะเขา้ร่วมชุมนุม
สาธารณะหรือเขา้ร่วมในการเดินขบวน ประชาชนทุกคนจึงสามารถเขา้ร่วมชุมนุมสาธารณะหรือ
เขา้ร่วมในการเดินขบวนไดเ้สมอ เวน้แต่ เป็นผูที้�ถูกสั�งหา้มตามคาํสั�งของเจา้หนา้ที�ผูรั้บผิดชอบมิให้
เขา้ร่วมการชุมนุมหรือหา้มมิใหเ้ขา้ร่วมเดินขบวนในภายหลงั 
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(3)  เจา้หนา้ที�ของรัฐผูรั้บผดิชอบในการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน 
การชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนของฝรั�งเศสจะตอ้งมีเจา้หน้าที�ของรัฐ

รับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะดังกล่าว โดยในเขตกรุงปารีสจะอยู่ในความดูแลของ 
ผูบ้ ัญชาการตาํรวจกรุงปารีส ในเขตปริมณฑลอื�นให้อยู่ในความดูแลของผูว้่าราชการจงัหวดั 
หรือรองผูว้่าราชการจงัหวดั และในเขตเมืองให้อยู่ในความดูแลของนายกเทศมนตรี และนบัตั(งแต่
วนัที�ไดมี้การแจง้วา่จะมีการชุมนุมบนถนนสาธารณะให้ทางการทราบ ถา้มีสถานการณ์ทาํให้ประชาชน
ตกใจกลวั หรือถ้าไม่มีการแจง้การชุมนุม เจา้พนักงานของรัฐหรือเจา้หน้าที�ตาํรวจสามารถห้าม 
การพกพาอาวุธหรือสิ�งที�สามารถใช้เป็นอาวุธที�ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย (ตามมาตรา 132-75 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา) หรือที�ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระหว่าง 24 ชั�วโมงก่อนการชุมนุม 
จนกระทั�งการชุมนุมสลายตวั ซึ� งเจา้พนกังานของรัฐสามารถใช้อาํนาจดงักล่าวไดเ้ฉพาะในพื(นที� 
ที�มีการชุมนุม บริเวณใกลเ้คียง หรือทางเขา้ออก  ทั(งนี(  มาตรการใดๆ ตอ้งอยู่ภายใตค้วามสมเหตุสมผล
และจาํเป็นเท่านั(น ซึ� งการพิจารณาวา่มาตรการใดสมเหตุสมผลหรือจาํเป็นหรือไม่ ตอ้งพิจารณาจาก
ขอ้เทจ็จริงเป็นกรณีๆ ไป และในกรณีที�เจา้พนกังานตาํรวจเห็นวา่การชุมนุมที�จะจดัขึ(นจะทาํให้เกิด
ความวุ่นวายต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง สามารถห้ามได้ทนัที โดยออกประกาศแจ้ง 
ให้ผูรั้บผิดชอบการชุมนุมที�ให้ชื�อเอาไวท้ราบ  นอกจากนี(  นายกเทศมนตรีก็สามารถออกประกาศ
ห้ามหรือสั�งยกเลิกการชุมนุมนั(นได้เช่นกัน โดยตอ้งส่งรายงานพร้อมหมายห้ามให้ผูว้่าราชการ
จังหวดัทราบภายใน 24 ชั�วโมง ซึ� งผู ้ว่าราชการจังหวดัอาจเห็นด้วยตามที�นายกเทศมนตรีเสนอ  
หรืออาจจะยกเลิกการห้ามชุมนุมนั(นเสียก็ได ้ นอกจากนี(  หากคณะกรรมการผูจ้ดัการชุมนุมร้องขอ
ความช่วยเหลือในการดูแลการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน ในกรณีนี( เจา้หนา้ที�ของรัฐที�ดูแล
รับผดิชอบสามารถแต่งตั(งเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครอง หรือเจา้พนกังานตาํรวจเขา้ไปดูแลรักษาความสะดวก
เรียบร้อยในการชุมนุมสาธารณะ หรือดูแลเส้นทางในการเดินขบวนเพื�อให้การชุมนุมเป็นไป 
โดยสงบเรียบร้อย หรือหากขอให้จดัการต่อผูที้�ขดัขวางการชุมนุมหรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย 
จากการชุมนุมซึ� งส่งผลให้เกิดการปะทะหรือทาํร้ายกนัอยา่งรุนแรงในที�ชุมนุมสาธารณะ เจา้หนา้ที�
ตาํรวจก็สามารถเข้ามาสลายการชุมนุมและการเดินขบวนได้ โดยระบบกฎหมายของฝรั�งเศส 
ได้ให้อาํนาจพิเศษแก่เจ้าหน้าที�ตาํรวจให้เป็นผูมี้อาํนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง และถา้เห็นว่าการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนนั(นอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวาย 
ในบา้นเมืองก็จะใหอ้าํนาจในการสั�งหา้มการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนได ้

3)  หลกัเกณฑ์และวธีิการในการชุมนุม 

การใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของฝรั�งเศสโดยการชุมนุมสาธารณะและ 
การเดินขบวนมีหลกัเกณฑ ์และวธีิการในการชุมนุม ดงันี(  
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(1)  คณะกรรมการจดัการชุมนุมหรือเดินขบวนจะต้องมีหนังสือแจ้งบอกกล่าว 
ต่อเจา้หน้าที�หรือหน่วยงานของรัฐผูมี้หนา้ที�รับผิดชอบในการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน 
โดยหนังสือแจ้งบอกกล่าวจะตอ้งระบุ ชื�อ ที�อยู่ อาชีพของคณะกรรมการชุมนุมสาธารณะหรือ
ผูจ้ดัการเดินขบวน เรื�องที�จะแสดงความคิดเห็นหรือเรียกร้องต่อรัฐบาลอนัเป็นเหตุแห่งการจดัการ
ชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนนั( น วนั เวลา สถานที�ที�จะมีการชุมนุมสาธารณะ เส้นทาง 
การเดินขบวน รวมทั(งรูปแบบและวิธีการในการเดินขบวน จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมหรือเดินขบวน
โดยประมาณ และตอ้งลงลายมือชื�อของคณะกรรมการชุมนุมหรือผูจ้ดัการเดินขบวนดว้ย 

(2)  คณะกรรมการจดัการชุมนุมจะตอ้งบอกกล่าวต่อเจา้หน้าที�ผูมี้หน้าที�รับผิดชอบ 
ในการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน ณ สถานที�ทาํการของเจา้หนา้ที�รัฐในทอ้งที�นั(น โดยแจง้
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั หรืออยา่งมากไม่เกิน 15 วนั ก่อนการชุมนุมหรือเดินขบวน  

(3)  เมื�อเจา้หนา้ที�รัฐผูมี้หนา้ที�รับผดิชอบนั(นไดรั้บหนงัสือแจง้บอกกล่าวแลว้ จะตอ้ง
ออกใบรับแจง้ใหผู้แ้จง้ทนัที แต่หากเจา้หนา้ที�รัฐเห็นวา่การชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนตาม
คาํร้องขอนั(นอาจก่อใหเ้กิดเหตุความวุน่วาย หรือความไม่สงบเรียบร้อย ก็อาจมีคาํสั�งห้ามการชุมนุม
หรือห้ามการเดินขบวนตามคาํร้องขอนั(นได้ โดยตอ้งมีคาํบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยงัผูล้งนาม 
ในหนังสือแจ้งบอกกล่าวทันที และในกรณีเช่นนี( ผู ้แจ้งสามารถยื�นคํา ร้องต่อสภาแห่งรัฐ  
(Conseil d’ Etat) เพื�อขอใหเ้พิกถอนคาํสั�งหา้มของเจา้หนา้ที�รัฐดงักล่าวได ้

การแจ้งข้อความอนัเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที�ผูดู้แลรับผิดชอบในการแจ้งความ
เกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน หรือการจดัให้มีการชุมนุมหรือเดินขบวนโดยมิได ้
บอกกล่าวล่วงหน้าต่อเจา้หน้าที� ถือเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะที�ตอ้ง
ไดรั้บโทษซึ�งมีทั(งโทษจาํคุกและโทษปรับ 

4)  ข้อจํากดัเสรีภาพในการชุมนุม 

(1)  การชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนจะกระทาํเกินเวลา 23.00 นาฬิกาไม่ได ้
เวน้เสียแต่ว่าสถานที�สาธารณะนั(นจะปิดให้บริการหลงัเวลาดงักล่าว ก็ให้สามารถชุมนุมต่อไปได้
จนถึงเวลาปิดใหบ้ริการที�กาํหนดไว ้

(2)  การชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนจะกระทําในทางสาธารณะหรือ 
ถนนหลวงมิได ้

(3)  บทกาํหนดโทษสําหรับการชุมนุมสาธารณะที�ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การชุมนุมสาธารณะ แบ่งออกไดเ้ป็นโทษทางอาญา และความผดิทางแพง่ ดงันี( 105 
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ก.  โทษทางอาญา  
แบ่งออกเป็นโทษของผูที้�ขดัขวางการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม  

และโทษในการก่อความวุน่วายในระหวา่งการเดินขบวนประทว้ง 
(ก)  บทกาํหนดโทษในการขดัขวางเสรีภาพในการชุมนุมและเดินขบวน 

มาตรา 431-1 ของประมวลกฎหมายอาญา มีบทบญัญติัโทษรองรับ 
สิทธิเสรีภาพในการชุมนุม การกระทาํใดๆ โดยรวมกลุ่มกันและมีการข่มขู่  ที� เป็นการขัดขวาง 
การแสดงออกซึ� งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การทาํงาน การรวมตวักนัเป็นสมาคม การชุมนุม
หรือการเดินขบวน ตอ้งระวางโทษจาํคุก 1 ปี และโทษปรับ 15,000 ยูโร หากมีการใช้ความรุนแรง  
หรือทาํลายทรัพยสิ์น ตอ้งระวางโทษเพิ�มขึ(นเป็นจาํคุก 3 ปีและโทษปรับ 45,000 ยโูร 

(ข)  บทกาํหนดโทษในการก่อความวุน่วายในระหวา่งการเดินขบวน 
การชุมนุมก่อความไม่สงบ (Attroupement) หมายถึง การรวมตวักนั 

ของกลุ่มคนบนถนนสาธารณะหรือในพื(นที�สาธารณะที�อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
เจา้หนา้ที�รัฐสามารถสลายการชุมนุมก่อความไม่สงบนี( ได ้หากมีการเตือนให้สลายการชุมนุมเองแลว้  
2 ครั( ง แต่ผูชุ้มนุมยงัคงทาํการชุมนุมต่อไป ผูชุ้มนุมอาจตอ้งระวางโทษจาํคุก 1 ปี และโทษปรับ 
15,000 ยโูร ในกรณีไม่มีอาวธุ และอาจตอ้งระวางโทษจาํคุก 3 ปี และโทษปรับ 45,000 ยโูร ในกรณี
ที�มีอาวุธ และหากผูใ้ดจงใจเขา้ร่วมการชุมนุมต่อไปอีก จะตอ้งระวางโทษจาํคุกเพิ�มขึ(นเป็น 5 ปี  
และเพิ�มโทษปรับเป็น 75,000 ยโูร (มาตรา 431-3 ถึงมาตรา 431-5 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) 

ผูใ้ดปลุกระดมโดยตรงให้มีการชุมนุมก่อความไม่สงบโดยใช้อาวุธ  
ไม่วา่จะกระทาํโดยการป่าวร้องหรือการแถลงการณ์ โดยการเขียน คาํพูด หรือรูปภาพ ที�ติดประกาศ
หรือแจกจ่าย ตอ้งระวางโทษจาํคุก 1 ปี และโทษปรับ 15,000 ยูโร และหากการปลุกระดมนั(นเป็นผล
โทษจะเพิ�มเป็นจาํคุก 7 ปี และโทษปรับ 100,000 ยโูร (มาตรา 431-6 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) 

บุคคลธรรมดาที�ต้องระวางโทษตามมาตรา 431-5 และ 431-6  
อาจถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองและทางแพ่ง ถูกห้ามมิให้พกอาวุธเป็นเวลา 5 ปี หรือมากกวา่นั(น 
ถูกริบอาวุธ หรือถูกจาํกดัเขต โดยชาวต่างชาติที�กระทาํผิดตามมาตรา 431-5 และมาตรา431-6  
อาจถูกเนรเทศจากประเทศฝรั�งเศสเป็นการถาวรหรือเป็นเวลา 10 ปี หรือมากกวา่นั(น (มาตรา 431-7 
และมาตรา 431-8 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) 
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(ค)  บทบญัญติัโทษของการไม่ทาํตามกฎเกณฑ์วา่ดว้ยการชุมนุม (มาตรา 
431-9 ถึงมาตรา 431-12) 

ผู ้ใดจัดให้มีการชุมนุมบนถนนสาธารณะโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า หรือเป็นการชุมนุมที�เจ้าพนักงานรัฐสั�งห้าม หรือมีแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วแต่มี
รายละเอียดไม่ครบ หรือให้รายละเอียดที�ไม่เป็นความจริง ตอ้งระวางโทษจาํคุก 6 เดือน และโทษ
ปรับ 7,500 ยโูร 

ข.  ความรับผดิทางแพง่ 
เมื�อมีความเสียหายเนื�องมาจากการปฏิบติัหน้าที�นั(น หน่วยงานของรัฐ

จะต้องรับภาระชดใช้ค่า เสียหายไปก่อน ส่วนเจ้าหน้าที�ของรัฐจะรับผิดชดใช้ค่า เสียหาย 
ต่อหน่วยงานของรัฐเพียงใดนั(น ให้ไปไล่เบี(ยต่อในภายหลงั (โดยใช้หลกักฎหมายปกครองว่าดว้ย
ความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที�) 

บทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะดงักล่าว เป็นบทบญัญติัที�ใชบ้งัคบั
กบัการชุมนุมสาธารณะในกรณีที�ประเทศอยู่ในภาวะปกติ แต่ในกรณีที�เกิดการปฏิวติัรัฐประหาร
เปลี�ยนแปลงการบริหารประเทศ หรือเกิดภยัคุกคามอยา่งร้ายแรง เช่น การก่อการจลาจล การมั�วสุม
คิดร้าย การครอบครองดินแดนโดยต่างชาติ ซึ� งถือว่าประเทศอยู่ในสถานการณ์ที�ไม่ปกตินั(น การใช้
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวฝรั�งเศสจะถูกจาํกดัโดยบทบญัญติัพิเศษที�ให้อาํนาจแก่รัฐเพื�อ
ปฏิบติัต่อสถานการณ์ที�ไม่ปกตินั(น โดยแยกพิจารณาเป็นดงันี( 106 

1)  อาํนาจพิเศษของประธานาธิบดี 
รัฐธรรมนูญฝรั�งเศส ค.ศ. 1958 มาตรา 16 ไดบ้ญัญติัรับรองในกรณีที�สถาบนัหลกัของ

รัฐ เอกราชของประเทศชาติ หรือการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศได้รับการคุกคาม 
อยา่งร้ายแรง ประธานาธิบดีจะตอ้งปรึกษาหารือกบันายกรัฐมนตรี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภา และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื�อแถลงการณ์ดาํเนินการต่างๆ ให้แก่ประชาชนรับทราบ  
ซึ� งอาจจะมีการกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบได้ คือ อาจมีคําสั� งห้าม 
การชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนชั�วคราว ถือเป็นการให้อาํนาจหน้าที�พิเศษแก่ประธานาธิบดี 
ในการที�จะสั�งการหรือกระทาํการใดๆ ไดเ้ท่าที�เห็นวา่จาํเป็นต่อสถานการณ์ที�เกิดขึ(น 

2)  กฎอยัการศึก 
ในภาวะสงครามที�มีความจาํเป็นต้องสู้รบกับศตัรู การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศในสถานการณ์ที�ไม่ปกตินั( น การประกาศกฎอัยการศึกถือเป็นกฎหมายที�ใช ้

                                      

 106 วนิิจ เจริญชยัยง.  (2539).  กฎหมายเกี�ยวกบัเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ.  หนา้ 96. 
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ในภาวะไม่ปกติและมีความเกี�ยวขอ้งกบัเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประชาชนชาวฝรั�งเศส 
ที�ฝ่ายรัฐบาลจะนํามาเป็นข้ออ้างในการจาํกัดห้ามการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนได ้ 
ซึ� งมีสาระสําคญั คือ การประกาศใช้กฎอยัการศึกจะสามารถกระทาํได้เฉพาะในกรณีที�กาํลงัจะเกิด
ภยนัตรายจากสงครามจากต่างประเทศ หรือจากการกบฎโดยใช้กาํลงัอาวุธเท่านั(น โดยประธานาธิบดี
ซึ� งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นผูมี้อาํนาจในการประกาศใชก้ฎอยัการศึก และจะตอ้ง
มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายในสองวนันับจากวนัประกาศใช้กฎอยัการศึก และเมื�อมีการประชุม
รัฐสภาแล้ว รัฐสภาอาจจะอนุมัติหรือยกเลิกประกาศกฎอยัการศึกได้ และในกรณีที�สภาทั(งสอง 
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ให้ถือว่าประกาศกฎอัยการศึกเป็นอันยกเลิกโดยทันที การประกาศ 
กฎอยัการศึกจะทาํไดแ้ต่โดยออกเป็นพระราชบญัญติัเท่านั(น และตอ้งระบุทอ้งที�ที�ประกาศกฎอยัการศึก 
กาํหนดระยะเวลาใช้บงัคับ และเมื�อพ้นระยะเวลาที�ก ําหนด ประกาศกฎอัยการศึกก็จะสิ(นผลลง 
โดยทนัที เวน้แต่รัฐสภาจะขยายระยะเวลาใชบ้งัคบัของประกาศกฎอยัการศึก โดยผลของการประกาศ
กฎอยัการศึกนั(น คือ ใหโ้อนอาํนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยจากเจา้หนา้ที�ฝ่ายพลเรือน (ตาํรวจ) 
ไปยงัเจา้หนา้ที�ฝ่ายทหาร ภายในทอ้งที�ที�มีการประกาศกฎอยัการศึก ให้ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาคดี
ที�ทาํผิดเกี�ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และเจ้าหน้าที�ฝ่ายทหารมีอาํนาจในการตรวจค้น
เคหสถานของประชาชนได้ตลอดเวลา ห้ามการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนต่างๆ ที�อาจจะ
ก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อบา้นเมือง 

3)  กฎหมายวา่ดว้ยสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เป็นกฎหมายที�ใช้ในภาวะฉุกเฉินของประเทศฝรั�งเศส เพื�อรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ ซึ� งมีส่วนที�จาํกดัเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของฝรั�งเศสที�นํามาเป็นข้ออ้าง 
ในการห้ามการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนได ้โดยกฎหมายฉบบันี( มีสาระสําคญั คือ การ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะประกาศได้ต่อเมื�อมีภยนัตรายมากระทบกระเทือนต่อความสงบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง หรือจากเหตุการณ์ที�มีลกัษณะเป็นภยัพิบติัสาธารณะ โดยคณะรัฐมนตรีเป็น 
ผูมี้อาํนาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และตอ้งระบุทอ้งที�ที�จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ดว้ย ซึ� งมีผลใชบ้งัคบัเป็นเวลาเพียง 12 วนั เท่านั(น และจะสิ(นผลเมื�อพน้กาํหนดเวลาดงักล่าว เวน้แต่
จะได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาให้ขยายระยะเวลาในการใช้บังคับออกไปอีก สําหรับผลของการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผูว้่าราชการจงัหวดั 
เป็นผูดู้แลควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ� งเจา้หนา้ที�ฝ่ายพลเรือน (ตาํรวจ) มีอาํนาจในการจาํกดัสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน โดยห้ามประชาชนสัญจร ห้ามยานพาหนะสัญจรภายในเขตและเวลา 
ที�ประกาศกาํหนด กาํหนดเขตหวงห้ามหรือห้ามบุคคลใดเขา้ไปในเขตหวงห้าม ห้ามประชาชน 
ออกจากบ้านภายในกําหนดเวลา ห้ามการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนทุกรูปแบบ 
ที�อาจจะก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยในบา้นเมือง 
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จากการศึกษาหลักเกณฑ์การชุมนุมสาธารณะตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย 
การชุมนุมสาธารณะของประเทศฝรั�งเศส จะเห็นไดว้า่ ประเทศฝรั�งเศสไดใ้ห้เสรีภาพแก่ประชาชน
ชาวฝรั�งเศสไวอ้ยา่งกวา้งขวาง ประชาชนชาวฝรั�งเศสมีเสรีภาพที�จะทาํการใดๆ ได ้สามารถชุมนุม
เพื�อแสดงความคิดเห็น เดินขบวนเพื�อเรียกร้องในเรื�องใดๆ ก็ได้ หากการกระทาํนั(นไม่เป็นการ
รบกวนสิทธิและเสรีภาพของผูอื้�น หรือเป็นการขดัต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง  
ดงันั(น เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการเดินขบวนในฝรั�งเศสจึงสามารถกระทาํไดอ้ย่างเสรี 
โดยไม่ตอ้งมาขออนุญาตจากทางราชการ  นอกจากนี(  ประเทศฝรั�งเศสไดมี้บทบญัญติัแห่งกฎหมาย
ที�กาํหนดหลักเกณฑ์และเงื�อนไขในการชุมนุมและการเดินขบวนไวอ้ย่างชัดแจง้ ไม่ว่าจะเป็น 
การบอกกล่าวล่วงหน้า การห้ามการชุมนุมในช่วงเวลาและสถานที�ที�กาํหนด ซึ� งผูชุ้มนุมจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขั(นตอนที�กฎหมายกาํหนด เพื�อที�จะไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่บุคคลอื�น และเป็น
การรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองดว้ย  ดงันั(น เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบในประเทศ
ฝรั�งเศสจึงไม่ใช่เสรีภาพที�ปราศจากขอบเขต แต่เป็นเสรีภาพที�สามารถถูกจาํกดัไดโ้ดยบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย  ทั(งนี(  เพื�อคุม้ครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั�วไป โดยมาตรการทางกฎหมาย
ที�ใชบ้งัคบักบัการชุมนุมสาธารณะนั(นมีความมุ่งหมายที�ความรับผิดชอบของผูจ้ดัการชุมนุม รวมทั(ง
หนา้ที�ความรับผิดชอบของเจา้หน้าที�ฝ่ายปกครอง เพื�อให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายกาํหนด  
นอกจากนี(  ในกรณีที�ประเทศอยูใ่นภาวะไม่ปกติ มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีการประกาศ
กฎอยัการศึก รัฐบาลก็สามารถจาํกัดเสรีภาพในการชุมนุมและการเดินขบวนได้เพียงชั�วคราว 
ตามระยะเวลาที�กาํหนดเท่านั(น  ทั(งนี(  เพื�อเป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวฝรั�งเศส  

3.1.2  ประเทศเยอรมัน 

1)  สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม107 
เสรีภาพในการชุมนุมถือเป็นสิทธิดั( งเดิมทางการเมืองที�มิได้แสดงให้เห็นเฉพาะ

เสรีภาพในการแสดงออกซึ� งเสรีภาพส่วนบุคคลเท่านั( น แต่ยงัหมายรวมไปถึงการแสดงออก 
ซึ� งอาํนาจอธิปไตยของประชาชน และสิทธิพลเมืองในทางประชาธิปไตยในการเขา้ไปมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการทางการเมืองด้วย เสรีภาพในการชุมนุมเป็นสิทธิหนึ� งในทางกฎหมายมหาชน 
ที�มีลกัษณะที�เป็นสิทธิในทางป้องกนั status negativus ผูท้รงสิทธิจึงไม่สามารถใชสิ้ทธินี( เรียกร้อง
ให้รัฐกระทาํการใดๆ ได้ และโดยที�การชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพขั(นพื(นฐานที�สําคัญอย่างหนึ� ง 
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย กฎหมายพื(นฐานแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 

                                      

 107  นรินทร์ อิธิสาร.  (2552, 1 กุมภาพนัธ์).  เสรีภาพในการชุมนุม.  สืบคน้เมื�อ 24 พฤศจิกายน 2553,   
จาก www.pub-law.net 
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(Grundgesetz-GG) จึงได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการชุมนุมไว้ในมาตรา 8108 โดยกําหนดให้
ประชาชนชาวเยอรมนัทุกคนมีสิทธิในการชุมนุมอยา่งสงบและปราศจากอาวุธโดยไม่ตอ้งแจง้หรือ
ขออนุญาตสําหรับการชุมนุมในพื(นที�เปิดโล่งเท่านั(นที�สิทธิในการชุมนุมดงักล่าวอาจถูกจาํกัดได ้
โดยบทบัญญติัของกฎหมายหรือโดยเหตุจากบทบญัญัติของกฎหมาย และศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพนัธรัฐได้มีคาํวินิจฉัยไวว้่า สิทธิในการรวมตัวโดยปราศจากการขดัขวาง และปราศจากการ 
ที�จะต้องได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษ ถือเป็นเหมือนเครื� องหมายของเสรีภาพ อิสรภาพ และ
ความสามารถของพลเมืองที�มีความมั�นใจในตนเอง  อยา่งไรก็ตาม การชุมนุมดงักล่าวมิไดห้มายความ
เฉพาะการรวมตวัของบุคคลซึ� งมีวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ� งร่วมกนัเท่านั(น แต่ยงัหมายความ
รวมถึงการรวมตวัในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ� งโดยเฉพาะ เช่น เทศกาลภาพยนตร์ หรือเทศกาล
คาร์นิวลั ดว้ย  ทั(งนี(  ตามคาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธรัฐ แต่ในปัจจุบนัศาลรัฐธรรมนูญ 
แห่งสหพนัธรัฐได้จาํกัดความหมายของการชุมนุมโดยพิจารณาในแง่ประวติัศาสตร์ว่า “เสรีภาพ 
ในการชุมนุม” มีความมุ่งหมายในฐานะเสรีภาพในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย  นอกจากนี(  ในปัจจุบนัไดมี้การตรารัฐบญัญติั
ว่าด้วยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพันธรัฐ (Gesetz über Versammlungen und Aufzüge 
(Versammlungsgesetz-VersG)) ลงวนัที�  15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1978 ซึ� งเป็นกฎหมายเฉพาะเกี�ยวกับ 
การตาํรวจและการรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง (besonderes Polizei und Ordnungsrecht) 
โดยมีความมุ่งหมายในการป้องกนัอนัตรายที�เกิดจากการชุมนุมต่อความมั�นคงและความสงบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง เพราะนอกจากบทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวนจะคาํนึงถึง
การรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผูชุ้มนุมแล้ว ก็จะต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของผูที้�อาจถูกกระทบจากการชุมนุมดงักล่าวดว้ย  

ในระบบกฎหมายเยอรมนัจึงมีบทบญัญติัของกฎหมายสําคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัเสรีภาพ
ในการชุมนุม คือ กฎหมายพื(นฐานแห่งสหพนัธรัฐ (Grundgesetz-GG) กาํหนดรับรองเสรีภาพ 
ในการชุมนุมไวใ้นมาตรา 8 ว่า “ชาวเยอรมนัมีสิทธิที�จะชุมนุมกันโดยไม่จาํตอ้งแจง้หรือได้รับ
อนุญาต โดยสงบและปราศจากอาวุธ สําหรับการชุมนุมในสถานที�โล่ง สิทธิในการชุมนุมดงักล่าว
อาจถูกจาํกัดได้โดยกฎหมายหรือโดยฐานของกฎหมาย” โดยบทบญัญติัในมาตรา 8 วรรคแรก  
ได้กาํหนดรับรองสิทธิในการชุมนุมของชาวเยอรมนัไวว้่า สามารถกระทาํได้โดยไม่จาํเป็นตอ้ง 

                                      

 108  Basic Law for the Federal Republic of Germany 
Article 8 [Freedom of assembly] 
(1) All Germans shall have the right to assemble peacefully and unarmed without prior 

notification or permission. 
(2) In the case of outdoor assemblies, this right may be restricted by or pursuant to a law. 
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แจง้หรือขออนุญาตการชุมนุมก่อน และการที�จะอา้งสิทธิดงักล่าวไดน้ั(น การชุมนุมจะตอ้งเป็นการ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และในมาตรา 8 วรรคสอง บญัญติัไวว้่า การใช้สิทธิชุมนุม 
ในสถานที�โล่งนั(นอาจถูกจาํกดัโดยกฎหมายของฝ่ายนิติบญัญติัหรือโดยฐานของกฎหมายที�ออกมา
โดยฝ่ายนิติบญัญติั 

สํ า ห รั บ รั ฐ บัญ ญัติ ว่ า ด้ว ย ก า ร ชุ ม นุ ม แ ล ะ ก า ร เ ดิน ข บ ว น แ ห่ ง ส ห พัน ธ รั ฐ 
(Versammlungsgesetz-VersG) ซึ� งกาํหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการชุมนุมและการเดินขบวนเพื�อใช้
บังคับกับการชุมนุมสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมในสถานที�โล่งหรือสถานที�มิดชิดนั( น  
มีสาระสาํคญัดงันี(  

ส่วนที� 1  บททั�วไป (มาตรา 1 ถึง มาตรา 4 VersG) เป็นการบญัญติัถึงสิทธิในการ
จดัการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน และสิทธิในการเขา้ร่วมการชุมนุมสาธารณะและการ
เดินขบวนของบุคคล (ไม่ว่าจะมีสัญชาติเยอรมนัหรือไม่ก็ตาม) กาํหนดขอ้ยกเวน้ในการที�ไม่อาจ 
จะอา้งสิทธิในการชุมนุมได้ กาํหนดผูจ้ดัการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน กาํหนดหน้าที�
ทั�วไปในการป้องกันความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของการชุมนุม กาํหนด 
ขอ้ห้ามในการพกพาอาวุธหรือวตัถุที�ใชเ้ป็นอาวุธเขา้ร่วมการชุมนุมหรือเดินขบวน กาํหนดขอ้ห้าม
ในการใชเ้ครื�องแบบ  

ส่วนที� 2  การชุมนุมสาธารณะในสถานที�มิดชิด (มาตรา 5 ถึง มาตรา 13 VersG)  
เป็นการบญัญติัถึงการชุมนุมสาธารณะในสถานที�มิดชิดโดยกาํหนดถึงการห้ามการชุมนุมสาธารณะ 
ในสถานที�มิดชิด การสั�งให้ออกจากการชุมนุม การกําหนดให้การชุมนุมสาธารณะทุกประเภท 
จะต้องมีผูน้ําการชุมนุมและอํานาจหน้าที�ของผู ้นําการชุมนุม การแต่งตั( งผูดู้แลความเรียบร้อย 
ในการชุมนุม หน้าที�ของผูร่้วมชุมนุมที�จะต้องปฏิบติัตามคาํสั�งของผูน้าํการชุมนุมหรือของผูดู้แล 
ความเรียบร้อยในการชุมนุม การส่งเจา้หน้าที�ตาํรวจเขา้ไปในการชุมนุม การบนัทึกภาพและเสียง 
การชุมนุม และการสลายการชุมนุม  

ส่วนที� 3  การชุมนุมสาธารณะในสถานที�โล่งและการเดินขบวน (มาตรา 14 ถึงมาตรา 
20 VersG) เป็นการบญัญติัถึงหนา้ที�ในการแจง้การชุมนุมสาธารณะในสถานที�โล่งและการเดินขบวน 
การห้ามการชุมนุมสาธารณะในสถานที�โล่งและการเดินขบวน การกาํหนดเงื�อนไขในการชุมนุม
สาธารณะในสถานที�โล่งและการเดินขบวน การสลายการชุมนุมและการเดินขบวน ขอ้ยกเวน้บางกรณี
ในกรณีของการดาํเนินพิธีการทางศาสนา ขอ้ห้ามในการพกพาอาวุธ การสั�งให้ออกจากการชุมนุม  
การกาํหนดให้การชุมนุมสาธารณะทุกประเภทจะต้องมีผูน้ําการชุมนุมและอาํนาจหน้าที�ของผูน้ํา 
การชุมนุม การแต่งตั(งผูดู้แลความเรียบร้อยในการชุมนุม หนา้ที�ของผูร่้วมชุมนุมที�จะตอ้งปฏิบติัตาม
คาํสั�งของผูน้าํการชุมนุมหรือของผูดู้แลความเรียบร้อยในการชุมนุม การส่งเจา้หน้าที�ตาํรวจเขา้ไป 
ในการชุมนุม การบนัทึกภาพและเสียงการชุมนุม การสลายการชุมนุม เป็นตน้  
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ส่วนที� 4  บทบญัญติัวา่ดว้ยโทษและค่าปรับ (มาตรา 21 ถึงมาตรา 30 VersG) เป็นการ
กาํหนดถึงโทษทางอาญาและค่าปรับกรณีที�มีการฝ่าฝืนบทบญัญติัของรัฐบญัญติันี(   

ส่วนที� 5  บทส่งทา้ย (มาตรา 31 ถึงมาตรา 33 VersG) 
2)  บุคคลและเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกบัการชุมนุม109 

มาตรา 8 ของกฎหมายพื(นฐานแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั (Grundgesetz-GG) 
กาํหนดไวอ้ยา่งชดัแจง้วา่ “ชาวเยอรมนัทุกคน” อนัหมายถึง เสรีภาพในการชุมนุมนี(กาํหนดให้เป็น
เสรีภาพเฉพาะพลเมืองชาวเยอรมนัเท่านั(น ซึ� งไดแ้ก่ บุคคลทุกคนที�มีสัญชาติเยอรมนัโดยไม่แบ่งแยกวา่
บุคคลนั(นจะเป็นผูเ้ยาวห์รือผูที้�บรรลุนิติภาวะ  ทั(งนี(  รวมถึงนิติบุคคลและสมาคมตามกฎหมายเอกชนดว้ย 
ในส่วนของสมาคมที�ไม่มีความสามารถตามกฎหมายนั(นก็สามารถเป็นผูท้รงสิทธิและอา้งสิทธิ 
ในการชุมนุมได้ ถ้ามีโครงสร้างที�แน่นอนและคงสภาพในการรวมกันเป็นลักษณะสมาคม 
ในช่วงเวลาที�แน่นอน และเนื�องจาก GG กาํหนดให้ผูมี้สัญชาติเยอรมนัเท่านั(นที�เป็นผูท้รงสิทธิ 
ในการชุมนุม  ดังนั( น สิทธิในการชุมนุมในระบบกฎหมายเยอรมนัถือได้ว่าเป็นสิทธิพลเมือง  
และภายใตร้ะบบของกฎหมายพื(นฐานก็ไม่ถือว่าสิทธิในการชุมนุมเป็นสิทธิมนุษยชน และโดย
บทบญัญติัที�ชดัเจนของกฎหมายพื(นฐาน บุคคลที�ไม่มีสัญชาติเยอรมนัจึงไม่เป็นผูท้รงสิทธิในการ
ชุมนุมและไม่สามารถอา้งสิทธิในการชุมนุมตามมาตรา 8 GG ได ้แต่รัฐบญัญติัว่าดว้ยการชุมนุม
และการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ (Versammlungsgesetz-VersG) จะเป็นบทบัญญัติที�ใช้บังคับ 
แก่บุคคลทุกคน  อยา่งไรก็ตาม การชุมนุมของบุคคลที�ไม่มีสัญชาติเยอรมนัจะไดรั้บความคุม้ครอง
ในฐานะเป็นเสรีภาพทั�วไปในการกระทาํการตามมาตรา 2 วรรคหนึ�ง GG 

สาํหรับเจา้หนา้ที�ซึ� งมีอาํนาจตามกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวนในการ
ควบคุมดูแลและตรวจสอบการชุมนุมให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตามที� VersG กาํหนดนั(น  
อาจเป็นเจ้าหน้าที�ตาํรวจหรือเจ้าหน้าที�รักษาความสงบเรียบร้อย (เจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครอง) ก็ได ้
แล้วแต่กรณี เพราะบทบญัญติัของกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ  
และกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งมลรัฐ หรือกฎหมายเกี�ยวกบัเจา้หน้าที�รักษา
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองของแต่ละมลรัฐกาํหนดไวแ้ตกต่างกัน โดยกฎหมายว่าด้วย 
การชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ กาํหนดให้เฉพาะเจา้หน้าที�ตาํรวจเท่านั(นที�มีอาํนาจ
สลายการชุมนุมสาธารณะในพื(นที�จาํกดั สาํหรับการหา้มและการสลายการชุมนุมสาธารณะในพื(นที�
เปิดโล่งเป็นอาํนาจหนา้ที�ของเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครอง (เจา้หนา้ที�ที�มีเขตอาํนาจ) สําหรับกฎหมายวา่ดว้ย
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การชุมนุมและการเดินขบวนแห่งมลรัฐ หรือกฎหมายเกี�ยวกบัเจา้หน้าที�รักษาความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองของแต่ละมลรัฐ จะกําหนดให้เจ้าหน้าที�ต ํารวจหรือเจ้าหน้าที� ฝ่ายปกครอง 
เป็นเจา้หน้าที�ที�มีเขตอาํนาจเกี�ยวกบัการชุมนุมและการเดินขบวนไวแ้ตกต่างกนั เช่น มลรัฐ Berlin 
Brandenburg และ Nordrhein-Westfalen กาํหนดให้เจ้าหน้าที�ตาํรวจเป็นเจ้าหน้าที�ที�มีเขตอาํนาจ 
ในทุกกรณี ในขณะที�มลรัฐส่วนใหญ่ เช่น Bayern Bremen Hamburg Saarland Sachsen Schleswig-
Holstein และ Thüringen กาํหนดให้เจา้หน้าที�ฝ่ายปกครองเป็นเจา้หน้าที�ที�มีเขตอาํนาจ แต่สําหรับ
มลรัฐ Niedersachsen และ Sachsen-Anhalt กาํหนดให้เจา้หนา้ที�ตาํรวจเป็นเจา้หนา้ที�ที�มีเขตอาํนาจ
เฉพาะในเขตเมืองใหญ่ ส่วนในเขตอื�นๆ เป็นอาํนาจหนา้ที�ของเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครอง 

3)  หลกัเกณฑ์และวธีิการในการชุมนุม110 

การชุมนุมที�อยูใ่นความหมายและจะไดรั้บการคุม้ครองตามมาตรา 8 GG นั(น จะตอ้ง
เป็นการชุมนุมที�มีองคป์ระกอบ 2 ประการคือ 

(1)  เป็นการรวมตวัของบุคคลหลายๆ คน อย่างน้อยต้องมีจาํนวนตั(งแต่สองคน 
ขึ(นไปจึงจะถือว่าเป็นการชุมนุม การประทว้งของบุคคลเพียงคนเดียวไม่ถือว่าเป็นการใช้เสรีภาพ 
ในการชุมนุม แต่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะเสรีภาพในการแสดงออกซึ� งความคิดเห็นตาม 
มาตรา 5 GG  

(2)  การมีวตัถุประสงคร่์วมกนัในการชุมนุม เพราะการชุมนุมนั(น นอกจากจะเป็นการ
รวมตวัของบุคคลตั(งแต่สองคนขึ(นไปแล้ว ยงัจะต้องมีวตัถุประสงค์ร่วมกันด้วย โดย “การรวมตวั”  
ที�ไม่ถือว่าเป็นการชุมนุม เช่น การรวมตวัของกลุ่มบุคคลในบริเวณที�เกิดอุบติัเหตุ หรือการเขา้ชม
การแสดงดนตรี ถือวา่ไม่ใช่การชุมนุมในความหมายของมาตรา 8 GG เพราะบุคคลเหล่านั(นไม่ไดมี้
วตัถุประสงค์ร่วมกัน เพียงแต่มีวตัถุประสงค์ที�เหมือนกนั แต่ก็มีความเป็นไปได้ที�การรวมกลุ่ม
ดงักล่าวจะพฒันาไปเป็นการชุมนุม หากมีการสร้างวตัถุประสงคร่์วมกนัขึ(นมา  

นอกจากองค์ประกอบสองประการดงักล่าวแลว้ การชุมนุมที�จะไดรั้บการคุม้ครอง 
ตามมาตรา 8 GG นั(น จะตอ้งเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ มิเช่นนั(นก็ไม่ถือเป็นการ
ชุมนุมตามมาตรา 8 GG และผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมก็ไม่อาจกล่าวอา้งสิทธิในการชุมนุมได ้

การชุมนุมโดยสงบ 

หมายถึง การชุมนุมที�ดาํเนินไปโดยปราศจากการใชก้าํลงั หรือปราศจากการต่อตา้น 
(อํานาจรัฐ)  ทั( งนี(  โดยอาศัยการตีความประกอบจากถ้อยคําในมาตรา 5 ข้อสาม VersG  

                                      

 110   นรินทร์ อิธิสาร.  (2552, 1 กุมภาพนัธ์).  เสรีภาพในการชุมนุม.  สืบคน้เมื�อ 24 พฤศจิกายน 2553,   
จาก www.pub-law.net 

DPU



 

 

77

โดยคาํจาํกดัความของคาํวา่ “การใชก้าํลงั” นั(น หมายถึง การกระทาํทางกายภาพของผูก้ระทาํที�มีต่อ
บุคคลหรือทรัพยสิ์น และจะตอ้งเป็นการกระทาํที�กา้วร้าวและรุนแรง ซึ� งเป็นคาํจาํกดัความของการ
ใชก้าํลงัที�มีความหมายแคบกวา่กรณีการใชก้าํลงัโดยทั�วไปที�หมายถึงการกระทาํที�ก่อให้เกิดผลทาง
กายภาพต่อผูถู้กกระทาํเท่านั(น ส่วนความหมายของคาํว่า “การต่อตา้น” นั(นหมายถึง วิธีการของการ
กระทาํการ โดยใชก้าํลงัต่อตา้นเจา้หนา้ที�ที�มีหนา้ที�บงัคบัหรือกระทาํการโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  

สําหรับการชุมนุมโดยไม่สงบนั( น ได้แก่กรณีเช่น มีการกระทําที�จะก่อให้เกิด
อนัตรายไม่ว่าจะต่อบุคคลหรือทรัพยสิ์น แต่กรณีการกีดขวางบุคคลที�สามนั(นยงัไม่ทาํให้เสรีภาพ 
ในการชุมนุมหมดสิ(นไป โดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์ไดเ้คยมีคาํวินิจฉยัวา่ การชุมนุมโดยการ
นั�งปิดกั(นก็สามารถอยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของเสรีภาพในการชุมนุมตามมาตรา 8 วรรคหนึ�ง GG ได้
หรือกรณีที�ผูชุ้มนุมเอาแขนคลอ้งกนัไวเ้พื�อทาํเป็นเหมือนแผงกั(น ซึ� งอาจเป็นการกระทาํความผิด
ฐานข่มขู่ในกฎหมายอาญา แต่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์เห็นว่า การกระทาํดงักล่าวไม่ไดท้าํให้
สิทธิในการชุมนุมของผูชุ้มนุมหมดไปแต่อยา่งใด ซึ� งผลคาํวนิิจฉยันี(ทาํใหเ้ป็นที�สงสัยวา่ การตีความ
เช่นนั(นเท่ากบัเป็นการสนบัสนุนให้มีกระทาํความผิดทางอาญาโดยอา้งสิทธิขั(นพื(นฐานมาสนบัสนุน
การกระทาํความผิดดงักล่าว  นอกจากนี(  ปัญหาเรื�องจาํนวนของผูที้�เขา้ร่วมการชุมนุมจาํนวนเท่าใด
จึงจะถือวา่เป็นการชุมนุมโดยไม่สงบนั(น ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์ไดเ้คยวินิจฉยัว่า หากผูชุ้มนุม
เพียงบางส่วน (2-3 คน) ชุมนุมโดยไม่สงบก็ถือว่าสิทธิในการชุมนุมของบุคคลเหล่านั(นสิ(นไป
เฉพาะตวับุคคลที�ชุมนุมโดยไม่สงบนั(น จากคาํวินิจฉยัในกรณีดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ การพิจารณาวา่
การชุมนุมใดเป็นการชุมนุมที�ดาํเนินไปโดยไม่สงบนั(น ตอ้งอาศยัพิจารณาขอ้เท็จจริงในแต่ละกรณีไป 
ลกัษณะของการชุมนุมที�จะถือว่าเป็นการชุมนุมโดยไม่สงบนั(นไม่อาจถือตามเฉพาะวตัถุประสงค์
ของการชุมนุมเท่านั(น หากแต่จะตอ้งพิจารณาถึงขอ้เท็จจริงที�เกิดขึ( นในระหว่างการชุมนุมด้วย  
และหมายรวมถึงกรณีที�มีความเป็นไปไดว้า่การชุมนุมนั(นจะดาํเนินไปโดยเป็นการชุมนุมที�ใชก้าํลงั
หรือมีการต่อต้านโดยต้องปรากฏข้อเท็จจริงที�แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ดังกล่าวด้วย  
เพียงความสงสัยหรือขอ้สันนิษฐานยงัไม่เพียงพอ  

ตวัอยา่งของกรณีของการชุมนุมที�ไม่ถือวา่เป็นการชุมนุมที�อยูภ่ายใตค้วามคุม้ครอง
ของมาตรา 8 วรรคหนึ�ง GG เช่น มีการเรียกร้องให้มีการกระทาํซึ� งเป็นการกระทาํความผิด หรือการ
ปิดกั(นการขนส่งหนงัสือพิมพ ์การขดัขวางการชุมนุมโดยกลุ่มชุมนุมฝ่ายตรงขา้ม เป็นตน้ หรือเป็น
การชุมนุมที�ดาํเนินไปโดยการใชก้าํลงัหรือมีวตัถุประสงคต์ั(งแต่เริ�มตน้ในการกระทาํความผิดอาญา  
เช่น การจู่โจมทางกายภาพต่อผูที้�อยูร่อบขา้ง การขวา้งปาสิ�งของ หรือการจุดไฟเผารถยนต ์หรือการ
ทาํให้เสียทรัพย ์และยงัรวมถึงการชุมนุมที�ใช้กาํลงัเพื�อขดัขวาง หรือทาํลายการชุมนุมของกลุ่ม
ชุมนุมกลุ่มอื�น 
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การชุมนุมที�ปราศจากอาวุธ  

มาตรา 8 วรรคหนึ�ง GG กาํหนดวา่นอกจากการชุมนุมจะตอ้งเป็นการชุมนุมโดยสงบ
แลว้ จะตอ้งเป็นการชุมนุมที�ปราศจากอาวุธอีกดว้ย คาํวา่ “อาวุธ” ในที�นี( ไม่ไดมี้ความหมายเฉพาะ
แต่อาวุธตามที�กฎหมายกาํหนดในรัฐบญัญติัว่าดว้ยอาวุธ หรืออาวุธในความหมายในทางเทคนิค 
เช่น ปืน มีด ระเบิด สนับมือ เป็นต้น เท่านั( น แต่ยงัหมายความรวมถึงเครื� องมือหรือวตัถุอื�น 
ที�โดยลักษณะไม่ใช่อาวุธแต่ได้ใช้เครื� องมือดังกล่าวโดยมีวตัถุประสงค์ในการใช้เป็นอาวุธ 
เพื�อก่อให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกาย ชีวิต และทรัพยสิ์น เช่น ไมเ้บสบอล โซ่เหล็ก ขวดแกว้ ท่อเหล็ก 
เป็นตน้ สําหรับสิ�งที�ไม่ถือว่าเป็นอาวุธ ได้แก่สิ� งป้องกนั เช่น ผา้คลุมหน้า หมวกนิรภยั หน้ากาก 
กนัแก๊ส แวน่ตาที�ใชป้้องกนัดวงตา เป็นตน้  อยา่งไรก็ตาม แมว้า่อุปกรณ์ที�ใชใ้นการป้องกนัอาวุธ
ดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นอาวุธตามความหมายนี( ก็ตาม แต่กรณีก็อาจเป็นไปได้ว่า การที�นําวตัถุ
ดงักล่าวติดตวัไปด้วยในระหว่างการชุมนุมนั(น อาจจะเป็นการเตรียมการเพื�อต่อต้านเจา้หน้าที� 
อนันาํไปสู่การชุมนุมโดยไม่สงบได ้

บทบญัญติัของ VersG มีความมุ่งหมายในการป้องกนัอนัตรายต่อความมั�นคงและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองที�อาจเกิดจากการชุมนุมอนัเนื�องมาจากการรวมกลุ่มของ 
คนจาํนวนมาก โดยคาํนึงถึงการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผูเ้ข้าร่วมการชุมนุม 
และขณะเดียวกนัก็มุ่งคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูที้�อาจถูกกระทบจากการชุมนุมดงักล่าวดว้ย  
ดงันั(น “ความมั�นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง” จึงเป็นสิ�งที�กฎหมายมุ่งคุม้ครอง
ตาม VersG  อย่างไรก็ตาม ความมั�นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองอนัเป็นสิ� ง 
ที�กฎหมายมุ่งคุม้ครองนั(นก็อาจถูกละเมิดได ้หากการดาํเนินการชุมนุมเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
บทบญัญติัของ VersG ไดก้าํหนดให้นาํมาใช้บงัคบัแก่การจดักิจกรรมที�มีการรวมกลุ่มของบุคคล
ลักษณะเดียวกับการชุมนุมซึ� งอาจมีว ัตถุประสงค์อื�นที� มิใช่การแสดงความมีส่วนร่วมและ 
ความคิดเห็นของประชาชนภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ดงันั(น คาํวา่ “การชุมนุม” 
ตาม VersG จึงหมายถึง การชุมนุมเพื�อแสดงความมีส่วนร่วมและความคิดเห็นของประชาชนภายใต้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับการรวมกลุ่มของบุคคลที�มีวตัถุประสงค์อื�นๆ  
จดัเป็นกิจกรรมอื�นที�มีลกัษณะเดียวกบัการชุมนุมซึ� งอยู่ภายใตบ้งัคบัของ VersG ด้วย แต่ยกเวน้ 
ไม่นาํมาใช้บงัคบัแก่การชุมนุมเกี�ยวกบังานฉลองทางศาสนา พิธีกรรมทางศาสนา งานแต่งงาน  
และงานฉลองประจาํปี 

นอกจาก VersG จะเป็นบทบัญญัติที� รับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยกําหนด
หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการชุมนุมเพื�อรับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูชุ้มนุมรวมทั(งคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพของผูที้�อาจถูกกระทบจากการชุมนุมดังกล่าวแล้ว ยงัให้การคุ้มครองการใช้
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เสรีภาพในการชุมนุม โดยห้ามบุคคลใดขดัขวางการดาํเนินการที�ชอบดว้ยกฎหมายในการชุมนุม
สาธารณะและการเดินขบวน (มาตรา 2 VersG) และกาํหนดโทษในทางอาญาไวส้ําหรับบุคคล 
ที�เจตนาขดัขวางหรือทาํลายการจดัการชุมนุมหรือเดินขบวน หรือขดัขวางการดาํเนินการโดยการ 
ใช้กาํลงัหรือขู่ว่าจะใช้กาํลงั หรือกระทาํโดยประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดการรบกวนการชุมนุมหรือ
การเดินขบวนที�ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย  นอกจากนี(  โดยปกติคาํสั�งสลายการชุมนุมย่อมมีผล 
ใชบ้งัคบักบัทั(งผูน้าํการชุมนุมและผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมดงักล่าว แต่ในกรณีที�มีบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม
ก่อกวนให้การชุมนุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจา้หน้าที�ตาํรวจจะตอ้งดาํเนินการกบับุคคลดงักล่าว 
และคุม้ครองผูที้�ชุมนุมอยา่งสงบ โดยเจา้หน้าที�ตาํรวจจะสลายการชุมนุมของผูที้�ชุมนุมอย่างสงบ 
เฉพาะในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นฉุกเฉินในทางตาํรวจเท่านั(น  

รูปแบบและประเภทของการชุมนุม 

เมื�อพิจารณาบทบญัญติัมาตรา 8 วรรคสอง GG ที�บญัญติัวา่ การชุมนุมในสถานที�โล่ง 
สิทธิในการชุมนุมดงักล่าวอาจถูกจาํกดัได้โดยกฎหมายหรือโดยฐานของกฎหมาย ประกอบกบั
บทบัญญัติของรัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพันธรัฐ (VersG) แล้ว  
สามารถแบ่งรูปแบบและประเภทของการชุมนุมโดยแยกพิจารณาเป็นดงันี(  

1)  การแบ่งรูปแบบการชุมนุมโดยพิจารณาจากสถานที�ชุมนุม 
(1)  การชุมนุมในสถานที�โล่ง หมายถึง การชุมนุมในสถานที�ที� เปิดโล่ง ไม่อยู ่

ในที�ที�มิดชิด การเขา้ถึงที�ชุมนุมไม่ถูกปิดกั(นสามารถเขา้ถึงได ้และเป็นการชุมนุมที�ไม่มีกรอบปิดลอ้ม 
การชุมนุม เช่น การชุมนุมบนถนน ที�โล่ง บนทางเดินเทา้ หรือในสวนสาธารณะ เป็นตน้ 

(2)  การชุมนุมในสถานที�มิดชิด หมายถึง การชุมนุมในสถานที�ที�มีลกัษณะของห้อง
ที�มิดชิดรอบด้าน และสามารถเข้าไปได้โดยอาศัยทางเข้าเท่านั(น เป็นการชุมนุมที�มีกรอบปิดล้อม 
รอบดา้น ส่วนหอ้งนั(นจะมีหลงัคาหรือไม่ ไม่ใช่สาระสาํคญั เช่น ในหอประชุม สนามกีฬา เป็นตน้ 

ขอ้พิจารณาว่าการชุมนุมนั(นเป็นการชุมนุมในสถานที�โล่ง หรือเป็นการชุมนุม 
ในสถานที�มิดชิด ไดแ้ก่ ขอบเขตของการชุมนุมที�จะตอ้งมีขอบเขตแน่นอน โดยขอบเขตนั(นตอ้งเป็น
ส่วนที�กนัหรือขวางกั(นการชุมนุมกบัโลกภายนอกได ้

2)  การแบ่งรูปแบบการชุมนุมโดยพิจารณาจากลกัษณะของการชุมนุม 
(1)  การชุมนุมสาธารณะ หมายถึง การชุมนุมที�เปิดให้บุคคลทั�วไปเข้าร่วมการ

ชุมนุมได ้
(2)  การชุมนุมที�ไม่ใช่การชุมนุมสาธารณะ หมายถึง การชุมนุมที�กาํหนดให้

เฉพาะผูที้�กาํหนดไว ้ไม่วา่จะดว้ยวิธีการกาํหนดรายชื�อ หรือการกาํหนดดว้ยวิธีอื�นใด เพื�อให้บุคคล
หรือเฉพาะกลุ่มบุคคลที�กาํหนดไวเ้ท่านั(นที�จะสามารถเขา้ร่วมการชุมนุมได ้
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จากรูปแบบของการชุมนุมดงักล่าวจึงสามารถแยกประเภทของการชุมนุมออกได้
เป็น 4 ประเภท คือ  

1)  การชุมนุมสาธารณะในสถานที�โล่ง  
2)  การชุมนุมที�ไม่ใช่การชุมนุมสาธารณะในสถานที�โล่ง  
3)  การชุมนุมสาธารณะในสถานที�มิดชิด  
4)  การชุมนุมที�ไม่ใช่การชุมนุมสาธารณะในสถานที�มิดชิด  
การชุมนุมตามมาตรา 8 GG กาํหนดไวอ้ยา่งกวา้ง โดยหมายถึงการชุมนุมสาธารณะ

และการชุมนุมที�ไม่เป็นสาธารณะ แต่การชุมนุมตาม VersG กาํหนดเฉพาะการชุมนุมสาธารณะ
เท่านั(น ซึ� งหมายถึง การชุมนุมที�เปิดโอกาสให้บุคคลใดก็ตามที�มีความสนใจเข้าร่วมการชุมนุม 
ในพื(นที�จาํกัดหรือการชุมนุมในพื(นที�เปิดโล่งได้ จึงมีโอกาสที�จะตกเป็นเป้าหมายของการก่อ
อนัตรายหรืออาจก่ออนัตรายแก่บุคคลภายนอกมากเป็นพิเศษ สําหรับการชุมนุมที�ไม่เป็นสาธารณะ 
จะมีลกัษณะระบุตวับุคคลหรือลกัษณะของกลุ่มบุคคลที�จะเขา้ร่วมการชุมนุม 

วธีิการชุมนุม 

1)  การแจง้การชุมนุม  
มาตรา 8 วรรคหนึ�ง GG ไดก้าํหนดว่า การชุมนุมไม่ว่าการชุมนุมประเภทใดก็ตาม

ไม่จาํเป็นที�จะตอ้งมีการแจง้หรือตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อน แต่ในมาตรา 14 วรรคหนึ�ง VersG ไดก้าํหนด
ไวว้่า บุคคลใดที�จะเป็นผูจ้ดัหรือผูน้าํการชุมนุมสาธารณะในสถานที�โล่งหรือการเดินขบวนจะตอ้ง 
แจ้งต่อเจ้าหน้าที�ผู ้มีอ ํานาจอย่างช้าที� สุด 48 ชั�วโมง ก่อนที�จะมีการประกาศการชุมนุมหรือ 
การเดินขบวน การแจง้ดงักล่าวจะตอ้งมีขอ้มูลที�เกี�ยวกบัเวลา สถานที� ประเด็น และผูน้าํในการชุมนุม
ไวด้้วย รูปแบบในการแจ้งนั(นสามารถทาํได้ทั( งกรณีโดยวาจาหรือโดยลายลกัษณ์อกัษร โดยผ่าน
โทรศพัท ์โทรสาร หรือโดยอีเมล ์การฝ่าฝืนไม่แจง้การชุมนุมตามมาตราดงักล่าวนั(น ส่งผลให้การชุมนุม
เป็นการชุมนุมที�ไม่มีการแจง้การชุมนุมซึ� งเจา้หน้าที�ผูมี้อาํนาจสามารถสลายการชุมนุมดงักล่าวได ้ 
ตามมาตรา 15 วรรคสาม VersG และผูจ้ดัหรือผูน้ําในการดาํเนินการชุมนุมโดยไม่มีการแจ้ง
ล่วงหน้านั(นอาจได้รับโทษตามมาตรา 26 ขอ้สอง VersG ได ้ ทั(งนี(  การแจง้การชุมนุมดงักล่าวนั(น
ไม่ใช่การยื�นคาํร้องเพื�อขอคาํอนุญาตเพื�อให้มีการชุมนุมแต่อย่างใด เพราะการชุมนุมไม่จาํเป็นตอ้ง 
มีการอนุญาต ส่วนกรณีของการชุมนุมในสถานที�มิดชิดนั(นไม่ตกอยูภ่ายใตห้นา้ที�ในการแจง้การชุมนุม 

2)  การกาํหนดเงื�อนไขในการชุมนุม 
มาตรา 15 วรรคหนึ� ง VersG ให้เจา้หน้าที�ผูมี้อาํนาจสามารถกาํหนดเงื�อนไข 

ในการชุมนุมสาธารณะในสถานที�โล่งและการเดินขบวนได ้แต่ในการชุมนุมสาธารณะในสถานที�
มิดชิด VersG ไม่ไดก้าํหนดใหอ้าํนาจดงักล่าวไว ้โดยเงื�อนไขในการชุมนุมดงักล่าวนี( โดยสภาพแลว้
ถือวา่เป็นคาํสั�งทางปกครอง แมว้า่มาตรา 8 GG จะรับรองเสรีภาพในการชุมนุมของชาวเยอรมนัไว ้
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โดยถือวา่เป็นสิทธิในเชิงป้องกนั ผูท้รงสิทธิสามารถกาํหนดเกี�ยวกบัสถานที� เวลา ประเภท และเนื(อหา
ของการชุมนุมไดเ้อง  แต่อย่างไรก็ตาม การใช้เสรีภาพในการชุมนุมดงักล่าวอาจกระทบต่อสิทธิ
และประโยชน์ของบุคคลอื�นได ้โดยเฉพาะอย่างยิ�งการชุมนุมในสถานที�โล่ง ความจาํเป็นที�จะตอ้ง
ก่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งสิทธิของผูร่้วมการชุมนุมกบับุคคลภายนอกจึงเป็นสิ�งที�ไม่อาจละเลยได ้
การกาํหนดเงื�อนไขในการชุมนุมจึงเป็นมาตรการทางกฎหมายซึ�งอาจส่งผลต่อสิทธิในการเลือกเวลา
สถานที� ในการชุมนุมได ้เช่น เจา้หนา้ที�สามารถกาํหนดเงื�อนไขในส่วนของเส้นทางในการเดินขบวนได้
เพื�อป้องกันการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู ้เดินขบวนสองกลุ่ม แต่การเลือกสถานที� ชุมนุมนั( น 
ตอ้งพิจารณาสาระของการชุมนุมหรือการเดินขบวนประกอบดว้ย 

การกาํหนดเงื�อนไขในการชุมนุมหรือการเดินขบวนตามมาตรา 15 วรรคหนึ� ง 
VersG นั(น จะตอ้งเป็นกรณีที�มีขึ(นเพื�อให้การชุมนุมหรือการเดินขบวนดงักล่าวไม่เป็นอนัตราย 
ต่อความมั�นคงปลอดภยัสาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยสาธารณะ และในมาตรา 15 วรรคสอง 
VersG กาํหนดใหส้ามารถหา้มหรือกาํหนดเงื�อนไขในการชุมนุมหรือการเดินขบวนในบริเวณที�เป็น
อนุสาวรียที์�ระลึกถึงเหยื�อของลทัธิชาตินิยมนาซีได ้หากการชุมนุมหรือเดินขบวนนั(นเป็นการทาํลาย
ศกัดิm ศรีของเหยื�อดงักล่าว  นอกจากนี(  ในบทบญัญติัของ VersG หลายมาตราก็ไดก้าํหนดเงื�อนไข
ตามกฎหมายไวด้้วย เช่น การห้ามพกพาอาวุธ (มาตรา 2 วรรคสาม VersG) การห้ามสวมเครื�องแบบ 
(มาตรา 3 วรรคหนึ�ง VersG) การห้ามมีสิ�งป้องกนั (มาตรา 17a วรรคหนึ�ง VersG) และการห้ามคลุมหนา้ 
(มาตรา 17a วรรคสอง VersG) โดยการกาํหนดเงื�อนไขในการชุมนุมนั(น เริ�มจากการที�มีการแจง้ 
การชุมนุมต่อเจ้าหน้าที�  และในการพิจารณาออกเงื�อนไขดังกล่าวจะต้องนํากฎเกณฑ์ในกฎหมาย 
วิธีพิจารณาทางปกครอง (Verwaltungsverfahrensgesetz-VwVfG) มาพิจารณาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ�ง 
การที�จะต้องมีการรับฟังข้อมูลจากผู ้จ ัดการชุมนุมก่อนที�จะมีการออกเงื�อนไขในการชุมนุม  
โดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์ได้ยืนยนัและเรียกร้องให้ดาํเนินการดงักล่าวในการพิจารณา 
ออกเงื�อนไขในการชุมนุม  

สําหรับรูปแบบของเงื�อนไขในการชุมนุมนั(นสามารถออกมาในรูปแบบของคาํสั�ง
ทั�วไปทางปกครองก็ได ้ดว้ยเหตุเพื�อมุ่งที�จะคุม้ครองความมั�นคงปลอดภยัสาธารณะ และความสงบ
เรียบร้อยสาธารณะ และทาํให้การชุมนุมอยู่ในขอบเขต ซึ� งกรณีตามบทบญัญติัของกฎหมายอื�นๆ  
ก็รวมอยู่ในกรณีนี( ดว้ย เช่น เงื�อนไขในการห้ามไม่ให้มีการปลุกระดมให้มีการเกลียดชงั การดูหมิ�น 
การหมิ�นประมาท ตามที�บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา  นอกจากนี(  การกาํหนดเงื�อนไขในการ
ชุมนุมยงัเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพของผูจ้ดัการชุมนุม ผูน้าํการชุมนุม หรือผูเ้ขา้ร่วม
การชุมนุม กับสิทธิของบุคคลอื�น เช่น การใช้ทางสาธารณะของทั(งสองฝ่าย เป็นต้น เจ้าหน้าที�อื�น
นอกเหนือจากเจา้หน้าที�ที�มีอาํนาจตามกฎหมาย VersG ไม่สามารถใชอ้าํนาจหน้าที�ของตนดาํเนินการ
กับการชุมนุมได้ เจ้าหน้าที�อื�นที� เห็นว่ามีอันตรายที�จะเกิดขึ( นโดยตรงต่อความมั�นคงปลอดภัย
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สาธารณะจะตอ้งแจง้ต่อเจา้หน้าที�ที�มีอาํนาจตามกฎหมาย VersG เพื�อที�จะไดด้าํเนินการออกเงื�อนไข 
ในการชุมนุมต่อไป เงื�อนไขในการชุมนุมจะมีไปถึงผูจ้ดัการชุมนุม และผูจ้ ัดการชุมนุมมีหน้าที� 
ที�จะตอ้งเผยแพร่เงื�อนไขในการชุมนุมดงักล่าวใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งทราบต่อไป ในการพิจารณาออกเงื�อนไข
ในการชุมนุมนั(นจะตอ้งไม่ขดักบัหลกัความได้สัดส่วน และเงื�อนไขนั(นจะตอ้งไม่กระทบกับแก่น 
หรือสาระสําคัญของการชุมนุม และจะต้องไม่เป็นเงื�อนไขที�ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เช่น  
การกาํหนดใหผู้น้าํการชุมนุมดาํเนินการสลายการชุมนุมภายหลงัมีการยุติการชุมนุมแลว้ เพราะกรณีนี(
เป็นหนา้ที�ของเจา้หนา้ที�ตาํรวจ เป็นตน้  นอกจากนี(  เงื�อนไขในการชุมนุมจะตอ้งเป็นเงื�อนไขที�มีความ
ชดัเจน และการใชดุ้ลพินิจในการออกเงื�อนไขดงักล่าวของเจา้หน้าที�นั(นจะตอ้งกระทาํโดยสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค์ที�กฎหมายให้อาํนาจด้วย และเงื�อนไขที�ไม่อาจจะกาํหนดได้ เช่น การสั�งห้ามใช ้
เครื�องขยายเสียง โทรโข่ง เนื�องจากเครื�องมือเหล่านี( จะช่วยให้เกิดความเขา้ใจที�ตรงกนัระหว่างผูน้าํ 
การชุมนุมและผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม เพื�อให้การชุมนุมดาํเนินไปโดยเรียบร้อย และยงัเป็นเครื�องมือ 
ที�จะสื�อหรือแสดงความเห็นของการชุมนุมไปสู่ภายนอก  อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุที�จะให้มีการระงบั
การใช้เครื� องเสียงดังกล่าวก็สามารถทาํได้ เช่น การเดินขบวนผ่านโรงพยาบาลก็สามารถกาํหนด
เงื�อนไขห้ามใช้เครื� องขยายเสียงในช่วงระยะทางที�ผ่านโรงพยาบาล โดยห้ามใช้เครื� องขยายเสียง 
ในระยะทางหนึ� งร้อยเมตรก่อนถึงบริเวณโรงพยาบาล ในบริเวณโรงพยาบาล และหนึ� งร้อยเมตร
หลงัจากพน้บริเวณโรงพยาบาล ก็สามารถกระทาํได ้

3)  การบนัทึกภาพและเสียง 
การบนัทึกภาพและเสียงที�เกี�ยวข้องกับการชุมนุมนั(นสามารถเกิดขึ(นได้ในสอง

ขั(นตอนดว้ยกนัคือ การบนัทึกภาพและเสียงก่อนการชุมนุมตามมาตรา 12a VersG และการบนัทึกภาพ
และเสียงระหวา่งการชุมนุมตามมาตรา 19a VersG โดยมาตรา 12a VersG อนุญาตให้เจา้หน้าที�ตาํรวจ
ทาํการบนัทึกภาพและเสียงผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม หรือกรณีที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัการชุมนุมในสถานที�
มิดชิดได้ ถ้ามีขอ้เท็จจริงที�ทาํให้การกระทาํดงักล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ อนัตราย
ร้ายแรงที�จะเกิดต่อความมั�นคงปลอดภยัสาธารณะ  ทั(งนี(  บุคคลที�สามที�ไม่เกี�ยวข้องกับการชุมนุม 
ก็อาจถูกบนัทึกภาพและเสียงดงักล่าวได ้หากเป็นกรณีที�ไม่สามารถหลีกเลี�ยงได ้แต่การบนัทึกภาพ
และเสียงโดยอาศยัเหตุวา่เพื�อความสงบเรียบร้อยสาธารณะนั(นไม่สามารถกระทาํได ้สําหรับการชุมนุม
สาธารณะในสถานที�มิดชิดนั(น VersG ไดก้าํหนดให้อาํนาจเจา้หนา้ที�ในการบนัทึกภาพและเสียงเอาไว ้
แต่ในส่วนของการชุมนุมสาธารณะในสถานที�โล่งและการเดินขบวน มาตรา 19a VersG ได้กาํหนด 
ใหใ้ชก้ฎเกณฑต์ามที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 12a VersG  ทั(งนี(  ในกรณีการชุมนุมสาธารณะในสถานที�โล่ง
และการเดินขบวนนั(น เหตุที�จะให้เจา้หน้าที�สามารถดาํเนินการบนัทึกภาพและเสียงไม่จาํกดัเฉพาะ 
มุ่งคุม้ครองความมั�นคงปลอดภยัสาธารณะเท่านั(น แต่ยงัหมายรวมถึงเพื�อคุม้ครองความสงบเรียบร้อย
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สาธารณะดว้ย โดยอนัตรายต่อความมั�นคงปลอดภยัสาธารณะและความสงบเรียบร้อยสาธารณะนั(น 
จะตอ้งเป็นอนัตรายที�ร้ายแรง เช่น อนัตรายต่อร่างกาย ชีวิต หรือทรัพยสิ์นที�มีความสําคญั เป็นต้น  
และจะตอ้งเป็นอนัตรายที�มีลกัษณะเป็นรูปธรรมด้วย การกาํหนดให้สามารถบนัทึกภาพและเสียง 
การชุมนุมได้ก็เพื�อเป็นการปรามผูที้�จะก่อกวน และดาํเนินการกบัการก่อกวนดงักล่าวได้ทนัท่วงที 
เงื�อนไขในการดาํเนินการบนัทึกภาพและเสียงในระหวา่งการชุมนุมนั(นไม่มีความแตกต่างไปจากกรณี
การบนัทึกภาพและเสียงก่อนการชุมนุมแต่อย่างใด โดยหลกัแล้วการบนัทึกภาพและเสียงดงักล่าว
จะตอ้งกระทาํโดยเปิดเผยแต่ก็มีกรณีที�สามารถกระทาํการโดยไม่เปิดเผยได ้เช่นกรณีขั(นตอนของการ
เตรียมการชุมนุม สําหรับการเดินขบวนนั(นดว้ยเหตุที�เจา้หน้าที�ตาํรวจไม่จาํเป็นตอ้งแสดงตวั  ดงันั(น 
การบนัทึกภาพและเสียงในการเดินขบวนจึงสามารถดาํเนินการไดโ้ดยไม่เปิดเผยได ้

4)  การแต่งตั(งผูดู้แลความเรียบร้อยในการชุมนุม 
ผู ้นําการชุมนุมสามารถมีผู ้ดูแลความเรียบร้อยในการชุมนุมเพื�อช่วยให ้

การทาํหน้าที�ในการดาํเนินการชุมนุมและการดูแลการชุมนุมเป็นไปโดยระเบียบเรียบร้อยได ้
ตามมาตรา 9 VersG โดยผูที้�ถูกแต่งตั( งให้เป็นผูดู้แลความเรียบร้อยในการชุมนุมนั(นมีฐานะเป็น
ผู ้ช่วยผู ้นําการชุมนุม จึงมีอํานาจหน้าที� เฉพาะตามที�ผู ้นําการชุมนุมมอบหมายให้เท่านั( น  
ในการชุมนุมสาธารณะในสถานที�มิดชิด ผูน้าํการชุมนุมไม่จาํเป็นตอ้งมีการแต่งตั(งผูดู้แลความ
เรียบร้อย แต่หากประสงค์จะใช้ผูดู้แลความเรียบร้อยดงักล่าวก็สามารถแต่งตั(งโดยไม่จาํเป็นตอ้ง
ได้รับอนุญาตก่อนแต่อย่างใด แต่ผูน้าํการชุมนุมมีหน้าที�ในการแจง้จาํนวนผูดู้แลความเรียบร้อย
ดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที�ต ํารวจทราบ และเจ้าหน้าที�ต ํารวจสามารถจํากัดจํานวนของผู ้ดูแล 
ความเรียบร้อยได ้การแต่งตั(งผูดู้แลความเรียบร้อยเกินกวา่จาํนวนที�ไดรั้บอนุญาตเป็นการกระทาํผิด
ระเบียบ แต่ไม่เป็นเหตุที�ใหอ้าํนาจเจา้หนา้ที�ในการสลายการชุมนุมได ้

มาตรา 18 วรรคสอง VersG ไดก้าํหนดถึงกรณีที�จะมีการใชผู้ดู้แลความเรียบร้อย
ในการชุมนุมสาธารณะในสถานที�โล่งและการเดินขบวนได ้โดยผูน้าํการชุมนุมหรือการเดินขบวน 
จะตอ้งยื�นคาํร้องขออนุญาตต่อเจา้หนา้ที�ตาํรวจ ซึ� งผูที้�ทาํหนา้ที�ช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยในการ
ชุมนุม (ไ ม่ว่า จะ เ ป็ นกา รชุ มนุมสา ธา รณะในสถ านที� มิด ชิดหรือกา รชุ มนุมสา ธา รณะ 
ในสถานที�โล่งก็ตาม) หรือการเดินขบวนดังกล่าว จะตอ้งเป็นผูที้�รับทาํหน้าที�ดงักล่าวโดยไม่มี
ค่าตอบแทน เป็นผูที้�บรรลุนิติภาวะ ไม่พกพาอาวุธ และจะตอ้งสวมปลอกแขนสีขาวที�มีการระบุ
ขอ้ความว่าเป็นผูดู้แลความเรียบร้อยให้เห็นอย่างชัดเจน  ทั(งนี(  จาํนวนของผูดู้แลความเรียบร้อย 
ในการชุมนุมหรือการเดินขบวนดงักล่าวจะตอ้งมีจาํนวนที�เหมาะสมไม่มากเกินไป  
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การยื�นคาํร้องและการออกคาํอนุญาตดังกล่าวเป็นส่วนหนึ� งของวิธีพิจารณา 
ทางปกครองของเจา้หน้าที�ซึ� งเริ�มดว้ยการแจง้การชุมนุม คาํร้องในการขออนุญาตใช้ผูดู้แลความ
เรียบร้อยจะตอ้งมีรายละเอียดที�กฎหมายกาํหนดครบถว้น และรายละเอียดดงักล่าวจะตอ้งสามารถ
ตรวจสอบภายหลงัไดโ้ดยเจา้หน้าที�ตาํรวจ  นอกจากนี(  คาํร้องจะตอ้งระบุถึงขนาดที�คาดหมายได้
ของการชุมนุมหรือการเดินขบวน และประเภทของการชุมนุมเพื�อคาํนวณจาํนวนที�เหมาะสม 
ของผูดู้แลความเรียบร้อยได้ ในคาํร้องดงักล่าวจะตอ้งมีการระบุถึงชื�อของผูดู้แลความเรียบร้อย 
เพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบในภายหลงั และก่อนที�จะมีการปฏิเสธคาํร้องดงักล่าวเจา้หน้าที�
ตาํรวจจะตอ้งมีการรับฟังขอ้มูลจากฝ่ายผูน้าํการชุมนุมก่อน การอนุญาตให้มีการใช้ผูดู้แลความ
เรียบร้อยก็เพื�อการรักษาความมั�นคงปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยสาธารณะ เพื�อให้การ
ดาํเนินการชุมนุมหรือการเดินขบวนเป็นไปโดยความเรียบร้อย และเพื�อรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การชุมนุมหรือการเดินขบวนให้เป็นไปโดยเรียบร้อย กรณีที�เจา้หน้าที�ตาํรวจเห็นว่าจาํนวนของ
ผูดู้แลความเรียบร้อยไม่เหมาะสม หรือไม่อนุญาตให้มีการใช้ผูดู้แลความเรียบร้อย ตอ้งเป็นกรณี
ของการวินิจฉัยโดยการคาดหมายอนัตรายที�เป็นรูปธรรมต่อความสงบเรียบร้อย หรือความมั�นคง
ปลอดภยัสาธารณะ อนัเกิดขึ( นจากจาํนวนที�มากเกินไปหรือน้อยเกินไป หรือลักษณะที�ไม่อาจ
อนุญาตไดข้องผูดู้แลความเรียบร้อย 

4)  ข้อจํากดัเสรีภาพในการชุมนุม 

โดยที� เสรีภาพในการชุมนุมเป็นสิทธิในทางป้องกันการกระทําของรัฐ  ดังนั( น  
การกระทาํของรัฐทุกประเภทที�จะถือไดว้า่เป็นการละเมิดสิทธิ หรือเป็นขอ้จาํกดัสิทธิในการชุมนุมนั(น 
ได้แก่ การกระทาํของรัฐที�ทาํให้การกระทาํของปัจเจกชนที�อยู่ในขอบเขตของการใช้สิทธิในการ 
ชุมนุมนั(นไม่สามารถกระทาํได้หรือกระทาํได้อย่างลาํบาก  ทั(งนี(  ไม่ว่าการกระทาํของรัฐดังกล่าว 
จะเป็นการจาํกดัสิทธิในการชุมนุมโดยทั(งหมดหรือบางส่วนก็ตาม มาตรา 8 ของกฎหมายพื(นฐานแห่ง
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั (Grundgesetz-GG) ไดบ้ญัญติัถึงการจาํกดัสิทธิในการชุมนุมไวส้องกรณี
คือ การแจง้การชุมนุม และการขออนุญาตชุมนุม โดยการชุมนุมในพื(นที�เปิดโล่งเท่านั(นที�อาจถูกจาํกดั 
โดยบทบญัญติัของกฎหมาย หรือโดยเหตุจากบทบญัญติัของกฎหมาย ซึ� งมาตรา 14 แห่งรัฐบญัญติั 
ว่าด้วยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ (Versammlungsgesetz-VersG) ได้กําหนดให ้
การจดัการชุมนุมสาธารณะในพื(นที�เปิดโล่งตอ้งแจง้การจดัการชุมนุม สําหรับการชุมนุมในพื(นที�จาํกดั
ได้รับการยกเวน้ไม่ถูกจาํกัดโดยบทบญัญติัของกฎหมาย เนื�องจากการชุมนุมที�ถูกจาํกดัโดยพื(นที� 
ยอ่มมีโอกาสนอ้ยที�จะถูกรบกวนจากภายนอกหรือก่อความเสียหายแก่บุคคลอื�น หรือเป็นเป้าหมายของ
การก่ออนัตรายหรือเป็นอนัตรายแก่บุคคลอื�น  นอกจากนี(  ได้กาํหนดขอ้จาํกดัสิทธิในการชุมนุมไว ้
ได้แก่ การสั�งห้ามการชุมนุม และการสั�งสลายการชุมนุม การกําหนดให้มีการแจ้งการชุมนุม  
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การกาํหนดเงื�อนไขประกอบการชุมนุม การสั�งห้ามกระทาํการบางอย่างระหว่างการชุมนุม เช่น  
หา้มไม่ใหมี้การคลุมหนา้ การบนัทึกภาพและเสียงการชุมนุม เป็นตน้  นอกจากนั(น สิทธิในการชุมนุม
อาจถูกจาํกัดโดยการกระทาํในทางขอ้เท็จจริงอื�นๆ เช่น การขดัขวางการเดินทาง หรือการควบคุม
ตรวจสอบที�ใช้ระยะเวลานานเพื�อให้การชุมนุมเกิดขึ(นไดช้า้ลง หรือการที�กาํหนดให้มีการลงทะเบียน
ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม เป็นตน้ 

บทบญัญติัมาตรา 8 GG ไม่ได้กาํหนดข้อจาํกัดสิทธิโดยอาศยัเงื�อนไขของกฎหมาย
สําหรับการชุมนุมในสถานที� มิดชิดไว้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์วินิจฉัยว่า แม้ในสิทธิ 
ขั(นพื(นฐานนั(นๆ จะไม่มีการบญัญติัเงื�อนไขตามกฎหมายเอาไว ้แต่สิทธิดงักล่าวก็ยงัตอ้งตกอยู่ภายใต้
ข้อจาํกัด ซึ� งได้แก่ ข้อจาํกัดที�ไม่ได้มีการกําหนดไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรอนัเป็นผลมาจากการใช ้
การตีความกฎหมายพื(นฐานตามระบบภายใตห้ลกัความเป็นเอกภาพของรัฐธรรมนูญ เนื�องจากกฎหมาย
พื(นฐานได้กําหนดระบบคุณค่าพื(นฐานเอาไว ้ซึ� งอาจมีความขดัแยง้กันของสิทธิขั(นพื(นฐานกับสิ� ง 
ที�รัฐธรรมนูญมุ่งคุ้มครองได้ เช่น การชุมนุมในสถานที�มิดชิดอาจเป็นการทาํให้ศกัดิm ศรีส่วนบุคคล 
หรือสุขภาพส่วนบุคคลของบุคคลอื�นเสียหายได้  ดงันั(น ศาลรัฐธรรมนูญจึงได้สร้างขอ้จาํกดัในการ 
ใช้สิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขตามกฎหมายขึ( นมา ซึ� งเรียกว่าการขัดกันของสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
(Kollidierendes Verfassungsrecht)  ดังนั(น สิทธิขั(นพื(นฐานที�ปราศจากเงื�อนไขตามกฎหมายจึงไม่ได้
หมายความถึงสิทธิขั(นพื(นฐานที�ปราศจากข้อจาํกัดแต่อย่างใด  ดังนั(น การชุมนุมในสถานที�มิดชิด 
ก็ตกอยู่ภายใต้ข้อจาํกัดที�มีฐานจากกฎหมายได้ หากข้อจาํกัดนั( นมีขึ( นเพื�อป้องกันการขัดกันของ 
สิ�งที�รัฐธรรมนูญมุ่งคุม้ครอง ซึ� งการชุมนุมสาธารณะในสถานที�มิดชิดนั(นรัฐบญัญติัว่าดว้ยการชุมนุม
และการเดินขบวน (มาตรา 5 ถึงมาตรา 13 VersG) ไดก้าํหนดเงื�อนไขในการใชสิ้ทธิดงักล่าวไวด้ว้ย  

สําหรับการชุมนุมในสถานที�เปิดโล่งนั(น มาตรา 8 วรรคสอง GG บญัญติัให้อาจถูก
จาํกดัไดโ้ดยกฎหมาย หรือโดยฐานของกฎหมาย เนื�องจากมีความเป็นไปไดที้�จะก่อให้เกิดอนัตราย 
เพราะการชุมนุมนั( นสามารถติดต่อหรือเกี�ยวข้องกับประชาชนที�ไม่ใช่ผูเ้ข้าร่วมการชุมนุมได ้ 
แต่หากเป็นการชุมนุมที�อยูใ่นสถานที�มิดชิดก็จะไม่อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขขอ้จาํกดัสิทธินี(  โดยกฎหมาย
พื(นฐานยอมรับให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายที�มีเนื( อหาจาํกัดสิทธิในการชุมนุมได้โดยตรง  
หรือออกกฎหมายใหอ้าํนาจเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองเพื�อที�จะออกมาตรการใดๆ ออกมาเพื�อจาํกดัสิทธิ
ในการชุมนุมได ้ รัฐบญัญติัว่าดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวน (VersG) เป็นบทบญัญติัเกี�ยวกบั 
การชุมนุมที�สําคญัซึ� งใช้บงัคบักับกรณีของการชุมนุมสาธารณะไม่ว่าจะเป็นกรณีของการชุมนุม 
ในสถานที�โล่งหรือในสถานที�มิดชิดก็ตาม  นอกจากนี(  ยงัมีบทบญัญติัที�กาํหนดเกี�ยวกบัการเดินขบวน
ไวด้ว้ย และเนื�องจากรัฐบญัญติัดงักล่าวเป็นฐานทางกฎหมายที�มีความสําคญัที�สุดในการจาํกดัสิทธิ 
ในการชุมนุม  ดงันั(น ฝ่ายเจา้หน้าที�จะกลบัไปใช้บทบญัญติัทั�วไปของกฎหมายตาํรวจและกฎหมาย 
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ที�เกี�ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ได้ แต่โดยที�รัฐบญัญติัดังกล่าวใช้บงัคบักับการชุมนุม
สาธารณะเท่านั( น ในส่วนของการชุมนุมที�ไม่ใช่การชุมนุมสาธารณะเจ้าหน้าที� จึงสามารถ 
ที�จะดําเนินการโดยอาศัยมาตรการทั�วไปของกฎหมายตาํรวจ และกฎหมายที�เกี�ยวกับการรักษา 
ความสงบเรียบร้อยได ้ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายพื(นฐานจะกําหนดให้การชุมนุมในสถานที�โล่ง 
อยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัตามกฎหมายหรือโดยฐานของกฎหมาย แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่ขอ้จาํกดันั(นจะมีได้
โดยไม่มีขอบเขต ซึ� งตามกฎหมายในระบบกฎหมายเยอรมนัเรียกกรณีนี( ว่า ขอ้จาํกดัของขอ้จาํกดั 
(Schranken-Schranken) หมายถึง กฎหมายที�จาํกดัสิทธินั(นก็จะตอ้งเป็นกฎหมายที�ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ
ไม่ว่าจะในทางรูปแบบหรือในทางเนื(อหา และการใช้บงัคบักฎหมายนั(นๆ ก็จะตอ้งไม่เป็นการ 
ใชบ้งัคบักฎหมายที�มีลกัษณะเป็นการบงัคบัใชก้ฎหมายที�ขดัต่อรัฐธรรมนูญดว้ย 

สําหรับขอ้จาํกดัเสรีภาพในการชุมนุมที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 8 GG ประกอบกบั
ขอ้จาํกดัที�กาํหนดไวใ้นรัฐบญัญติัวา่ดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวน สามารถแยกพิจารณาไดด้งันี(   

(1)  การกาํหนดยกเวน้ไวอ้ย่างชัดแจง้ในมาตรา 8 วรรคหนึ� ง GG ว่าการชุมนุม
สามารถกระทาํไดโ้ดยปราศจากการแจง้หรือการไดรั้บอนุญาตนั(น เป็นการก่อให้เกิดกรณีที�เรียกวา่
ขอ้จาํกดัของขอ้จาํกดั หมายถึง VersG ไม่อาจถือวา่เรื�องการแจง้เป็นหนา้ที�ที�ตอ้งถูกบงัคบัให้กระทาํ  
และหากไม่กระทาํตามหนา้ที�ดงักล่าวจะมีการบงัคบัตามมาได ้เพราะเหตุที�ตอ้งมีการแจง้การชุมนุม
ก่อนนั(น ก็เพื�อวตัถุประสงค์ที�จะช่วยให้เจ้าหน้าที�ตาํรวจและเจ้าหน้าที�ที� เกี�ยวข้องได้รับทราบ 
ถึงแผนการชุมนุมไดอ้ยา่งทนัท่วงที  ทั(งนี(  เพื�อจะไดมี้มาตรการคุม้ครองการชุมนุมให้เป็นไปโดยไม่มี
อุปสรรค โดยเฉพาะในเรื�องความปลอดภยัในทางจราจร และการคุม้ครองความปลอดภยัของสาธารณะ 
หรือความเรียบร้อยของสาธารณะได ้ ดงันั(น การที�ไม่แจง้การชุมนุมดงักล่าวจึงไม่ใช่เหตุโดยอตัโนมติั
ที�จะมีการสลายการชุมนุม แต่กรณีดงักล่าวอาจเป็นกรณีที�การชุมนุมนั(นเสี�ยงต่ออนัตรายที�จะเกิด 
ต่อความปลอดภยัของสาธารณะหรือความเรียบร้อยของสาธารณะอนัเป็นเหตุที�จะทาํให้เจา้หน้าที�
ตาํรวจตอ้งสลายการชุมนุมนั�นเอง 

(2)  การห้ามการชุมนุม หมายถึง การสั�งห้ามที�มีผลให้การชุมนุมนั( นไม่สามารถ 
เกิดขึ(นได ้เป็นการหา้มการชุมนุมทั(งหมด โดยแยกพิจารณาไดด้งันี(  

ก.  การห้ามการชุมนุมสาธารณะในสถานที�มิดชิด มาตรา 5 VersG กาํหนดว่า 
จะสามารถกระทาํได ้ในกรณีดงัต่อไปนี(  

(ก)  ผูจ้ดัการชุมนุมเป็นบุคคลตามมาตรา 1 วรรคสอง ข้อหนึ� ง ถึง ข้อสี�  
VersG ไดแ้ก่ ผูที้�ใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยไม่ชอบ (ต่อตา้นหลกัการพื(นฐานของการปกครอง 
ในระบอบเสรีประชาธิปไตย) หรือผูที้�ดาํเนินการชุมนุมหรือเขา้ร่วมการชุมนุมที�สนบัสนุนเป้าหมาย
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ของพรรคการเมือง หรือส่วนหนึ� งขององค์กรของพรรคการเมือง หรือองค์กรที�ตั( งมาทดแทน 
พรรคการเมืองที�ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั�งห้าม พรรคการเมืองที�ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั�งห้าม 
หรือสมาคมที�ถูกคาํสั�งหา้ม  

(ข)  ผูจ้ ัดการชุมนุมหรือผูน้ําการชุมนุมยินยอมหรือปล่อยให้ผูเ้ข้าร่วม 
การชุมนุมมีการพกพาอาวุธหรือวตัถุที�กาํหนดไวต้ามมาตรา 2 วรรคสาม VersG อนัได้แก่ วตัถุที� 
โดยสภาพแลว้สามารถทาํใหค้นบาดเจบ็หรือทาํใหท้รัพยสิ์นเสียหายได ้ 

(ค)  มีข้อเท็จจริงที�ยืนยนัได้ว่า ผูจ้ดัการชุมนุม หรือผูที้� เป็นสมาชิกของ
ผูจ้ ัดการชุมนุมมีความประสงค์ที�จะให้การดําเนินการชุมนุมเป็นไปโดยใช้ก ําลังหรือต่อต้าน 
การกระทาํตามกฎหมายของเจา้หนา้ที�  

(ง)  มีข้อเท็จจริงที�ยืนยนัได้ว่าผูจ้ ัดการชุมนุม หรือผูที้� เป็นสมาชิกของ
ผูจ้ดัการชุมนุมมีแนวความคิด หรือแสดงออกใหเ้ห็นไดว้า่มีการยอมใหมี้การกระทาํผดิกฎหมาย  

การห้ามการชุมนุมตามมาตรา 5 VersG ตกอยู่ในเงื�อนไขที�จาํกดั การห้าม
การชุมนุมในสถานที�มิดชิดโดยอาศยัเหตุวา่เพื�อป้องกนัความสงบเรียบร้อยสาธารณะนั(นดว้ยเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญไม่สามารถกระทาํได ้

ข.  การหา้มการชุมนุมสาธารณะในสถานที�โล่งตามมาตรา 15 วรรคแรก VersG  
มาตรการในการห้ามการชุมนุม ถือเป็นมาตรการสุดท้ายที�จะนํามาใช ้

กบัการชุมนุมลักษณะนี(  ซึ� งจะตอ้งนํามาใช้ในกรณีที�มีอนัตรายที�เกิดขึ( นโดยตรงต่อความมั�นคง
ปลอดภยัสาธารณะ และตอ้งเป็นอนัตรายที�ร้ายแรงดว้ย  นอกจากนี(  การห้ามการชุมนุมก็อาจเป็น
มาตรการที�จะคุม้ครองสิทธิตามกฎหมายที�มีความเท่าเทียมกบัเสรีภาพในการชุมนุม หากมาตรการอื�นๆ 
ไม่เพียงพอที�จะนํามาใช้ ซึ� งกรณีดังกล่าวใช้กับการพิจารณาเพื�อที�จะให้มีการสลายการชุมนุม 
ตามมาตรา 15 วรรคสอง VersG ด้วย ในการดาํเนินการใช้มาตรการดังกล่าวของเจ้าหน้าที�นั(น
จะตอ้งคาํนึงว่า การที�ผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมบางรายก่อความไม่สงบเรียบร้อยไม่เป็นเหตุให้มีการห้าม 
การชุมนุมหรือสลายการชุมนุมได ้แต่หากมีการหา้มการชุมนุมหรือสลายการชุมนุมในกรณีดงักล่าว 
โดยหลกัแลว้ถือว่าเป็นการดาํเนินการที�ไม่ไดส้ัดส่วน สําหรับอนัตรายที�จะเกิดขึ(นกบัความมั�นคง
ปลอดภยัสาธารณะก็เป็นกรณีที�เกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิดในประมวลกฎหมายอาญา การใช้
เครื� องหมายขององค์กรที�ขัดต่อรัฐธรรมนูญ การกล่าวข้อความทาํให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ 
และสัญลกัษณ์ของรัฐ การปลุกระดมฝูงชน เป็นตน้ และดว้ยฐานะของเสรีภาพในการชุมนุมทาํให้
การหา้มการชุมนุมหรือการสลายการชุมนุมโดยอาศยัเหตุวา่การชุมนุมนั(นขดัต่อความสงบเรียบร้อย
สาธารณะจะกระทาํไม่ได ้แมว้่าในมาตรา 15 วรรคแรก VersG จะไม่ไดก้าํหนดห้ามเรื�องการห้าม
ชุมนุมเป็นการทั�วไปในพื(นที�ใดพื(นที�หนึ� งไว้ก็ตาม แต่การห้ามการชุมนุมลักษณะดังกล่าว  
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โดยหลกัแลว้จะกระทาํไม่ได ้และในการใชดุ้ลพินิจห้ามการชุมนุมของเจา้หนา้ที�นั(นจะตอ้งคาํนึงถึง
หลกัความไดส้ัดส่วนดว้ย  นอกจากนั(น ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์ก็ไดว้างเงื�อนไขในการห้าม
ชุมนุมตามมาตรา 15 VersG ไวว้า่ มาตรา 15 VersG จะสอดคลอ้งกบัมาตรา 8 GG ต่อเมื�อการใชก้าร
ตีความว่าการห้ามการชุมนุมตามมาตราดังกล่าวมีขึ( นเพื�อคุ้มครองสิ� งที�กฎหมายมุ่งคุ้มครอง 
ที�มีค่าเท่าเทียมกนั และตกอยูภ่ายใตห้ลกัความไดส้ัดส่วน และจะมีไดเ้ฉพาะเมื�อมีอนัตรายที�จะเกิดขึ(น
โดยตรงต่อสิ�งที�กฎหมายมุ่งคุม้ครองดงักล่าวดว้ย 

การห้ามการชุมนุมมีเงื�อนไขในทางรูปแบบเหมือนกบัการกาํหนดเงื�อนไข
ในการชุมนุม และหากเป็นกรณีของการเดินขบวนขนาดใหญ่เจ้าหน้าที�ผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 
VersG จะต้องมีการแจง้การห้ามและกาํหนดระยะเวลาที�จะให้มีการให้ความเห็นต่อการห้าม 
การชุมนุมดงักล่าวได้ กรณีของการชุมนุมในสถานที�มิดชิดนั(นการห้ามการชุมนุมจะกระทาํได ้
โดยจาํกัดเท่าที�การชุมนุมนั(นส่งผลกระทบต่อความมั�นคงปลอดภยัสาธารณะหรือมีผลกระทบ 
ต่อสิ� งที� รัฐธรรมนูญคุ้มครอง แต่กรณีของการชุมนุมในสถานที�โล่งนั( น ความมั�นคงปลอดภัย
สาธารณะโดยรวมทั(งหมดเป็นสิ�งที�กฎหมายมุ่งคุม้ครองและอาจเป็นเหตุนาํไปสู่การห้ามการชุมนุมได ้ 
นอกจากนี(  กฎหมายไดก้าํหนดกรณีการห้ามการชุมนุมที�เป็นการดูหมิ�นทาํลายศกัดิm ศรีของชาวยิว 
ที�ถูกสังหารในบริเวณอนุสาวรียที์�ระลึกถึงเหยื�อดงักล่าวไว ้โดยอนัตรายที�จะเป็นเหตุในการห้าม 
การชุมนุมไดน้ั(นจะตอ้งเป็นอนัตรายที�เห็นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  ทั(งนี(  การที�พิจารณาออกคาํสั�งห้าม
การชุมนุมนั( นต้องคาํนึงถึงหลักความได้สัดส่วน การมีคาํสั�งห้ามการชุมนุมมักจะทาํออกมา 
ในรูปแบบของคาํสั�งทางปกครองทั�วไปที�มีไปถึงผูจ้ดัการชุมนุมเช่นเดียวกบัการกาํหนดเงื�อนไข 
ในการชุมนุม แต่กรณีจะแตกต่างจากการกาํหนดเงื�อนไขในการชุมนุมที�เจา้หน้าที�ตามกฎหมาย 
VersG จะตอ้งเป็นผูแ้จง้ผูที้�จะเขา้ร่วมการชุมนุม และยบัย ั(งการเขา้มาชุมนุมด้วยตวัเอง ผูจ้ดัการ
ชุมนุมไม่มีหนา้ที�ดงักล่าว 

ในกรณีที�มีการกาํหนดเงื�อนไขในการชุมนุม หรือการห้ามการชุมนุมซึ� งถือเป็น
คาํสั�งทางปกครองนั(น ผูที้�ได้รับคาํสั�งทางปกครองดังกล่าวสามารถดาํเนินการฟ้องโต้แยง้คาํสั�ง 
ทางปกครอง (Anfechtungsklage) ต่อศาลปกครองได ้แต่ก่อนที�จะมีการยื�นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
จะตอ้งดาํเนินการอุทธรณ์คาํสั�งทางปกครองดังกล่าวก่อน ซึ� งโดยหลักแล้วการอุทธรณ์จะมีผล 
เป็นการทุเลาการบงัคบัตามคาํสั�งทางปกครอง แต่ลกัษณะของคาํสั�งทางปกครองที�เกี�ยวขอ้งกบั 
การชุมนุมนั(น เจา้หนา้ที�ผูอ้อกคาํสั�งจะกาํหนดให้คาํสั�งทางปกครองมีผลบงัคบัในทนัที (การอุทธณ์
หรือการฟ้องคดีไม่มีผลเป็นการทุเลาการบงัคบัตามคาํสั�งทางปกครอง) ซึ� งผูไ้ดรั้บคาํสั�งทางปกครอง
ดงักล่าวก็สามารถดาํเนินการยื�นคาํร้องต่อศาลปกครองที�มีอาํนาจให้มีคาํสั�งให้มีการทุเลาการบงัคบั 
ตามคาํสั�งทางปกครองนั(นได้  ทั( งนี(  ตามมาตรา 80 ของกฎหมายศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
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คดีปกครอง VwGO และหากคาํสั�งทางปกครองนั(นหมดสิ(นไปในระหวา่งการดาํเนินคดีฟ้องโตแ้ยง้
คาํสั�งทางปกครอง ผูฟ้้องคดีสามารถร้องขอต่อศาลปกครองให้ดาํเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีนั(น
ต่อไปได้ในฐานะคดีที�ขอให้ศาลปกครองยืนยนัว่าคาํสั�งทางปกครองที�สิ(นผลไปแลว้นั(นไม่ชอบ 
ดว้ยกฎหมาย (Fortsetzungsfeststellungsklage) ได้111 

(3)  การสั�งสลายการชุมนุม 
ก.  การสั�งสลายการชุมนุมสาธารณะในสถานที�มิดชิดจะเกิดขึ( นได้เฉพาะ 

ในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมฝ่าฝืนขอ้กาํหนดเกี�ยวกับความสงบเรียบร้อยและการห้ามพกพาอาวุธ  
โดยมาตรา 13 VersG กาํหนดให้อาํนาจเจา้หน้าที�ตาํรวจดาํเนินการสั�งสลายการชุมนุมไดใ้นกรณี
ดงัต่อไปนี( 112 

(ก)  ผูน้าํการชุมนุมเป็นผูไ้ม่มีสิทธิในการชุมนุมตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 1 
วรรคสอง ขอ้หนึ�ง ถึง ขอ้สี�  VersG แมว้า่ในบทบญัญติัของกฎหมายจะกาํหนดไวเ้ฉพาะผูน้าํการชุมนุม
เท่านั(นก็ตาม แต่หากผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที�ถูกคาํสั�งห้ามตามมาตรา 21 
วรรคสอง GG หรือผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมสนบัสนุนเป้าหมายของพรรคการเมืองดงักล่าว หรือกรณีที�
ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมมีความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนักบัผูน้าํการชุมนุม หรือเป็นสมาชิกของผูน้าํการ
ชุมนุม การชุมนุมนั(นก็สามารถถูกสั�งสลายการชุมนุมได ้

(ข)  การชุมนุมนั(นดาํเนินไปโดยมีการใช้กาํลงัหรือมีการต่อตา้นการบงัคบั
การของเจา้หนา้ที� (มีการชุมนุมที�ไม่สงบ) หรือการชุมนุมก่อให้เกิดอนัตรายโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพ 
ของผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม จะเห็นไดว้่า เหตุในการสั�งสลายการชุมนุมเกิดขึ(นจากการชุมนุมนั�นเอง 
ความไม่สงบที�เกิดจากภายนอกไม่อาจใช้เป็นเหตุในการสั�งสลายการชุมนุมในกรณีนี( ได ้เจา้หนา้ที�
ตาํรวจมีหนา้ที�ที�จะตอ้งป้องกนัการรบกวนจากภายนอกดงักล่าว 

(ค)  ผูน้าํการชุมนุมไม่ดาํเนินการสั�งให้ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมที�พกพาอาวุธ 
เขา้มาในการชุมนุมออกจากการชุมนุมโดยทนัที หากผูน้าํการชุมนุมเห็นว่า ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม
พกพาอาวธุจะตอ้งดาํเนินการสั�งใหอ้อกจากการชุมนุม และออกไปจากบริเวณที�ชุมนุม และตอ้งแจง้ 
ให้เจ้าหน้าที�ต ํารวจทราบเพื�อขอการสนับสนุนหากผู ้นั( นขัดขืนไม่ยอมออกจากการชุมนุม  
ผูน้าํการชุมนุมไม่มีสิทธิที�จะใช้อาํนาจบงัคบัดว้ยตนเองให้ผูที้�พกพาอาวุธเขา้มาในการชุมนุมนั(น
ออกจากการชุมนุมได ้

                                      

 111  นรินทร์ อิธิสาร.  (2550, กนัยายน-ธนัวาคม).  “คดีที�ขอให้ศาลปกครองยืนยนัวา่คาํสั�งทางปกครอง 
ที� สิ(นผลไปแล้วนั( นไม่ชอบด้วยกฎหมาย(Die Fortsetzungsfeststellungsklage) ในระบบกฎหมายเยอรมัน: 
เปรียบเทียบกรณีศาลปกครองไทย.”  วารสารวชิาการศาลปกครอง, 7, 3. หนา้ 19 - 44. 
 112  แหล่งเดิม. 
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(ง)  การชุมนุมนั(นขดัต่อกฎหมายอาญา โดยมีสาระสําคญัเป็นการกระทาํ
ความผิดอาญาที�ร้ายแรงหรือความผิดอาญาแผน่ดิน หรือกรณีที�การชุมนุมนั(นมีการเรียกร้องหรือจูงใจ
ให้มีการกระทาํความผิดดงักล่าว และผูน้าํการชุมนุมไม่ดาํเนินการโดยไม่ชกัชา้เพื�อห้ามการเรียกร้อง
หรือจูงใจดงักล่าว  

เมื�อปรากฏเหตุในการสั�งสลายการชุมนุมดังกล่าว เจา้หน้าที�ตาํรวจจะต้อง
พิจารณาดาํเนินการสั�งสลายการชุมนุมโดยคาํนึงถึงหลักความได้สัดส่วน ซึ� งมาตรา 13 วรรคหนึ� ง 
VersG ได้กําหนดไวอ้ย่างชัดแจ้งว่า “การดําเนินการสั�งสลายการชุมนุมนั( นจะกระทาํได้ต่อเมื�อ
มาตรการในการเขา้ไปแทรกแซงอื�นๆ ของเจา้หน้าที�ตาํรวจไม่สามารถดาํเนินการได้แล้ว” ซึ� งการ 
สั�งสลายการชุมนุมจะไม่มีปัญหาใดเลยหากวา่ทั(งการชุมนุมดาํเนินการไปโดยไม่สงบ เพราะเท่ากบัว่า
ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมทั(งหมดนั(นไม่อาจอ้างความคุ้มกันจากเสรีภาพในการชุมนุมตามมาตรา 8 GG  
แต่สิทธิดงักล่าวของผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมจะตอ้งรักษาไวห้ากว่าความไม่สงบนั(นเกิดขึ(นจากบุคคล 
คนเดียวหรือส่วนน้อยของการชุมนุม หากมีการประกาศสลายการชุมนุมแล้ว ผูเ้ข้าร่วมการชุมนุม 
มีหนา้ที�ที�จะตอ้งออกจากบริเวณสถานที�ในการชุมนุมในทนัที คาํสั�งสลายการชุมนุมนั(นโดยหลกัแลว้
จะดาํเนินการโดยคาํสั�งทางปกครองโดยวาจา 

ข.  การสั�งสลายการชุมนุมสาธารณะในสถานที�โล่ง จะต้องเป็นกรณีที� มี
อนัตรายต่อความมั�นคงปลอดภยัสาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยสาธารณะ โดยการตีความว่า 
มีเหตุที�จะทาํให้มีการสั�งสลายการชุมนุมหรือไม่นั( น จะต้องตีความภายใต้เงื�อนไขอย่างแคบ  
การไม่ไดแ้จง้การชุมนุม หรือการไม่ให้ขอ้มูล หรือการกระทาํที�ขดัต่อเงื�อนไขในการชุมนุมเพียง
อยา่งเดียวยงัไม่ถือวา่เป็นอนัตรายโดยตรงที�จะเป็นเหตุให้มีการสั�งสลายการชุมนุมได ้การสั�งสลาย
การชุมนุมโดยอา้งเหตุดงักล่าวเพียงอยา่งเดียวเป็นการกระทาํที�ขดัต่อหลกัความไดส้ัดส่วน และขดั
รัฐธรรมนูญ เพราะเสรีภาพในการชุมนุมมีฐานะสูงกว่าเหตุดังกล่าว และหากมีการสั�งสลาย 
การชุมนุม คาํสั�งนั(นมีผลต่อทั(งผูน้าํการชุมนุมและผูร่้วมชุมนุม การสั�งสลายการชุมนุมมีผลทาํให้
การชุมนุมที�เกิดขึ( นแล้วสิ(นสุดลง และไม่ถือว่าการสั�งสลายการชุมนุมเป็นการบงัคบัตามคาํสั�ง 
ห้ามการชุมนุมแต่อย่างใด แต่ถือว่าเป็นคาํสั�งทางปกครองที�แยกออกมาเฉพาะ เมื�อมีคาํสั�งสลาย 
การชุมนุมแลว้ ทาํให้การเขา้มารวมตวัของผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมไม่ตกอยู่ภายใตเ้สรีภาพในการชุมนุม  
และการชุมนุมนั(นกลายสภาพเป็นการรวมตวัของบุคคลซึ� งสามารถถูกเจา้หน้าที�ตาํรวจดาํเนินการ
โดยอาศยัฐานของกฎหมายตาํรวจได ้โดยมาตรา 15 VersG กาํหนดเงื�อนไขในการสลายการชุมนุมไว ้
และการใช้การตีความมาตราดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเสรีภาพในการชุมนุมอันเป็นสิทธิ 
ขั(นพื(นฐานที�กาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ โดยการสลายการชุมนุมจะกระทาํไดใ้นกรณีเพื�อคุม้ครอง 
สิ� งที�กฎหมายมุ่งคุ้มครองซึ� งมีค่าเท่ากับเสรีภาพในการชุมนุม  ทั( งนี(  ต้องอยู่ภายใต้หลักความ 
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ได้สัดส่วน และในกรณีที� เห็นได้ว่ามีอันตรายที� เกิดขึ( นโดยตรงต่อสิ� งที�กฎหมายมุ่งคุ้มครอง  
สิ�งที�กฎหมายมุ่งคุม้ครองที�จะนาํมาชั�งนํ( าหนักเทียบกบัเสรีภาพในการชุมนุมนั(น ได้แก่กรณีเช่น  
ชีวติ สุขภาพ ทรัพยสิ์น ความมั�นคงปลอดภยัสาธารณะ เป็นตน้ 

ในการสั�งสลายการชุมนุมเจา้หน้าที�ตาํรวจสามารถมีคาํสั�งห้ามเขา้บริเวณ 
ที�กาํหนดไวด้ว้ย และหากมีการฝ่าฝืนก็สามารถมีการบงัคบัโดยการจบักุมได ้สําหรับกรณีของการ
เดินขบวนนั(นไม่ปรากฏหน้าที�ที�จะตอ้งออกจากสถานที�ดงักล่าว เพราะการเดินขบวนมีลกัษณะ 
ที�เป็นการเคลื�อนไหว หรือการหยุดการเดินขบวนเท่านั(น เมื�อมีการสั�งสลายการชุมนุมส่งผลให ้
การชุมนุมกลายเป็นเพียงการรวมตวัซึ� งไม่ตกอยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของเสรีภาพในการชุมนุม 
และกฎหมาย VersG แต่ตกอยูภ่ายใตก้ฎหมายตาํรวจซึ� งสามารถใชม้าตรการมีคาํสั�งห้ามเขา้บริเวณ 
ที�กาํหนดได้ แต่หากการชุมนุมสิ(นสุดลงโดยการประกาศยุติการชุมนุมโดยผูน้ําการชุมนุมเอง  
ผูร่้วมการชุมนุมก็ไม่มีหน้าที�ที�จะต้องออกจากบริเวณที�ชุมนุมแต่อย่างใด เพราะหน้าที�ดังกล่าว 
เป็นหนา้ที�ตามกฎหมาย VersG ซึ� งยุติลงพร้อมกบัการประกาศยุติการชุมนุมดงักล่าว แต่เจา้หนา้ที�
ตาํรวจสามารถใชอ้าํนาจของตนมีคาํสั�งหา้มเขา้บริเวณที�กาํหนดได ้

คาํสั�งสลายการชุมนุมถือเป็นคาํสั�งทางปกครอง ซึ� งโดยหลกัจะเป็นคาํสั�ง 
ทางปกครองที�ออกโดยวาจา และจะเป็นคาํสั�งที�บงัคบัได้ทนัที การอุทธรณ์คาํสั�งทางปกครอง 
จะไม่เป็นผลให้เป็นการทุเลาการบังคบัตามคาํสั�งทางปกครอง เพราะว่าเป็นคาํสั�งที�ออกโดย
เจา้หนา้ที�ตาํรวจ  ทั(งนี(  ตามมาตรา 80 วรรคสอง ขอ้สอง ของกฎหมายศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง VwGO และหากคาํสั�งทางปกครองนั(นหมดสิ(นไปในระหวา่งการดาํเนินคดีฟ้องโตแ้ยง้
คําสั�งทางปกครอง (Anfechtungsklage) ผู ้ฟ้องคดีสามารถร้องขอต่อศาลปกครองให้ดําเนิน 
กระบวนวิธีพิจารณาคดีนั(นต่อไปได้ในฐานะคดีที�ขอให้ศาลปกครองยืนยนัว่าคาํสั�งทางปกครอง 
ที�สิ(นผลไปแลว้นั(นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (Fortsetzungsfeststellungsklage) ได ้

(4)  การส่งเจา้หนา้ที�ตาํรวจเขา้ไปในการชุมนุม 
ก.  การชุมนุมสาธารณะในสถานที�มิดชิด มาตรา 12 VersG กาํหนดให้มีการ 

ส่งเจา้หน้าที�ตาํรวจเขา้ไปในการชุมนุมสาธารณะในสถานที�มิดชิด โดยเจา้หน้าที�ตาํรวจจะตอ้ง 
แสดงตนใหผู้น้าํการชุมนุมเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และตอ้งมีการจดัที�ไวเ้ป็นการเฉพาะให้แก่เจา้หนา้ที�
ตาํรวจดงักล่าวดว้ย เนื�องจากการชุมนุมสาธารณะในสถานที�มิดชิดเป็นการชุมนุมที�ไม่ตอ้งมีการ 
แจ้งการชุมนุม และไม่มีการติดต่อระหว่างผูจ้ดัการชุมนุมกับเจ้าหน้าที�ที�มีอาํนาจตามกฎหมาย 
VersG หรือเจา้หน้าที�ตาํรวจเป็นการล่วงหน้า (ก่อนการชุมนุม) การที�เจา้หน้าที�ตาํรวจจะเห็นว่า 
การดําเนินการชุมนุมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นไปได้ยาก  ดังนั( น มาตรการในการ 
ส่งเจา้หน้าที�ตาํรวจเขา้ไปตามมาตรา 12 VersG จึงมีขึ(นเพื�อให้มีการสังเกตสถานการณ์ในสถานที�
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ชุมนุม และดาํเนินการใดๆ ตามสมควรต่อสถานการณ์นั(นๆ ได ้และสามารถใชเ้ป็นมาตรการในการ
ปรามผูที้�จะก่อกวนในการชุมนุมอีกดว้ย เจา้หนา้ที�ตาํรวจที�ถูกส่งไปสามารถเรียกร้องให้มีการแจง้
จาํนวนผูดู้แลความเรียบร้อยในการชุมนุมได้ และหากมีจาํนวนที�มากเกินไปก็สามารถจาํกัด 
หรือลดจาํนวนได ้ 

ข.  การชุมนุมสาธารณะในสถานที�โล่ง มาตรา 18 วรรคหนึ� ง VersG กาํหนด 
ให้นาํมาตรการตามมาตรา 12 VersG มาใช้บงัคบัดว้ย โดยเงื�อนไขที�สําคญัในการส่งเจา้หน้าที�ตาํรวจ
เข้าไปคือ มีอนัตรายที�เป็นรูปธรรมเกิดขึ( น  อย่างไรก็ตาม มาตรการตามมาตรา 12 VersG ไม่อาจ
นาํมาใชก้บัการเดินขบวนได ้เนื�องจากมีเงื�อนไขที�ไม่เขา้กบัลกัษณะของการเดินขบวน และมาตรา 19 
วรรคสี�  VersG ได้กําหนดให้เจ้าหน้าที�ต ํารวจอยู่ดูแลการเดินขบวนและสามารถถูกส่งไปดูแล 
การเดินขบวนไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ 

(5)  การใหผู้ร่้วมการชุมนุมออกจากการชุมนุม 
มาตรา 11 วรรคสอง และมาตรา 18 วรรคหนึ� ง VersG กาํหนดให้ผูน้ําการ

ชุมนุมมีคาํสั�งใหผู้ร่้วมการชุมนุม (บางรายหรือบางกลุ่ม) ออกจากการชุมนุมได ้และการสั�งดงักล่าว 
มีผลทาํให้การมีส่วนร่วมในการชุมนุมนั(นสิ(นสุดลง และผูที้� ถูกให้ออกจากการชุมนุมจะต้อง 
ออกจากการชุมนุมโดยทันที สําหรับเหตุที�จะมีการสั�งให้ออกจากการชุมนุม คือการที�ผูร่้วม 
การชุมนุมก่อกวนหรือรบกวนการชุมนุมที�ดําเนินไปอย่างมีระเบียบ ส่วนการชุมนุมและการ
เดินขบวนสาธารณะในสถานที�โล่งนั( น มาตรา 18 วรรคสาม และมาตรา 19 วรรคสี�  VersG 
กาํหนดใหเ้จา้หนา้ที�ตาํรวจดาํเนินการให้ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมออกจากการชุมนุมได ้เนื�องจากการสั�ง
ให้บุคคลออกจากบริเวณการชุมนุมอนัเป็นที�สาธารณะนั(นจาํตอ้งอาศยัอาํนาจของเจา้หนา้ที�ของรัฐ 
และหากมีการสั�งให้ออกจากการชุมนุมโดยมีการสั�งห้ามเขา้บริเวณที�กาํหนดแลว้ ผูที้�ได้รับคาํสั�ง 
ไม่ปฏิบติัตาม เจา้หน้าที�ตาํรวจสามารถควบคุมตวับุคคลนั(นและกกัตวัไวไ้ด้ มาตรการที�ให้ผูร่้วม
การชุมนุมออกจากการชุมนุมจึงถือเป็นมาตรการที�มีขึ(นเพื�อป้องกนัอนัตรายที�อาจจะเกิดขึ(น 

(6)  มาตรการอื�นๆ 
ในการเดินทางเขา้ร่วมการชุมนุมเจา้หนา้ที�ตาํรวจสามารถใชอ้าํนาจตามกฎหมาย

ตาํรวจดาํเนินการเพื�อป้องกันอนัตรายที�จะเกิดขึ( นได้ เช่น การกาํหนดเงื�อนไขให้มีการรายงานตวั 
เพื�อป้องกันไม่ให้พวกหัวรุนแรงเดินทางเข้ามาร่วมการชุมนุมได้ โดยการกาํหนดให้มีการเข้า
รายงานตวัต่อเจา้หน้าที�ตาํรวจในทอ้งที�ตามเวลาที�กาํหนด แต่ตอ้งปรากฏชัดแจง้ว่า ผูเ้ขา้ร่วมชุมนุม
ดงักล่าวเป็นผูที้�จะใช้ความรุนแรงหรือใช้กาํลงัในการชุมนุม เพียงแค่ผูชุ้มนุมนั(นอยู่ในกลุ่มของพวก 
ที�ใชก้าํลงัหรือเคยมีการใช้กาํลงัในการชุมนุมมาก่อน ยงัไม่เพียงพอที�เจา้หนา้ที�ตาํรวจจะใชม้าตรการ
ดงักล่าวได ้ นอกจากนี(  เพื�อเป็นการป้องกนัการพกพาอาวุธเขา้ร่วมในการชุมนุมซึ� งเป็นสิ�งตอ้งห้าม

DPU



 

 

93

ตาม VersG เจา้หน้าที�ตาํรวจสามารถดาํเนินการโดยใช้มาตรการควบคุมต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการ
ตรวจสอบข้อมูลระบุตัวบุคคล การตรวจค้น การอายดั ตามกฎหมายตาํรวจ แต่จะต้องเป็นกรณี 
ที�มีอนัตรายที�เป็นรูปธรรมเกิดขึ(นแลว้เท่านั(น  ดงันั(น หากมีขอ้สงสัยต่อผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมยงัไม่ถือวา่
เป็นอนัตรายที�เป็นรูปธรรม  ทั(งนี(  การดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการข่มขู่หรือขดัขวางไม่ให ้
ผูชุ้มนุมเดินทางเข้าร่วมการชุมนุมแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการดาํเนินการเพื�อป้องกันภยัอนัตราย 
ที�จะเกิดขึ(นเท่านั(น  นอกจากนี(  เจา้หน้าที�ตาํรวจยงัสามารถดาํเนินการโดยใช้มาตรการกกัตวัผูที้�เป็น
อนัตรายต่อการชุมนุมและส่งตวักลบัภูมิลาํเนาได ้

สาํหรับขอ้จาํกดัอื�นอนัถือเป็นขอ้หา้มตามที�กาํหนดไวใ้น VersG ไดแ้ก่  
(1)  การห้ามการรบกวนการชุมนุมตามมาตรา 2 วรรคสอง VersG ซึ� งกาํหนดว่า  

ในกรณีของการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน บุคคล (ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมและบุคคลอื�นใด) 
ตอ้งไม่กระทาํการอนัเป็นการรบกวนอนัมีเป้าหมายเพื�อขดัขวางการชุมนุมหรือการเดินขบวน 
ที�กระทาํโดยชอบ ซึ� งตวัอยา่งที�ถือวา่เป็นการรบกวนการชุมนุม เช่น การตะโกนขดัขวางผูป้ราศรัย 
การบีบแตรรบกวน การใช้โทรโข่ง การร้องเพลง การแสดงป้ายที�มีเนื( อหาอันเป็นการดูหมิ�น  
การขวา้งปาดอกไมไ้ฟ การขวา้งปาไข่หรือผลไมเ้น่า การนั�งขวาง เป็นตน้  

(2)  การห้ามพกพาอาวุธตามมาตรา 2 วรรคสาม VersG กาํหนดห้ามไม่ให้มีการ
พกพาอาวธุในการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน อาวุธในที�นี(หมายถึง ทั(งอาวุธในความหมาย
ในทางเทคนิคและในทางไม่ใช่เทคนิค (วตัถุประสงคใ์นการใช้) เช่น อาวุธปืน กระบอง สนบัมือ 
มีด ดาวกระจาย แก๊สนํ( าตากระป๋อง โซ่ ขาโต๊ะ พลั�ว เหยือกเบียร์ ร่ม กอ้นหิน ประแจ คีม มีดโกน 
สุนขั (โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสุนขัที�ใชใ้นการต่อสู้) เป็นตน้  

(3)  การห้ามพกพาอาวุธที�ใช้ในการป้องกันตามมาตรา 17a วรรคหนึ� ง VersG  
ในการชุมนุมสาธารณะในสถานที�โล่งและการเดินขบวนนั(น ห้ามไม่ให้มีการพกพาอาวุธที�มี
วตัถุประสงคเ์พื�อป้องกนัตวัผูชุ้มนุม เช่น โล่ เครื�องป้องกนั เสื(อเกราะ ถุงมือที�ไม่สามารถแทงทะลุ
ได ้หมวกเหล็ก หมวกนิรภยัของตาํรวจ หนา้กาก แวน่ตาป้องกนัแก๊สนํ( าตา เครื�องป้องกนัสําหรับใช้
ในกีฬาประเภทต่อสู้ หมวกกนัน๊อค หมวกนิรภยัที�ใชใ้นการอุตสาหกรรม สนบัแขง้ของนกัฟุตบอล  
ชุดเครื�องแต่งกายที�ทาํดว้ยหนงั เป็นตน้  

(4)  การห้ามใชเ้ครื�องแบบตามมาตรา 3 วรรคหนึ�ง VersG กาํหนดห้ามสวมเครื�องแบบ
หรือส่วนหนึ�งของเครื�องแบบในการชุมนุมที�แสดงถึงความเชื�อทางการเมือง  

(5)  การหา้มการคลุมหนา้ในการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนตามมาตรา 17a 
วรรคสอง VersG เพื�อประโยชน์ในการยนืยนัตวับุคคลในการชุมนุม เป็นตน้ 
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จะเห็นได้ว่า ในระบบกฎหมายเยอรมันให้ความสําคัญกับสิทธิในการชุมนุม 
เป็นอย่างยิ�ง แต่ในการใช้สิทธิในการชุมนุมดงักล่าวก็จาํเป็นที�จะตอ้งมีความชัดเจน  ดังนั(น การมี
เงื�อนไขขอ้จาํกดัไม่ว่าโดยบทบญัญติัของกฎหมายพื(นฐาน หรือโดยบทบญัญติัของรัฐบญัญติัว่าดว้ย
การชุมนุมก็ตาม ก็เพื�อให้การใชสิ้ทธิในการชุมนุมเป็นไปโดยชอบ และการดาํเนินการของเจา้หน้าที� 
ผูมี้อาํนาจมีกรอบในการปฏิบัติและเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย  ทั( งนี(  เพื�อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย และความมั�นคงปลอดภยัต่อสาธารณะ 

3.1.3  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

1)  สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ� งที�ให้ความสําคญัต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
เป็นอย่างมาก เนื�องจากเหตุผลในทางประวติัศาสตร์ที�ชนชาวอเมริกันได้ทาํการต่อสู้เพื�อสิทธิ
เสรีภาพ ความเป็นอิสระ และความเท่าเทียมกนั เรียกร้องเสรีภาพและอิสรภาพในการปกครอง
ตนเองจากจักรภพอังกฤษ ตั( งแต่เริ� มก่อตั( งประเทศในปี ค.ศ. 1776 ชาวอเมริกันได้ปฏิว ัติ 
และประกาศเอกราชไม่เป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ และปกครองประเทศโดยระบอบ
ประชาธิปไตย ไดมี้การร่างรัฐธรรมนูญที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ(นใช้บงัคบัเป็นกติกาสูงสุดในการ
ปกครองประเทศในปี ค.ศ. 1789 โดยรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาได้ส่งเสริมปรัชญาเสรีนิยม 
และสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย ์ดงัปรากฏตามคาํประกาศอิสรภาพตอนหนึ�งวา่ “ความจริงต่อไปนี(
มีความหมายชัดเจนในตัวของมันเอง นั�นคือ ความจริงที�ว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน  
ได้รับสิทธิจากพระเจ้าผูใ้ห้กาํเนิดที�โอนเปลี�ยนไปมิได้ สิทธิเหล่านี( ได้แก่ สิทธิในชีวิตร่างกาย  
สิทธิในเสรีภาพ และสิทธิในการแสวงหาความสุข” เป็นการแสดงถึงความสําคญัของการต่อสู้ 
เพื�อเสรีภาพอนัเป็นพื(นฐานของการก่อตั(งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื�อให้มีการประกนัสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน ไม่ใหฝ่้ายปกครองดาํเนินการใดๆ อนัเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพนั(นๆ โดยหลกัสําคญั
ในการประกนัและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือ ไม่มีเจา้หนา้ที�ของรัฐคนใดจะพรากชีวิต 
เสรีภาพ และทรัพยสิ์นของประชาชนได ้ยกเวน้เป็นการดาํเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที�ได้
กาํหนดไวเ้ท่านั(น ไม่ให้เจา้หน้าที�ใช้อาํนาจเกินขอบเขต หรือมีอาํนาจมากเกินไปจนเป็นผูท้าํลาย
ประชาธิปไตย 

สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามีลักษณะเฉพาะที�แตกต่างจาก
รัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรอื�นๆ ที�เกิดขึ(นภายหลงั เนื�องจากมิไดต้ราขึ(นมาพร้อมกบับทบญัญติั 
ในส่วนอื�นๆ ของรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏอยู่ในบทแก้ไขเพิ�มเติมรัฐธรรมนูญซึ� งถือเป็นส่วนหนึ� ง
ของรัฐธรรมนูญ โดยสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที�สําคญันั(นอยู่ในมาตรา 1 ถึง
มาตรา 10 ที�เรียกว่า Bill of Right และในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั( งต่อมาไดมี้การกาํหนดเรื�องสิทธิ
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เสรีภาพไวใ้นมาตราอื�นๆ ด้วย จึงอาจสรุปขอบเขตของบทบญัญติัว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของ 
ชาวอเมริกนัตามรัฐธรรมนูญออกไดเ้ป็น 4 หมวด113 ดงันี(  

(1)  หมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพขั(นพื(นฐานที�มนุษย์พึงมี หรือสิทธิมนุษยชน 
(Human Right) มีบทบญัญติัที�กาํหนดถึงสิทธิมนุษยชนไวห้ลายเรื�อง ไดแ้ก่  

ก.  การห้ามมีทาสโดยไม่สมคัรใจ เป็นประเด็นทางการเมืองที�รุนแรงประเด็น
หนึ� งที�ทาํให้เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศ เป็นเหตุให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและมีการระบุไว ้
อย่างชัดเจนถึงการห้ามมีทาสโดยไม่สมคัรใจ และประกนัการไม่มีทาสไวท้ั�วดินแดนสหรัฐและ
ดินแดนที�สหรัฐมีอาํนาจเหนือ 

ข.  สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ� งความคิดเห็นไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ เช่น  
การพูด การพิมพ์หรือโฆษณา การชุมนุมประท้วง หรือสิทธิในการยื�นเรื� องราวร้องทุกข์ต่อรัฐบาล  
โดยเป็นสิทธิที�ได้รับการรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญว่า รัฐสภาจะออกกฎหมายที�เกี�ยวกบัการจาํกดั 
หรือตดัทอนสิทธิดงักล่าวไม่ได ้ 

ค.   สิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน ถือเป็นสิทธิเสรีภาพที�ประเทศในระบอบ
ประชาธิปไตยจะตอ้งมีให้แก่ประชาชน ไม่วา่จะเป็นกรรมสิทธิm ในทรัพยสิ์น รวมถึงความปลอดภยั
ในทรัพยสิ์นจากการคุกคามจากรัฐดว้ย 

ง.  สิทธิเสรีภาพในการไม่กีดกนัทางเชื(อชาติและสีผิว โดยประชาชนทุกคน 
ยอ่มมีสิทธิในทางการเมืองอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่ถูกกีดกนัดว้ยเชื(อชาติและสีผวิ 

จ.  สิทธิเสรีภาพในการนบัถือศาสนาโดยเสรี รัฐบาลแห่งสหพนัธ์หรือรัฐบาล
แห่งมลรัฐไม่อาจบงัคบัหรือตดัสิทธิใดๆ ดว้ยเหตุแห่งการนบัถือศาสนาที�แตกต่างกนัได ้

ฉ.  หลกัประกนัในสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที�มลรัฐหนึ�งมลรัฐใดจะละเมิด
โดยการออกกฎหมายที�เป็นการตดัทอนเอกสิทธิm หรือความคุม้กนัที�พลเมืองสหรัฐจะพึงไดรั้บไม่ได ้ 

(2)  หมวดว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง เป็นสิทธิเสรีภาพที�มีการพฒันา 
อย่างเป็นลําดับตามที�มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั( ง  
และสิทธิทางการเมืองอื�นๆ เช่น สิทธิในการชุมนุมเรียกร้องอย่างสงบ เสรีภาพในการพูด เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น เป็นตน้  

(3)  หมวดว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพทางกระบวนการยุติธรรมและการศาล ไดบ้ญัญติั
รับรองสิทธิเสรีภาพไวด้งันี(  

                                      

 113  สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (2549).  “สิทธิและเสรีภาพ.”  วารสารกฎหมายปกครอง, 24, 1.  
หนา้ 9. 
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ก.  การพิจารณาคดีที�ตอ้งโทษประหารชีวิตหรือคดีอาญาตอ้งพิจารณาด้วยคณะ
ลูกขนุเท่านั(น 

ข.  บุคคลจะถูกพิพากษาหรือลงโทษในความผิดเดียวกนัซํ( าอีกไม่ได ้เพื�อเป็นการ
ใหห้ลกัประกนัวา่ ในการกระทาํความผดิครั( งเดียวก็จะไดรั้บโทษทางกฎหมายครั( งเดียวเท่านั(น 

ค.  จาํเลยมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาในคดีอาญาอยา่งรวดเร็ว และเปิดเผย รวมถึง
หลกัวา่ดว้ยความยติุธรรมแก่จาํเลยในคดีอาญาดว้ย 

ง.  ขอ้เท็จจริงที�คณะลูกขุนพิจารณาเสร็จแลว้ ห้ามศาลใดๆ แห่งสหรัฐอเมริกา
พิจารณาใหม่เป็นอยา่งอื�นผดิไปจากกฎเกณฑแ์ห่งกฎหมายจารีตประเพณี 

จ.  ค่าประกนัตวัจะกาํหนดไวเ้กินสมควรหรือปรับเกินสมควรแก่เหตุไม่ได ้
ฉ.  การลงโทษที�โหดร้ายทารุณหรือผดิปกติวสิัยจะกระทาํมิได ้

(4)  หมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพที�นอกเหนือจากที�รัฐธรรมนูญเป็นผูก้าํหนด  
เป็นการกาํหนดกลไกเพื�อเป็นการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนที�ยงัไม่มีการกาํหนดไว ้
ในรัฐธรรมนูญ ดว้ยเหตุผลที�ว่ายงัไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ที�จาํเป็นให้ตอ้งบญัญติัไวเ้ป็นกฎหมาย 
หรือไม่สามารถระบุสิทธิหน้าที�และเสรีภาพทั(งหมดไวใ้นรัฐธรรมนูญได้ โดยกาํหนดว่า บรรดา
อาํนาจที�รัฐธรรมนูญมิได้บญัญติัมอบหมายให้เป็นของสหพนัธรัฐ หรือที�มิได้ห้ามมลรัฐไม่ให้
อาํนาจนั(น ใหส้งวนไวแ้ก่มลรัฐต่างๆ หรือประชาชน  

นอกจากการบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพไวใ้นรัฐธรรมนูญแล้ว คาํพิพากษาของ 
ศาลสูงแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ Supreme Court ยงัมีบทบาทที�สําคญัในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ 
ตามรัฐธรรมนูญของประชาชนดว้ย โดยการวินิจฉัยตีความบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญเพื�อเป็น
แนวทางในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในหลายคดี 

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประชาชนในอเมริกาเพื�อเรียกร้องต่อรัฐบาล 
ถือเป็นส่วนสําคญัของกระบวนการทางการเมืองอยา่งหนึ�ง ซึ� งประชาชนชาวอเมริกาสามารถที�จะ
กระทาํหรือแสดงออกไดต้ลอดเวลาเช่นเดียวกบัการแสดงออกทางการเมืองโดยทางอื�น การรวมตวั
รวมกลุ่มของประชาชนเพื�อเสนอเรื�องราวต่อรัฐบาล หากเป็นการแสดงออกเพื�อเรียกร้องให้มีการ
แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนโดยทั�วไป และไม่เป็นการแทรกแซงหรือกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื�น หรือไม่เป็นการกระทาํที�ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย 
ขึ( นในบ้านเมือง โดยมีแกนนําจากกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกรรมกร  
กลุ่มชาวนา กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มศาสนา กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที�รวมตวักนัตามที�
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาบญัญติัให้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและร้องทุกข์ต่อรัฐบาลได ้ 
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โดยรัฐธรรมนูญอเมริกนัแกไ้ขเพิ�มเติมครั( งที� 1 เมื�อปี ค.ศ. 1791114 รับรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ 
โดยห้ามมิให้รัฐสภาตรากฎหมายที� มีผลเป็นการลิดรอนการใช้สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ  
และต่อมารัฐธรรมนูญอเมริกันแก้ไขเพิ�มเติมครั( งที�  14 เมื�อปี ค.ศ. 1868115 ห้ามมิให้แต่ละรัฐ 
ตรากฎหมาย หรือกระทาํการใดที�มีผลเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอเมริกัน  
โดยศาลสูงแห่งสหรัฐอเมริกาได้มีค ําพิพากษาในปี ค.ศ. 1876 เรื� องเสรีภาพในการชุมนุม 
ของประชาชนชาวอเมริกาตามบทแกไ้ขเพิ�มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 1 ความวา่ “สิทธิในการชุมนุม
และร้องทุกขเ์ป็นรากฐานของระบอบการปกครองของสหรัฐอเมริกา ความคิดในการปกครองโดยมี
รูปแบบที�เป็นสาธารณรัฐนั(น หมายถึง สิทธิของพลเมืองที�จะพบกนัอย่างสงบเพื�อปรึกษาหารือ
เกี�ยวกบักิจการสาธารณะและร้องทุกขเ์พื�อให้มีการแกไ้ขความเดือดร้อน สิทธิเหล่านี( ในตวัมนัเอง
ยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงผลประโยชน์สาํคญัที�พลเมืองทุกคนมีหรือควรจะมีในการกระทาํและในกิจการ
ของรัฐบาล สิทธิของประชาชนที�จะรวมกนัและแสดงออกร่วมกนัเป็นรากฐานของความคิดเกี�ยวกบั
เสรีภาพของคนอเมริกนัเหมือนกบัสิทธิในการพดูอยา่งเสรี”116 

แมว้่าเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประชาชนชาวอเมริกาจะได้มีการรับรองไว ้
ในรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่การชุมนุมหรือการเดินขบวนนั(นจะตอ้งไม่ละเมิดต่อกฎหมาย จึงจะสามารถ
ชุมนุมไดโ้ดยอิสระ  ดงันั(น หากการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมในสหรัฐอเมริกาเป็นการชุมนุมโดยสงบ
และเป็นไปเพื�อการแกไ้ขความเดือดร้อนของประชาชน ไม่เป็นการแทรกแซงหรือกระทบกระเทือน
ต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื�น ไม่เป็นการชุมนุมที�มีวตัถุประสงค์ที�ผิดกฎหมายแลว้ ย่อมสามารถ
กระทาํไดท้ั(งสิ(น และจะไดรั้บการคุม้ครองโดยบทบญัญติัของกฎหมายอีกดว้ย และเนื�องจากระบบ
กฎหมายของสหรัฐอเมริกาไม่มีบทบญัญติักฎหมายเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะเป็นการเฉพาะ  

                                      

 114  US Constitution 1st Amendment 
 Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise 

thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, 
and to petition the government for a redress of grievances.  
 115  US Constitution 14th Amendment 

 Section 1. All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction 
thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside.  No state shall make or enforce 
any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any state 
deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its 
jurisdiction the equal protection of the laws. 
 116  กระมล  ทองธรรมชาติ และสมบูรณ์  สุขสําราญ.  (2539).  การปกครองและรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา.  หนา้ 86. 
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จึงอาศยับทบญัญติัแห่งกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งในการควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
และการเดินขบวนของประชาชน  นอกจากนี(  แนวคําพิพากษาของศาลมลรัฐและศาลสูง 
แห่งสหรัฐอเมริกา หรือ Supreme Court ยงัมีบทบาทที�สําคญัในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนที� รัฐธรรมนูญรับรอง รวมทั( งวางหลักกฎหมายเกี�ยวกับการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ 
ในคดีต่างๆ ดว้ย ดงันี(  

1)  คดีระหว่างค๊อกซกับรัฐนิวแฮมเชียร์ ปี ค.ศ. 1941117 (Cox V. Newhamshire, 
1941) ผูพ้ิพากษาไดชี้( ชดัว่าในการจดัระเบียบบนทอ้งถนนตอ้งมีคาํขออนุญาตเรื�องการเดินขบวน  
หรือเรื�องระเบียบ เวลา สถานที� และรูปแบบในการชุมนุมสาธารณะต่อเจา้หนา้ที�รัฐ ซึ� งการชุมนุม
สาธารณะ การประท้วงและการเดินขบวนจะทาํได้ในสถานที�ที�เป็นที�สาธารณะ คือ ท้องถนน 
สวนสาธารณะ และยงัมีสถานที�ที�ยงัคลุมเครือว่าเป็นสถานที�สาธารณะหรือไม่ เช่น หอสมุด
สาธารณะ ซึ� งผูพ้ิพากษาในระบบ common law ของสหรัฐได้ยึดจารีตประเพณีในการตดัสินคดี
เกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะ 

2)  คดีระหว่างแอดเตอรี�  (Adderley) กับรัฐฟลอริด้า ปี ค.ศ. 1966118 มีนักศึกษา
จาํนวน 200 คน ไดเ้ดินขบวนจากบริเวณมหาวิทยาลยัฟลอริดา้ในเมืองทะลาฮาซีไปยงัคุกของเมือง 
เพื�อประท้วงการจับกุมเพื�อนร่วมชั(นบางคนที�ประตูคุก อันเป็นทางเข้าคุกไม่ใช่ที�สาธารณะของ
ประชาชน จึงไม่ใช่สถานที�สาธารณะในการชุมนุมประทว้ง เพราะคุกและบริเวณคุกตอ้งมีความ
ปลอดภัย ผูชุ้มนุมจึงไม่มีสิทธิในการชุมนุมสาธารณะบริเวณคุก ถึงแม้รัฐธรรมนูญกาํหนดว่า 
จะชุมนุมสาธารณะได้ทุกเวลา ทุกวิธี ทุกสถานที� เป็นสมมุติฐานที�ขาดเหตุผล ในคดีนี(  คุกและ
บริเวณคุกไม่ใช่ที�สาธารณะ  ดงันั(น เมื�อมีผูเ้ดินขบวนประทว้งบริเวณคุก และเทศบาลและผูดู้แลคุก 
มีคาํสั�งห้ามการชุมนุมบริเวณคุกจึงถือเป็นคาํสั�งที�ถูกตอ้งและชอบดว้ยกฎหมาย ผลจากคาํวินิจฉัย 
ในคดีนี( จึงเห็นได้ว่า “ที�สาธารณะ” ที�ประชาชนจะใช้เป็นสถานที�ชุมนุมเรียกร้องนั( นจะต้องมี
ขอ้จาํกดัดว้ย ไม่ใช่ชุมนุมไดทุ้กสถานที� ตอ้งมีความเหมาะสมของสถานที�ชุมนุมดว้ย การใชเ้สรีภาพ
ในการชุมนุมตามที�รัฐธรรมนูญบญัญติัไวจ้ะตอ้งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายดว้ย119 

3)  คดีระหว่างเอ็ดเวิร์ดกบัรัฐเซาท์แคโรไลน่า ในปี ค.ศ. 1963 (Edwards V. South 
Carolina, 1963) ในคดีนี( เอ็ดเวิร์ดเป็นผูน้าํในการชุมนุมสาธารณะและเดินขบวนบนพื(นที�ของรัฐ 

                                      

 117  Barnum, G. David.  (1981, September).  “Freedom of Assembly and the hostile Audience in Anglo 
American Law.”  The American Jourel of comparative Law, 29. 1.  p. 63. 
 118 สมบติั  จนัทร์วงศ์.  (2528).  มหาชนรัฐและประชาธิปไตย : ความคิดทางการเมืองอเมริกัน ค.ศ. 

1776.  หนา้ 301 – 302. 
119  โปรดดูเพิ�มเติมใน  กลุพล  พลวนั.  (2547).  สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก.  หนา้ 668 – 669. 
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ที�เปิดให้เป็นสถานที�สาธารณะ ซึ� งการเดินขบวนชุมนุมประท้วงครั( งนี( เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
และอยู่ในบริเวณที�ประชาชนสามารถเข้าไปประชุมกันได้ตามปกติ จึงมีสิทธิในการชุมนุม 
อยา่งถูกตอ้งตามที�รัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองไว้120 

สิทธิจะชุมนุมสาธารณะจะตอ้งทาํตามระเบียบของกฎหมายในการขออนุญาต 
ชุมนุมสาธารณะต่อเจ้าหน้าที�รัฐ กรณีประชาชนกลุ่มหนึ� งในรัฐเบอร์มิงแฮม มลรัฐอลาบามา121  
ได้วางแผนการเดินขบวนเพื�อเรียกร้องสิทธิแต่ไม่ได้ขออนุญาต และต่อมาเมื�อรู้ว่ามีคําสั�ง 
ของเทศบาลว่าห้ามเดินขบวนบนถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ยงัฝ่าฝืน จึงถือว่าเป็นการกระทาํ 
ที�ขัดต่อคาํสั�ง และผิดต่อรัฐธรรมนูญอเมริกา ต่อมาศาลมลรัฐจึงได้ออกคาํสั�งห้ามประชาชน 
กลุ่มดังกล่าวที�ชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตนั( นว่า หากผูชุ้มนุมต้องการชุมนุมต้องขออนุญาต 
ต่อเทศบาลหรือขอไปยงัศาล ผูชุ้มนุมไม่เชื�อฟังและเดินขบวนต่อไป ศาลจึงตดัสินลงโทษผูชุ้มนุม
ฐานหมิ�นอาํนาจศาล และไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งศาล กลุ่มผูชุ้มนุมจึงได้อุทธรณ์คาํสั�งการลงโทษ 
โดยให้เหตุผลว่า เป็นการแทรกแซงสิทธิของผูชุ้มนุมตามบทบัญญติัแห่งรัฐธรรมนูญในเรื� อง
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ซึ� งต่อมาศาลสูงสุดไดพ้ิพากษายืนลงโทษผูชุ้มนุม โดยศาลสูงสุด
ชี( แจงว่า กฎหมายได้บญัญติัวิธีที�จะชุมนุมประทว้งโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ประชาชนผูชุ้มนุม 
ไม่ทาํตามกฎหมายและคาํสั�งศาล จึงไม่มีสิทธิร้องทุกขเ์มื�อไดรั้บการลงโทษฐานไม่ปฏิบติัตามคาํสั�ง 
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญอเมริกาไม่ไดท้าํให้ประชาชนอยู่เหนือกฎหมาย คือ มีเสรีภาพในการ
ชุมนุมตามที�รัฐธรรมนูญบญัญติั แต่ตอ้งทาํตามหลกัเกณฑที์�กฎหมายกาํหนดดว้ย  

4 )   คดี  United States v. Cruikshank122 ศาลวางหลักว่ า  สิ ทธิ ในการชุ มนุมที� มี
วตัถุประสงคที์�ชอบดว้ยกฎหมายและโดยสงบเพื�อเรียกร้องให้รัฐบาลใชอ้าํนาจหนา้ที�ตามกฎหมาย
เพื�อแกไ้ขทุกขใ์หแ้ก่ตนนั(นเป็นสิทธิของชาวอเมริกนัที�รัฐธรรมนูญใหค้วามคุม้ครอง  

5)  คดี DeJonge v. Oregon123 ศาลวางหลกัเพิ�มเติมว่า รัฐไม่สามารถตรากฎหมาย 
ที�บญัญติัใหก้ารเขา้ร่วมการชุมนุมโดยสงบนั(นเป็นการกระทาํความผิดได ้แต่ถา้ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม
กระทาํความผิดอาญาใดๆ ขึ(นหรือคบคิดกนัเพื�อกระทาํการอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (Conspiracy) 
ผูก้ระทาํตอ้งถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีเพื�อการกระทาํความผิดนั(น  ดงันั(น ตราบเท่าที�การชุมนุมเป็นไป
โดยสงบและปราศจากความรุนแรงใดๆ รัฐจะจาํกดัเสรีภาพในการชุมนุมมิได ้

                                      

 
120  แหล่งเดิม. 

 121  กระมล  ทองธรรมชาติ และสมบูรณ์  สุขสาํราญ.  เล่มเดิม.  หนา้ 88 – 89. 
 122  สาํนกักฎหมายต่างประเทศ สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  เล่มเดิม.  หนา้ 47 - 48. 
 123  แหล่งเดิม.  หนา้ 47 - 48. 
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6 )   คดี  Hague v. CIO124 ศาลวางหลักว่ า  การชุ มนุมนั( นมี หลายรู ปแบบ เช่ น  
การเดินขบวน การชุมนุมสาธารณะ หรือการประท้วง  ดังนั( น ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมรูปแบบใด  
หากมีวตัถุประสงค์ที�ชอบดว้ยกฎหมายและโดยสงบแลว้ ย่อมได้รับความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ
ทั(งสิ(น  

7)  คดี Thomas v. Collins125 ศาลวางหลกัว่า สิทธิในการชุมนุมไม่จาํกดัเฉพาะเรื�อง 
ทางศาสนาหรือการเมืองเท่านั( น แต่สามารถชุมนุมได้ทุกเรื� องรวมทั(งเรื� องทางธุรกิจและเรื� อง 
ทางเศรษฐกิจ ส่วนการที�รัฐตรากฎหมายขึ(นเพื�อให้ผูป้ระสงค์จะใชสิ้ทธิในการชุมนุมตอ้งลงทะเบียน 
(registration) กับเจ้าหน้าที�ก่อน มิฉะนั(นถือเป็นความผิดอาญานั( น ศาลสูงวางหลักต่อยอดจาก 
คาํพิพากษาในคดี DeJonge v. Oregon ว่า เมื�อรัฐไม่สามารถตรากฎหมายที�บญัญติัให้การเขา้ร่วม 
การชุมนุมโดยสงบนั(นเป็นการกระทาํความผิดได ้การที�รัฐตรากฎหมายให้ผูป้ระสงค์จะใช้สิทธิ 
ในการชุมนุมต้องลงทะเบียนกับเจา้หน้าที�ก่อนมิฉะนั(นถือเป็นความผิดอาญาก็เป็นสิ�งที�กระทาํ 
มิไดเ้ช่นกนั 

8)  คดี NAACP v. Claiborne Hardware Co.126 ศาลวางหลกัในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วม 
การชุมนุมกระทาํการอันก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความเสียหายใดๆ ขึ( นต่อผูอื้�นว่า ในการ
ดาํเนินคดีจะดาํเนินคดีไดเ้ฉพาะผูที้�มีส่วนร่วมในการกระทาํการอนัก่อใหเ้กิดความรุนแรงหรือความ
เสียหายเท่านั(น 

จากหลกักฎหมายเกี�ยวกบัการชุมนุมดงักล่าว จึงสามารถสรุปไดว้่า การตรากฎหมาย
เพื�อจาํกดัเสรีภาพในการชุมนุมนั(นไม่สามารถกระทาํไดต้ามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็น
การห้ามการชุมนุมก่อนที�การชุมนุมจะเกิดขึ(น หรือการกาํหนดเงื�อนไขในการชุมนุมโดยให้ผูจ้ดัหรือ
ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมตอ้งลงทะเบียนกบัเจา้หนา้ที�ของรัฐก่อน  ดงันั(น การตรากฎหมายเกี�ยวกบัการชุมนุม
จึงทาํไดเ้ฉพาะเพื�อจดัการกบัการชุมนุมที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (Unlawful assembly) เท่านั(น  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที�ประเทศมีสถานการณ์ที�ไม่ปกติ เช่น ภาวะสงคราม จะมีการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกฎอยัการศึกในเรื�องสงครามเท่านั(น แต่ในเรื�องการชุมนุมสาธารณะ
และการเดินขบวนเพื�อแสดงความคิดเห็นหรือเพื�อคดัค้านการกระทาํของรัฐบาล หากไม่ก่อความ
วุ่นวายหรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองก็มีเสรีภาพในการชุมนุมได้ แต่หากเป็นการชุมนุม 
โดยผิดกฎหมายก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือความไม่สงบเรียบร้อยก็จะตอ้งอาศยัมาตรการของตาํรวจ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เพราะไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะ

                                      

 124  แหล่งเดิม.  หนา้ 47 - 48. 
 125  แหล่งเดิม.  หนา้ 47 -48. 
 126  แหล่งเดิม.  หนา้ 47 -48. 
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หรือการเดินขบวน โดยถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง  ทั(งนี(  เพื�อจาํกดัเสรีภาพ
ในการชุมนุมดังกล่าว และมีการฟ้องต่อศาลมลรัฐในการตัดสินคดีความผิดเกี�ยวกับการชุมนุม 
ที�ผดิกฎหมาย 

2)  บุคคลและเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกบัการชุมนุม 

(1)  ผูชุ้มนุมหรือผูที้�ร่วมเดินขบวน 
หลักการชุมนุมสาธารณะในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้กาํหนดตวับุคคล 

ผูต้้องรับผิดชอบในการชุมนุมหรือเดินขบวนไว ้ ดงันั(น ประชาชนทุกคนที�เข้าร่วมชุมนุมในที� 
อนัเป็นสาธารณะหรือผูที้�เขา้ร่วมในการเดินขบวน จะตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบโดยตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมายบา้นเมืองเกี�ยวกบัมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย คือ กฎหมายอาญา และหากมีการ 
ฝ่าฝืนจนเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายหรือมีการละเมิดกฎหมายเกี�ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
บา้นเมืองก็จะตอ้งมีความผดิตามที�กฎหมายอาญาบญัญติั 

(2)  เจา้หนา้ที�ผูรั้บผดิชอบในการดูแลการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน 
การชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนในสหรัฐอเมริกาจะอยู่ภายใตก้ารดูแล

ของเจา้หนา้ที�ตาํรวจทอ้งที�ที�มีการชุมนุมสาธารณะและทอ้งที�ที�เส้นทางการเดินขบวนผา่น เจา้หนา้ที�
ตาํรวจไม่มีอาํนาจในการห้ามการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน แต่มีอาํนาจหน้าที�ในการ
ควบคุมดูแลการชุมนุมให้เป็นไปโดยสงบไม่ก่อให้เกิดความวุน่วายในบา้นเมือง และคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื�นที�มิไดเ้ขา้ร่วมการชุมนุมหรือเดินขบวนนั(น และหากกลุ่มผูชุ้มนุมหรือกลุ่ม 
ผูเ้ดินขบวนใดก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เจา้หน้าที�ตาํรวจ
สามารถจบักุมตวัเพื�อดาํเนินคดีตามกฎหมายอาญาโดยส่งฟ้องดาํเนินคดีต่อศาลยุติธรรมในความผิด
ฐานการชุมนุมโดยผดิกฎหมาย (unlawful assembly) ความผดิฐานก่อการจลาจล (mob or riot)  

3)  หลกัเกณฑ์และวธีิการในการชุมนุม 

ในสหรัฐอเมริกาไม่มีการกาํหนดขั(นตอนวิธีการในการชุมนุมสาธารณะหรือการ
เดินขบวนวา่จะตอ้งดาํเนินการอย่างไร รวมทั(งไม่ไดก้าํหนดให้ตอ้งมีผูน้าํหรือผูรั้บผิดชอบในการ
ชุมนุมสาธารณะดว้ย แต่ก่อนที�จะมีการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนนั(นจะตอ้งมีการบอกกล่าว
แก่เทศบาลทอ้งที�หรือสถานีตาํรวจทอ้งที� เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ฝ่ายรัฐไดรั้บทราบและเตรียมความพร้อม
ในการดูแลรักษาความปลอดภยัและและอาํนวยความสะดวกให้แก่การชุมนุมสาธารณะและการ
เดินขบวน  ทั( งนี(  ตามหลักการที�รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนไว ้  
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4)  ข้อจํากดัเสรีภาพในการชุมนุม 

การใช้เสรีภาพในการชุมนุมในสหรัฐอเมริกาไม่มีข้อห้ามหรือข้อจาํกัดในกรณีที�
ประชาชนจะชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน โดยประชาชนสามารถชุมนุมสาธารณะและเดินขบวน
ไดทุ้กวนั ทุกเวลา ทุกสถานที� แต่จะตอ้งไม่ก่อให้เกิดความวุน่วายในบา้นเมือง ไม่กระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และไม่กระทบต่อความปลอดภยัของประชาชนอื�นที�ไม่ได้ชุมนุม 
เพราะมิฉะนั(นจะถือเป็นการกระทาํความผิดที�จะตอ้งรับโทษตามกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง 
โดยมีบทลงโทษสําหรับการชุมนุมหรือการเดินขบวนที�ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิด 
การจลาจล ดงันี(  

(1)  ความผิดทางอาญา (The Criminal Liability) ซึ� งได้บญัญติัถึงความผิดเกี�ยวกบั 
การชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนไวใ้นกฎหมายอาญา ไดแ้ก่  

ก.  ความผิดฐานการชุมนุมโดยผิดกฎหมาย (Unlawful Assembly) คือ การชุมนุม
ที�ก่อให้เกิดความวุ่นวาย การชุมนุมหรือการเดินขบวนที�ไม่เป็นไปโดยสงบมีวตัถุประสงค ์
ในการละเมิดกฎหมายบา้นเมือง หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื�น 

ข.  ความผิดฐานก่อการจลาจล (mob or riot) คือ การชุมนุมโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย มี เจตนาที�จะสร้างความวุ่นวายปั� นป่วนในบ้านเมือง มีการใช้กําลัง เข้าทําลาย 
สิ�งสาธารณูปโภค สาธารณสถาน สถานที�ราชการ หรืออาคารบา้นเรือนและทรัพยสิ์นของบุคคลทั�วไป 
รวมทั(งการใช้กาํลังหรืออาวุธประทุษร้ายบุคคลหรือเจ้าหน้าที�ของรัฐที�มีหน้าที�เกี�ยวข้อง ถือว่า 
เป็นการกระทาํผดิกฎหมายอาญาในเรื�องการก่อการจลาจล (mob) ผูชุ้มนุมจะตอ้งถูกดาํเนินคดี ซึ� งศาล 
แห่งสหรัฐอเมริกาไดมี้คาํพิพากษาเป็นบรรทดัฐานเกี�ยวกบัการกระทาํความผิดฐานก่อการจลาจล 
ไวว้า่ “การกระทาํที�จะถือวา่เป็นการกระทาํผิดฐานก่อการจลาจล (mob or riot) คือ การกระทาํตั(งแต่ 
3 คนขึ(นไป ที�ก่อให้เกิดการปะทะต่อสู้กนั เกิดความเสียหาย มีผูค้นบาดเจ็บและการตายระหว่าง 
ผูชุ้มนุมกบัเจา้หน้าที�รัฐ ทาํให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของรัฐและเอกชน เกิดความวุ่นวาย 
ในบา้นเมืองในสังคม การกระทาํเหล่านี( จึงแตกต่างกับเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ (freedom of 
peaceful assembly) โดยสิ(นเชิง แต่มีรากฐานอนัเดียวกนั คือ ประชาชนต่างมีเสรีภาพในการชุมนุม 
แต่ตอ้งเป็นการชุมนุมโดยสงบ เปิดเผยและถูกตอ้งตามกฎหมาย ถา้การชุมนุมก่อให้เกิดการจลาจล 
(mob or riot) ก็จะผดิกฎหมาย เพราะในรัฐธรรมนูญอเมริกาให้สิทธิในการชุมนุมโดยสงบที�ถูกตอ้ง 
ตามกฎหมายไม่ใช่ให้สิทธิในการชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง การชุมนุมที�ก่อให้เกิด 
การจลาจลจึงถือเป็นการกระทาํที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมายและไม่มีบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญรับรองไว”้ 

(2)  ความผิดทางแพ่ง (Civil Liability) การชุมนุมที�มิชอบด้วยกฎหมายหรือการ
ชุมนุมเดินขบวนที�ผิดกฎหมาย อาจต้องรับผิดในทางแพ่งฐานละเมิด (demage) ได้อีก หากการ
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ชุมนุมในครั( งนั(นๆ ก่อให้เกิดการจลาจลวุ่นวายขึ(น และมีความเสียหายเกิดขึ(นทั(งแก่รัฐและเอกชน  
ซึ� งศาลอาจพิพากษาให้ผูที้�ชุมนุมหรือเขา้ร่วมการชุมนุมชดใช้ค่าเสียหายทั(งปวงแก่บุคคลผูไ้ดรั้บ
ความเสียหายได ้

จะเห็นได้ว่า การชุมนุมและการเดินขบวนของประชาชนเพื�อยื�นเรื� องราวร้องทุกข ์
ต่อรัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นเสรีภาพที�สามารถกระทาํไดต้ลอดเวลา โดยไม่จาํกดัว่า
จะอยู่ในสถานการณ์ใดบ้าง และไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมหรือเดินขบวนเรียกร้องในสิ� งใดก็ตาม  
แต่มีข้อจาํกัดว่า จะต้องไม่เป็นการชุมนุมหรือเดินขบวนที�มีวตัถุประสงค์เป็นการผิดกฎหมาย  
หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองและความ
ปลอดภยัของประชาชนอื�นที�ไม่ไดชุ้มนุม มิเช่นนั(นจะถือเป็นการกระทาํความผิดซึ� งจะตอ้งมีการ
ดาํเนินคดีทางศาลยุติธรรมเพื�อลงโทษในทางอาญาหรือทางแพ่ง  อย่างไรก็ตาม ในการจดัการ 
ชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนนั(น ผูจ้ดัให้มีการชุมนุมจะตอ้งขออนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที� 
อนัไดแ้ก่ เทศบาลหรือเจา้หนา้ที�ตาํรวจในทอ้งที�ที�จะมีการชุมนุมเป็นการล่วงหนา้ เพื�อให้พนกังาน
เจา้หน้าที�สามารถเตรียมการเขา้มาดูแลรักษาความปลอดภยัและอาํนวยความสะดวกแก่การชุมนุม
และผูชุ้มนุมนั(น ตามหลกัการที�รัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองไว ้จากผลการกระจายอาํนาจทาํให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นผูมี้อาํนาจหน้าที�ควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะเพื�อมิให้การใช้สิทธิ 
ของผูชุ้มนุมขดัแยง้กบัสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ 

3.1.4  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

1)  สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียอีกประเทศหนึ� งที�ในอดีต 
มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยโ์ดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ต่อมาเมื�อญี�ปุ่น 
ชนะสงครามจากจีนและรัสเซียในปี ค.ศ. 1904 - 1905 เกาหลีจึงตกเป็นรัฐที�อยู่ในความปกครอง 
ของญี� ปุ่นตั( งแต่ปี ค.ศ. 1910 - 1945 ซึ� งในระหว่างนั( นประชาชนชาวเกาหลีก็มีความพยายาม
เรียกร้องเอกราชจากญี�ปุ่นโดยการชุมนุมประทว้งและมีการเดินขบวนไปตามถนนซึ� งเป็นการชุมนุม
อยา่งสันติ แต่ญี�ปุ่นไดใ้ชก้าํลงัทหารเขา้สลายการชุมนุมทาํให้มีผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิตจาํนวนมาก127 
และภายหลังสงครามโลกครั( งที�  2 เมื�อญี� ปุ่นแพส้งครามในปี ค.ศ. 1945 เกาหลีได้รับเอกราช 
จากญี�ปุ่น แต่เนื�องจากรัสเซียได้เข้าครอบครองดินแดนทางตอนเหนือเส้นขนานที� 38 ขึ( นไป  
ส่วนสหรัฐอเมริกาได้เข้าครอบครองดินแดนทางตอนใต้เส้นขนานที� 38 ลงมา จึงเกิดปัญหา 
ความขดัแยง้อย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มผูน้ําประเทศในสองภูมิภาค โดยฝ่ายที�อยู่ทางตอนเหนือ 

                                      

 127  สมปราชญ ์ อมัมะพนัธ์ุ.  (2534).  ที�นี�เกาหลใีต้.  หนา้ 32 – 34. 
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ซึ� งไดรั้บอิทธิพลและความช่วยเหลือจากรัสเซียก็มีความพยายามที�จะนาํประเทศไปสู่การปกครอง
ในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ส่วนดินแดนทางตอนใตซึ้� งได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกา 
ก็มีความพยายามนาํเอารูปแบบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยเขา้มาใชใ้นการปกครองประเทศ 
ความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลให้เกาหลีต้องแบ่งแยกดินแดนออกเป็นสองส่วนและมีรูปแบบ 
การปกครองที�แตกต่างกัน คือ สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ซึ� งได้รับอิทธิพล 
จากรัสเซียและจีน ปกครองดว้ยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ์ส่วนสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)้ 
ได้ปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยตามแนวทางของสหรัฐอเมริกา โดยในปี ค.ศ. 1948  
เกาหลีใตไ้ดร่้างรัฐธรรมนูญตามแนวทางของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา และไดจ้ดัให้มีการเลือกตั(ง
อย่างเสรี จดัตั(งสภาผูแ้ทนแห่งชาติ และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบัแรกเมื�อวนัที� 12 กรกฎาคม 
ค.ศ. 1948 จากนั( นได้ประกาศสถาปนาเป็นประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และจัดตั( งรัฐบาลขึ( น 
โดยดาํเนินการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีการแบ่งแยกอาํนาจออกจากกนั 
เป็นอาํนาจนิติบญัญติั อาํนาจบริหาร อาํนาจตุลาการ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของฝ่ายบริหาร128 
สําหรับกระแสปฏิรูปการเมืองการปกครองครั( งสําคัญเกิดขึ( นในยุคของประธานาธิบดีโรห์ แต ว ู 
(1988-1992) รัฐบาลโรว ์แต วู ได้ทาํการปฏิรูปกฎหมายรวมทั(งตรากฎหมายที�สนับสนุนคุม้ครอง 
การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายฉบับ ได้แก่ กฎหมายจัดตั( งพรรคการเมือง กฎหมาย 
ที� รับรองสิทธิของประชาชนในการรวมตัวเป็นสมาคม และกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมและ 
การเดินขบวน รวมทั(งมีการจดัตั( งศาลรัฐธรรมนูญขึ( นเพื�อทาํหน้าที�ปกป้องรัฐธรรมนูญและสิทธิ
เสรีภาพประชาชนโดยการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐทั(งระดบัชาติและระดบัทอ้งถิ�น 

รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีได้บญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ในดา้นต่างๆ รวมทั(งเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบดว้ย โดยประชาชนทุกคนมีเสรีภาพอย่างมาก 
ในการแสดงความคิดเห็นต่อรัฐบาลโดยการชุมนุมเรียกร้องหรือคดัคา้น การเดินขบวนประทว้ง  
ซึ� งเกิดขึ( นบ่อยครั( งมาก จนบางครั( งได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ( น และเหตุการณ์ที�ถือเป็น
ประวติัศาสตร์การชุมนุมของประชาชนที�รุนแรงและสําคญัเหตุการณ์หนึ� ง คือ เหตุการณ์ที�เมือง
กวางจู ในปี ค.ศ. 1980 ที�การชุมนุมก่อให้เกิดการจลาจลจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองระหว่าง
ทหารตาํรวจกับประชาชนนิสิตนักศึกษา และทาํให้มีผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจาํนวนมาก   
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการใช้เสรีภาพในการชุมนุมในสาธารณรัฐเกาหลีในหลายเหตุการณ์จะถูก 
ฝ่ายรัฐดาํเนินการปราบปรามอยา่งรุนแรงก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏวา่ไดมี้การจาํกดัการใชสิ้ทธิเสรีภาพ
ในการชุมนุมของประชาชนแต่อย่างใด เพราะบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครอง 

                                      

 128  อรอนงค ์ ทองอร่าม.  (2523).  การเมอืงระหว่างประเทศในเอเชียตะวนัออก.  หนา้ 35. 

DPU



 

 

105

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการรวมตวัชุมนุมหรือสมาคมของประชาชนมา 
โดยตลอด โดยรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 1987 มาตรา 21 วา่ดว้ยเสรีภาพในการพูด 
การพิมพ ์ การรวมตวัชุมนุม การสมาคม สิทธิในเกียรติยศชื�อเสียง การรักษาความสงบเรียบร้อย 
และศีลธรรมอนัดีของประชาชนบญัญติัไวด้งันี( 129 

(1)  ประชาชนทุกคนย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยการพูดและการ
พิมพร์วมทั(งเสรีภาพในการรวมตวัชุมนุมและการสมาคม 

(2)  การกาํหนดให้ขออนุญาตหรือให้นาํขอ้ความหรือข่าวไปให้เจา้หน้าที�ตรวจ 
ก่อนนาํไปเผยแพร่ การกาํหนดใหข้ออนุญาตรวมตวัชุมนุมและการสมาคม จะกระทาํไม่ได ้

  ฯลฯ     ฯลฯ 
(4)  การพูดหรือการพิมพ์อนัเป็นการล่วงละเมิดต่อเกียรติยศชื�อเสียงหรือสิทธิ 

ประการอื�นของบุคคล หรือเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  
จะกระทาํมิได้ บุคคลที�เกียรติยศชื�อเสียงหรือสิทธิเสรีภาพของตนถูกล่วงละเมิดจากการพูดหรือ 
การพิมพ ์ยอ่มมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทาํดงักล่าว 

นอกจากนี(  สาธารณรัฐเกาหลียงัมีรัฐบญัญติัว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการ
เดินขบวนหมายเลข 1245 ลงวนัที� 31 ธันวาคม ค.ศ. 1962 กาํหนดหลกัเกณฑ์เงื�อนไขและวิธีการ 
ในการเดินขบวนและการชุมนุมในที�สาธารณะไว้130 ต่อมาไดย้กเลิกกฎหมายและตรารัฐบญัญติั 
ฉบบัใหม่ที�มีรายละเอียดรัดกุมมากยิ�งขึ(น ได้แก่ รัฐบญัญติัว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการ
เดินขบวน ค.ศ. 2007131  ทั(งนี(  รัฐบาลเกาหลีไดร่้วมลงนามและใหส้ัตยาบนัแก่กติการะหวา่งประเทศ

                                      

 129  Constitution of the Rupublic of Korea. 1987. 
Article 21 Speech, Press, Assembly, Association, Honor, Public Morals  
(1) All citizens enjoy the freedom of speech and the press, and of assembly and association. 
(2) Licensing or censorship of speech and the press, and licensing of assembly and association 

may not be recognized. 
(3) The standard of news service and broadcast facilities and matters necessary to ensure the 

functions of newspapers is determined by law. 
(4) Neither speech nor the press may violate the honor or rights of other persons nor undermine 

public morals or social ethics. Should speech or the press violate the honor or rights of other persons, claims 
may be made for the damage resulting therefrom. 
 130  Act concerning Assembly and Demonstration, Law No. 1245, Promulgated on December 31, 
1962,amended on 1973, 1980 and 2004. 
 131  Assembly and Demonstration Act, Wholly Amended by Law No. 8424, May 11, 2007. 
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ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของสหประชาชาติในปี ค.ศ.1990 และเป็นสมาชิก 
ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The UN Human Rights Council) อีกดว้ย 
ซึ� งรัฐบญัญติัวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน ค.ศ. 2007 มีสาระสาํคญัดงันี( 132 

รัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน ค.ศ. 2007 ได้กําหนด
ความหมายของการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน โดยการชุมนุมสาธารณะนั(นไม่ไดก้าํหนด
จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมไวว้า่จะตอ้งเป็นการชุมนุมของกลุ่มคนตั(งแต่จาํนวนเท่าใด แต่มุ่งพิจารณา 
ที�เป้าประสงคข์องกลุ่มคนที�มารวมกนัเหล่านั(นวา่ จะตอ้งมีจุดมุ่งหมายเพื�อเรียกร้องในเรื�องเดียวกนั 
และในส่วนของการเดินขบวนนั(นหมายถึง การที�กลุ่มบุคคลที�มารวมตวัชุมนุมกนัดว้ยจุดมุ่งหมาย
อย่างเดียวกนั เคลื�อนที�ไปบนสถานที�สาธารณะที�อนุญาตให้บุคคลทั�วไปผ่านไปมาไดโ้ดยอิสระ  
เช่น ถนนสวนสาธารณะ ลานสาธารณะ พร้อมกบัอภิปรายแสดงความคิดเห็น การแสดงรูปแบบต่างๆ 
เพื�อชักชวนโน้มน้าวประชาชนจาํนวนมากให้เห็นด้วยและสนับสนุนเจตจาํนงและข้อเรียกร้อง 
ของกลุ่มตน  นอกจากนี(  ได้กาํหนดลักษณะของการชุมนุมสาธารณะและเดินขบวนที�ตอ้งห้าม 
ตามรัฐบัญญัติโดยบัญญัติห้ามมิให้บุคคลสนับสนุนหรือจัดการชุมนุมหรือการเดินขบวน 
ซึ� งมีลกัษณะเป็นการชุมนุมหรือการเดินขบวนซึ� งจดัขึ(นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้บรรลุความมุ่งหมาย
ของพรรคการเมืองซึ� งถูกยุบโดยคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคการเมืองนั( น  
การชุมนุมหรือการเดินขบวนที�มุ่งก่อให้เกิดความหวาดกลัวหรือคุกคามความสงบเรียบร้อย 
หรือความมั�นคงของรัฐโดยตรง โดยการปลุกระดมฝงูชนให้ใชค้วามรุนแรง ใชก้าํลงัคุกคามทาํลาย
ทรัพยสิ์น ลอบวางเพลิง หรือกระทาํการที�ผิดกฎหมายประการอื�น และห้ามมิให้บุคคลใดทาํการ
โฆษณาชวนเชื�อให้ประชาชนเขา้ร่วมรณรงค์เผยแพร่การชุมนุมหรือเดินขบวนที�ตอ้งห้าม หรือยุยง
ให้มีการจดัการชุมนุมหรือเดินขบวนซึ� งตอ้งห้าม  อย่างไรก็ตาม ได้กาํหนดยกเวน้ว่า การชุมนุม 
และเดินขบวนซึ� งมีวตัถุประสงค์ทางสังคมและวฒันธรรมไม่อยู่ในบงัคบัของรัฐบญัญติัฯ ได้แก่ 
กรณีการชุมนุมในที�สาธารณะและเดินขบวนที�เกี�ยวกบักิจกรรมในวนัสําคญัของชาติ การศึกษา  
การแสดงศิลปะการละเล่น การแสดงรื� นเริง กิจกรรมกีฬา การแต่งงาน พิธีกรรมทางศาสนา  
พิธีศพและการรําลึกตลอดจนกิจกรรมอื�นทาํนองเดียวกนั รวมทั(งการชุมนุมสาธารณะในสถานที�ปิด  
ทั(งนี(  รัฐบญัญติัฯ ไดก้าํหนดประเภทของการชุมนุมสาธารณะโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

(1)  การชุมนุมสาธารณะในสถานที�เปิด (Outdoor assembly) หมายถึง การชุมนุม 
ในสถานที�ซึ� งไม่มีหลงัคาหรือเพดาน ในพื(นที�เปิดโล่งซึ� งปราศจากผนงัหรือฝากั(นทั(งสี�ดา้น 

                                      

 132  จนัทจิรา เอี�ยมมยรุา.  (2551).  กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนของประเทศ

สาธารณรัฐเกาหล.ี  หนา้ 79. 

DPU



 

 

107

(2)  การชุมนุมสาธารณะในสถานที�ปิด (Indoor Assembly) หมายถึง การชุมนุม 
ในพื(นที�ที�มีผนงัหรือกาํแพงกั(นแบ่งผูชุ้มนุมออกจากประชาชนภายนอกทั�วไป  ทั(งนี(  ผูจ้ดัการชุมนุม
ตอ้งไม่กระทาํการใดๆ เพื�อดึงดูดเรียกร้องให้บุคคลภายนอกสถานที�สนใจและเขา้ร่วมการชุมนุม
ของตน รวมทั(งการใช้เครื�องขยายเสียงเพื�อกระจายเสียงจากภายในสถานที�ออกไปภายนอกด้วย 
มิฉะนั(น การชุมนุมดงักล่าวจะกลายสภาพเป็นการชุมนุมสาธารณะในสถานที�เปิด และอยูภ่ายใต้
บงัคบัของรัฐบญัญติัฉบบันี(  

2)  บุคคลและเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกบัการชุมนุม 

รัฐบญัญติัวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน ค.ศ. 2007 ไดก้าํหนดบุคคล

ผูเ้กี�ยวขอ้งเป็นดงันี( 133 
(1)  ผูรั้บผดิชอบในการจดัการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน 

รัฐบญัญติัฯ กาํหนดใหก้ารชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนจะตอ้งมีผูจ้ดัการ
ชุมนุมหรือผูจ้ดัการเดินขบวนเป็นผูรั้บผิดชอบในการควบคุมดูแลการชุมนุมหรือการเดินขบวนให้
เป็นไปโดยสงบเรียบร้อย ซึ� งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือองคก์ารก็ได ้โดยบุคคลหรือ
นิติบุคคลดังกล่าวจะเป็นผูจ้ ัดการชุมนุมหรือการเดินขบวนในนามของตนและภายใต้ความ
รับผิดชอบของตน ผูจ้ดัการชุมนุมอาจมอบอาํนาจให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที�ตนไวว้างใจเป็น
ผู ้รับผิดชอบควบคุมดูแลและนําการชุมนุมหรือการเดินขบวนก็ได้  (General Supervisor)  
และในกรณีนี( ผูค้วบคุมดูแลการชุมนุมหรือการเดินขบวนจะมีฐานะเป็นผูจ้ดัการชุมนุมหรือการ
เดินขบวนและมีอาํนาจหนา้ที�ตามที�กาํหนดไวใ้นรัฐบญัญติันี( เฉพาะภายในขอบเขตความรับผิดชอบ
ที�ไดรั้บมอบหมายมาจากผูม้อบอาํนาจหนา้ที�  นอกจากนี(  ผูจ้ดัการชุมนุมหรือการเดินขบวนตอ้งแต่งตั(ง
บุคคลซึ� งมีอายุไม่ตํ�ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในจาํนวนที�เหมาะสมเป็นผูป้ระสานงานการชุมนุมหรือ 
การเดินขบวน เพื�อช่วยควบคุมดูแลจดัการชุมนุมให้ดาํเนินไปโดยสงบเรียบร้อยโดยมิไดก้าํหนด
จํานวนหรือคุณสมบัติของผู ้จ ัดการชุมนุมหรือเดินขบวนไว้ แต่จะต้องระบุชื�อ ที�อยู่ อาชีพ 
ของผูจ้ดัการชุมนุมหรือการเดินขบวน และเพื�อประโยชน์ในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และความสงบในการชุมนุมหรือการเดินขบวน ผูจ้ดัการชุมนุมอาจห้ามมิให้บุคคลหนึ� งบุคคลใด
หรือองค์การหรือนิติบุคคลซึ� งมีลกัษณะหรือมีการกระทาํที�ตอ้งห้ามเขา้ร่วมการชุมนุมได ้ ยกเวน้
ผูสื้� อข่าว เพราะผูสื้� อข่าวจากองค์การสื�อมวลชนสามารถเข้าร่วมการชุมนุมหรือการเดินขบวน 
โดยอิสระเพื�อปฏิบติัหน้าที�รายงานข่าวแต่จะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัและติดปลอกแขนสําหรับ
ผูสื้�อข่าวตลอดเวลาที�ร่วมอยูใ่นสถานที�ชุมนุม 
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ในระหว่างการชุมนุมหรือการเดินขบวน ผูจ้ดัการชุมนุมหรือผูน้าํการชุมนุม 
ต้องควบคุมดูแลการชุมนุมในที�สาธารณะหรือการเดินขบวนนั( นให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 
หากไม่สามารถควบคุมดูแลให้การชุมนุมหรือการเดินขบวนในที�สาธารณะดาํเนินไปโดยเรียบร้อย 
หรือมีแนวโน้มที�จะเป็นอนัตรายต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือมีการกระทาํที�ฝ่าฝืน
กฎหมายอาญา ผูจ้ ัดการชุมนุมหรือผูน้ําการชุมนุมต้องสั�งให้ยุติการชุมนุมหรือการเดินขบวน 
โดยทนัที  นอกจากนี(  ในการชุมนุมหรือเดินขบวนผูจ้ดัการชุมนุมหรือผูน้าํการชุมนุมตอ้งไม่กระทาํ
หรืออนุญาตใหบุ้คคลใดกระทาํการอนัเป็นการตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี(  

ก.  ใชห้รือยินยอมให้ใชห้รือเรียกร้องให้บุคคลใดใชอ้าวุธปืน วตัถุระเบิด ดาบ 
แท่งเหล็ก หนังสติ�ก ก้อนหิน หรือสิ� งของใดๆ ซึ� งสามารถใช้ทาํอนัตรายหรือทาํร้ายบุคคลอื�น 
ถึงแก่ชีวติหรือไดรั้บอนัตรายแก่ร่างกายหรือทรัพยสิ์น 

ข.  ดาํเนินการชุมนุมในลกัษณะส่งเสริมให้มีการใช้ความรุนแรง หรืออาจก่อ
การจลาจล หรือข่มขู่ หรือทาํลายทรัพยสิ์น ลอบวางเพลิง  

ค.  จงใจฝ่าฝืนหรือทาํลายขอ้กาํหนดในรายงานการจดัการชุมนุมในที�สาธารณะ
และเดินขบวนที�แจง้ไวต่้อเจา้หน้าที�ตาํรวจอย่างชัดแจง้ ในเรื�องวตัถุประสงค์การชุมนุมหรือการ
เดินขบวน วนั เวลาหรือสถานที� ตลอดจนวิธีการจดัการชุมนุมในที�สาธารณะและเดินขบวน  ทั(งนี(   
ผูป้ระสานงานการชุมนุมหรือการเดินขบวนตอ้งช่วยเหลือผูจ้ดัการชุมนุมหรือผูน้าํการชุมนุมในการ
ควบคุมดูแลการชุมนุมในที�สาธารณะและการเดินขบวนให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อยอยา่งเต็มกาํลงั 
และจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ที�กฎหมายห้ามมิให้ผูจ้ดัการชุมนุมหรือผูน้ําการชุมนุมกระทาํ
เช่นเดียวกนั  นอกจากนี(  ได้กาํหนดให้ผูป้ระสานงานการชุมนุมต้องสวมปลอกแขน หรือหมวก  
หรือสายสะพายไหล่ หรือเสื( อคลุมอย่างใดอย่างหนึ� ง ตลอดเวลาการชุมนุมในที�สาธารณะและ
เดินขบวนเพื�อใหผู้ร่้วมการชุมนุมและเดินขบวนสามารถแยกแยะผูป้ระสานงานการชุมนุมออกจาก
ผูร่้วมการชุมนุมทั�วไปไดช้ดัเจน  

ก่อนเริ�มการชุมนุมในที�สาธารณะและเดินขบวน ผูบ้ญัชาการตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจ
อาจปรึกษาหารือกับผูจ้ดัการชุมนุมหรือการเดินขบวนเพื�อกาํหนดให้มีผูป้ระสานงานการชุมนุม 
ในจาํนวนที�จาํเป็นเพียงพอต่อการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภยัและความสงบเรียบร้อยในการ
ชุมนุมในที�สาธารณะและเดินขบวนก็ได ้ซึ� งผูจ้ดัการชุมนุมหรือการเดินขบวนตอ้งจดัหาผูป้ระสานงาน
การชุมนุมให้ได้ตามจาํนวนดังกล่าว และจัดทาํรายชื�อผูป้ระสานงานการชุมนุมเพิ�มเติมแจ้งให ้
ผูบ้ญัชาการตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจทราบล่วงหนา้ก่อนการชุมนุมหรือการเดินขบวนจะเริ�มขึ(น 
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(2)  ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน 
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีบญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม 

ของประชาชนพลเมืองทุกคนใหส้ามารถเขา้ร่วมในการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนไดเ้สมอ 
แต่จะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขหรือขอ้กาํหนดที�ผูจ้ดัการชุมนุม ผูน้าํการชุมนุม หรือผูป้ระสานงาน
การชุมนุมกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด เพื�อใหก้ารชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนเป็นไปดว้ยความ
สงบเรียบร้อย และผูเ้ข้าร่วมการชุมนุมจะต้องไม่กระทาํการใดที�เป็นการผิดวตัถุประสงค์หรือ
หลกัเกณฑ์ของการชุมนุมหรือการเดินขบวน หรือกระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายบา้นเมือง 
ตามที�บญัญติัหา้มไวโ้ดยเด็ดขาด 

(3)  เจา้หนา้ที�ของรัฐผูรั้บผดิชอบในการควบคุมดูแลการชุมนุมและการเดินขบวน 
ในการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนของสาธารณรัฐเกาหลีจะต้องมี

เจ้าหน้าที�ของรัฐซึ� งมีหน้าที� เกี�ยวข้องในการควบคุมดูแลการชุมนุมหรือเดินขบวน ซึ� งได้แก่ 
เจา้หนา้ที�ตาํรวจในเขตทอ้งที�ที�จะมีการชุมนุมหรือการเดินขบวน โดยมีหนา้ที�รับคาํขอและอนุญาต
ให้มีการชุมนุมหรือการเดินขบวน  นอกจากนี(  รัฐบัญญัติได้ให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที�ต ํารวจ 
ผูมี้เขตอาํนาจในการออกคาํสั�งห้ามหรือวางเงื�อนไขจาํกดัการใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ
หรือเดินขบวนไดเ้มื�อปรากฏขอ้เทจ็จริงหรือกรณีดงัต่อไปนี(   

ก.  เมื�อการชุมนุมสาธารณะในสถานที�เปิดหรือการเดินขบวนนั(นฝ่าฝืนขอ้ห้าม
ของรัฐบัญญัติฉบับนี( ในเรื� องสําคญั 3 เรื� อง ได้แก่ (ก) ข้อห้ามเกี�ยวกับลักษณะการชุมนุมหรือ
เดินขบวนที�ก่อให้เกิดความหวาดกลัวหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือความมั�นคงของรัฐ
โดยตรงโดยการปลุกระดมฝงูชนให้ใชค้วามรุนแรง ใชก้าํลงัคุกคาม ทาํลายทรัพยสิ์น ลอบวางเพลิง 
หรือกระทาํการที�ผิดกฎหมายประการอื�น หรือ (ข) ขอ้ห้ามเกี�ยวกบัเวลา ไดแ้ก่ การจดัการชุมนุม
สาธารณะในสถานที�เปิดหรือการเดินขบวนในเวลากลางคืนก่อนพระอาทิตย์ขึ( นหรือภายหลัง 
พระอาทิตย์ตกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจตามเงื�อนไขที�ก ําหนด  
หรือ (ค) ข้อห้ามเกี�ยวกับสถานที� คือ ได้มีการจัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนใกล้กับ 
สถานที�หวงห้ามภายในรัศมี 100 เมตรโดยรอบสถานที�เหล่านั(น การสั�งห้ามการชุมนุมสาธารณะ
หรือเดินขบวนนี( จะต้องกระทาํภายใน 48 ชั�วโมงนับจากเวลาที�ได้รับหนังสือแจ้งและรายงาน 
การจดัการชุมนุมหรือเดินขบวน เวน้แต่คาํสั�งห้ามนั(นออกโดยเหตุผลที�ระบุในข้อ (ก) ข้างต้น 
เจา้หนา้ที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจจะออกภายหลงัจาก 48 ชั�วโมงก็ได ้แต่ใหก้ระทาํโดยเร็ว 

ข.  เมื�อผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนไม่ดาํเนินการแกไ้ขเพิ�มเติมสาระสําคญั 
ในรายงานการจัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนให้ถูกต้องสมบูรณ์ เมื�อเจ้าหน้าที�ตาํรวจ 
ผูมี้เขตอาํนาจไดมี้หนงัสือแจง้แลว้ 
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ค.  เมื�อเจา้หน้าที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจเห็นว่าการจดัการชุมนุมสาธารณะหรือ
การเดินขบวนกระทําบนถนนสายหลักของเมืองหลวงหรือเมืองสําคัญของประเทศตามที�
ประธานาธิบดีมีกฤษฎีกาประกาศกาํหนด ในกรณีเช่นนี(  เจา้หนา้ที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจจะพิจารณา
กาํหนดเงื�อนไขควบคุมกาํกบัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนเป็นพิเศษแทนการออกคาํสั�งห้าม
การชุมนุมหรือเดินขบวนก็ได้ หากเห็นว่าจาํเป็นและเพียงพอเพื�อให้การจราจรบนถนนสายหลัก 
ดาํเนินไปได ้

ง.  เมื�อมีการจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนในสถานที�และในวนัเวลา
เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัมากกวา่หนึ�งกลุ่ม โดยจุดมุ่งหมายของการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน
ของผูจ้ดัการชุมนุมหลายกลุ่มนั(นขดัแยง้กนั และมีเหตุที�เจา้หน้าที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจเชื�อได้ว่า 
จะมีการแทรกแซงรบกวนการชุมนุมหรือเดินขบวนระหว่างกัน กรณีเช่นนี(  เจ้าหน้าที�ตาํรวจ 
ผูมี้เขตอาํนาจจะมีคาํสั�งหา้มการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนที�ไดแ้จง้ทีหลงั 

จ.  เมื�อมีคาํร้องขอจากผูอ้ยูอ่าศยัหรือจากหน่วยงานจดัทาํบริการสาธารณะบางแห่ง 
ดงัต่อไปนี(  ใหจ้ดัมาตรการคุม้ครองป้องกนัสถานที�อยูอ่าศยัหรือหน่วยงานบริการสาธารณะเหล่านั(น 
ซึ� งเจา้หนา้ที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจอาจออกคาํสั�งห้ามการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนเสียทีเดียว 
หรือเพียงแต่กาํหนดเงื�อนไขพิเศษบางประการใหผู้จ้ดัการชุมนุมหรือผูน้าํการชุมนุมปฏิบติัก็ได ้

(ก)  เมื�อพื(นที�ที�จะจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนตามที�ระบุใน
รายงานของผูจ้ดัการชุมนุม เป็นเขตยา่นที�พกัอาศยัของประชาชน หรือเพื�อการอื�นทาํนองเดียวกนั 
และส่อว่าการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือ
อุปกรณ์สาธารณูปโภคต่างๆ หรือมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อความเป็นอยูส่่วนบุคคลของผูอ้ยูอ่าศยั
ในยา่นนั(น 

(ข)  เมื�อพื(นที�ที�จะจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนตามที�ระบุใน
รายงานของผู ้จ ัดการชุมนุม เป็นเขตย่านสถานศึกษาระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาขั(นพื(นฐาน และส่อวา่การจดัการชุมนุมในยา่นดงักล่าวก่อผลกระทบ
อยา่งร้ายแรงต่อสิทธิในการศึกษาเล่าเรียนของนกัเรียน 

(ค)  เมื�อพื(นที�ที�จะจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนตามที�ระบุใน
รายงานของผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนใกลเ้คียงกบัเขตทหาร เช่น ที�ตั(งกองกาํลงั คลงัสรรพาวุธ 
ฯลฯ ตามที�บญัญติัไวใ้นรัฐบญัญติัการคุม้ครองที�ตั(งทางการทหารฯ และส่อวา่การจดัการชุมนุม
สาธารณะหรือการเดินขบวนในเขตดงักล่าวก่ออนัตรายต่อที�ตั(งทางการทหารหรือก่อผลกระทบ
อยา่งร้ายแรงต่อการเคลื�อนกาํลงัหรือปฏิบติัการทางทหาร คาํสั�งหา้มหรือคาํสั�งกาํหนดเงื�อนไขพิเศษ
ดงักล่าวตอ้งทาํเป็นหนงัสือพร้อมทั(งแสดงเหตุผลที�หา้มจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน หรือ
ความจาํเป็นที�ต้องกาํหนดเงื�อนไขประกอบการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน ส่งให้ผูจ้ดัการ
ชุมนุมหรือเดินขบวนทราบ 
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ในการปฏิบติัหน้าที�ของเจ้าหน้าที�ตาํรวจระหว่างการชุมนุมในที�สาธารณะ 
และการเดินขบวนนั(นสามารถสรุปได ้ดงันี(   

ก.  การกาํหนดเขตพื(นที�ชุมนุมหรือเดินขบวนในที�สาธารณะโดยการกาํหนด  
“เขตตาํรวจ” (Police Line) หมายถึง อาณาบริเวณที�ถูกลอ้มรอบโดยเจา้หนา้ที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจ
โดยการใชเ้ส้นเชือก เครื�องกีดขวางหรือวสัดุอุปกรณ์อื�นใด หรือแมแ้ต่เส้นแบ่งช่องจราจรบนถนน 
เพื�อแสดงแนวเขตบริเวณ “เขตตาํรวจ” ดงักล่าว เจา้หน้าที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจอาจใชแ้นวตาํรวจนี(
ล้อมรอบบริเวณที�สาธารณะที�มีการชุมนุม หรือใช้เส้นแบ่งช่องจราจรกาํหนดเขตตาํรวจให้แก่ 
ผูเ้ดินขบวนใช้พื(นที�ส่วนหนึ� งของถนนสาธารณะ เพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
และความปลอดภยัของผูชุ้มนุมและเดินขบวน และเพื�อรักษาสิทธิเสรีภาพของบุคคลที�สามที�จะ 
ได้ใช้พื(นที�หรือถนนสาธารณะในการสัญจรไปมาโดยสะดวกด้วย แต่การกาํหนดเขตตาํรวจนี(  
ตอ้งกระทาํเท่าที�จาํเป็น และตอ้งแจง้ให้ผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนหรือผูน้าํหรือผูป้ระสานงาน
การชุมนุมหรือเดินขบวนทราบทนัที  นอกจากนี(  การใช้เขตตาํรวจยงัมีประโยชน์ในกรณีที�มีเหตุ 
อนัควรเชื�อว่ามีกลุ่มผูก่้อความวุ่นวาย การจลาจลหรือกระทาํผิดกฎหมายอาญาซ่อนตวัปะปนอยู ่
ในกลุ่มผูชุ้มนุมและเดินขบวนในบริเวณพื(นที�สาธารณะใดพื(นที�หนึ� ง เพื�อให้สามารถตรวจสอบ 
และกันบุคคลอื�นที�ไม่ เกี�ยวข้องออกจากกลุ่มบุคคลที� เชื�อได้ว่ากระทําผิดกฎหมายเหล่านั( น 
เพื�อดําเนินการตรวจค้นจับกุมต่อไป หรืออาจใช้เพื�อว ัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู ้ชุมนุม 
หรือเดินขบวนก็ได ้ โดยการกาํหนดแนวเขตโดยรอบพื(นที�ที�เจา้หนา้ที�ตาํรวจจะจดัวางกาํลงัเพื�อให้
ความคุ้มครองกลุ่มผู ้ชุมนุมและเดินขบวนให้พ้นจากความเสี� ยงที�จะถูกลอบทําอันตราย 
จากบุคคลภายนอก 

ข.  เจา้หนา้ที�ตาํรวจในเครื�องแบบมีอาํนาจเขา้ไปในสถานที�ชุมนุมสาธารณะหรือ
เดินขบวนเมื�อไดแ้จง้ให้ผูจ้ดัการชุมนุม หรือผูน้าํการชุมนุมทราบแลว้ เพื�อตรวจตราความเรียบร้อย 
และความปลอดภยั แต่อาํนาจประการนี( ไม่อาจใช้ไดก้บัการจดัการชุมนุมในสถานที�ปิด เวน้แต่ เมื�อมี
ความจาํเป็นเร่งด่วนซึ� งเจา้หนา้ที�ตาํรวจตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎหมายเท่านั(น ในกรณีเช่นนี(  ผูจ้ดัการ
ชุมนุมฯ ผูน้าํการชุมนุมฯ และผูป้ระสานการชุมนุมฯ ตลอดจนเจา้ของผูค้รอบครองสถานที�แห่งนั(น
ตอ้งใหค้วามช่วยเหลือร่วมมือกบัเจา้หนา้ที�ตาํรวจในการปฏิบติัหนา้ที�ตามรัฐบญัญติัฯ 

ค.  กําหนดให้อาํนาจแก่ผู ้บัญชาการตาํรวจผูมี้เขตอํานาจแจ้งให้ผูจ้ ัดการ 
ผูชุ้มนุมหรือเดินขบวนสั�งยติุการชุมนุมหรือเดินขบวนภายในระยะเวลาที�กาํหนดโดยความสมคัรใจ  
(ซึ� งตอ้งเป็นระยะเวลาตามสมควร) เมื�อการชุมนุมหรือเดินขบวนนั(นมีลกัษณะที�ตอ้งห้ามตามกฎหมาย 
และเมื�อล่วงเลยระยะเวลาที�ก ําหนดแล้ว หากผูจ้ ัดการชุมนุมไม่ยุติการชุมนุมหรือเดินขบวน 
ด้วยตนเอง ผูบ้ญัชาการตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจมีอาํนาจสั�งสลายการชุมนุมหรือเดินขบวนนั(นได ้ 
ซึ� งไดแ้ก่กรณีดงักล่าวต่อไปนี(  
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(ก)  การชุมนุมในที�สาธารณะหรือการเดินขบวนที�ฝ่าฝืนบทบัญญัติของ 
รัฐบญัญติัวา่ดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวน ค.ศ.2007 ในมาตราต่างๆ ดงันี(  

-  มา ตรา  5 (1) ก าร ชุม นุมหรือกา รเ ดินข บวนซึ� ง จัด ขึ( นโดย มี
วตัถุประสงค์เพื�อให้บรรลุความมุ่งหมายของพรรคการเมืองซึ� งถูกยุบโดยคาํพิพากษาของศาล
รัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคการเมืองนั( นหรือการชุมนุมหรือการเดินขบวนที�มุ่งก่อให้เกิดความ
หวาดกลวัหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือความมั�นคงของรัฐโดยตรง 

-  มาตรา 10 การชุมนุมสาธารณะในสถานที�เปิดหรือการเดินขบวนก่อน
พระอาทิตยขึ์(นหรือภายหลงัพระอาทิตยต์ก โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูบ้ญัชาการตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจ 

-  มาตรา 11 การชุมนุมสาธารณะและเดินขบวนในบริเวณสถานที�ตอ้งหา้ม 
(ข)  การชุมนุมสาธารณะในสถานที�เปิดหรือการเดินขบวนซึ� งไม่ได้ส่ง

รายงานการจดัการชุมนุมในสถานที�เปิดหรือเดินขบวนให้เจา้หน้าที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจทราบ
ล่วงหนา้ตามมาตรา 5 (1) หรือเจา้หนา้ที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจสั�งห้ามการชุมนุมหรือการเดินขบวน
นั(นดว้ยเหตุต่างๆ ตามมาตรา 8 หรือดว้ยเหตุที�ขดัขวางการจราจรบนถนนสายสําคญัในเมืองใหญ่
ตามที�กาํหนดในกฤษฎีกาของประธานาธิบดีตามมาตรา 12 

(ค)  การชุมนุมสาธารณะในสถานที�เปิดหรือการเดินขบวนที�คุกคามความ
สงบเรียบร้อยของบา้นเมืองอยา่งชดัแจง้ เช่น การขดัขวางการจราจรในถนนสายสําคญั หรือที�ฝ่าฝืน 
ไม่ปฏิบติัตามเงื�อนไขควบคุมกาํกบัการชุมนุมหรือการเดินขบวนที�เจา้หนา้ที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจ
กาํหนดให้ตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 8 (3) ในกรณีที�การชุมนุมหรือการเดินขบวนกระทาํใกลก้บัเขต 
ที�พกัอาศยั สถานศึกษา หรือเขตทหาร หรือฝ่าฝืนเงื�อนไขควบคุมกาํกบัการชุมนุมที�เจา้หนา้ที�ตาํรวจ
ผูมี้เขตอาํนาจกาํหนดใหผู้จ้ดัการชุมนุมตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 10 หรือมาตรา 12 

(ง)  การชุมนุมสาธารณะในสถานที�เปิดหรือการเดินขบวนที�ผูจ้ดัการชุมนุม
หรือผูน้าํการชุมนุมประกาศยติุการชุมนุมแลว้ตามมาตรา 16 (3) 

(จ)  การชุมนุมสาธารณะในสถานที�เปิดหรือการเดินขบวนซึ� งผูจ้ ัดการ
ชุมนุมหรือผูน้าํการชุมนุมไม่ควบคุมดูแลให้ดาํเนินไปโดยสงบหรือปล่อยให้มีการกระทาํที�เป็น
อนัตรายโดยตรงต่อความมั�นคงหรือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เมื�อเจ้าหน้าที�ตาํรวจผูมี้ 
เขตอาํนาจออกคาํสั�งให้สลายการชุมนุมสาธารณะในสถานที�เปิดหรือการเดินขบวน ผูเ้ขา้ร่วมการ
ชุมนุมหรือเดินขบวนตอ้งออกจากที�ชุมนุมหรือเดินขบวนโดยทนัที  ทั(งนี(  หลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ในการแจง้ให้ผูจ้ดัการผูชุ้มนุมหรือเดินขบวนสั�งยุติการชุมนุมหรือเดินขบวนโดยความสมคัรใจ 
และการออกคาํสั�งสลายการชุมนุมหรือเดินขบวนในกรณีที�ไม่ยอมยุติการชุมนุมหรือเดินขบวน 
โดยสมคัรใจใหป้ระธานาธิบดีเป็นผูป้ระกาศกาํหนดในรูปกฤษฎีกา 
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และโดยที�รัฐบญัญติัฯ มีเจตนารมณ์ในการสร้างความสมดุลที�เหมาะสมระหวา่ง
สิทธิเสรีภาพของผูชุ้มนุมในการชุมนุมและการเดินขบวนในที�สาธารณะกบัการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง และไดว้างระเบียบปฏิบติัเรื� องต่างๆ ให้แก่เจา้หน้าที�ตาํรวจเพื�อให้ปฏิบติั
หนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ดงักล่าว แต่เนื�องจากเจา้หนา้ที�ตาํรวจเป็นผูมี้หนา้ที�รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั�นคงภายในบา้นเมือง จึงจาํเป็นตอ้งมอบอาํนาจให้เจา้หน้าที�ตาํรวจสามารถ 
ออกคาํสั�งห้ามการชุมนุมในสถานที�เปิดหรือการเดินขบวน หรือกาํหนดเงื�อนไขควบคุมกาํกับ 
การชุมนุมตามความเหมาะสมได ้ ดงันั(น เพื�อป้องกนัมิให้เจา้หนา้ที�ตาํรวจใชอ้าํนาจไดโ้ดยพลการ
หรือโดยอาํเภอใจจนกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร รัฐบญัญติัฯ จึงจดัให้มี 
“คณะกรรมการที�ปรึกษาเกี�ยวกบัการชุมนุมและเดินขบวน” (Advisory Committee on Assemblies 
or Demonstrations) ประจาํสํานักงานตาํรวจระดับต่างๆ เพื�อทาํหน้าที�ให้คาํปรึกษาแนะนําแก่
หวัหนา้สาํนกังานตาํรวจแต่ละแห่งเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี(  

ก.  การออกคาํสั�งห้าม คาํสั�งจาํกดัการชุมนุม โดยการกาํหนดเงื�อนไขควบคุม
กาํกบัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนเป็นพิเศษตามมาตรา 8 

ข.  การวนิิจฉยัอุทธรณ์คาํสั�งหา้มชุมนุมหรือเดินขบวนตามมาตรา 9 (2) 
ค.  ควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะในสถานที�เปิด หรือการเดินขบวนในเขต

อาํนาจของตนใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย 
ง.  การปฏิบติัหนา้ที�อื�นที�เกี�ยวกบัการชุมนุมและการเดินขบวน 

คณะกรรมการดงักล่าวมีจาํนวนไม่เกิน 7 คน ประกอบดว้ย ประธาน 1 คน และกรรมการอื�นอีก 
ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ซึ� งไดรั้บเลือกและแต่งตั(งจากหวัหนา้สํานกังานตาํรวจของแต่ละ
พื(นที�โดยให้คาํนึงถึงความเชี�ยวชาญและความเป็นกลาง ได้แก่ นักกฎหมาย (Lawyers) อาจารย ์
ในสถานศึกษา (Professors) ตวัแทนจากองค์กรภาคประชาชน (Civil Organizations) และตวัแทน
ประชาชนผูอ้ยู่อาศยัในพื(นที�หรือภูมิภาคที�อยู่ในเขตอาํนาจของสํานกังานตาํรวจแห่งนั(น สําหรับ
หลกัเกณฑ์วิธีการในการเลือก การปฏิบติังาน และการอื�นเกี�ยวกบัคณะกรรมการให้ประธานาธิบดี
กาํหนดไวใ้นกฤษฎีกา 

3)  หลกัเกณฑ์และวธีิการในการชุมนุม 
การใช้เสรีภาพในการชุมนุมหรือการเดินขบวนในสาธารณรัฐเกาหลี มีวิธีการและ

ขั(นตอนดาํเนินการ ดงันี(  
(1)  ก่อนเริ�มการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนในสถานที�เปิด ผูจ้ดัการชุมนุมฯ  

มีหน้าที�แจง้และยื�นรายงานการจดัการชุมนุมในสถานที�เปิดหรือเดินขบวนต่อหัวหน้าสถานีตาํรวจ 
ที�ควบคุมดูแลเขตพื(นที� ที�จ ัดการชุมนุมหรือเดินขบวนเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั�วโมง  
แต่ไม่ เกิน 72 ชั�วโมง แล้วแต่กรณี ก่อนการชุมนุมหรือการเดินขบวนจะเริ� มขึ( น ในกรณีที� 
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การชุมนุมหรือการเดินขบวนอยู่ในพื(นที�คาบเกี�ยวระหว่างเขตอํานาจของสถานีตํารวจตั( งแต่ 
สองเขตขึ( นไป ให้ผูจ้ดัการชุมนุมหรือการเดินขบวนยื�นใบแจง้และรายงานการจดัการชุมนุมหรือ 
การเดินขบวนต่อผูบ้ ัญชาการตาํรวจระดับสูงขึ( นไปที�มีอาํนาจหน้าที�ควบคุมดูแลเขตพื(นที�ที�จะ 
ทําการชุมนุมหรือการเดินขบวนทั( งหมด ในหนังสือแจ้งและรายงานการจัดการชุมนุมหรือ 
การเดินขบวนจะตอ้งมีสาระสาํคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี(  

ก.  วตัถุประสงคข์องการจดัการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน 
ข.  วนัและเวลาจดัการชุมนุมสาธารณะและเดินขบวน และหากสามารถระบุ

เป็นจาํนวนชั�วโมงได ้ใหร้ะบุมาดว้ย 
ค.  สถานที�จดัการชุมนุมสาธารณะหรือเส้นทางการเดินขบวน 
ง.  ขอ้มูลเกี�ยวกบัผูจ้ดัการชุมนุม ผูน้าํการชุมนุม และผูป้ระสานงานการชุมนุม

หรือเดินขบวน ซึ� งไดแ้ก่ ชื�อ นามสกุล การงานอาชีพ สถานที�และเบอร์โทรศพัทที์�ติดต่อ องคก์าร
หรือนิติบุคคลที�คาดวา่จะเขา้ร่วมการชุมนุมหรือเดินขบวน และประมาณการจาํนวนคนที�เขา้ร่วม
การชุมนุมหรือเดินขบวน วธีิการและเส้นทางการเดินขบวนโดยละเอียด โดยให้แนบแผนที�เส้นทาง
ประกอบดว้ย และในกรณีที�ผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนเป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื�อองค์การหรือ 
นิติบุคคล รวมทั(งขอ้มูลของผูแ้ทนนิติบุคคลนั(นเช่นเดียวกนั 

(2)  เมื�อได้รับหนังสือแจง้การชุมนุมหรือการเดินขบวนพร้อมรายงานดงักล่าวแล้ว  
ให้หัวหน้าสถานีตาํรวจหรือผูบ้ญัชาการตาํรวจผูมี้อาํนาจหน้าที�ควบคุมดูแลเขตพื(นที�ที�จดัการชุมนุม
หรือเดินขบวน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานแล้วให้ออกใบรับแจ้งซึ� งระบุวนั 
และเวลาที�ได้รับแจ้งต่อผูย้ื�นหนังสือไวเ้ป็นหลักฐาน เพื�อยืนยนัว่าผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวน 
ได้แจง้ให้รัฐทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด และในกรณีที�เจา้หน้าที�ตาํรวจผูมี้เขต
อาํนาจตรวจพบในภายหลงัว่ารายงานการจดัการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนมีสาระสําคญั 
ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ให้เจา้หน้าที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจเรียกให้ผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวน
หรือผูป้ระสานงานการชุมนุมหรือเดินขบวนทาํการแกไ้ขเพิ�มเติมสาระสําคญัให้เป็นไปตามกฎหมาย  
แต่ทั(งนี(  การแจง้ให้แกไ้ขตอ้งดาํเนินการภายใน 12 ชั�วโมงนบัตั(งแต่ออกใบรับแจง้ และตอ้งทาํเป็น
หนังสือระบุรายการขอ้มูลที�ตอ้งการให้แก้ไขเพิ�มเติม ซึ� งผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนตอ้งจดัการ
แกไ้ขเพิ�มเติมรายงานใหแ้ลว้เสร็จภายใน 24 ชั�วโมงนบัแต่ไดรั้บแจง้จากเจา้หนา้ที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจ 
โดยการแจง้ให้รัฐทราบล่วงหนา้นั(นจะมีผลผูกพนัทั(งฝ่ายรัฐและผูจ้ดัการชุมนุมในอนัที�จะตอ้งปฏิบติั
ตามหนา้ที�ของแต่ละฝ่ายตามที�รัฐบญัญติักาํหนด  ดงันั(น ในกรณีที�ผูจ้ดัการการชุมนุมหรือเดินขบวน
ตดัสินใจที�จะไม่จัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนตามที�ได้แจ้งไว ้ก็จะต้องทาํหนังสือแจ้ง
เจา้หน้าที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจถึงการตดัสินใจล้มเลิกการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนดังกล่าว 
อีกครั( งหนึ�งก่อนถึงกาํหนดวนัเวลาที�แจง้ไวใ้นหนงัสือฉบบัเดิม 

DPU



 

 

115

ในกรณีที�เจ้าหน้าที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจได้รับหนังสือแจ้งและรายงานการ
จดัการชุมนุมหรือเดินขบวนวา่จะมีการจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนในสถานที�และในวนั
เวลาเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนัมากกว่าหนึ� งกลุ่ม โดยที�วตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการชุมนุม
สาธารณะหรือเดินขบวนของผูจ้ดัการชุมนุมหลายกลุ่มนั( นขดัแยง้กัน และมีเหตุอนัควรเชื�อว่า 
จะมีการแทรกแซงรบกวนการชุมนุมหรือเดินขบวนระหว่างกนั ให้เจา้หน้าที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจ 
มีคาํสั�งหา้มการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนไปยงัผูจ้ดัการชุมนุมที�ไดแ้จง้ทีหลงัพร้อมทั(งแจง้เหตุ
ดงักล่าวให้ผูรั้บคาํสั�งทราบด้วย ในกรณีเช่นนี(  ผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนที�อยู่ในบงัคบัของ 
คาํสั�งห้ามตอ้งชะลอการจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนออกไปจนกว่าระยะเวลาหรือเหตุ
ตามคาํสั�งห้ามจะสิ(นสุดลง ในกรณีที�การชะลอการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนออกไปเป็นเหตุ
ให้ล่วงเลยวนัและเวลาที�ไดแ้จง้ไวเ้ดิม ผูจ้ดัการการชุมนุมหรือเดินขบวนอาจกาํหนดวนัและเวลา 
ที�จะจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนที�ไดแ้จง้ไวเ้ดิมนั(นขึ(นใหม่และแจง้ให้เจา้หน้าที�ตาํรวจ 
ผูมี้เขตอาํนาจทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 24 ชั�วโมงก่อนเริ�มการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน 

(3)  คาํสั�งห้ามการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนที�เจ้าหน้าที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจ 
ได้ออกและแจง้ไปยงัผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนนั(น ผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนอาจอุทธรณ์
ต่อไปไดโ้ดยยื�นคาํอุทธรณ์ต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือเจา้หนา้ที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจขึ(นไปชั(นหนึ�งภายใน
ระยะเวลา 10 วนันบัตั(งแต่วนัที�ไดรั้บคาํสั�งเป็นหนงัสือ เมื�อไดรั้บหนงัสืออุทธรณ์แลว้ ผูบ้งัคบับญัชา
ของเจา้หน้าที�ผูน้ั(นจะตอ้งออกใบรับระบุวนัเวลาที�รับเรื� องให้แก่ผูอุ้ทธรณ์เป็นหลกัฐาน และตอ้ง
วินิจฉยัอุทธรณ์ให้แลว้เสร็จภายใน 24 ชั�วโมง หากผูว้ินิจฉยัอุทธรณ์ไม่ไดมี้คาํวินิจฉัยเป็นหนงัสือ 
แจง้ถึงผูอุ้ทธรณ์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว รัฐบญัญติัฯ มาตรา 9 (2) กาํหนดให้คาํสั�งห้ามการชุมนุม
เป็นอนัไม่มีผลใช้บงัคบัมาตั(งแต่ตน้ แต่ในกรณีที�ผูว้ินิจฉัยอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคาํสั�งห้ามการชุมนุม 
และเดินขบวนไม่ชอบดว้ยกฎหมายและไม่มีผลบงัคบัใช้ ผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนย่อมสามารถ
จดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนได้ตามรูปแบบ วิธีการรายละเอียด และวนัเวลาที�แจ้งไว ้
ในรายงานการจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนฉบับแรก แต่ถ้าวนัเวลาที�กาํหนดไวน้ั( น 
ตอ้งล่วงเลยไปเนื�องจากคาํสั�งห้ามการชุมนุม ผูจ้ดัการชุมนุมสามารถกาํหนดวนัและเวลาการจดัการ
ชุมนุมหรือเดินขบวนขึ(นใหม่ไดภ้ายใตรู้ปแบบ วิธีการ รายละเอียดการจดัการชุมนุมสาธารณะหรือ
เดินขบวนที�ไดแ้จง้ไวใ้นรายงานฉบบัแรก โดยแจง้ให้เจา้หน้าที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจทราบล่วงหน้า 
ไม่นอ้ยกวา่ 24 ชั�วโมงก่อนเริ�มการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน 

4)  ข้อจํากดัเสรีภาพในการชุมนุม 

รัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน ค.ศ. 2007 ได้กําหนด
ข้อจาํกัดเสรีภาพในการชุมนุมหรือการเดินขบวน โดยห้ามมิให้ผูใ้ดจัดการชุมนุมสาธารณะ 
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ในสถานที� เปิดหรือเดินขบวนก่อนพระอาทิตย์ขึ( นหรือภายหลังพระอาทิตย์ตก เว ้นแต่ว่า
ผูบ้งัคบับญัชาของเจ้าหน้าที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจอนุญาตให้จดัได้ หากเป็นการชุมนุมต่อเนื�อง 
มาก่อนเวลาดงักล่าวโดยกาํหนดเงื�อนไขพิเศษให้ผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนปฏิบติั ถา้ผูจ้ดัการ
ชุมนุมได้แจง้ถึงการชุมนุมหรือเดินขบวนที�ดาํเนินมาอย่างต่อเนื�องนั(นให้ทราบเป็นการล่วงหน้า 
และผูจ้ดัการชุมนุมไดจ้ดัให้มีผูค้วบคุมดูแลการชุมนุมหรือเดินขบวนทาํการควบคุมดูแลการชุมนุม
ในช่วงเวลากลางคืนดงักล่าวให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อย ซึ� งเป็นการพฒันามาจากมาตรา 6 ของ 
รัฐบญัญติัการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน ค.ศ. 1962 ซึ� งบญัญติัแต่เพียงว่า “ห้ามมิให้ผูใ้ด
จดัการชุมนุมหรือเดินขบวนก่อนพระอาทิตยขึ์(นหรือหลงัพระอาทิตยต์ก” โดยรัฐสภาไดผ้อ่นคลาย
ขอ้ห้ามโดยเพิ�มเติมบทยกเวน้ดงักล่าวไว ้ อย่างไรก็ตาม บทห้ามการชุมนุมในสถานที�สาธารณะ
หรือเดินขบวนก่อนพระอาทิตย์ขึ( นและภายหลังพระอาทิตย์ตกนั( น ถูกคัดค้านอย่างรุนแรง 
จากองค์การภาคประชาชนโดยเห็นว่า เป็นการจาํกดัเสรีภาพในแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพ 
ในการรวมตวัชุมนุมของประชาชนซึ� งได้รับการรับรองโดยตรงจากรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลี จึงเป็นการขดัแยง้กบัรัฐธรรมนูญและไม่อาจใชบ้งัคบัได ้ เพราะประชาชนทั�วไปส่วนใหญ่
ตอ้งประกอบภารกิจของตนในเวลากลางวนั  ดังนั(น การจะสามารถใช้สิทธิเข้าร่วมการชุมนุม
สาธารณะหรือการเดินขบวนไดก้็ต่อเมื�อในเวลากลางคืน ซึ� งในปี ค.ศ. 1994 ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลี
ใตเ้คยวินิจฉัยปัญหาความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของมาตรา 6 แห่งรัฐบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ
และเดินขบวน ค.ศ. 1962 และตดัสินวา่ บทบญัญติัที�ห้ามมิให้ผูใ้ดจดัการชุมนุมในที�สาธารณะหรือ
เดินขบวนก่อนพระอาทิตย์ขึ( นหรือหลังพระอาทิตย์ตกนั(นชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผลว่า  
“มีความเป็นไปได้สูงมากทีเดียวที�การจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนก่อนพระอาทิตยขึ์(น
หรือหลงัจากพระอาทิตยต์กจะทาํลายความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง” และ “กลุ่มผูชุ้มนุม 
มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงยิ�งขึ( นในเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ( นหรือหลังจากพระอาทิตย์ตก”  
การรวมตวัชุมนุมและเดินขบวนในเวลากลางคืนจึงมกัถูกหลีกเลี�ยงไปเป็นการจดักิจกรรมเชิงสังคม
และวฒันธรรมแทน เช่น การจุดเทียนเดินขบวนต่อตา้นรัฐบาล เป็นตน้ ต่อมาในปี ค.ศ. 2009  
ศาลรัฐธรรมนูญไดมี้คาํพิพากษากลบัคาํพิพากษาเดิมโดยวินิจฉัยว่า บทบญัญติัที�ห้ามมิให้บุคคล
จดัการชุมนุมหรือเดินขบวนก่อนพระอาทิตย์ขึ( นหรือภายหลังพระอาทิตย์ตก เป็นบทบัญญัติ 
ที�ไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ พร้อมกบัให้แจง้ให้ฝ่ายนิติบญัญติัทราบเพื�อดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุง
มาตราดงักล่าวให้เป็นไปตามคาํพิพากษาภายในวนัที� 30 มิถุนายน 2010 หากพน้จากเวลาดงักล่าว
บทบญัญติัมาตรานี( เป็นอนัใชบ้งัคบักบัประชาชนไม่ได ้

นอกจากนี(  ไดก้าํหนดสถานที�ตอ้งห้ามจดัการชุมนุมสาธารณะและเดินขบวนโดยห้าม 
มิใหบุ้คคลใดจดัการชุมนุมในที�สาธารณะหรือเดินขบวนในรัศมี 200 เมตรโดยรอบสถานที�ต่อไปนี(  
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(1)  อาคารรัฐสภา ที�ทาํการศาลทุกระดบัรวมทั(งที�ทาํการศาลรัฐธรรมนูญ 
(2)  สถานที�พกัอาศยัของประธานาธิบดี ของประธานสภานิติบญัญติั ประธานศาลฎีกา 

และของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(3)  สถานที�พกัอาศยัของนายกรัฐมนตรี เวน้แต่เป็นการเดินขบวนพาเหรดหรือขบวนแห่ 
(4)  สถานทูตหรือสถานที�พกัอาศยัของเอกอคัรราชทูตประจาํสาธารณรัฐเกาหลี เวน้แต่

กรณีที�การชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนนั( นไม่เป็นการรบกวนการปฏิบติัหน้าที�หรือทาํลาย 
ความปลอดภยัของสถานทูตหรือสถานที�พกัอาศยัของเอกอคัรราชทูต ดงักรณีใดกรณีหนึ�งต่อไปนี(  

ก.  เมื�อปรากฏว่าเส้นทางการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนนั(นมิไดมุ้่งสู่
สถานทูตหรือสถานที�พกัอาศยัของเอกอคัรราชทูตโดยตรง 

ข.  เมื�อการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนไม่ได้ขยายวงเป็นการชุมนุม
สาธารณะหรือการเดินขบวนขนาดใหญ่ และ 

ค.  เมื�อการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนกระทาํในวนัหยุดหรือวนัปิด 
ทาํการของสถานทูต 

สําหรับการจาํกัดการใช้สิทธิชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนเพื�อประโยชน์ 
ในการเดินรถบนถนนสาธารณะนั(น รัฐบญัญติัฯ ไดก้าํหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หน้าที�ตาํรวจ 
ผูมี้เขตอาํนาจอาจมีคาํสั�งห้ามมิให้จดัการชุมนุมหรือเดินขบวนบนถนนหรือเส้นทางสัญจรหลกั 
ของเมืองใหญ่ตามที�มีกฤษฎีกาของประธานาธิบดีประกาศกาํหนด หรืออาจจะจาํกดัการใช้สิทธิ 
หรือกาํหนดเงื�อนไขบางประการซึ� งรวมถึงเงื�อนไขเกี�ยวกบัเวลาและสถานที�ในการจดัชุมนุมหรือ
เดินขบวนประกอบคาํสั�งอนุญาตดว้ยก็ได ้  ทั(งนี(  ตอ้งกระทาํเท่าที�จาํเป็นเพื�อให้การจราจรบนถนน
สายสําคญัเหล่านี( เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตวั  นอกจากนี(  ยงัได้กาํหนดข้อจาํกัดในการใช ้
เครื� องขยายเสียงและอุปกรณ์ทําเสียงอื�นทาํนองเดียวกันด้วย เพราะแม้ว่าการใช้เครื� องเสียง  
เครื� องขยายเสียงรวมทั( งอุปกรณ์ทาํเสียงอื�นๆ จะถือเป็นส่วนหนึ� งของเสรีภาพในการชุมนุม 
และเดินขบวนก็ตาม แต่ต้องไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื�น โดยกําหนดให้อํานาจ 
แก่เจา้หนา้ที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจ ห้ามมิให้ผูจ้ดัการชุมนุมในที�สาธารณะหรือการเดินขบวนทาํเสียงดงั
ในระดับที�ก่ออนัตรายต่อบุคคลอื�นโดยการใช้เครื�องเสียง เครื� องขยายเสียงหรือเครื� องอุปกรณ์ 
ทาํเสียงอื�นๆ เช่น กลอง ฆอ้ง เครื�องเป่า เครื�องแอมปลิฟายเออร์ เป็นตน้  ทั(งนี(  ระดบัเสียงระดบัใด 
ที�ถือว่าก่ออนัตรายนั(น ให้เป็นไปตามกฤษฎีกาที�ประธานาธิบดีประกาศกาํหนด และหากผูจ้ดัการ
ชุมนุมในที�สาธารณะหรือการเดินขบวนฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งของเจา้หนา้ที�ตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจ
ที�สั�งให้ลดระดับการใช้เสียงลงมา เจ้าหน้าที�ตาํรวจสามารถสั�งห้ามใช้เครื� องอุปกรณ์ทาํเสียง 
ขยายเสียงดงักล่าวเป็นการชั�วคราว หรือในกรณีที�จาํเป็นอาจยึดเครื�องมืออุปกรณ์ดงักล่าวไวก้็ได ้
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หรือใชม้าตรการบงัคบัอื�นตามความจาํเป็นเพื�อระงบัการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื�นก็ได้
สําหรับบทกําหนดโทษที�ฝ่าฝืนรัฐบัญญัติฯ นั( น ได้มีการกําหนดฐานความผิดและบทลงโทษ 
ทางอาญาไวโ้ดยมีทั(งโทษจาํคุกและโทษปรับ 

จะเห็นได้ว่า การใช้เสรีภาพในการชุมนุมหรือการเดินขบวนในสาธารณรัฐเกาหลี 
เป็นสิทธิเสรีภาพที�ได้รับการรับรองและคุ้มครองไวอ้ย่างชัดเจน แต่ทั(งนี(  จะตอ้งเป็นการชุมนุม 
หรือการเดินขบวนโดยสงบและไม่ขดัต่อหลกัความสงบเรียบร้อยหรือฝ่าฝืนกฎหมายบา้นเมือง  
โดยมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะกาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และขั(นตอน 
ในการดาํเนินการชุมนุมหรือการเดินขบวนไวอ้ยา่งชดัเจน มีการแจง้รายละเอียดเกี�ยวกบัการชุมนุม
หรือการเดินขบวนเป็นหนงัสือไปยงัสถานีตาํรวจทอ้งที�ที�จะชุมนุมหรือเดินขบวนโดยการชุมนุมนั(น
จะต้องไม่มีว ัตถุประสงค์ที� เป็นการขัดต่อกฎหมายอันจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย 
ในบา้นเมือง หากมีการกระทาํที�เป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติัดงักล่าวย่อมถือเป็นการกระทาํความผิด 
ซึ� งต้องได้รับโทษ โดยการชุมนุมหรือการเดินขบวนที�ได้รับอนุญาตนั(นจะได้รับความคุม้ครอง 
และการดูแลอาํนวยความสะดวกจากเจา้หน้าที�ตาํรวจด้วย และในกรณีที�เจา้หน้าที�ตาํรวจมีคาํสั�ง 
ไม่อนุญาตหรือห้ามการชุมนุมหรือการเดินขบวน ผู ้จ ัดการชุมนุมยงัสามารถอุทธรณ์คําสั�งนั( น 
ต่อผูบ้งัคบับญัชาตาํรวจระดับสูงขึ( นไปได้ แต่ในกรณีที�ประเทศอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ 
ในภาวะสงครามการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมหรือการเดินขบวนอาจถูกจาํกดัลงได้โดยการ
ประกาศกฎอยัการศึก แต่จะตอ้งมีจาํกดัระยะเวลาการประกาศกฎอยัการศึกซึ� งถือเป็นการจาํกดั
เสรีภาพเป็นการชั�วคราว  ทั(งนี(  เพื�อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

3.1.5  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

1)  สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม 

ประเทศจีนแต่ เ ดิมมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขเช่นเดียวกบัหลายประเทศในแถบเอเชีย จนกระทั�งในปี ค.ศ. 1840  
ไดมี้การรับอิทธิพลทางความคิดเกี�ยวกบัระบอบการเมืองการปกครองของประเทศตะวนัตกเขา้มา 
ทาํให้ราชวงศ์ชิงซึ� งปกครองประเทศจีนในขณะนั(นถูกต่อต้านจากพลเมืองชาวจีนจนนําไปสู่
เหตุการณ์กบฏไถผ้งิ (Taiping Revolution) ในปี ค.ศ. 1851 – 1854 เป็นการเคลื�อนไหวทางการเมือง
ของประชาชนเพื�อก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในระบอบการปกครองบา้นเมือง แต่ไดถู้กทางการ
ปราบปรามไปในที�สุด จนถึงปี ค.ศ. 1911 ได้มีการปฏิวติัโดยประชาชนภายใต้การนําของ  
ดร.ซุน ยตั เซน เพื�อล้มเลิกระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ์ละสถาปนาระบบ
สาธารณรัฐจีนขึ(นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของประชาชน  
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เมื�อแนวคิดทางการเมืองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นที�แพร่หลาย 
ในกลุ่มประชาชนชาวจีน ทาํให้ภายหลงัสงครามโลกครั( งที� 1 ในปี ค.ศ. 1919 ไดมี้การรวมตวัของกลุ่ม
นักศึกษาของสถาบันชั(นสูงในกรุงปักกิ�งเดินขบวนต่อต้านสนธิสัญญาแวร์ซาย และเรียกร้องให ้
ผูแ้ทนจีนที�เขา้ร่วมประชุมปฏิเสธการลงนามในสนธิสัญญาดงักล่าว และเรียกร้องให้ยกเลิกสิทธิพิเศษ
ที�ให้แก่ชาวต่างชาติ การเดินขบวนดงักล่าวได้ขยายตวัอย่างรวดเร็วไปทั�วประเทศ และมีประชาชน 
เขา้ร่วมขบวนการเป็นจาํนวนมาก เรียกว่า “ขบวนการ 4 พฤษภาคม” ซึ� งถือเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็นและเป็นการชุมนุมประทว้งเป็นครั( งแรกในประเทศจีน นับเป็นจุดเริ�มตน้ 
ของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบที�ประชาชนออกมา 
มีส่วนร่วมในทางการเมืองของประวติัศาสตร์ประเทศจีน134 และจากการที�ประชาชนมีเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมตวัของประชาชนทาํให้มีแนวคิดเกิดขึ(น 2 ลทัธิ คือ ระบอบประชาธิปไตย
ภายใตก้ารนาํของนาย เจียง ไค เช็ค และระบอบคอมมิวนิสตส์ังคมนิยมภายใตก้ารนาํของนายเหมา 
เจ๋อ ตุง ก่อใหเ้กิดสงครามความขดัแยง้ในระบอบการปกครอง  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1949 เมื�อพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใตก้ารนาํของนายเหมา เจ๋อ ตุง 
ไดรั้บชัยชนะในการช่วงชิงอาํนาจทางการเมือง ทาํให้ประเทศจีนมีระบอบการปกครองเป็น 2 ส่วน  
คือ จีนแผ่นดินใหญ่เปลี�ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็นระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ์ 
ส่วนนายเจียง ไค เช็ค ไดก่้อตั(งสาธารณรัฐจีนอิสระขึ(นที�เกาะไตห้วนั สําหรับระบอบการปกครอง
แบบคอมมิวนิสต์นั(น ถือเป็นระบอบการปกครองที�อยู่บนพื(นฐานของระบบเผด็จการรูปแบบหนึ� ง  
โดยมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที�มีอาํนาจสูงสุดในการบริหารปกครองประเทศ ประชาชน 
อยูใ่นฐานะเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองพรรคเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสตจี์น การบริหารปกครอง
ประเทศเป็นไปตามนโยบายที�พรรคคอมมิวนิสต์กําหนด รัฐสภาหรือสภาแห่งสาธารณรัฐ 
ไม่ได้มีสมาชิกที�มาจากการเลือกตั(ง หากแต่เป็นสมาชิกที�พรรคคอมมิวนิสต์กาํหนดให้ทาํหน้าที� 
เป็นสภาแห่งสาธารณรัฐเท่านั(น  นอกจากนี(  ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ(นใช้บงัคบัเป็นกฎหมาย 
สูงสุดของประเทศตั( งแต่ ค.ศ. 1949 เป็นต้นมา จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ค.ศ. 1982  
โดยมีบทบัญญติัที�รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการพูด การพิมพ์ การชุมนุม การสมาคม  
และการเดินขบวนดว้ย135 แต่ดว้ยเหตุที�สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการปกครองในระบอบสังคมนิยม 
ที�มีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียวที�มีอาํนาจบริหารปกครองประเทศ  ดงันั(น การใช้

                                      

 134  เขียน  ธีระวทิย.์  (2525).  การเมอืงและการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจนี.  หนา้ 27 – 28. 
 135  The Constitution of the People’ s Republic of China 1982. 

Chapter two : 
Article 35  Citizens of People’ s Republic of China enjoy freedom of speech, of the press, of 

assembly, of assocviation, of procession and of demonstration. 
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สิทธิเสรีภาพของประชาชนในดา้นต่างๆ ตามที�บญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญจึงอาจไม่ได้รับ
ความคุ้มครองอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับประเทศเสรีประชาธิปไตย รวมถึงการใช้สิทธิเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็นหรือการชุมนุมย่อมเป็นไปอย่างจาํกัด โดยรัฐมีอาํนาจเข้าไปควบคุม 
การชุมนุมหรือการเดินขบวนได ้เพราะมิเช่นนั(นอาจส่งผลกระทบต่อระบอบการปกครองได ้

สําหรับกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนที� เ กี� ยวกับการชุมนุมนั( นได้มี
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาที�บัญญัติ เฉพาะกรณีที� บุคคลชุมนุมกันโดยเปิดเผย  
โดยมีเจตนาก่อความรุนแรงหรือการขู่ เข็ญ  นอกจากนี(  ได้มี รัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุม  
การเดินขบวนแสดงความคิดเห็น และการเดินขบวนของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Law of the 
People’s Republic of China on Assemblies, Processions and Demonstrations)  ซึ� ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม
เห็นชอบจากคณะกรรมาธิการสามัญของสภาประชาชน และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนลงนามในประกาศใชเ้ป็นกฎหมายและมีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 1989 โดยมี
บทบญัญติัทั(งสิ(น 36 มาตรา แบ่งออกเป็น 5 หมวด หมวด 1 ว่าดว้ยบททั�วไป หมวด 2 ว่าดว้ยการ 
ขออนุญาตและการอนุญาต หมวด 3 ว่าดว้ยการจดัการชุมนุมในที�สาธารณะ หมวด 4 วา่ดว้ยความ
รับผดิตามกฎหมาย และหมวด 5 เบด็เตล็ด และอาจแยกพิจารณาไดเ้ป็นดงันี( 136 

2)  บุคคลและเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกบัการชุมนุม 
ในการชุมนุมหรือการเดินขบวนในสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถแยกพิจารณา

บุคคลผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการชุมนุมได ้เป็นดงันี(  
(1)  ผูรั้บผดิชอบการชุมนุมหรือการเดินขบวน 

ในการชุมนุมหรือการเดินขบวนจะต้องมีบุคคลผูรั้บผิดชอบในการจดัการ
ชุมนุมหรือการเดินขบวนซึ� งจะตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 8 ของกฎหมายลาํดบัรองที�ออกเพื�อ
บงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมในที�สาธารณะ คือ ไม่มีความสามารถตาม
กฎหมายหรือบุคคลที�กฎหมายจาํกดัความสามารถ หรือตอ้งคาํพิพากษาว่ากระทาํความผิด หรืออยู่
ระหวา่งการพฒันาพฤติกรรมโดยใชแ้รงงาน หรืออยูภ่ายใตม้าตรการบงัคบัทางอาญาหรือมาตรการ
จาํกดัเสรีภาพของบุคคลประการอื�น โดยผูป้ระสงคจ์ะจดัให้มีการชุมนุมหรือการเดินขบวนมีหนา้ที� 
ในการขออนุญาตโดยต้องยื�นคาํขออนุญาตก่อนที�จะเริ�มการชุมนุมด้วยตนเอง พร้อมแสดงบตัร
ประจาํตวัประชาชน และจะตอ้งดูแลการชุมนุมใหเ้ป็นไปโดยสงบเรียบร้อย ในกรณีที�ไดรั้บอนุญาต
ให้จัดการชุมนุมหรือการเดินขบวน ผู ้รับผิดชอบการชุมนุมหรือการเดินขบวน อาจขอถอน 
การอนุญาตก่อนการชุมนุมหรือการเดินขบวนก็ได้ แต่ถ้าได้เริ� มการชุมนุมหรือการเดินขบวน 
ไปแลว้ ใหแ้จง้เจา้หนา้ที�ผูมี้อาํนาจทราบและสลายการชุมนุมหรือการเดินขบวนนั(นเสีย  

                                      

 136  สาํนกักฎหมายต่างประเทศ สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  เล่มเดิม.  หนา้ 51 - 60. 
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(2)  ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมหรือการเดินขบวน 
รัฐบญัญติัว่าดว้ยการชุมนุม การเดินขบวนแสดงความคิดเห็น และการเดินขบวน

ของสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ ไดจ้าํกดัสิทธิในการชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้อง
ของประชาชนชาวจีนแผ่นดินใหญ่ไวเ้ฉพาะผูที้�มีถิ�นที�อยู่ในเขตที�มีการชุมนุม การเดินขบวน หรือ 
การชุมนุมเรียกร้องเท่านั(น ผูที้�มิได้มีถิ�นที�อยู่ในเขตที�มีการชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุม
เรียกร้องจะเขา้ร่วมการชุมนุมขา้มเขตมิได ้โดยเจา้หนา้ที�ผูมี้อาํนาจมีอาํนาจจบัผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม
ขา้มเขตเพื�อส่งตวักลบัไปยงัภูมิลาํเนาได ้ส่วนคนต่างชาติจะเขา้ร่วมการชุมนุม การเดินขบวน หรือการ
ชุมนุมเรียกร้องใดๆ มิได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้หน้าที�ผูมี้อาํนาจ โดยประชาชนผูเ้ขา้ร่วม
การชุมนุมหรือการเดินขบวนมีหน้าที�ตอ้งไม่กระทาํการใดอนัเป็นการละเมิดต่อกฎหมายระหว่าง
การชุมนุมหรือเดินขบวน รวมทั(งตอ้งไม่กระทาํการใดอนัเป็นการข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงในการ
ชุมนุมอนัจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบา้นเมือง หากฝ่าฝืนยอ่มมีความผิดและไดรั้บโทษ
ตามที�กฎหมายอาญาและกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะบญัญติัไว ้

(3)  หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ที�ผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการชุมนุมหรือการเดินขบวน 
รัฐบญัญติัฯ กาํหนดให้หน้าที�ความรับผิดชอบควบคุมดูแลการจดัการชุมนุม

หรือการเดินขบวน เป็นหน้าที�ของหน่วยงานดา้นความมั�นคงประจาํทอ้งถิ�นที�การชุมนุม การเดินขบวน 
หรือการชุมนุมเรียกร้องนั(นจดัขึ(น ในกรณีที�เส้นทางการเดินขบวนหรือการชุมนุมเรียกร้องนั(น
เกี�ยวเนื�องกบัพื(นที�รับผิดชอบของหน่วยงานดา้นความมั�นคงประจาํทอ้งถิ�นมากกวา่สองแห่งขึ(นไป 
หน่วยงานดา้นความมั�นคงในระดบัที�สูงกวา่หน่วยงานดา้นความมั�นคงประจาํทอ้งถิ�นที�รับผิดชอบ
พื(นที�ดงักล่าวอยูจ่ะเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลการเดินขบวนหรือการชุมนุมเรียกร้องนั(น โดยหน่วยงาน
ดงักล่าวมีอาํนาจหน้าที�ในการพิจารณาคาํขออนุญาตจดัการชุมนุมหรือการเดินขบวน และหาก
อนุญาตก็จะมีการแจง้ให้ตาํรวจหรือเจา้หน้าที�รัฐเขา้มาควบคุมดูแลการชุมนุมให้เป็นไปโดยสงบ
เรียบร้อย แต่หากเห็นว่าการชุมนุมหรือการเดินขบวนนั(นจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในบา้นเมือง 
ก็สามารถสั�งยติุการชุมนุมได ้

3)  หลกัเกณฑ์และวธีิการในการชุมนุม 

รัฐบญัญติัว่าด้วยการชุมนุม การเดินขบวนแสดงความคิดเห็น และการเดินขบวน 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวตัถุประสงค์เพื�อคุม้ครองสิทธิในการชุมนุมในที�สาธารณะของ
ประชาชนและเพื�อรักษาความมั�นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อย โดยแยกการชุมนุมในที�
สาธารณะออกเป็น 3 ประเภท คือ 

(1)  การชุมนุม (Assembly) หมายถึง การที�ประชาชนเขา้มารวมตวักนัในที�สาธารณะ
ที�เปิดโล่งเพื�อแสดงความเห็นหรือเจตจาํนงของตน 
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(2)  การเดินขบวน (Procession) หมายถึง การที�ประชาชนร่วมกนัเดินขบวนไปตาม
ถนนสาธารณะหรือผา่นที�สาธารณะที�เปิดโล่งเพื�อแสดงเจตจาํนงร่วมกนัของกลุ่มผูเ้ดินขบวน 

(3)  การชุมนุมเรียกร้อง (Demonstration) หมายถึง การที�ประชาชนรวมตัวกันเพื�อ
แสดงเจตจาํนงร่วมกนั เรียกร้อง คดัคา้น หรือสนับสนุน ในเรื�องใดเรื�องหนึ� ง ไม่ว่าจะกระทาํในรูป 
การชุมนุม การเดินขบวน การเขา้ฟัง หรือรูปแบบอื�นในที�สาธารณะที�เปิดโล่งหรือถนนสาธารณะ 

รัฐบญัญติันี( ไม่ใช้กบัการชุมนุมในที�สาธารณะที�เป็นการรวมตวักนัของประชาชน
เพื�อร่วมกิจกรรมสันทนาการหรือกีฬา กิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมที�เป็นประเพณีพื(นบา้น
ส่วนคาํจาํกดัความของคาํวา่ “ที�สาธารณะ” และ “ถนนสาธารณะ” นั(น เป็นไปตามกฎหมายลาํดบัรอง 
ที�ออกเพื�อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมในที�สาธารณะ (Regulations 
Implementation of the Law of the People’s Republic of China on Assemblies, Processions and 
Demonstrations) โดย “ที�สาธารณะ” หมายถึง ที�สาธารณะที�เปิดโล่งที�ประชาชนสามารถเขา้ไปได้
อยา่งเสรีหรือโดยใชบ้ตัรผา่น แต่ไม่รวมถึงที�เปิดโล่งในสถานที�ใดๆ ที�บริหารจดัการโดยหน่วยงาน
ของรัฐ ส่วน “ถนนสาธารณะ” หมายถึง เส้นทางสัญจรสาธารณะทั(งทางบกทางนํ( า แต่ไม่รวมถึง
เส้นทางสัญจรเพื�อการใชง้านของหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ 

สิทธิในการชุมนุม การเดินขบวน และการชุมนุมเรียกร้องของประชาชนยอ่มไดรั้บ
ความคุม้ครองโดยรัฐบาลประชาชนในทุกระดบั แต่ตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย 
ประโยชน์สาธารณะ หรือสิทธิหรือเสรีภาพที�รับรองโดยกฎหมายของผูอื้�น และตอ้งกระทาํโดยสงบ 
ไม่มีการพกพาอาวุธใดๆ และตอ้งไม่มีการใช้ความรุนแรง  ดงันั(น ในการจดัการชุมนุมสาธารณะ 
จึงตอ้งมีขั(นตอนดงันี(  

(1)  ผูป้ระสงค์จะจดัให้มีการชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้องตอ้งยื�น 
คาํขออนุญาตเป็นหนังสือลงลายมือชื�อผูย้ื�นคาํขอต่อ “เจา้หน้าที�ผูมี้อาํนาจ” ซึ� งได้แก่ หน่วยงาน 
ด้านความมั�นคงประจาํท้องถิ�น หรือหน่วยงานด้านความมั�นคงในระดับที�สูงกว่าหน่วยงาน 
ด้านความมั�นคงประจําท้องถิ�นที�รับผิดชอบพื(นที�ดังกล่าว (กรณีเส้นทางการเดินขบวนหรือ 
การชุมนุมเรียกร้องนั(นเกี�ยวเนื�องกบัพื(นที�รับผิดชอบของหน่วยงานดา้นความมั�นคงประจาํทอ้งถิ�น
มากกวา่สองแห่งขึ(นไป) ก่อนการชุมนุมหรือการเดินขบวนไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั และตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากเจา้หนา้ที�ผูมี้อาํนาจ เวน้แต่การชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้องที�จดัโดยหน่วยงาน
ของรัฐ หรือการชุมนุมที�ผูจ้ดัไดรั้บมอบหมายเป็นหนงัสือจากหน่วยงานของรัฐใหเ้ป็นผูจ้ดัขึ(น  

(2)  คาํขออนุญาตนั(นตอ้งระบุวตัถุประสงค์ของการจดัการชุมนุม การเดินขบวน  
หรือการชุมนุมเรียกร้อง วิธีดําเนินการ แผ่นป้ายปิดประกาศและคําขว ัญ (Slogan) ที�จะใช ้ 
จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม จาํนวนยานพาหนะที�เขา้ร่วม รายละเอียดและจาํนวนเครื�องเสียงที�จะใช ้ระยะเวลา
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เริ�มตน้และสิ(นสุด สถานที�จดัการชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้องและสถานที�สิ(นสุด 
การชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้อง เส้นทางเดินขบวนหรือการชุมนุมเรียกร้อง  
และชื�อ อาชีพ และที�อยูข่องผูรั้บผดิชอบการชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้องนั(น 

(3)  เมื�อได้รับคาํขอ เจ้าหน้าที�ผูมี้อาํนาจต้องแจ้งผลการพิจารณาว่าอนุญาตหรือ 
ไม่อนุญาตให้ผูย้ื�นคาํขอทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 2 วนัก่อนวนัที�ระบุไวใ้นคาํขอวา่เป็นวนัเริ�มการ
ชุมนุมหรือการเดินขบวน ถา้ไม่อนุญาตจะตอ้งระบุเหตุผลในการไม่อนุญาตไวด้ว้ย แต่ถา้ไม่แจง้ผล
ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ใหถื้อวา่เจา้หนา้ที�ผูมี้อาํนาจไดอ้นุญาตใหมี้การจดัการชุมนุมได ้

กรอบในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที�ผูมี้อาํนาจในการพิจารณาอนุญาตให้
จดัการชุมนุมหรือการเดินขบวน แยกพิจารณาไดด้งันี(  

ก.  กรณีหา้มอนุญาตเด็ดขาด 
(ก)  การชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้องที�ขดัต่อหลกัการ 

ตามรัฐธรรมนูญ 
(ข)  การชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้องที�เป็นอนัตรายต่อ

ความเป็นเอกภาพ อาํนาจอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศ 
(ค)  การชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้องที�ก่อให้เกิดความ

แตกแยกของประชาชนในชาติ 
(ง)  การชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้องที�มีเหตุอนัควรเชื�อไดว้า่

จะเป็นอนัตรายโดยตรงต่อความมั�นคงของชาติหรือก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยอยา่งร้ายแรง 
ข.  กรณีอนุญาตใหจ้ดัภายใตเ้งื�อนไขที�กาํหนดได ้

(ก)  การชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้องที�มิใช่กรณีห้าม
อนุญาตเด็ดขาด แต่เจา้หนา้ที�ผูมี้อาํนาจเห็นวา่การชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้องนั(น  
อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการจราจรและความสงบเรียบร้อย  ในการนี(  เจา้หน้าที�ผูมี้อาํนาจ 
อาจเปลี�ยนแปลงเวลา สถานที� หรือเส้นทางการชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้องนั(น 
แลว้แจง้ใหผู้รั้บผดิชอบการชุมนุมทราบภายในระยะเวลาอนัสมควร  

(ข)  ในกรณีดงัต่อไปนี(  ขอ้ 13 ของกฎหมายลาํดบัรองที�ออกเพื�อบงัคบัการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมในที�สาธารณะฯ ให้ถือว่าเป็นการชุมนุม การเดินขบวน 
หรือการชุมนุมเรียกร้องที�อาจมีผลกระทบอยา่งมากต่อการจราจรและความสงบเรียบร้อย   

-  ระยะเวลาจัดการชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้อง 
ตรงกบัช่วงเวลาเร่งด่วนและอาจทาํใหก้ารจราจรติดขดัอยา่งรุนแรงเป็นเวลานาน 

-  สถานที�หรือเส้นทางในการชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุม
เรียกร้องอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างและไม่สามารถใชส้ัญจรไปมาได ้
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-  สถานที�จดัการชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้องเป็น
ท่าเรือขา้มฟาก ช่วงที�ทางรถไฟตดักบัถนน หรือใกลก้บัชายแดน 

-  ยานยนต์ที�ใช้ในการชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้อง 
มีสภาพที�ไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญติัวา่ดว้ยการบาํรุงรักษาถนน 

-  เวลาและสถานที�จดัชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้อง 
ตรงกบัการจดักิจกรรมระดบัชาติ 

-  มีผูไ้ด้รับอนุญาตให้จดัการชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุม
เรียกร้องในเวลาและสถานที�นั(นก่อนแลว้ 

ในกรณีที� เจ้าหน้าที�ผู ้มีอ ํานาจไม่อนุญาตให้จัดการชุมนุมหรือเดินขบวน 
ผูรั้บผิดชอบการชุมนุมหรือการเดินขบวน อาจขอให้รัฐบาลประชาชนในระดบัเดียวกบัเจา้หน้าที� 
ผูมี้อาํนาจพิจารณาคาํขอนั(นใหม่ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที�ได้รับคาํสั�งของเจ้าหน้าที�ผูมี้อาํนาจ   
ในการนี(  รัฐบาลประชาชนตอ้งพิจารณาคาํขอนั(นใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํขอ  

(4)  เมื�อเจา้หน้าที�ผูมี้อาํนาจไดพ้ิจารณาอนุญาตให้จดัการชุมนุมหรือเดินขบวนแลว้ 
จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�ตาํรวจหรือเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองในเขตทอ้งที�นั(นทราบดว้ย และหากเห็นวา่ 
การจดัการชุมนุมหรือเดินขบวนจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบา้นเมือง หรืออาจนาํไปสู่
ความแตกแยกหรือขดัแยง้ในกลุ่มประชาชนทั�วไป เจ้าหน้าที�ผูมี้อาํนาจดงักล่าวสามารถปฏิเสธ 
ไม่อนุญาตให้มีการจดัการชุมนุมหรือการเดินขบวนตามที�ร้องขอได้ หรือหากได้มีการอนุญาต 
ไปแลว้ก็สามารถสั�งยติุการชุมนุมหรือเดินขบวนได ้

(5)  ในกรณีที�คาํขออนุญาตจดัการชุมนุมหรือการเดินขบวน มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้มี
การจดัการกบัปัญหาใดปัญหาหนึ�งโดยเฉพาะเจาะจง ภายในสองวนัเมื�อไดรั้บคาํขออนุญาตดงักล่าว 
ให้เจา้หน้าที�ผูมี้อาํนาจมีหนงัสือแจง้ให้หน่วยงานที�รับผิดชอบปัญหานั(นประชุมปรึกษาหารือกบั
ผูรั้บผิดชอบการชุมนุมหรือการเดินขบวนนั(นก่อน และเจา้หน้าที�ผูมี้อาํนาจมีอาํนาจสั�งให้เลื�อน 
การชุมนุมหรือการเดินขบวนนั(นออกไปได ้5 วนั โดยหน่วยงานที�รับผิดชอบตอ้งประชุมปรึกษาหารือ
กบัผูรั้บผิดชอบการชุมนุมหรือการเดินขบวนนั(นภายใน 2 วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จากเจา้หน้าที� 
ผูมี้อาํนาจ ถา้ตกลงแกไ้ขปัญหาได้ภายใน 2 วนั ให้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแจง้ไปยงัเจา้หน้าที� 
ผูมี้อาํนาจ หรือถา้ตกลงกนัไม่ได ้ และผูย้ื�นคาํขอยืนยนัที�จะจดัการชุมนุมหรือการเดินขบวนต่อไป 
ใหเ้จา้หนา้ที�ผูมี้อาํนาจใชดุ้ลพินิจวา่สมควรอนุญาตใหจ้ดัการชุมนุมหรือการเดินขบวนหรือไม่  

(6)  การชุมนุมในกรณีสุดวิสัยที�ไม่อาจคาดเดาล่วงหน้าได้ ตอ้งดาํเนินการแจง้ให ้
เจา้พนกังานทอ้งถิ�นทราบโดยพลนั เพื�อให้พิจารณาวินิจฉยัวา่จะอนุญาตให้ดาํเนินการชุมนุมต่อไป 
หรือจะใหย้ติุการชุมนุมนั(นเสีย 
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4)  ข้อจํากดัเสรีภาพในการชุมนุม 

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน การควบคุมการชุมนุมหรือการเดินขบวน และการจราจร
ให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อยเป็นอาํนาจของเจา้หน้าที�ตาํรวจ โดยการชุมนุมหรือการเดินขบวน 
จะตอ้งไม่เป็นการรบกวนบุคคลอื�นโดยการใชค้วามรุนแรง การใชก้าํลงับงัคบั หรือการกระทาํที�ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายประการอื�น และในส่วนที�เกี�ยวกับการจราจรนั(น หากไม่สามารถเดินขบวนตาม
เส้นทางที�ได้รับอนุญาตได้ เจา้หน้าที�ตาํรวจมีอาํนาจสั�งให้เปลี�ยนเส้นทางการเดินขบวนไดต้ามที�
เห็นสมควร ถ้าการชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้องนั(นจดัในหรือตอ้งผ่านหน่วยงาน 
ของรัฐ หน่วยทหาร สถานีวิทยุ สถานีโทรทศัน์ หรือสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ เจา้หน้าที� 
ผูมี้อาํนาจมีอาํนาจกาํหนด “เขตปลอดภยัชั�วคราว” เพื�อมิให้ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมหรือการเดินขบวน
ผา่นเขา้ไปใกลส้ถานที�ดงักล่าวโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ที�ตาํรวจได ้ นอกจากนี(  ไดก้าํหนด
หา้มมิใหจ้ดัการชุมนุมหรือการเดินขบวนในกรณีดงัต่อไปนี(  

(1)  หา้มการชุมนุมที�มีวตัถุประสงคเ์ป็นการต่อตา้นหลกัการพื(นฐานในรัฐธรรมนูญ 
หรือมีวตัถุประสงค์เป็นการก่อให้เกิดอนัตรายแก่อธิปไตยของรัฐ หรือเป็นการยุยงให้เกิดความ
แตกแยกของคนในชาติ ตลอดจนห้ามการชุมนุมที�อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อความปลอดภยัของ
ประชาชน และทาํลายความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

(2)  หา้มมิใหท้าํการชุมนุมในรัศมี 10 - 300 เมตรโดยรอบสถานที�ดงัต่อไปนี(  เวน้แต่
จะไดรั้บอนุญาตจากสภาประชาชนหรือรัฐบาลประชาชนประจาํจงัหวดั  

ก.  ทรัพยสิ์นของกรรมาธิการสามญัแห่งสภาประชาชน กรรมาธิการแห่งรัฐ
กรรมาธิการทหาร ศาลประชาชนสูงสุด และผูแ้ทนประชาชนสูงสุด 

ข.  สถานที�ซึ� งแขกของรัฐพกัอยู ่
ค.  ที�ทาํการทางทหารที�สาํคญั 
ง.  ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ และท่าเรือ 

(3)  ห้ามทาํการชุมนุมหรือการเดินขบวนข้ามวนัโดยจาํกัดเวลาให้ชุมนุมหรือ
เดินขบวนไดใ้นระหวา่งเวลา 6 นาฬิกา ถึง 22 นาฬิกา เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลทอ้งถิ�น  

(4)  การชุมนุมหรือการเดินขบวนจะต้องไม่ขดักับหลักกฎหมายว่าด้วยการรักษา 
ความมั�นคงของชาติ และตอ้งไม่ขดักบัหลกักฎหมายอาญา และตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อความ
สงบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

ในกรณีที�มีการฝ่าฝืนขอ้ห้ามหรือไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ที�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย 
วา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนนั(นจะตอ้งไดรั้บโทษตามที�กาํหนดไวด้งันี(  
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(1)  ผูใ้ดกระทาํการอนัก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ(นหรือกระทาํการอนัเป็น
การฝ่าฝืนต่อการดาํเนินการดา้นความมั�นคงของประเทศในระหว่างการชุมนุมหรือการเดินขบวน 
ตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายลาํดบัรองที�ออกเพื�อบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการรักษา
ความสงบเรียบร้อย (Regulations on Administrative Penalties for Public Security) ตอ้งระวางโทษ
ตามที�บญัญติัไวใ้นกฎหมายดงักล่าว 

(2)  หากการชุมนุมหรือการเดินขบวนไม่เป็นไปตามที�ไดรั้บอนุญาต หรือเป็นการ
ชุมนุมหรือการเดินขบวนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ผูรั้บผิดชอบการชุมนุมหรือการเดินขบวน อาจถูกเตือน
หรือขงั 15 วนั และตอ้งถูกดาํเนินคดีตามมาตรา 158 แห่งกฎหมายอาญาดว้ย  นอกจากนี(  หากการ
ชุมนุมหรือการเดินขบวนไม่เป็นไปตามที�ได้รับอนุญาต หรือเป็นการชุมนุม หรือการเดินขบวน 
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการกระทาํดงักล่าวอาจเป็นอนัตรายต่อความมั�นคงหรืออาจมีผลกระทบ
อยา่งร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อย เจา้หนา้ที�ตาํรวจมีอาํนาจสั�งให้ยุติการชุมนุม หรือการเดินขบวน
นั(นได ้หากสั�งแลว้แต่ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมหรือการเดินขบวนไม่ยอมยุติ ผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หนา้ที�
ตาํรวจ ณ ที�นั(น มีอาํนาจสั�งให้ใช้มาตรการใดๆ เพื�อให้การชุมนุมหรือการเดินขบวนนั(นยุติลงได ้
และถ้าผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมหรือการเดินขบวนละเมิดเขตปลอดภยัชั�วคราว หรือรุกเขา้ไปในรัศมี 
ที�กาํหนดไว ้หรือกระทาํการอนัไม่ชอบด้วยกฎหมายประการอื�น เจ้าหน้าที�ตาํรวจมีอาํนาจจับ 
และคุมขงัผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมหรือการเดินขบวนไดท้นัที โดยผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมที�กระทาํความผิด
ตามกฎหมายอาญาในระหว่างการชุมนุมก็ตอ้งรับโทษตามที�บญัญติัไวใ้นกฎหมายอาญา ถา้พกพา
อาวุธหรือวตัถุระเบิดเขา้ไปในที�ชุมนุมก็ตอ้งรับโทษหนกัขึ(นตามมาตรา 163 แห่งกฎหมายอาญา 
และถา้การชุมนุมหรือการเดินขบวนลุกลามนาํไปสู่การยึดสถานที�สาธารณะ ขดัขวางการสัญจรไป
มาบนทางเทา้หรือปิดกั(นถนน ผูรั้บผิดชอบการชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้องนั(น 
ตอ้งถูกดาํเนินคดีตามมาตรา 159 แห่งกฎหมายอาญาดว้ย  

(3)  ผูที้�เขา้ไปรบกวน ขดัขวาง หรือทาํลายโดยวธีิใดซึ�งการชุมนุมหรือการเดินขบวน
ที�ไดรั้บการอนุญาตตามกฎหมายอาจถูกลงโทษโดยการตกัเตือนหรือขงั 15 วนั และถา้การกระทาํ
อนัเป็นการรบกวนหรือขดัขวางนั(นก่อให้เกิดความร้ายแรงและเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา 
ผูก้ระทาํตอ้งรับโทษตามกฎหมายอาญาดว้ย 

(4)  ในระหวา่งการชุมนุมหรือการเดินขบวน หากบุคคลใดกระทาํการอนัก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของรัฐหรือเอกชน หรือทาํให้ผูอื้�นไดรั้บอนัตรายหรือเสียชีวิต นอกจาก
จะตอ้งถูกลงโทษทางอาญาตามกฎหมายอาญา และถูกลงโทษทางปกครองตามกฎหมายวา่ดว้ยโทษ
ทางปกครองเพื�อความมั�นคงแลว้ บุคคลนั(นยงัตอ้งรับผดิทางแพง่ในความเสียหายที�เกิดขึ(นดว้ย  
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จะเห็นไดว้า่ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที�มีการปกครองในระบอบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ภายใตก้ารบริหารและปกครองประเทศโดยพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว ทาํให ้
การใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมหรือการเดินขบวนเป็นไปอย่างจาํกัด และแมว้่าสิทธิเสรีภาพ 
ในการชุมนุมหรือการเดินขบวนจะไดรั้บการบญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกบัประเทศ 
ที�ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และยงัมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะ
และการเดินขบวนที�กาํหนดกฎเกณฑ์ ขั(นตอน และวิธีการจดัการเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะ 
และการเดินขบวนไวโ้ดยเฉพาะเจาะจงด้วยก็ตาม แต่การใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมหรือการ
เดินขบวนนั(นจะต้องเป็นกรณีที�ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั(นจึงจะสามารถดาํเนินการได ้
โดยจะตอ้งยื�นคาํขออนุญาตเป็นหนงัสือเพื�อให้เจา้หนา้ที�ที�มีอาํนาจพิจารณาอนุญาต และหากมีการ
ชุมนุมหรือเดินขบวนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นการฝ่าฝืนคาํสั�งห้ามชุมนุมหรือเดินขบวน 
ย่อมถือเป็นการกระทาํที�มีความผิดตามกฎหมาย ซึ� งกรณีนี( จะแตกต่างจากหลกัเกณฑ์การชุมนุม
สาธารณะในประเทศอื�นทางตะวนัตกที�กาํหนดให้มีเพียงการยื�นหนงัสือบอกกล่าวแจง้การชุมนุม
สาธารณะหรือการเดินขบวนต่อพนักงานเจา้หน้าที�เป็นการล่วงหน้าเท่านั(นก็สามารถดาํเนินการ
ชุมนุมหรือเดินขบวนได ้

3.1.6  บทสรุปเกี�ยวกบัการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมในต่างประเทศ 

จากการศึกษาแนวคิดเกี�ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ ศึกษา
บทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะเกี�ยวกบัการกาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ขั(นตอน 
รูปแบบการดาํเนินการ ตลอดจนมาตรการบงัคบัเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะ รวมทั(งกรณีตวัอยา่ง
ในสภาพปัญหาหรือสถานการณ์การชุมนุมที�เกิดขึ(นของประเทศต่างๆ พบวา่ แต่ละประเทศต่างมี
การบญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประชาชนไวใ้นรัฐธรรมนูญของประเทศ  
นอกจากนี(  ได้มีการบญัญติักฎหมายเฉพาะเพื�อควบคุมการชุมนุมในที�สาธารณะ เนื�องจากการใช้
สิทธิในการชุมนุมอาจมีผลกระทบต่อความมั�นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภยั
สาธารณะซึ� งสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights) ที�รับรองว่า “สิทธิในการชุมนุม” เป็นสิทธิ
สัมพทัธ์ที�สามารถจาํกดัไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเพื�อประโยชน์ในการรักษา
ความมั�นคงของชาติ (National security) หรือความปลอดภยัสาธารณะ (Public safety) การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public order) การคุม้ครองสาธารณสุขหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน (Protection of public health or morals) หรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื�น 
(Protection of the rights and freedoms of others) โดยบทบญัญติัของกฎหมายว่าด้วยการชุมนุม
สาธารณะดงักล่าวต่างบญัญติัหลกัเกณฑ์ วิธีการของการชุมนุมหรือเดินขบวน สิทธิและหนา้ที�ของ
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บุคคลผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการชุมนุมหรือเดินขบวน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐหรือภาคประชาชน 
โดยบญัญติัคุม้ครองการใช้สิทธิเสรีภาพของผูชุ้มนุมหรือเดินขบวนตราบเท่าที�ไม่เป็นการกระทบ 
ต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื�นที�ไม่ได้ร่วมชุมนุมหรือเดินขบวนนั(นด้วย รวมทั(งบญัญติัถึงความ 
รับผิดและบทกาํหนดโทษสําหรับการกระทาํที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดว้ย ในขณะที�บางประเทศ
เห็นวา่การชุมนุมสาธารณะเป็นเสรีภาพของประชาชน จึงไม่มีการบญัญติักฎหมายกาํหนดหลกัเกณฑ์
วิธีการไวเ้ป็นการเฉพาะแต่มีแนวคาํพิพากษาเป็นบรรทดัฐาน  อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสามารถ
สรุปสาระสําคญัของหลกัการกฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนในประเทศ
ต่างๆ โดยจาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงันี(  

1)  ประเทศที�มีกฎหมายเฉพาะวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะ ไดแ้ก่ ฝรั�งเศส เยอรมนั เกาหลีใต ้
และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถพิจารณาสาระสําคัญในกฎหมายเกี�ยวกับการชุมนุม
สาธารณะหรือการเดินขบวนของประเทศต่างๆ ได ้ดงันี(   

(1)  บุคคลและเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการชุมนุม  
ก.  ผูรั้บผดิชอบในการจดัการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน  

ในประเทศฝรั�งเศสกําหนดให้มีคณะกรรมการผู ้รับผิดชอบการชุมนุม 
ซึ� งประกอบด้วย ตวัแทนผูชุ้มนุมสาธารณะอย่างน้อยสามคน แต่ประเทศอื�นๆ มิได้กาํหนดจาํนวน
ผูจ้ ัดการหรือผู ้รับผิดชอบการชุมนุมไว ้โดยมีการกําหนดหน้าที�ของผู ้จ ัดการหรือผู ้รับผิดชอบ 
การชุมนุมไวเ้ช่นเดียวกนัว่า ผูจ้ดัการชุมนุมมีหน้าที�ยื�นหนงัสือบอกกล่าวแจง้การชุมนุมสาธารณะ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที� โดยต้องระบุถึง ชื�อ ที�อยู่ อายุ อาชีพของผูจ้ดัการชุมนุม วตัถุประสงค์ของ 
การชุมนุม เส้นทางหรือสถานที�ที�จะจดัการชุมนุม และจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมโดยประมาณ 

ข.  ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม  
ประเทศฝรั�งเศสใหสิ้ทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอยา่งมาก จึงไม่ไดมี้กฎหมายใดๆ 

กาํหนดถึงขอบเขตหน้าที� หรือคุณสมบติัหรือลักษณะต้องห้ามของประชาชนที�จะเข้าร่วมชุมนุม
สาธารณะหรือเขา้ร่วมในการเดินขบวน ประชาชนทุกคนจึงสามารถเขา้ร่วมชุมนุมสาธารณะหรือ 
เข้าร่วมในการเดินขบวนได้เสมอ เวน้แต่ เป็นผูที้�ถูกสั�งห้ามตามคาํสั�งของเจ้าหน้าที�ผูรั้บผิดชอบ 
มิให้เขา้ร่วมการชุมนุมหรือห้ามมิให้เขา้ร่วมเดินขบวนในภายหลงั ส่วนในประเทศเยอรมนั กฎหมาย
พื(นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันได้กําหนดให้ เสรีภาพในการชุมนุมเป็นเสรีภาพ 
เฉพาะพลเมืองชาวเยอรมนัซึ� งไดแ้ก่บุคคลทุกคนที�มีสัญชาติเยอรมนัเท่านั(น เช่นเดียวกบัสาธารณรัฐ
เกาหลีที�บัญญติัรับรองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมไวใ้นรัฐธรรมนูญให้ประชาชนพลเมืองทุกคน
สามารถเข้าร่วมในการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนได้เสมอ แต่จะต้องปฏิบติัตามเงื�อนไข 
หรือขอ้กาํหนดที�ผูจ้ดัการชุมนุมกาํหนดไวเ้พื�อให้การชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนเป็นไป 
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ดว้ยความสงบเรียบร้อย และผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมจะตอ้งไม่กระทาํการใดที�เป็นการผิดวตัถุประสงค์
หรือหลกัเกณฑ์ของการชุมนุมหรือการเดินขบวน หรือกระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายบา้นเมือง 
แต่สาํหรับสาธารณรัฐประชาชนจีนไดจ้าํกดัสิทธิในการชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้อง
ของประชาชนชาวจีนแผน่ดินใหญ่ไวเ้ฉพาะผูที้�มีถิ�นที�อยูใ่นเขตที�มีการชุมนุม การเดินขบวน หรือการ
ชุมนุมเรียกร้องเท่านั(น ผูที้�มิไดมี้ถิ�นที�อยูใ่นเขตที�มีการชุมนุม การเดินขบวน หรือการชุมนุมเรียกร้อง
จะเขา้ร่วมการชุมนุมขา้มเขตมิได ้

ค.  เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการชุมนุม 
ในประเทศฝรั�งเศส กาํหนดให้การชุมนุมสาธารณะในเขตกรุงปารีสอยู่ใน

ความดูแลของผูบ้ญัชาการตาํรวจกรุงปารีส ในเขตปริมณฑลอื�นให้อยู่ในความดูแลของผูว้่าราชการ
จังหวัดหรือรองผู ้ว่าราชการจังหวัด และในเขตเมืองให้อยู่ในความดูแลของนายกเทศมนตรี  
ส่วนในประเทศเยอรมัน กําหนดให้เจ้าหน้าที�ต ํารวจหรือเจ้าหน้าที� รักษาความสงบเรียบร้อย  
เป็นผูรั้บผิดชอบในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการชุมนุมและการเดินขบวน ในสาธารณรัฐเกาหลี 
กําหนดให้เป็นหน้าที�ของเจ้าหน้าที�ต ํารวจในเขตท้องที� ที�จะมีการชุมนุมหรือการเดินขบวน  
โดยมีหนา้ที�รับคาํขอและอนุญาตใหมี้การชุมนุมหรือการเดินขบวน มีหนา้ที�ในการควบคุมดูแลให้การ
ชุมนุมหรือการเดินขบวนเป็นไปอยา่งเรียบร้อย สําหรับสาธารณรัฐประชาชนจีนกาํหนดให้เป็นหนา้ที�
ของหน่วยงานดา้นความมั�นคงประจาํทอ้งถิ�นที�มีการจดัการการชุมนุมหรือเดินขบวน และหากมีพื(นที�
รับผิดชอบเกี�ยวเนื�องกันมากกว่าสองแห่งขึ( นไป ให้เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านความ
มั�นคงในระดบัที�สูงกว่าเป็นผูรั้บผิดชอบ โดยหน่วยงานรัฐนั(นมีอาํนาจหน้าที�ในการพิจารณาคาํขอ
อนุญาตจดัการชุมนุมหรือการเดินขบวน และหากอนุญาตก็จะมีการแจง้ให้ตาํรวจหรือเจา้หน้าที�รัฐ 
เขา้มาควบคุมดูแลการชุมนุมให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อย แต่หากเห็นวา่การชุมนุมหรือการเดินขบวน
จะก่อใหเ้กิดความวุน่วายในบา้นเมืองก็สามารถสั�งยติุการชุมนุมได ้

(2)  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการชุมนุม 
ประเทศต่างๆ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการจดัการชุมนุมสาธารณะไวใ้น

กฎหมายเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะ ดงันี(  
ก.  ตอ้งมีการยื�นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าต่อพนกังานเจา้หน้าที�ที�มีอาํนาจ

ก่อนการชุมนุมสาธารณะไม่น้อยกว่าเวลาที�กาํหนด เวน้แต่จะมีกรณีจาํเป็นที�ไม่อาจบอกกล่าว
ล่วงหนา้ไดก้็ใหย้ื�นในเวลาแรกสุดเท่าที�จะกระทาํได ้

ข.  พนักงานเจ้าหน้าที� ที�ได้รับหนังสือบอกกล่าวจะต้องออกใบรับให้แก่
ผูจ้ดัการชุมนุมโดยเร็ว และในกรณีที�เจ้าหน้าที�ผูมี้อาํนาจเห็นว่าการชุมนุมสาธารณะหรือการ
เดินขบวนนั(นอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยอย่างร้ายแรงขึ(น ก็อาจมีคาํสั�งห้ามมิให้จดัการ
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ชุมนุมสาธารณะในทอ้งที�นั(นได ้โดยอาจมีกาํหนดระยะเวลาการหา้มไวด้ว้ยก็ไดห้รือมีคาํสั�งอยา่งใด
อยา่งหนึ�งเพื�อเป็นการป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุความไม่สงบขึ(น  อยา่งไรก็ตาม ผูจ้ดัการชุมนุมยอ่มมีสิทธิ
อุทธรณ์คาํสั�งหา้มการชุมนุมต่อหน่วยงานในระดบัเหนือขึ(นไปได ้

สาํหรับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ� งมีการปกครองในระบอบสังคม
นิยมคอมมิวนิสต์ ทาํให้การใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมหรือการเดินขบวนเป็นไปอย่างจาํกัด  
โดยจะต้องเป็นกรณีที�ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั(น และต้องยื�นคาํขออนุญาตเป็นหนังสือ
เพื�อให้เจา้หน้าที�ที�มีอาํนาจพิจารณาอนุญาตและแจง้ให้ผูย้ื�นคาํขอทราบก่อนกาํหนดการชุมนุม 
ไม่น้อยกว่า 2 วนั และหากถึงกาํหนดวนัชุมนุมแล้วเจ้าหน้าที�ยงัมิได้แจ้งผลการพิจารณาคาํขอ 
ให้ทราบ ให้ถือว่าเจา้หน้าที�ไดอ้นุญาตให้จดัการชุมนุมได้ตามที�ร้องขอ และในกรณีที�เจา้หน้าที� 
มีคาํสั�งไม่อนุญาต ให้ผูย้ื�นคาํขอมีสิทธิอุทธรณ์คาํสั�งนั(นต่อรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐได ้และหากเป็น
กรณีที�เป็นการชุมนุมเพื�อเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐกระทาํการเพื�อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
อย่างใดอย่างหนึ� ง ก่อนที�หน่วยงานของรัฐที�มีอาํนาจหน้าที�จะพิจารณาอนุญาตจะตอ้งแจง้เรื� อง 
ไปยงัหน่วยงานที� เกี�ยวข้องกับประเด็นที� เรียกร้องเพื�อให้หน่วยงานนั( นเข้าเจรจากับตัวแทน 
ผูชุ้มนุมก่อน  ทั(งนี(  การชุมนุมหรือเดินขบวนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นการฝ่าฝืนคาํสั�งห้าม
ชุมนุมหรือเดินขบวนย่อมถือเป็นการกระทาํที�มีความผิดตามกฎหมาย ซึ� งกรณีนี( จะแตกต่างจาก
หลักเกณฑ์การชุมนุมสาธารณะในประเทศอื�นทางตะวนัตกที�กาํหนดให้มีเพียงการยื�นหนังสือ 
บอกกล่าวแจง้การชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนต่อพนกังานเจา้หนา้ที�เป็นการล่วงหนา้เท่านั(น
ก็สามารถดาํเนินการชุมนุมหรือเดินขบวนได ้  

(3)  ขอ้จาํกดัเสรีภาพในการชุมนุม 
กฎหมายเกี�ยวกับการชุมนุมสาธารณะของประเทศต่างๆ ได้กําหนดข้อจาํกัด 

ในการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมไวด้ว้ย เพื�อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูอื้�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการชุมนุม
หรือการเดินขบวน แต่อาจไดรั้บผลกระทบจากการนั(น และเพื�อรักษาไวซึ้� งความสงบเรียบร้อยของ
บา้นเมืองตามหลกักฎหมายเกี�ยวกบัความมั�นคง และความปลอดภยัสาธารณะ โดยส่วนใหญ่จะกาํหนด
ห้ามมิให้มีการชุมนุมในลกัษณะที�มีวตัถุประสงค์เป็นการขดัต่อความมั�นคง ความปลอดภยัสาธารณะ 
หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน การชุมนุมในบริเวณหรือใกลเ้คียงสถานที�สําคญั เช่น ที�ทาํการ
ของรัฐบาล รัฐสภา การชุมนุมบนทอ้งถนนหลวง หรือการชุมนุมที�มีลักษณะเป็นการกีดขวางทาง
จราจร หรือการชุมนุมในระหวา่งเวลาที�กาํหนดซึ� งส่วนใหญ่จะเป็นเวลากลางคืน โดยกฎหมายวา่ดว้ย
การชุมนุมสาธารณะของประเทศต่างๆ ได้กําหนดบทลงโทษสําหรับการกระทาํที�เป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายโดยกาํหนดระวางโทษไวแ้ตกต่างกนัซึ� งจะมีทั(งโทษจาํคุกและโทษปรับ และหากการกระทาํ
ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของทางราชการหรือของเอกชน ผูก้ระทาํก็จะตอ้งรับผิด
ชดใชค่้าเสียหายนั(นดว้ย 
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2)  ประเทศที�ไม่มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  
โดยรัฐธรรมนูญอเมริกนัไดรั้บรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ โดยห้ามมิให้รัฐสภาตรากฎหมายที�มีผล
เป็นการลิดรอนการใชสิ้ทธิในการชุมนุมโดยสงบ  ดงันั(น การตรากฎหมายเพื�อจาํกดัเสรีภาพในการ
ชุมนุมนั(นไม่สามารถกระทาํได ้ไม่วา่จะเป็นการหา้มการชุมนุมก่อนที�การชุมนุมจะเกิดขึ(น หรือการ
กาํหนดเงื�อนไขในการชุมนุมโดยให้ผูจ้ดัหรือผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมตอ้งลงทะเบียนกบัเจ้าหน้าที� 
ของรัฐก่อน การตรากฎหมายเกี�ยวกบัการชุมนุมจึงทาํได้เฉพาะเพื�อจดัการกบัการชุมนุมที�ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย (Unlawful assembly) เท่านั(น  ทั(งนี(  หลกักฎหมายเกี�ยวกบัการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ
อเมริกนัเป็นไปตามคาํพิพากษาของศาลสูง (Supreme Court) ในคดีต่างๆ โดยประชาชนทุกคนย่อมมี
เสรีภาพในการชุมนุม และจะตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบโดยตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายบา้นเมืองเกี�ยวกบั
มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย คือ กฎหมายอาญา และหากมีการฝ่าฝืนจนเป็นเหตุให้เกิดความ
วุ่นวายหรือมีการละเมิดกฎหมายเกี�ยวกบัความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองก็จะตอ้งมีความผิดตามที�
กฎหมายอาญาบญัญติัไวซึ้� งพิจารณาไดด้งันี(  

(1)  บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการชุมนุม  
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีการกาํหนดตวับุคคลผูรั้บผิดชอบการชุมนุมหรือ

การเดินขบวนไว ้เพราะประชาชนทุกคนที�เขา้ร่วมการชุมนุมหรือการเดินขบวนจะตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ
ในการจดัการชุมนุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายบา้นเมืองเกี�ยวกบัมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย 

(2)  เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการชุมนุม  
การชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนจะอยูภ่ายใตก้ารดูแลของเจา้หนา้ที�ตาํรวจ

ทอ้งที�ที�มีการชุมนุมสาธารณะและทอ้งที�ที�เส้นทางการเดินขบวนผา่น โดยเจา้หนา้ที�ตาํรวจไม่มีอาํนาจ
ในการห้ามการชุมนุมหรือการเดินขบวน แต่มีอาํนาจหน้าที�ในการควบคุมดูแลการชุมนุมให้เป็นไป
โดยสงบ ไม่ก่อใหเ้กิดความวุน่วายในบา้นเมือง และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื�นที�มิไดเ้ขา้ร่วม
การชุมนุมหรือเดินขบวน และหากกลุ่มผูชุ้มนุมหรือเดินขบวนก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือความ 
ไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เจ้าหน้าที�ตาํรวจสามารถดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการรักษา 
ความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองซึ� งเป็นอาํนาจหนา้ที�โดยทั�วไปของเจา้หนา้ที�ได ้

(3)  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการชุมนุม 
ในสหรัฐอเมริกาไม่มีการกาํหนดขั(นตอนวิธีการในการชุมนุมสาธารณะหรือการ

เดินขบวนว่าจะต้องดาํเนินการอย่างไร รวมทั(งไม่ได้กาํหนดให้ตอ้งมีผูน้ําหรือผูรั้บผิดชอบในการ
ชุมนุมสาธารณะดว้ย แต่ก่อนที�จะมีการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนนั(นจะตอ้งมีการบอกกล่าวแก่
เทศบาลทอ้งที�หรือสถานีตาํรวจท้องที� เพื�อให้เจ้าหน้าที�ฝ่ายรัฐได้รับทราบและเตรียมความพร้อม 
ในการดูแลรักษาความปลอดภยัและและอาํนวยความสะดวกให้แก่การชุมนุมสาธารณะและการ
เดินขบวนตามหลกัการที�รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาบญัญติัคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว ้  
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(4)  ขอ้จาํกดัเสรีภาพในการชุมนุม 
ในสหรัฐอเมริกาไม่มีข้อห้ามหรือข้อจํากัดในกรณีที�ประชาชนจะชุมนุม

สาธารณะหรือเดินขบวน แต่จะตอ้งไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบา้นเมือง ไม่กระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง และไม่กระทบต่อความปลอดภยัของประชาชนอื�นที�ไม่ได้ชุมนุม มิเช่นนั(น
ผูก้ระทาํความผดิจะตอ้งถูกดาํเนินคดีเพื�อรับโทษตามกฎหมายอาญาและกฎหมายแพง่  
 

3.2  สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมในประเทศไทย 

3.2.1  ววิฒันาการของการชุมนุมในประเทศไทย 

ประเทศไทยในยุคของการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยบ์างยุคสมยันั(น 
ไดป้รากฏวา่มีการเปิดโอกาสใหร้าษฎรร้องทุกขห์รือทูลเกลา้ถวายฎีกาต่อพระมหากษตัริยไ์ดโ้ดยตรง 
ในสมยัสุโขทยัพอ่ขนุรามคาํแหงไดท้รงมีพระบญัชาให้แขวงกระดิ�งไวห้นา้ประตูเมือง เพื�อให้พสกนิกร
ราษฎรที�มีปัญหาความทุกข์ร้อนในเรื� องใดๆ สามารถมาสั�นกระดิ�งเพื�อร้องทุกข์ได้ และพระองค ์
จะเสด็จมาประทบัรับฟังและวินิจฉัยปัญหาเหล่านั(น ดงัปรากฏตามศิลาจารึกสุโขทยัหลกัที� 1 ว่า 
“ในปากประตูมีกระดิ�งอนัหนึ� งแขวนไวห้ั( น ไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความ  
เจ็บทอ้งขอ้งใจ มกัจกักล่าวถึงขุนบ่อไร้ ไปลั�นกระดิ�งอนัท่านแขวนไว ้พ่อขุนรามคาํแหงเจา้เมือง 
ไดย้นิเรียก เมื�อถามสวนความแก่มนัดว้ยซื�อไพร่ในเมืองสุโขทยันี( จึ�งชม” หรือในสมยัรัตนโกสินทร์ 
พระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที� 3 แห่งราชวงศจ์กัรี ไดจ้ดัให้มีการรับเรื�องราวร้องทุกข์
จากราษฎรด้วยการตั(งกลองใบใหญ่ขึ( นที�นอกพระบรมมหาราชวงั ดังปรากฏในพงศาวดารว่า  
“ครั( งนั(นเมื�อตน้แผ่นดิน ราษฎรก็ร้องถวายฎีกาไดต่้อเมื�อเวลาเสด็จออกนอกพระราชวงั ภายหลงั
ท่านเจา้พระยาพระคลงัไปทาํเมืองจนัทบุรี ทาํกลองใหญ่เขา้มาถวายเมื�อปีวอกอฐัศกเป็นปีที�ล่วงมา
ไดสิ้บสามปี กลองใบหนึ� งทาํดว้ยไมรั้กโต สิบสามกาํ ทรงพระราชดาํริว่า ความทุกข์ร้อนของราษฎร 
ที�จะมาร้องถวายฎีกาต่อเวลาเสด็จ จึ�งจะร้องไดถ้า้ให้ตีกลองร้องฎีกาไดทุ้กวนัไม่ตอ้งคอยเวลาเสด็จออก 
ก็จะบรรเทาทุกขข์องราษฎรไม่ตอ้งคอยยากลาํบาก จึ�งพระราชทานชื�อกลองวา่ “วินิจฉัยเภรี” ตั(งไวที้�
ทิมดาบกรมวงัลั�นกุญแจ เมื�อเวลาผูใ้ดจะไปร้องฎีกาถวาย กรมวงัก็ไปไขกุญแจ ครั( นตีแลว้ตาํรวจเวร 
ก็รับเอาตวัและเรื�องราวมานาํความขึ(นกราบบงัคมทูลทราบใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท แลว้มีพระราช
โองการสั�งให้ผูใ้ดชําระก็ส่งไปตามรับสั�ง ลางทีก็โปรดให้ตาํรวจชําระบ้าง ไม่มีเจ้าและขุนนาง 
เป็นใหญ่ในความฎีกา ด้วยทรงไล่เลียงไต่ถามอยู่ทุกเวลาเช้าและคํ�า ตระลาการผูช้ ําระก็ไม่อาจ 
พลิกแพลงไปได”้137 

                                      

 137  ชยั เรืองศิลป์.  (2523).  ประวตัสัิงคมไทยในสมยัโบราณก่อนศตวรรษที� 25.  หนา้ 125 – 126. 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2411 ภูมิภาคเอเชียรวมทั(งประเทศไทยประสบกบัภาวะการแผข่ยายของ
ลทัธิจกัรวรรดินิยมของมหาอาํนาจตะวนัตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที� 5 
ทรงใชกุ้ศโลบายอนัปรีชาชาญนาํพาประเทศผา่นพน้วิกฤติมาโดยสันติดว้ยการปฏิรูประบบราชการ
และกฎหมายของบา้นเมือง โดยทรงโปรดเกลา้ฯ ให้มีการจดัระเบียบการปกครองโดยแบ่งการบริหาร
ราชการทั(งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กระจายอาํนาจการบริหารราชการในลกัษณะเดียวกบั
ประเทศตะวนัตก รวมทั(งทรงโปรดเกลา้ฯ ให้มีการปฏิรูประบบกฎหมายให้ทนัสมยั โดยจดัทาํขึ(น
เป็นกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร จากแนวทางการปฏิรูปดงักล่าวส่งผลเป็นการเปิดโอกาสให้ราษฎร
สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ(นโดยการเขา้รับราชการ มีการเปิดโรงเรียนการทหาร 
เปิดการเรียนการสอนในวิชาการพลเรือนต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มคนทุกระดบัไม่ว่าจะเป็น 
เชื(อพระวงศ ์เจา้นายชั(นสูง หรือสามญัชน สามารถเขา้รับการศึกษาได ้ซึ� งโอกาสในการศึกษาดงักล่าว
ส่งผลให้เกิดแนวคิดทางการเมืองการปกครองเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงระบอบการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด 
ในการปกครองประเทศ ซึ� งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวไดท้รงโปรดเกลา้ฯ ให้จดัตั(ง
คณะที�ปรึกษาราชการแผ่นดิน หรือ เคาน์ซิล ออฟ สเตท (Council of State) หรือ (Conseil d’ Etat) 
ดงัเช่นในประเทศฝรั�งเศส และจดัตั(งคณะที�ปรึกษาราชการส่วนพระองคขึ์(น เรียกวา่ “ปรีวี เคาทซิ์ล” 
(Privy Council)138 เพื�อทําหน้าที�ให้ค ําปรึกษาราชการแผ่นดิน รวมทั( งรับและวินิจฉัยเรื� องราว 
ร้องทุกข์ของประชาชนอนัเป็นแนวทางในการลดทอนกระแสการเรียกร้องให้มีการปรับเปลี�ยน
ระบอบการปกครอง 

เห็นไดว้่า การร้องทุกข์ถวายฎีกาในอดีตส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นการเรียกขอ หรือร้องทุกข์
ต่อผูมี้อาํนาจปกครองเกี�ยวกับเรื� องของการขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับวิถี
ชีวิตประจาํวนั ดงัปรากฏความหมายของถอ้ยคาํตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานในช่วง
ก่อนปี พ.ศ. 2525 ที�มีเพียงคาํว่า “ร้องฎีกา” ซึ� งหมายความว่า ทูลเกล้าถวายฎีกา ร้องเรียน เสนอ
เรื�องราว และคาํว่า “ร้องทุกข์” ซึ� งหมายความว่า บอกความทุกข์ ขอความช่วยเหลือ139 โดยยงัไม่มี
ถอ้ยคาํวา่ “เดินขบวน” หรือ “ประทว้ง” ตามความหมายของการใชสิ้ทธิเรียกร้องดงัเช่นในปัจจุบนั  

ต่อมาเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 โดย “คณะราษฎร์” ไดส้ร้าง
ระบบการปกครองแบบใหม่จากแนวคิดประชาธิปไตยแบบตะวนัตกที�มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศ จึงมีการตราพระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม

                                      

 138  สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (2537).  120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด.  หนา้ 9. 
 139  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2493. 
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ชั�วคราว พ.ศ. 2475 ขึ( นเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก โดยบัญญัติรับรองถึงวิธีการในระบอบ
ประชาธิปไตย แต่มิไดมี้การบญัญติัรับรองเกี�ยวกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ� งถือเป็นหลกัการ
สําคัญอย่างหนึ� งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใด ต่อมาในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2475 จึงได้มีการบญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
ไว้เป็นครั( งแรกว่า “มาตรา 14  ภายในบังคับแห่งบทกฎหมาย บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ 
ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุม 
โดยเปิดเผย การตั(งสมาคม การอาชีพ” แต่ความเขา้ใจในสิทธิเสรีภาพดงักล่าวคงจาํกดัอยู่เฉพาะ
ประชาชนกลุ่มที�ได้รับการศึกษาเท่านั( น การชุมนุมรวมกลุ่มของประชาชนทั�วไปก็ไม่มีการ
แสดงออก จึงเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การเปลี�ยนแปลงการปกครองดงักล่าวไม่ไดมี้ความแตกต่าง
ไปจากเดิมนกั เป็นแต่เพียงการเปลี�ยนผา่นฐานอาํนาจจากระบบกษตัริยม์าสู่ขุนนางหรือขา้ราชการ
เท่านั(น แต่ในปี พ.ศ. 2483 ไดมี้ผูน้าํการชุมนุมเคลื�อนไหวเพื�อแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
ต่อรัฐบาลเป็นครั( งแรกในเหตุการณ์เรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั�งเศสดว้ยการปลุกเร้าลทัธิชาตินิยม 
และมีประชาชนเข้าร่วมเรียกร้องสนับสนุนในการชุมนุมเป็นจาํนวนมาก ส่งผลให้รัฐบาลไทย 
ในขณะนั(นตกลงทาํสงครามเพื�อแยง่ชิงดินแดนในความปกครองของฝรั�งเศสกลบัคืนมาจนสาํเร็จ140  

ตลอดระยะเวลาตั(งแต่คณะราษฎร์เปลี�ยนแปลงการปกครองตั(งแต่วนัที� 24 มิถุนายน 
2475 เป็นตน้มา ไดมี้กลุ่มบุคคลก่อการกบฎหลายกลุ่มเพื�อตอบโตพ้ฤติกรรมของรัฐบาลคณะราษฎร์
โดยเห็นว่าเป็นการปกครองแบบเผด็จการที�ไม่เป็นประชาธิปไตย มีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพและ
ควบคุมการแสดงความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์และประชาชน จบักุมผูเ้ป็นปฏิปักษ์กบัรัฐบาล  
และมีการจดัตั(งศาลพิเศษเพื�อปราบผูที้�ขดัแยง้กบัรัฐบาลโดยเฉพาะ จนกระทั�งไดมี้การรัฐประหาร
เมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2490 โดยพลโทผนิ ชุณหะวณั เขา้ยดึอาํนาจและเชิญจอมพล ป. พิบูลสงคราม
มาเป็นหัวหน้าคณะและดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ซี�งภายหลงัการรัฐประหาร พ.ศ. 2490 ไดมี้การ 
ก่อการกบฎอีกหลายครั( งเพื�อทาํลายความมั�นคงทางเสถียรภาพของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ที�มีการปกครองแบบเผด็จการ ส่งผลให้มีการก่อรัฐประหารเงียบในปี พ.ศ. 2494 และจอมพล  
ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมยั ทาํให้เสถียรภาพของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
มั�นคงยิ�งขึ( น มีการประกาศคณะบริหารประเทศชั�วคราว ฉบับที�  5 เรื� องประกาศห้ามชุมนุม 
ทางการเมืองใดๆ ทั(งสิ(น และให้ฝ่ายปกครองสอดส่องตรวจตราโดยกวดขนัในการห้ามชุมนุม 
ทางการเมืองอันเป็นการจาํกัดเสรีภาพของประชาชนอย่างชัดเจน141  นอกจากนี(  ได้มีการตรา
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2495 เพื�อให้รัฐบาลมีอาํนาจ

                                      

 140  สุธาชยั  ยิ(มประเสริฐ.  (2536).  60 ปี ประชาธิปไตยไทย.  หนา้ 26 - 27. 
 141  วเิทศกรณีย.์  เหตุการณ์ทางการเมอืง 43 ปี แห่งระบอบประชาธิปไตย.  หนา้ 1020. 
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ในการบริหารประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื�อความมั�นคงหรือปลอดภยัในราชอาณาจกัร เพื�อรักษา
ความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองและสวสัดิภาพของพลเมือง อนัเป็นกฎหมายที�ให้อาํนาจแก่รัฐบาล
ในการลิดรอนเสรีภาพของประชาชนเป็นอยา่งมากโดยอา้งเหตุผลความมั�นคงปลอดภยัของประเทศ 
และไดมี้การตราพระราชบญัญติัป้องกนัการกระทาํอนัเป็นคอมมิวนิสต ์พ.ศ. 2495 อีกฉบบั โดยอา้ง
เหตุผลสาํคญัเกี�ยวกบัภยัอนัตรายและการคุกคามของลทัธิคอมมิวนิสตที์�กาํลงัแพร่ขยายอยูใ่นภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นขณะนั(น ส่งผลให้การชุมนุมประทว้ง และการดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง
ของประชาชนโดยทั�วไปถูกจาํกดัขอบเขตลงอนัเป็นรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ 

ในปี พ.ศ. 2493 มีการเคลื�อนไหวมวลชนครั( งใหญ่ขึ(นอีกจากกลุ่มนกัศึกษา เนื�องจาก
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตดัสินใจลงนามเป็นพนัธมิตรกบัสหรัฐอเมริกาและส่งทหารไทย
ไปร่วมสงครามกบัพนัธมิตรในสงครามเกาหลี ทาํให้มีการชุมนุมต่อตา้นคดัคา้นการเขา้ร่วมรบ
ดงักล่าวเรียกวา่ “ขบวนการสันติภาพ” โดยไดเ้คลื�อนไหวขอการสนบัสนุนจากประชาชนมาลงชื�อ
คัดค้านสงครามเรียกร้องสันติภาพ มีประชาชนมาลงชื�อคัดค้านนับแสนคน ถือว่าขบวนการ
สันติภาพเป็นขบวนการแรกที�มีจุดประสงคใ์ห้ประชาชนจาํนวนมากเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง
และมีขบวนการต่อมา คือ “ขบวนการนักศึกษา” โดยมีศูนย์กลางอยู่ที�มหาวิทยาลัยเปิด คือ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ที�มีการเคลื�อนไหวทางการเมืองในสมยันั(นจนรัฐบาล
ตอ้งการยึดมหาวิทยาลยั จากการที�ขบวนการนักศึกษามีส่วนร่วมต่อการก่อการกบฎในช่วง พ.ศ. 
2492 – 2494 ทาํให้อาจารย์และนักศึกษาจาํนวนมากถูกเรียกไปสอบสวน กองทพับกจึงได้ยึด
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และขอซื(อมหาวิทยาลยัเป็นที�ทาํการของกองทพับก ทาํให้มีการเคลื�อนไหว 
ในวนัที� 11 ตุลาคม 2494 โดยนกัศึกษาจาํนวน 3,000 คน เขา้ยึดมหาวิทยาลยัคืนจากฝ่ายทหาร142 
รัฐบาลจึงใช้มาตรการใหม่ในการควบคุมขบวนการนักศึกษา มีการเปลี�ยนชื�อมหาวิทยาลัย 
และยกเลิกตาํแหน่งผูป้ระศาสน์การเป็นอธิการบดี โดยให้จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นอธิการบดี
เป็นคนแรก การเขา้ไปควบคุมขบวนการนกัศึกษา ทาํใหน้กัศึกษาถูกจาํกดัสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบอีกครั( ง 

ในปี พ.ศ. 2498 ภายหลงัจากที�จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดเ้ดินทางเยือนต่างประเทศ 
อย่างเป็นทางการหลายประเทศซึ� งส่วนใหญ่เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตย จึงได้มีการริเริ� ม 
ใหเ้ปิดโอกาสให้สิทธิเสรีภาพในทางการเมืองแก่ประชาชนโดยการนาํรูปแบบการเปิดเวทีอภิปราย
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองที�สวนสาธารณะ Hi Park กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษมาใช ้ 
มีการอนุญาตให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การดําเนินงานของรัฐบาลได้ โดยให้มีการเปิดเวที
สาธารณะที�บริเวณสนามหลวงเพื�อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จึงอาจกล่าวได้ว่า วิธีการ 

                                      

 142  แหล่งเดิม.  หนา้ 28 – 29. 
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“ไฮปาร์ค” ถือเป็นการแสดงมติมหาชนอยา่งหนึ�ง ซึ� งมีความแตกต่างจากการร้องทุกขห์รือร้องเรียน
ในอดีต โดยมีความมุ่งหมายเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐบาล  
หรือการกระทาํของเจ้าหน้าที�ของรัฐแทนการร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที� 
ของรัฐ ถือเป็นการก่อกาํเนิดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบที�แสดงความคิดเห็นคดัค้านวิจารณ์
รัฐบาลได้เป็นครั( งแรกนับตั(งแต่เปลี�ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และต่อมาเมื�อการให้สิทธิ
เสรีภาพแก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนํามาซึ� งการชักชวนกัน
เดินขบวนแสดงมติประท้วงรัฐบาล หรือมีการชุมนุมและเดินขบวนจนก่อให้เกิดความวุ่นวาย 
ในบา้นเมือง จึงไดมี้คาํสั�งงดการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน ตลอดจนการเคลื�อนไหวใดๆ 
ในวนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2499  อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดใ้ห้ประชาธิปไตย 
อีกรูปแบบหนึ�งแก่ประชาชน คือ การออกกฎหมายพรรคการเมืองเพื�อให้ตั(งพรรคการเมืองไดอ้ย่างเสรี 
และไดมี้การดาํเนินการเลือกตั(งเป็นครั( งแรกเมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2500 จากผลการเลือกตั(งปรากฏว่า 
“พรรคเสรีมนงัคศิลา” ซึ� งมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นหวัหน้าพรรค เป็นพรรคที�ไดรั้บชยัชนะ 
ในการเลือกตั(ง จึงถูกกล่าวหาจากบรรดาพรรคการเมืองอื�นๆ ว่ามีการทุจริตการเลือกตั(ง และไดมี้การ
รวมตวัของบรรดานิสิตนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัต่างๆ จดัตั(งเป็น “สหภาพนิสิตนกัศึกษา” และมี
บทบาทในการเดินขบวนครั( งใหญ่เมื�อวนัที� 2 มีนาคม 2500 เพื�อคดัคา้นการเลือกตั(งที�ทุจริตนั(น  
โดยมีนักศึกษากว่า 5,000 คน และประชาชนนับพนัคนเข้าร่วมเดินขบวนด้วย ทาํให้รัฐบาล 
ตอ้งมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและตั(งผูบ้ญัชาการฝ่ายทหารขึ(นควบคุมสถานการณ์โดยออก 
คาํแถลงการณ์ความว่า “ด้วยมีคณะบุคคลด้วยความสนับสนุนของชาวต่างประเทศจะก่อกวน 
และดาํเนินการร้ายขึ(นในประเทศ เพื�อให้เกิดการไม่สงบขึ(น เนื�องจากมีการเดินขบวนกล่าวหาว่า
การเลือกตั( งครั( งนี( ไม่เป็นไปโดยสุจริต นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั( งให้ จอมพลสฤษดิm  ธนะรัชต ์ 
ผูบ้ ัญชาการทหารบก เป็นผูบ้ ัญชาการฝ่ายทหาร มีอํานาจสั�งใช้กําลังกองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทพัอากาศ และตาํรวจไดโ้ดยเด็ดขาด เพื�อดาํเนินการปราบปรามในเรื�องนี( ”143  

ต่อมาในวนัที� 16 กนัยายน 2500 จอมพลสฤษดิm  ธนะรัชต์ไดท้าํการยึดอาํนาจการปกครอง
จากรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดว้ยเหตุผลว่า รัฐบาลไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินให้เป็น 
ที�ไวว้างใจของประชาชน และไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองได้144 ประกอบกบั
สถานการณ์ภายนอกประเทศมีความตึงเครียดและลทัธิคอมมิวนิสต์ไดแ้ทรกซึมเขา้มาในประเทศไทย 
จึงมีการประกาศกฎอยัการศึก ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2475 แกไ้ข
เพิ�มเติม พุทธศกัราช 2495 ยกเลิกกฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 และประกาศใช้ธรรมนูญ 

                                      

 143  ประเสริฐ  ปัทมะสุคนธ์.  (2539).  รัฐสภาไทยในรอบสี�สิบสองปี.  หนา้ 866. 
 144  แมน  มนตเ์มศร์.  การเมอืงในยุคทมฬิ. หนา้ 382. 
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การปกครองราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2502 ให้อาํนาจนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษ ถือไดว้่าเป็นช่วงที�มี
การปกครองแบบเผด็จการลิดรอนเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนอยา่งเด็ดขาด เรียกวา่ “ยุคมืด
ของประชาธิปไตย” ที�ปกครองโดยระบอบเผด็จการทหารอย่างเขม้งวด145 และเมื�อจอมพลสฤษดิm  
ธนะรัชต์ ถึงแก่อสัญกรรม จอมพลถนอม กิตติขจร ได้เขา้รับตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน และสืบต่อ
อาํนาจเผด็จการเรื�อยมา จนไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัถาวร เมื�อวนัที� 20 มิถุนายน 2511 
ซึ� งเป็นรัฐธรรมนูญที�ใช้เวลาร่างถึง 10 ปี นับแต่การรัฐประหารในปี พ.ศ. 2501  อย่างไรก็ตาม 
รัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร ยงัคงถูกต่อต้านจากบรรดานิสิตนักศึกษา และประชาชน 
จนกระทั�งวนัที� 17 พฤศจิกายน 2514 จอมพลถนอม กิตติขจร ไดท้าํการปฏิวติัรัฐบาลของตนเอง 
และยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2511 ยุบพรรคการเมืองทั(งหมด โดยมีการประกาศคณะปฏิวติั 
และประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2515 เป็นเครื�องมือในการบริหาร
ปกครองประเทศ จากการปกครองแบบเผด็จการดงักล่าว ก่อให้เกิดการรวมตวัของบรรดานิสิต 
นักศึกษา ประชาชน กลุ่มสหภาพแรงงาน และองค์กรเอกชน เพื�อชุมนุมประท้วงต่อต้าน 
การปกครองแบบเผด็จการ โดยนักศึกษาได้ชุมนุมเดินขบวน แจกใบปลิว ถือป้ายประท้วง  
โดยมีวตัถุประสงค์เรียกร้องรัฐธรรมนูญ มีการกระตุน้เตือนให้ประชาชนเกิดความสํานึกในสิทธิ
เสรีภาพ มีการชุมนุมแสดงความคิดเห็นโดยสงบ นาํมาซึ� งการจบักุมกลุ่มผูน้าํการเรียกร้อง ทาํให ้
มีการเคลื�อนไหวของกลุ่มนักศึกษาหลายแสนคนเพื�อเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวนักศึกษา 
ที�ถูกจบักุม รัฐบาลจึงได้ใช้อาํนาจตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองชั�วคราว พ.ศ. 2515 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการบริหารราชการฉุกเฉิน พ.ศ. 2495 และใช้
พระราชบัญญติัป้องกันการกระทาํอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 เข้าปราบปรามขบวนการ
นักศึกษา ก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในวนัที� 14 ตุลาคม 2516 หรือที�เรียกว่า “วนัมหาวิปโยค” 
บา้นเมืองเกิดความสับสนวุน่วายมีการจลาจลทาํให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ ถือเป็นเหตุการณ์
เรียกร้องรัฐธรรมนูญที�ยิ�งใหญ่และรุนแรงของประวติัศาสตร์การเมืองไทย ส่งผลให้รัฐบาลจอมพล
ถนอม กิตติขจร ตอ้งประกาศลาออกและแต่งตั(งนายสัญญา ธรรมศกัดิm  เป็นนายกรัฐมนตรี จึงทาํให้
เหตุการณ์ยุติลง146 นับเป็นจุดเปลี�ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยครั( งสําคญั 
ที�แสดงให้เห็นว่า การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมเพื�อเรียกร้องประชาธิปไตยนั(น
เป็นพลงัที�สําคญัและมีความหมายต่อการบริหารปกครองประเทศซึ� งผูป้กครองประเทศพึงรับฟัง
และให้ความสําคญั การใช้อาํนาจรัฐในการปราบปรามอย่างเฉียบขาดย่อมนาํมาซึ� งความเสียหาย 
แก่ทุกฝ่าย รวมทั(งประเทศชาติ 

                                      

 145  สุธาชยั  ยิ(มประเสริฐ.  เล่มเดิม.  หนา้ 30.  
 146  วทิยากร  เชียงกลู.  (2536).  “ขบวนการสิบสี�ตุลาคม.”  วารสารธรรมศาสตร์, 19, 2.  หนา้ 143. 
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ภายหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2517  
ซึ� งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที�มีความเป็นประชาธิปไตยมากที�สุดในขณะนั(น เสรีภาพในการชุมนุม 
โดยสงบในประเทศเริ� มมีมากขึ(นกว่าในอดีตที�ผ่านมา มีการชุมนุมประท้วงแสดงความคิดเห็น  
ขอความเป็นธรรมจากรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ เป็นการชุมนุมเคลื�อนไหวเพื�อเรียกร้องในเรื�องต่างๆ 
มากมาย อาทิ การชุมนุมเพื�อแสดงความคิดเห็นคดัคา้นไม่เห็นดว้ยกบัรัฐบาล การชุมนุมเรียกร้อง
เพื�อขอความเป็นธรรมเกี�ยวกับปัญหาทํากินของเกษตรกร การนัดหยุดงานของผู ้ใช้แรงงาน  
จนกลายเป็นการสร้างความวุ่นวายขึ(นในประเทศ ประกอบกบัสถานการณ์การล่มสลายของลทัธิ
จกัรวรรดินิยมทาํให้ลทัธิการเมืองแบบคอมมิวนิสตเ์ริ�มแพร่ขยายเขา้สู่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
รวมทั(งประเทศไทยอยา่งรวดเร็ว ในวนัที� 6 ตุลาคม 2519 พลเรือเอกสงดั ชลออยู่ ในฐานะหวัหน้า
คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดินจึงไดท้าํการรัฐประหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2517 และประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2519 แทน  
และให้นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีภายใต้ที�ปรึกษาของคณะปฏิรูป 
การปกครองแผ่นดิน เป็นการบริหารประเทศในระบบเผด็จการพลเรือนและลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ทาํให้มีความพยายามในการก่อการกบฎอีก แต่ไม่สําเร็จ พลเรือเอกสงดั ชะลออยู ่ 
จึงไดท้าํการรัฐประหารอีกครั( งในวนัที� 20 ตุลาคม 2520 และจดัให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบบัถาวร
ขึ(นใชใ้นปี พ.ศ. 2521 จดัใหมี้การเลือกตั(งทั�วไปและพยายามผอ่นคลายให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ทางการเมืองเพิ�มขึ(น สถานะทางการเมืองของประเทศจึงกลบัเขา้สู่ระบอบประชาธิปไตยอีกครั( ง 

ในปี พ.ศ. 2523 เกิดวิกฤติการณ์ขาดแคลนนํ( ามนัมีการชุมนุมประทว้งรัฐบาลโดยผูน้าํ
นักศึกษาและประชาชนที�ท้องสนามหลวง ประกอบกบัพรรคการเมืองฝ่ายค้านได้เปิดอภิปราย 
ไม่ไวว้างใจรัฐบาลจนทาํให้รัฐบาลตอ้งลาออก และต่อมาพรรคการเมืองต่างๆ ได้สนับสนุนให ้
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ผูบ้ญัชาการทหารบกขึ(นดาํรงตาํแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีควบคู่ไปดว้ย 
และไดมี้การเสนอแกไ้ขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 ให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ�งขึ(น โดยกาํหนดให้
ชายหญิงมีความเท่าเทียมกนั ให้เสรีภาพในการคิด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาอย่างแทจ้ริง  
ให้มีเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง หากแต่ขอ้เสนอเหล่านี(  รัฐบาลก็ไม่ไดใ้ห้ความสําคญัเท่าที�ควร 
ประชาธิปไตยในยุคนั(นจึงยงัคงเป็น “ประชาธิปไตยครึ� งใบ” ที�นายกรัฐมนตรีมีพื(นฐานสนับสนุน 
จากทหาร จึงได้มีความพยายามของกลุ่มบุคคลที�จะก่อการรัฐประหารขึ(นอีกหลายครั( งแต่ไม่สําเร็จ  
ขณะเดียวกบัที�สถานการณ์ทางการเมืองที�พรรคฝ่ายคา้นเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาล ทาํให้มีการ 
ยุบสภาและจดัให้มีการเลือกตั(งทั�วไปขึ(น จากผลการเลือกตั(งทาํให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รับ 
การสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั( ง และดาํเนินการทางการเมืองในระบบรัฐสภาเรื� อยมา  
ต่อเมื�อมีเหตุการณ์ยบุสภาอีกครั( งในปี พ.ศ. 2531 เนื�องจากพรรคการเมืองไม่สามารถดาํเนินการปกครอง
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ในระบอบพรรคการเมืองได้อย่างมีเอกภาพ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรไม่ยอมรับเสียงข้างมาก 
ในวิถีการปกครองแบบประชาธิปไตย จึงมีการจดัการเลือกตั(งขึ( นอีก ซึ� งในครั( งนี( พลเอกเปรม  
ติณสูลานนท์ ไม่รับตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ทาํให้พลตรีชาติชาย ชุณหะวณั หัวหน้าพรรคชาติไทย 
ซึ� งเป็นพรรคที�มีคะแนนเสียงมากที�สุดได้ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีและจดัตั(งรัฐบาล ซึ� งถือเป็น
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที�มาจากการเลือกตั(งอยา่งแทจ้ริงตามระบอบประชาธิปไตย 

ในช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2535 เกิดภาวะทางการเมืองและการทหารขึ(นอีกครั( ง ดว้ยเหตุที�
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดและผูบ้ญัชาการทหารบกได้ลาออกจากกองทพั 
เพื�อเขา้รับตาํแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั ทาํให ้
พลเอกสุนทร  คงสมพงษ์ ไดรั้บตาํแหน่งผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด และพลเอกสุจินดา  คราประยูร 
ได้รับตําแหน่งผู ้บัญชาการทหารบก กองทัพทหารจึงเข้ามามีบทบาททางการเมืองอีกครั( ง  
โดยในระหวา่งที�ดาํรงตาํแหน่ง พลเอกสุจินดา  คราประยรู ไดมี้ประกาศคาํสั�งจาํกดัเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบ หา้มการชุมนุมตั(งแต่ 10 คนขึ(นไป ในบริเวณทาํเนียบรัฐบาล และถูกวิพากษว์ิจารณ์
อยา่งกวา้งขวาง ต่อมาไดมี้การประกาศยกเลิกไปในที�สุด นบัเป็นการใชอ้าํนาจทางทหารเพื�อจาํกดั
เสรีภาพของประชาชนในภาวะที�บา้นเมืองอยู่ในสถานการณ์ปกติ และต่อมาคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ภายใต้การนําของพลเอกสุนทร  คงสมพงษ์ เป็นหัวหน้าคณะ  
พลเอกสุจินดา  คราประยรู พลอากาศเอกเกษตร  โรจนนิล เป็นรองหวัหนา้คณะ และพลเอกอิสระพงษ ์
หนุนภกัดี เป็นเลขาธิการ ไดเ้ขา้ทาํการรัฐประหารยึดอาํนาจรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั 
โดยอา้งเหตุผลการทุจริตคอร์รัปชั�นของรัฐบาล มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2521 ประกาศใชก้ฎอยัการศึกและประกาศใชธ้รรมนูญการปกครองราชอาณาจกัรไทย  
พ.ศ. 2534 แต่งตั(งรัฐบาลพลเรือนโดยใหน้ายอานนัท ์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี และตั(งสมาชิก
สภานิติบญัญติัแห่งชาติขึ(นเพื�อร่างรัฐธรรมนูญฉบบัถาวรและให้มีการเลือกตั(งในปี พ.ศ. 2535  
จากผลการเลือกตั(งปรากฏว่าไม่สามารถจดัตั(งรัฐบาลและกาํหนดตวันายกรัฐมนตรีตามระบอบ
ประชาธิปไตยไดส้ําเร็จ บรรดาพรรคร่วมรัฐบาลจึงมีมติให้เชิญบุคคลภายนอก คือ พลเอกสุจินดา 
คราประยรู มาเป็นนายกรัฐมนตรี ส่งผลให้เกิดกระแสการต่อตา้นจากกลุ่มพรรคการเมืองฝ่ายคา้น 
นักวิชาการ องค์กรเอกชน นิสิตนักศึกษา และประชาชนอย่างรุนแรง เนื�องจากเป็นการเข้ามา
ทางการเมืองที�ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย  

ในวนัที� 17 พฤษภาคม 2535 จึงมีการรวมตวัของกลุ่มประชาชนจาํนวนมากที�สนามหลวง
เพื�อประทว้งรัฐบาลของพลเอกสุจินดา  คราประยูร มีการเปิดเวทีปราศรัยอภิปรายโจมตีรัฐบาล  
และมีการเคลื�อนขบวนผูชุ้มนุมไปยงัทาํเนียบรัฐบาล แต่ได้มีการสกัดกั(นจากเจ้าหน้าที�ตาํรวจ 
และมีการปะทะกนัเกิดขึ(น รัฐบาลจึงไดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2495 และได้
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ประกาศคาํสั�งที�เป็นการจาํกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยห้ามมิให้มีการชุมนุมมั�วสุมกัน 
เกินกวา่ 10 คนขึ(นไป ในพื(นที�ที�มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามมิให้ผูใ้ดพิมพห์รือโฆษณา
เอกสารอันกระทบต่อความมั�นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ แต่ประชาชนก็ยงัคงมีการ 
ชุมนุมกนัอยูบ่ริเวณถนนราชดาํเนิน และในวนัที� 19 พฤษภาคม 2535 ทหารไดใ้ชก้าํลงัและอาวุธปืน
เขา้ทาํการสลายการชุมนุมส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บจาํนวนมาก และบางส่วนก็ถูก
จบักุมตวัไป แต่ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทาํให้สถานการณ์
ความรุนแรงดงักล่าวไดยุ้ติลงในวนัที� 20 พฤษภาคม 2535 พลเอกสุจินดา  คราประยูร ลาออกจาก
ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐบาลปล่อยตวัผูถู้กจบักุมทั(งหมด และมีรัฐบาลรักษาการโดยนายอานนัท ์
ปันยารชุน อีกครั( ง และจดัให้มีการเลือกตั(งใหม่ในวนัที� 13 กนัยายน 2535 และมีการจดัตั(งรัฐบาล
พลเรือนของนายชวน  หลีกภยั เหตุการณ์ในช่วงดงักล่าวนบัเป็นเหตุการณ์เกี�ยวกบัสิทธิเสรีภาพ 
ในการชุมนุมของประชาชนที�สําคญัอีกเหตุการณ์หนึ� งและนาํมาซึ� งการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง
การปกครองของประเทศไทยที�อาํนาจฝ่ายทหารไดถู้กลดบทบาทลงและมีการเรียกร้องให้มีการ 
ร่างรัฐธรรมนูญอนัเป็นที�มาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 

โดยที�รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2534 ซึ� งแก้ไขเพิ�มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 6) พุทธศกัราช 2539 ได้บญัญติัให้มี 
สภาร่างรัฐธรรมนูญขึ(น ประกอบดว้ยสมาชิกที�ไดรั้บเลือกตั(งจากรัฐสภาจาํนวนเกา้สิบเกา้คน มีหนา้ที�
จดัทาํร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ทั( งฉบบัเพื�อเป็นพื(นฐานสําคัญในการปฏิรูปการเมือง รัฐบาล 
โดยนายบรรหาร  ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั(น จึงไดแ้ต่งตั(งคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง
เขา้มาดาํเนินการ และไดต้ั(งคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั(งสมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนูญ จาํนวน 99 คน โดย 76 คนเป็นตวัแทนของแต่ละจงัหวดั และอีก 23 คน มาจาก
ผูเ้ชี�ยวชาญหรือผูมี้ประสบการณ์ จากนั( นสภาร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทาํร่างรัฐธรรมนูญโดยมี
สาระสําคญัเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการปกครองและตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐเพิ�มขึ(น ตลอดทั(งปรับปรุงโครงสร้างทางการเมือง 
ใหมี้เสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ�งขึ(น  ทั(งนี(  โดยไดค้าํนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นสําคญั 
และไดด้าํเนินการตามขั(นตอนที�บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534 
ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยแกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 6) พุทธศกัราช 2539 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ก็คือ การปฏิรูปการเมืองโดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ  
ขยายสิทธิ เสรีภาพ และส่วนร่วมของพลเมืองในการเมือง เพิ�มการตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐ 
โดยประชาชน เพื�อให้เกิดความสุจริตและโปร่งใสในระบอบการเมือง ทาํให้ระบบการเมือง 
มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ในการร่างรัฐธรรมนูญครั( งนี( ประสบปัญหาอุปสรรคโดยมีการ
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เคลื�อนไหวทั( งภายในและภายนอกสภาเพื�อขัดขวางการร่างรัฐธรรมนูญ โดยการเคลื�อนไหว
ภายนอกสภานั( น กลุ่มที�ออกมาคดัค้าน เช่น กลุ่มกํานันผูใ้หญ่บ้าน และได้มีองค์กรการเมือง 
ภาคประชาชนออกมาสนบัสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบบันี(  เช่น คณะกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตย 
(ครป.) เครือข่ายผูห้ญิงกบัรัฐธรรมนูญ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ฯลฯ ส่วนพรรคการเมือง
ซึ� งเป็นรัฐบาลในขณะนั(น ได้แก่ พรรคความหวงัใหม่ แสดงท่าทีไม่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ 
รวมทั( งได้นํามวลชนจัดตั( งเข้ามาคัดค้าน ทาํให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายสนับสนุนที�ใช ้ 
“สีเขียว” เป็นสัญลักษณ์ กับฝ่ายต่อต้าน ที�ใช้ “สีเหลือง” เป็นสัญลักษณ์ และในที�สุดจึงได้นํา 
ร่างรัฐธรรมนูญขึ( นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเพื�อทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช ้
เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540   

อยา่งไรก็ตาม ในช่วงของการใชบ้งัคบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 ได้เกิดเหตุความวุ่นวายทางการเมืองอีกหลายครั( ง นาํมาซึ� งการรวมตวัชุมนุมของกลุ่มคน
จาํนวนมาก ดงัเช่นเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2547 สมยัรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี 
ไดมี้การรวมตวัของกลุ่มคนในนามกลุ่มประชาชนเพื�อชาติและราชบลัลงัก ์ชุมนุมปราศรัยเพื�อขบัไล่
พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร และเริ�มขยายกลุ่มมากขึ(นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2548 โดยส่วนหนึ� งมาจาก 
การนาํของนายสนธิ ลิ(มทองกุล และขยายตวัในวงกวา้งไปยงับุคคลในหลายสาขาอาชีพ มีการแสดง
ความคิดเห็นที�แตกต่างกนัไปในหลายกลุ่ม มีทั(งกลุ่มที�สนับสนุนให้ลาออกและกลุ่มที�เห็นด้วย 
ให้ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป โดยต่างฝ่ายต่างมีการรวมกลุ่มชุมนุมกัน 
ตามสถานที�ต่างๆ ในหลายจังหวดั ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการรวมกลุ่มชุมนุมผู ้ค ัดค้าน
นายกรัฐมนตรีครั( งใหญ่ที�บริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้ ถนนราชดาํเนินนอก จากด้านหน้าพระที�นั�ง
อนนัตสมาคมถึงสี�แยกสวนมิสกวนั ถือเป็นการชุมนุมครั( งแรกที�ดาํเนินการต่อเนื�องกนัขา้มคืน มีการ
เปิดตวักลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื�อประชาธิปไตย และแกนนาํกลุ่มทั(งหมด 5 คน คือ พลตรีจาํลอง  
ศรีเมือง นายสนธิ ลิ(มทองกุล นายพิภพ ธงไชย นายสมศกัดิm  โกศยัสุข และนายสมเกียรติ  พงษ์ไพบูลย ์
โดยชนวนเหตุของการชุมนุมเนื�องมาจากการดาํเนินการขายหุ้นในบริษทั ชิน คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัของครอบครัวนายกรัฐมนตรีให้กบัเทมาเส็ก โฮลดิ(งส์ กองทุนเพื�อการลงทุน
ของรัฐบาลสิงคโปร์โดยไม่มีการเสียภาษี ถือเป็นการอาศยัช่องว่างของกฎหมายเพื�อเอื(อประโยชน์ 
ส่วนตนโดยอาศยัตาํแหน่งหน้าที� เป็นการชุมนุมครั( งใหญ่ที�ดาํเนินไปอย่างยืดเยื(อและไม่มีกาํหนด
จนกวา่นายกรัฐมนตรีจะลาออกจากตาํแหน่ง  นอกจากนี(  ไดมี้การเคลื�อนขบวนบางส่วนไปชุมนุม
ยงัสถานที�ต่างๆ เช่น สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั(ง (กกต.) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 
และสถานทูตสิงคโปร์ และในวนัที� 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ไดเ้กิดการรัฐประหารขึ(นในประเทศไทย  
อีกครั( งในรอบ 15 ปี โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์
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ทรงเป็นประมุข (คปค.) ภายใต้การนําของพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ในขณะที�นายกรัฐมนตรี 
พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัรยงัคงปฏิบติัหน้าที�อยู่ในนิวยอร์ก นับเป็นจุดเปลี�ยนสําคญัในวิกฤตการณ์ 
ทางการเมืองที�ดาํเนินมายาวนานนบัตั(งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2548 โดยคณะรัฐประหารไดย้กเลิก
การเลือกตั(งในเดือนตุลาคม ยกเลิกรัฐธรรมนูญ สั�งยุบสภา สั�งห้ามการประท้วงและกิจกรรม 
ทางการเมือง ตรวจสอบสื�อมวลชน ประกาศใช้กฎอยัการศึก และจบักุมสมาชิกคณะรัฐมนตรีหลายคน 
และในวนัที� 21 กนัยายน 2549 พลเอกสนธิ  บุญยรัตกลิน ไดแ้ถลงการณ์ถึงสาเหตุในการยึดอาํนาจ
และให้คาํมั�นว่าจะฟื( นฟูรัฐบาลภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยภายในหนึ� งปี ต่อมาจึงไดจ้ดัตั(งรัฐบาล
ชั�วคราว โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์ ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี  อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ในการ
รัฐประหารดงักล่าวจะไม่ปรากฏรายงานความสูญเสียในชีวิตร่างกายของประชาชนก็ตาม แต่ได้
ก่อใหเ้กิดการวพิากษว์ิจารณ์และต่อตา้นการรัฐประหารในกลุ่มประชาชนหลายกลุ่ม และทาํให้เกิด
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขบัไล่เผด็จการ (นปก.) ที�รวมตวักนัต่อตา้นการรัฐประหาร แต่ก็มิได ้
มีความรุนแรงแต่อยา่งใด 

ในวนัที� 27 กนัยายน พ.ศ. 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (คปค.) ไดป้ระกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบัชั�วคราว และไดมี้การร่าง
รัฐธรรมนูญฉบบัถาวรโดยอาศยัอาํนาจตามรัฐธรรมนูญฉบบัชั�วคราวจนเสร็จ และไดใ้ห้ประชาชน
ออกเสียงลงประชามติ เมื�อวนัที�  19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 และประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เมื�อวนัที� 24 สิงหาคม 2550 จากผลการเลือกตั(งทั�วไป 
ใน ปี พ.ศ. 2550 พรรคพลงัประชาชนซึ�งถูกมองวา่เกี�ยวขอ้งทางผลประโยชน์กบัอดีตนายกรัฐมนตรี 
พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวตัร ชนะการเลือกตั( ง ทาํให้กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื�อประชาธิปไตย  
ซึ� งเคยเคลื�อนไหวก่อนเหตุการณ์รัฐประหารกลบัมาชุมนุมอีกครั( ง เพื�อกดดนัให้นายกรัฐมนตรี  
นายสมคัร  สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวสัดิm  ออกจากตาํแหน่ง และได้สลายการชุมนุมไป 
เมื�อมีการยุบพรรคพลังประชาชน ต่อมาเมื�อผลการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2551 ปรากฏวา่ นายอภิสิทธิm   เวชชาชีวะ ไดรั้บเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ทาํให้กลุ่ม
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ออกมาชุมนุมเพื�อกดดนัให้นายอภิสิทธิm ฯ 
ออกจากตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ทาํให้วิกฤตการณ์ความไม่สงบทางการเมืองยงัคงดาํเนินต่อไป  
โดยในช่วงระหวา่งเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2552 มีการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ และมีการออกอากาศทางสถานีประชาธิปไตย โดยมี พ.ต.ท. ทกัษิณ  ชินวตัร 
อดีตนายกรัฐมนตรี โทรศพัทท์างไกลใหส้ัมภาษณ์และปราศรัยผา่นระบบวดีิโอลิงกจ์ากต่างประเทศ 
โดยกล่าวว่ารัฐบาลของนายอภิสิทธิm   เวชชาชีวะไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของประเทศได ้และไดมี้
การกล่าวพาดพิงไปยงัองคมนตรีและตุลาการบางท่านว่าไดมี้การแทรกแซงการเมือง และในวนัที� 
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26 มีนาคม พ.ศ. 2552 แกนนาํกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติไดป้ระกาศเจตนา
การชุมนุมอยา่งยืดเยื(อจนกว่ารัฐบาลนายอภิสิทธิm   เวชชาชีวะ พล.อ. เปรม  ติณสูลานนท์ ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์ และนายชาญชยั  ลิขิตจิตถะ องคมนตรี จะลาออก
จากตาํแหน่ง เป็นการชุมนุมที�ดาํเนินไปอย่างยืดเยื(อและทวีความรุนแรงมากขึ( น รัฐบาลจึงได้
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื�อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบที�เกิดขึ(น มีการปะทะกนัของกลุ่ม 
ผูชุ้มนุมกบัเจา้หนา้ที�ตาํรวจและทหารบ่อยครั( ง และในที�สุดไดยุ้ติการชุมนุมลงในวนัที� 14 เมษายน 
พ.ศ. 2552 รัฐบาลจึงไดป้ระกาศยกเลิกพระราชกาํหนดสถานการณ์ฉุกเฉินที�มีความร้ายแรงในวนัที� 
24 เมษายน พ.ศ. 2552  

ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) ได้ดําเนินการชุมนุมทางการเมืองขึ( นอีกเพื�อเรียกร้องให้ นายอภิสิทธิm   เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภาเพื�อเลือกตั(งใหม่ โดยกล่าวว่า นายอภิสิทธิm ฯ เป็นนายกรัฐมนตรี 
ที�ไม่ไดม้าจากการเลือกตั(ง รวมทั(งไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของประเทศได ้โดยมีพื(นที�ชุมนุมหลกั 
คือสะพานผา่นฟ้าลีลาศ ถนนราชดาํเนิน กรุงเทพมหานคร และกลุ่มผูชุ้มนุมไดใ้ช้มาตรการต่างๆ 
เช่น การเดินขบวนรอบกรุงเทพมหานคร การรวบรวมเลือดไปเทที�หน้าประตูทําเนียบรัฐบาล  
หน้าที�ทาํการพรรคประชาธิปัตย ์และหน้าบา้นพกันายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิm ฯ เพื�อกดดนัรัฐบาล 
จากนั(นมีการเจรจาระหวา่งรัฐบาลกบัผูชุ้มนุมสองครั( งออกอากาศทางโทรทศัน์ทุกช่องไดข้อ้สรุปวา่
จะมีการยุบสภาแต่ไม่สามารถสรุปวนัเวลาได ้ซึ� งในระหวา่งที�มีเหตุการณ์การชุมนุมนั(น ปรากฏว่า
ได้เกิดเหตุระเบิดขึ(นในพื(นที�ต่างๆ ของกรุงเทพมหานครหลายสิบครั( ง แต่ยงัไม่สามารถหาตวั
ผูก้ระทาํมาลงโทษได้ ต่อมาในเดือนเมษายน 2553 กลุ่มผูชุ้มนุมได้เข้ารวมกลุ่มชุมนุมที�แยก 
ราชประสงค์ซึ� งเป็นศูนยก์ลางการคา้ของกรุงเทพมหานคร ปิดเส้นทางการจราจร และสร้างแนว
ป้องกันในบริเวณโดยรอบ นายกรัฐมนตรีจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที�มีความร้ายแรง และ 
ในวนัที� 10 เมษายน 2553 มีการเขา้สลายการชุมนุมที�สะพานผา่นฟ้าลีลาศโดยใชก้าํลงัทหาร ทาํให ้
มีผูเ้สียชีวิตและบาดเจ็บ และในวนัที� 14 เมษายน 2553 แกนนาํกลุ่ม นปช. ไดป้ระกาศรวมกลุ่มชุมนุม 
ที�แยกราชประสงค์เพียงแห่งเดียว ในวนัที� 3 พฤษภาคม 2553 นายกรัฐมนตรีได้พยายามเสนอ
แนวทางปรองดอง โดยเสนอให้มีการจดัการเลือกตั(งใหม่ แต่กลุ่มแกนนาํ นปช.ไดย้ื�นขอ้เรียกร้อง
ให้รองนายกรัฐมนตรีนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ เขา้มอบตวักบัตาํรวจ ขณะเดียวกนัยงัคงปรากฏ 
การสร้างสถานการณ์โดยวางเพลิงเผายางรถยนตใ์นพื(นที�ต่างๆ รอบที�ชุมนุม ในวนัที� 19 พฤษภาคม 
2553 รัฐบาลจึงไดด้าํเนินการให้กาํลงัทหารเขา้กระชบัพื(นที�แยกราชประสงคซึ์� งกลุ่มผูชุ้มนุมยงัคง 
มีการสร้างสถานการณ์วางเพลิงเผายางรถยนต์อย่างต่อเนื�อง และในที�สุดแกนนํา นปช. จึงได้
ประกาศยุติการชุมนุมและเดินทางเข้ามอบตวัที�สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ ทาํให้กลุ่มผูชุ้มนุม
บางส่วนเกิดความไม่พอใจจึงไดก่้อการจลาจลและวางเพลิงสถานที�หลายแห่งทั(งในกรุงเทพมหานคร
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และต่างจงัหวดั รัฐบาลจึงไดป้ระกาศห้ามบุคคลออกจากเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ภายในวนัและเวลา 
ที�กาํหนดในเขตพื(นที�กรุงเทพมหานคร และหลายจงัหวดั  ทั(งนี(  เพื�อประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา
ในพื(นที�ที� เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถกระทาํได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทนัท่วงที  
และเพื�อเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภยัให้ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล และในที�สุด
รัฐบาลไดป้ระกาศยกเลิกเคอร์ฟิวในวนัที� 28 พฤษภาคม 2553  แต่อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลก็ไดติ้ดตาม
ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา และในที�สุดรัฐบาลภายใตก้ารนาํของนายอภิสิทธิm  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยุบสภาเมื�อวนัที� 10 พฤษภาคม 2554 และจะจดัการเลือกตั(งทั�วไปขึ(น 
ในวนัที� 3 กรกฎาคม 2554 

3.2.2  เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบในประเทศไทยไดมี้การบญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ

หลายฉบบัทั(งในอดีตและปัจจุบนั โดยถือว่าการชุมนุมโดยสงบเป็นพื(นฐานของการแสดงออก 
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยสิทธิในการชุมนุมของประชาชนเพื�อประชุม
แลกเปลี�ยนความคิดเห็น และการกําหนดเจตจาํนงของตนในเรื� องใดเรื� องหนึ� งที� เกี�ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของประชาชนให้รัฐได้รับทราบเพื�อนําไปประกอบการพิจารณาดาํเนินการต่อไป 
เสรีภาพในการชุมนุมมีความสอดคลอ้งกบัสิทธิเสรีภาพอื�นตามรัฐธรรมนูญดว้ย เช่น เสรีภาพในการ
แสดงออก เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพ 
ในการเขียน เสรีภาพในการพิมพ์และเผยแพร่เอกสารสิทธิในการเสนอเรื�องราวร้องทุกข์  ทั(งนี(   
รัฐจะต้องงดเว้นการเข้าแทรกแซงในการชุมนุมโดยสงบนั( นในทุกรูปแบบ และต้องอํานวย 
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชุมนุมโดยสงบด้วย147 โดยภายหลังการเปลี�ยนแปลง 
การปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื�อวนัที�  24 มิถุนายน 2475 ได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั�วคราว พ.ศ. 2475 ซึ� งเป็นรัฐธรรมนูญ 
ฉบบัแรกของประเทศไทยที�บญัญติัรับรองถึงวิธีการในระบอบประชาธิปไตย แต่ยงัไม่มีบทบญัญติั
มาตราใดที�กําหนดให้เสรีภาพแก่ประชาชน อันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี�ยนแปลง 
การปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นเพียงการเปลี�ยนรูปแบบการปกครองโดยเปลี�ยนฐานอาํนาจจากระบบ
กษตัริยม์าสู่อาํนาจของข้าราชการเท่านั(น ยงัไม่มีการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริง  อย่างไรก็ตาม เมื�อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร 
สยาม พ.ศ. 2475 เสรีภาพในการชุมนุมจึงไดมี้การบญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญเป็นครั( งแรก  
และในรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาก็ได้มีการบญัญัติรับรองเสรีภาพในการชุมนุมไวเ้ช่นกันโดยมี
ลกัษณะการบญัญติัที�แตกต่างออกไป ซึ� งสามารถแยกพิจารณาไดเ้ป็นดงันี(  

                                      

 147  กลุพล  พลวนั.  (2535).  สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย.  หนา้ 264. 
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1)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2475 มาตรา 14 บญัญติัวา่ “ภายในบงัคบั
แห่งกฎหมาย บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน  
การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปิดเผย การตั(งสมาคม การอาชีพ” ซึ� งเป็นการบญัญติั
รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในดา้นต่างๆ ไว ้รวมทั(งเสรีภาพในการชุมนุมดว้ย แต่เป็นการ
บญัญติัรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบไวอ้ย่างสั( นๆ และจาํกดัให้เสรีภาพทั(งหลายรวมทั(ง
เสรีภาพในการชุมนุมตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายดว้ย เห็นไดว้่า บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ
ในระยะแรกของการเปลี�ยนผา่นระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยนั(น ยงัคงมีการจาํกดั
สิทธิเสรีภาพของประชาชนไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมาย และยงัคงบญัญติัในลกัษณะเช่นนี(  
อีกต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2489 

2)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2492 ไดมี้การบญัญติัรับรองเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบไวเ้ป็นอีกมาตราหนึ� งโดยเฉพาะ มีการบญัญติัรายละเอียดและข้อจาํกัดเสรีภาพ
เฉพาะในกรณีเพื�อรักษาความมั�นคงของประเทศหรือรักษาความสงบเรียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
ดงัความตามมาตรา 37 ที�บญัญติัวา่ 

“มาตรา 37  บุคคลยอ่มมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 
การจาํกัดเสรีภาพเช่นว่านี(  จะกระทาํได้ก็แต่โดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะ 

ในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื�อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนที�จะใชที้�สาธารณะ หรือ
เพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที�ประเทศอยู่ในภาวการณ์รบหรือการสงคราม  
ในระหว่างเวลาที�มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือในระหว่างเวลาที�มีการ
ประกาศใชก้ฎอยัการศึก”  

อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการรัฐประหารเมื�อ พ.ศ. 2494 โดยการนาํของพลเอกผิน  
ชุณหะวณั ไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2475 แกไ้ขเพิ�มเติม 
พุทธศกัราช 2495 ไดมี้การบญัญติัเกี�ยวกบัการใช้เสรีภาพในการชุมนุมไวใ้นมาตรา 26 ว่า “บุคคล
ย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในทรัพย์สิน การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา การศึกษาอบรม  
การชุมนุมสาธารณะ การตั(งสมาคม การตั(งพรรคการเมือง  ทั(งนี(  ภายใตบ้งัคบัแห่งบทกฎหมาย”  
โดยมิไดแ้ยกไวเ้ป็นบทบญัญติัต่างหากเช่นเดิม  

3)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2511 ได้มีการบัญญัติรับรอง
เสรีภาพในการชุมนุมไวเ้ป็นมาตราเฉพาะอีกครั( งหนึ�งในมาตรา 35 ความวา่ 

“มาตรา 35  บุคคลยอ่มมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 
การจาํกัดเสรีภาพเช่นว่านี(  จะกระทาํได้ก็แต่โดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะ 

ในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื�อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนที�จะใชที้�สาธารณะ หรือ
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เพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที�ประเทศอยู่ในภาวการณ์รบหรือการสงคราม หรือ 
ในระหวา่งเวลาที�มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหวา่งเวลาที�มีประกาศใชก้ฎอยัการศึก”  
การบญัญติัรับรองเสรีภาพในการชุมนุมในลกัษณะเช่นนี( ไดมี้การบญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ
ฉบบัต่อมาอีกหลายฉบบั ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2517 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2521 และรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534  
ถือเป็นการบญัญติัรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบไวอ้ยา่งชดัแจง้ในรัฐธรรมนูญและกาํหนด
ขอ้จาํกัดในการใช้เสรีภาพไวใ้นกรณีต่างๆ ซึ� งเป็นการบญัญติัโดยมีตน้แบบมาจากรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2492  

4)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ซึ� งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัที�
ถือไดว้่ามีบทบญัญติัที�คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที�สุด ไดมี้การบญัญติัรับรองสิทธิ
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบไวใ้นมาตรา 44 ความวา่  

“มาตรา 44  บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ� งจะกระทํามิได้ เว ้นแต่โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื�อคุม้ครองความสะดวกของ
ประชาชนที�จะใช้ที�สาธารณะ หรือเพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที�ประเทศอยู่ใน
ภาวะการสงคราม หรือในระหว่างเวลาที�มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอยัการศึก” 
แม้ว่าภายหลังการรัฐประหารเมื�อวนัที� 19 กันยายน 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (คปค.) ไดย้กเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 โดยมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั�วคราว) พุทธศกัราช 
2549 และประกาศใชก้ฎอยัการศึกซึ� งห้ามการชุมนุมประทว้งและการดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง 
ก็ตาม แต่ต่อมาเมื�อไดมี้การร่างรัฐธรรมนูญและประกาศใชเ้ป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ก็ยงัคงมีการบญัญติัรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบไวเ้ช่นเดิมตามมาตรา 63 
ความวา่  

“มาตรา 63  บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ� งจะกระทํามิได้ เว ้นแต่โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื�อคุม้ครองความสะดวกของ
ประชาชนที�จะใช้ที�สาธารณะ หรือเพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที�ประเทศอยู่ใน
ภาวะสงครามหรือในระหวา่งเวลาที�มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก”  
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จากบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญฉบบัต่างๆ ที�ผ่านมา จะเห็นได้ว่า การบญัญติัรับรอง
สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมไดมี้การบญัญติัในลกัษณะของการรวมไวก้บับทบญัญติัสิทธิเสรีภาพ
ประการอื�นซึ� งปรากฏอยูใ่นรัฐธรรมนูญฉบบัแรก และต่อมาเมื�อไดมี้การบญัญติัแยกไวเ้ป็นมาตราเฉพาะ
และกาํหนดขอ้จาํกดัการใช้สิทธิเสรีภาพไวต้ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 
ในการบญัญติัรับรองเสรีภาพในการชุมนุมในรัฐธรรมนูญฉบบัต่อมาจึงได้มีการบญัญติัโดยใช้
ถอ้ยคาํอยา่งเดียวกนั และไม่มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงในถอ้ยคาํสําคญั กล่าวคือ มีการบญัญติัรับรอง
ถึงความมีอยู่ของเสรีภาพในการชุมนุมของบุคคล แต่ทั(งนี( มิได้เป็นเสรีภาพที�ปราศจากขอบเขต 
เพราะการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมอาจเป็นการขดัขวางหรือกระทบต่อการใชสิ้ทธิเสรีภาพอยา่งอื�น
ของบุคคลอื�นได้ จึงมีการกาํหนดให้การจาํกัดเสรีภาพในการชุมนุมจะกระทาํได้แต่โดยอาํนาจ 
ตามบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะที� เป็นการชุมนุมสาธารณะ และจะต้องเป็นกฎหมายที�มี
วตัถุประสงคเ์พื�อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนที�จะใชที้�สาธารณะ หรือเพื�อรักษาความสงบ
เรียบร้อยในระหว่างเวลาที�ประเทศอยู่ในภาวะการสงคราม หรือมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
หรือประกาศใช้กฎอยัการศึก ซึ� งเป็นการจาํกัดเสรีภาพตามเหตุผลที�บญัญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญ  
อย่างไรก็ตาม ในภาวะที�ประเทศอยู่ในสถานการณ์ที�ไม่ปกติหรืออยู่ภายใต้การปกครองของ 
คณะบุคคลที�มิได้มีที�มาตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมก็จะไม่มีการ
บญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญซึ� งเป็นกฎหมายสูงสุดในการบริหารปกครองประเทศ ดว้ยเหตุผล
ที�วา่ การใชสิ้ทธิเสรีภาพในการชุมนุมซึ�งมีพื(นฐานมาจากสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั(น
อาจมีความขดัแยง้หรือเป็นปฏิปักษ์กบัการใช้อาํนาจรัฐในสถานการณ์ที�ไม่ปกติเช่นนั(น และเมื�อ
สถานการณ์บา้นเมืองกลับมาสู่ภาวะปกติตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตยแล้ว สิทธิเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบจึงไดรั้บการบญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญอีก 

3.2.3  การเสนอร่างกฎหมายเกี�ยวกบัการชุมนุมในประเทศไทย 

แนวความคิดเกี�ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการชุมนุมสาธารณะ 
ในประเทศไทย ได้เริ�มมีมาตั(งแต่พุทธศกัราช 2498 โดยรัฐบาลภายใตก้ารนาํของจอมพลแปลก  
พิบูลสงคราม โดยมีการมอบหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างกฎหมายว่าด้วยการชุมนุม
สาธารณะขึ(น โดยมีสาระสาํคญั คือ  

1)  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ เรียกว่า “พระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ....” (ร่างมาตรา 1) 

2)  กาํหนดนิยามคาํว่า “การชุมนุมสาธารณะ” หมายความว่า การชุมนุมที�มีขึ( น ณ 
สถานที�ใดๆ ซึ� งประชาชนเขา้ร่วมชุมนุมไดโ้ดยเสรี คาํวา่ “การเดินขบวน” หมายความวา่ การชุมนุม
สาธารณะซึ�งเคลื�อนจากสถานที�แห่งหนึ�งไปยงัสถานที�อีกแห่งหนึ�งโดยใชท้างสาธารณะเพื�อการนั(น 
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คาํวา่ “ทางสาธารณะ” หมายความวา่ ทางบกหรือทางนํ( าสําหรับประชาชนใชใ้นการจราจร และให้
ความหมายรวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที�มีรถเดินสําหรับประชาชน และคาํว่า “พนักงาน
เจ้าหน้าที�” หมายความว่า ผูว้่าราชการจงัหวดัหรือผูที้�ได้รับมอบหมายจากผูว้่าราชการจงัหวดั  
(ร่างมาตรา 3) 

3)  กาํหนดให้บุคคลผูบ้รรลุนิติภาวะอาจจดัให้มีการชุมนุมสาธารณะได้ และถ้าการ
ชุมนุมสาธารณะใดมีวตัถุประสงค์เพื�อแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองหรือการเศรษฐกิจ ผูจ้ดั
ชุมนุมจะตอ้งแจง้เป็นหนังสือให้พนักงานเจา้หน้าที�ทราบในเวลาราชการไม่น้อยกว่าสี� สิบแปด
ชั�วโมงก่อนวนัเวลาที�กาํหนดชุมนุม โดยหนงัสือแจง้การชุมนุมสาธารณะนั(นจะตอ้งลงลายมือชื�อ 
ผูจ้ดัชุมนุมและมีข้อความเกี�ยวกับ ชื�อ สัญชาติ วนัเดือนปีเกิด ที�อยู่ และอาชีพของผูจ้ดัชุมนุม 
สถานที�และวนัเวลาชุมนุม และเรื�องที�จะแสดงความคิดเห็นในที�ชุมนุม โดยการชุมนุมสาธารณะนั(น
ใหก้ระทาํในระหวา่งพระอาทิตยขึ์(นถึงพระอาทิตยต์ก (ร่างมาตรา 4) 

4)  ให้พนกังานเจา้หน้าที�ประกาศกาํหนดสถานที�ชุมนุมสาธารณะ และถา้ผูจ้ดัชุมนุม
ประสงค์จะชุมนุม ณ สถานที�อื�นนอกจากสถานที�กาํหนดไวจ้ะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจา้หนา้ที�ก่อน (ร่างมาตรา 5) 

5)  การชุมนุมสาธารณะที�พรรคการเมืองหรือผูส้มคัรรับเลือกตั(งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร สภาจงัหวดั หรือสภาเทศบาล จดัให้มีขึ(นภายในเขตเลือกตั(ง เพื�อโฆษณาหาเสียงในระหวา่ง
เวลาที�มีพระราชกฤษฎีกา หรือประกาศให้มีการเลือกตั(ง หรือการเศรษฐกิจ ก็ได้รับการยกเวน้ 
ไม่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 4 และมาตรา 5 (ร่างมาตรา 6) 

6)  กาํหนดให้บุคคลผูบ้รรลุนิติภาวะอาจจดัให้มีการเดินขบวนได ้และถา้การเดินขบวนใด
มีวตัถุประสงคเ์พื�อแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองหรือการเศรษฐกิจ ผูจ้ดัการเดินขบวนจะตอ้ง
ยื�นคาํขออนุญาตต่อพนกังานเจา้หนา้ที�ในเวลาราชการไม่น้อยกวา่เจ็ดสิบสองชั�วโมง ก่อนวนัเวลา 
ที�กาํหนดการเดินขบวน โดยคาํขออนุญาตนั(นตอ้งลงลายมือชื�อผูจ้ดัการเดินขบวน และมีขอ้ความ
เกี�ยวกบัชื�อ สัญชาติ วนัเดือนปีเกิด ที�อยู่ และอาชีพของผูจ้ดัการเดินขบวน วตัถุประสงค์ในการ
เดินขบวน และลกัษณะและวธีิการเดินขบวน (ร่างมาตรา 7) 

7)  ให้พนกังานเจา้หน้าที�พิจารณาคาํขออนุญาตเพื�อสั�งอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามแต่ 
จะเห็นสมควร และให้แจ้งคาํสั�งนั(นเป็นหนังสือให้ผูข้ออนุญาตทราบไม่น้อยกว่ายี�สิบสี�ชั�วโมง 
ก่อนวนัเวลาที�กําหนดการเดินขบวน และในกรณีที�สั�งไม่อนุญาตต้องแสดงเหตุผลในการที� 
ไม่อนุญาตไวใ้นคาํสั�งใหผู้ข้ออนุญาตทราบดว้ย (ร่างมาตรา 8) 
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8)  ถา้พนกังานเจา้หน้าที�สั�งไม่อนุญาตให้มีการเดินขบวน ผูข้ออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์
คาํสั�งนั(นต่อรัฐมนตรีภายในเจ็ดวนันับแต่วนัทราบคาํสั�ง โดยยื�นอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที�  
และให้พนักงานเจ้าหน้าที� รีบเสนออุทธรณ์นั( นต่อรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีสั�งอนุญาตหรือ 
ไม่อนุญาตตามที� เห็นสมควรภายในสิบห้าวนันับแต่วนัยื�นอุทธรณ์ เมื�อรัฐมนตรีมีคาํสั�งแล้ว 
ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�ออกหนงัสืออนุญาตหรือแจง้คาํสั�งไม่อนุญาตโดยไม่ชกัชา้ คาํสั�งของรัฐมนตรี
ให้เป็นที�สุด ในกรณีที�รัฐมนตรีสั�งอนุญาต ถา้วนัเวลาที�ขออนุญาตไวไ้ดล่้วงพน้ไปแลว้ และผูข้อ
อนุญาตยงัประสงค์จะให้มีการเดินขบวน ให้พนกังานเจา้หน้าที�กาํหนดวนัเวลาเดินขบวนให้ใหม่ 
ในเวลาที�สมควร (ร่างมาตรา 9)  

9)  ผูจ้ดัการเดินขบวนตอ้งแสดงหนังสืออนุญาตต่อพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ
เมื�อร้องขอ และเมื�อได้รับอนุญาตให้เดินขบวนแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้ใช้ทางสาธารณะ 
ในการเดินขบวนนั(นดว้ย (ร่างมาตรา 10) 

10)  ผูใ้ดอยู่ในที�ชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน กระทาํการอย่างใดอนัก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อย หรือรบกวนการชุมนุมสาธารณะ หรือการเดินขบวน ให้พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตาํรวจมีอาํนาจตกัเตือนหรือขดัขวาง ถา้ผูน้ั(นไม่เชื�อฟัง พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตาํรวจมีอาํนาจสั�งใหผู้น้ั(นออกไปจากที�ชุมนุมสาธารณะ หรือการเดินขบวนโดยพลนั และถา้จาํเป็น
จะจบักุมผูน้ั(นไวเ้พื�อดาํเนินการตามกฎหมายก็ได ้(ร่างมาตรา 11) 

11)  กาํหนดใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจชั(นผูใ้หญ่มีอาํนาจสั�งให้เลิกการชุมนุม
สาธารณะหรือการเดินขบวน และสั�งให้ผูร่้วมการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนแยกยา้ย 
กนัไปไดเ้มื�อมีการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา 4 วรรคสอง โดยไม่มีผูจ้ดัการชุมนุม หรือเมื�อผูร่้วม 
การชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนกระทาํความผิดในทางอาญาในระหวา่งเวลาที�มีการชุมนุม
สาธารณะหรือการเดินขบวน หรือเมื�อการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนนั(นไม่สามารถ 
จะดาํเนินไปโดยความสงบเรียบร้อยได ้หรือเมื�อการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนมิไดป้ฏิบติั
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี(  หรือปฏิบัติผิดข้อกําหนดที�ได้แจ้งหรือได้รับอนุญาตไว ้ 
และในกรณีที�สั�งให้เลิกการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนตามมาตรานี( แล้ว ห้ามมิให้มีการ
ชุมนุมหรือการเดินขบวนใหม่ในวนัเดียวกนันั(นอีก (ร่างมาตรา 12) 

12)  กาํหนดว่าผูใ้ดจดัให้มีการชุมนุมสาธารณะโดยมิไดแ้จง้เป็นหนงัสือตามมาตรา 4 
หรือโดยมิไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 5 หรือจดัให้มีการเดินขบวนโดยมิไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 7 
หรือจดัให้มีการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 12 วรรคทา้ย หรือจดั
ให้มีการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนโดยฝ่าฝืนข้อกําหนดในหนังสือแจ้งการชุมนุม
สาธารณะ หรือหนงัสืออนุญาต มีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าพนับาท หรือจาํคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือทั(งปรับทั(งจาํ (ร่างมาตรา 13) 
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13)  กาํหนดให้ผูจ้ดัการเดินขบวนคนใดไม่แสดงหนังสือหรืออนุญาตต่อพนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือตาํรวจในเมื�อร้องขอตามมาตรา 10 วรรคแรก มีความผิดตอ้งระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหนึ�งหมื�นบาท (ร่างมาตรา 14) 

14)  กาํหนดให้ผูใ้ดขดัคาํสั�งพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจชั(นผูใ้หญ่ ซึ� งไดส้ั�งตาม
มาตรา 12 วรรคแรก มีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนัห้าร้อยบาท หรือจาํคุกไม่เกิน
สามเดือน หรือทั(งปรับทั(งจาํ (ร่างมาตรา 15) 

15)  กาํหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติันี(   
และให้มีอาํนาจออกกฎกระทรวงเพื�อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี(  และกฎกระทรวงนั(นเมื�อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

ร่างกฎหมายฉบบัดงักล่าวไดด้าํเนินการแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2499 แต่ในที�สุดก็มิไดมี้การ
เสนอร่างกฎหมายให้สภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาเพื�อใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายแต่อย่างใด ประเทศไทย
จึงยงัไม่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะขึ(นมาใช้บงัคบัโดยตรง และยงัคงใช้
บทบญัญติัของกฎหมายเกี�ยวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเพื�อควบคุมการชุมนุม
สาธารณะหรือการเดินขบวน จนกระทั�งในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการจัดทําร่างพระราชบัญญัติ 
การชุมนุมสาธารณะขึ(นอีกครั( งโดยคณะทาํงานยกร่างกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและ 
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก และกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการพฒันา
กฎหมาย โดยมีสาระสาํคญัดงันี(  

1)  กาํหนดให้มีผูจ้ดัการชุมนุมและให้หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มบุคคลซึ� งเป็นผูริ้เริ� ม
เสนอหรือจัดให้มีการชุมนุมสาธารณะ และหมายความรวมถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ� งเป็น 
ผูอ้ภิปรายดว้ย 

2)  กาํหนดลกัษณะของผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม และจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมไวใ้นคาํนิยามของ 
“การชุมนุมสาธารณะ” คือ กาํหนดผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมตั(งแต่สิบคนขึ(นไป โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ
แสดงความคิดห็นร่วมกันในการเรียกร้อง ประท้วง สนับสนุน คดัค้าน หรือในลักษณะอื�นใด 
เพื�อใหบุ้คคลอื�นยอมรับหรือเห็นดว้ยในความคิดเห็นของกลุ่มผูชุ้มนุม 

3)  กาํหนดให้ผูจ้ดัการชุมนุมทาํการแจง้เป็นหนังสือต่อหัวหน้าสถานีตาํรวจประจาํ
ทอ้งที�ที�จะมีการชุมนุมก่อนการชุมนุมสาธารณะเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสี� สิบแปดชั�วโมง  
โดยระบุวตัถุประสงค์ วนัและเวลา สถานที�หรือเส้นทาง จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม ชื�อ ที�อยู่ อายุ และอาชีพ
ของผูจ้ดัให้มีการชุมนุมในหนังสือแจง้นั(นด้วย และการเดินขบวนหรือการเคลื�อนที�ไปตามทาง
สาธารณะสามารถกระทาํได ้แต่ก็ตอ้งมีการแจง้การชุมนุมสาธารณะนั(นต่อหัวหน้าสถานีตาํรวจ
ประจาํทอ้งที�ที�จะเป็นจุดเริ�มตน้ของการเดินขบวน หรือการเคลื�อนที�นั(นๆ และถ้าหัวหน้าสถานี

DPU



 

 

151

ตาํรวจประจาํทอ้งที�เห็นวา่การจดัชุมนุมสาธารณะตามวนั เวลา สถานที� หรือเส้นทางที�จดัการชุมนุม
หรือจาํนวนผูเ้ข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะตามที�แจ้งไวจ้ะมีผลกระทบกระเทือนอย่างร้ายแรง 
ต่อความสะดวกของประชาชนที�จะใชส้ถานที�สาธารณะหรือทางสาธารณะ หรือจะเกิดความไม่สงบ
เรียบร้อย ใหมี้อาํนาจสั�งใหเ้ปลี�ยนวนั เวลา สถานที� หรือเส้นทางที�จะจดัใหมี้การชุมนุมสาธารณะนั(นได ้

4)  กาํหนดให้หวัหนา้สถานีตาํรวจประจาํทอ้งที�มีอาํนาจสั�งให้เปลี�ยนวนั เวลา สถานที� 
หรือเส้นทางที�จะจดัให้มีการชุมนุมสาธารณะนั(นได ้ในกรณีที�เห็นว่า การจดัการชุมนุมสาธารณะ
ดงักล่าว เมื�อพิจารณาประกอบกบัสถานการณ์ในขณะนั(นแลว้จะมีผลกระทบกระเทือนอยา่งร้ายแรง
ต่อความสะดวกของประชาชนที�จะใชส้ถานที�สาธารณะหรือทางสาธารณะ หรือจะเกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยอยา่งรุนแรงขึ(น โดยอาํนาจของเจา้หนา้ที�นี( ใชไ้ดท้ั(งก่อนหรือขณะที�มีการชุมนุมสาธารณะ  
นอกจากนี(  ไดก้าํหนดให้หัวหน้าสถานีตาํรวจประจาํทอ้งที�มีอาํนาจสั�งให้เลิกการชุมนุมไดใ้นกรณี 
ที�ไม่มีผู ้จ ัดการชุมนุมอยู่ดูแลการชุมนุม เกิดเหตุวุ่นวายขึ( นหรือไม่สามารถดําเนินการต่อไป 
โดยความสงบเรียบร้อยได้ หากผูเ้ข้าร่วมชุมนุมไม่ยอมเลิกการชุมนุมเมื�อผูจ้ ัดให้มีการชุมนุม 
ไดป้ระกาศยติุการชุมนุมแลว้ เมื�อหวัหนา้สถานีตาํรวจประจาํทอ้งที�ไดป้ระกาศเตือนแลว้ ให้หวัหนา้
สถานีตาํรวจประจาํทอ้งที�มีอาํนาจใช้กาํลงัเพื�อบงัคบัให้การชุมนุมสาธารณะนั(นยุติลง และจบักุม
ผูก้ระทาํความผิดเพื�อดาํเนินคดีตามกฎหมายโดยให้คาํนึงถึงความจาํเป็นของสถานการณ์ ความ
ร้ายแรงแห่งเหตุการณ์ และความเหมาะสมของวธีิการที�นาํมาใชด้ว้ย 

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายฉบบัดังกล่าวก็มิได้มีการดาํเนินการเพื�อนํามาใช้บงัคับ 
เป็นกฎหมายแต่อย่างใด และต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ไดมี้การเสนอร่างกฎหมายเกี�ยวกบัการชุมนุม
สาธารณะขึ( นอีกครั( ง โดยเป็นการเสนอของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลตํารวจเอก  
อิสระพนัธ์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ เป็นผูเ้สนอต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติเพื�อพิจารณา 
ตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั�วคราว) พุทธศกัราช 2549 ในชื�อของร่าง
พระราชบญัญติัการชุมนุมในที�สาธารณะ พ.ศ. .... เพื�อให้การชุมนุมในสถานที�สาธารณะเป็นไป 
ตามสิทธิขั(นพื(นฐานที�รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยรับรองไว ้แต่ในที�สุดผูเ้สนอก็ไดข้อถอน
ร่างกฎหมายฉบบันี(ออกไป โดยร่างกฎหมายดงักล่าวมีสาระสาํคญั ดงันี(  

1)  กาํหนดให้มีกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมในที�สาธารณะเรียกวา่ “พระราชบญัญติัการ
ชุมนุมในที�สาธารณะ พ.ศ. ....” 

2)  กาํหนดนิยามคาํวา่ “การชุมนุม” หมายความวา่ การที�หมู่ชนหรือกลุ่มคนมาอยูใ่นอาณา
บริเวณเดียวกัน โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อแสดงความคิดเห็นร่วมกันในลักษณะเป็นการเรียกร้อง  
การประทว้ง การสนับสนุน การให้กาํลงัใจ การคดัคา้น การต่อตา้น หรือในลกัษณะอื�นใด อนัอาจ 
จะส่งผลให้บุคคล คณะบุคคล องค์กร หน่วยงาน กระทาํการหรือละเวน้กระทาํการใดๆ คาํว่า  
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“ที�สาธารณะ” หมายความว่า สถานที�ที�รัฐจดัไวใ้ห้ประชาชนโดยทั�วไปใช้ประโยชน์ร่วมกนั รวมถึง
สถานที�ที�ประชาชนมีความชอบธรรมที�จะเข้าไปได้ คาํว่า “ผูจ้ ัดให้มีการชุมนุม” หมายความว่า  
ผูย้ื�นคาํขออนุญาตชุมนุม รวมถึงบุคคลที�ปราศรัย ผูใ้ห้คาํปรึกษา ช่วยเหลือ ชักชวน ยุยง หรือผูร่้วม 
เป็นตวัการหรือสนบัสนุน กาํหนดให้มีประธานกรรมการพิจารณาคาํขออนุญาตชุมนุมในที�สาธารณะ 
และคณะกรรมการพิจารณาคาํขออนุญาตชุมนุมในที�สาธารณะ (ร่างมาตรา 3) 

3)  กาํหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ แต่การ
ชุมนุมในที�สาธารณะจะตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผูอื้�น และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
(ร่างมาตรา 5) 

4)  กาํหนดให้การชุมนุมในที�สาธารณะในลกัษณะที�มีการใชช่้องทางเดินรถหรือพื(นผิว
การจราจร มีการใช้เครื�องขยายเสียง เครื�องฉายภาพนิ�ง ภายเคลื�อนไหว หรือเครื�องมือถ่ายทอด 
การชุมนุมใดๆ มีการใช้ยานพาหนะ หรือมีการเคลื�อนยา้ยสถานที�ชุมนุม นั(น จะกระทาํไดต่้อเมื�อ
ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคาํขออนุญาตชุมนุมในที�สาธารณะ (ร่างมาตรา 6) เวน้แต่
เป็นการชุมนุมที� มีกฎหมายอื�นบัญญัติให้กระทําได้ หรือการชุมนุมที�ทางราชการเป็นผู ้จ ัด  
(ร่างมาตรา 7) สําหรับการยื�นขออนุญาตชุมนุมในที�สาธารณะตามมาตรา 6 ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา 8) 

5)  กาํหนดใหมี้คณะกรรมการพิจารณาคาํขออนุญาตชุมนุมในที�สาธารณะในทุกจงัหวดั 
มีอาํนาจหนา้ที�พิจารณาคาํขออนุญาตชุมนุมที�อยูใ่นเขตพื(นที�รับผิดชอบ และการอนุญาตการชุมนุม
ในที�สาธารณะของคณะกรรมการจะมีผลเฉพาะภายในเขตจงัหวดันั(น และหากมีการขยายหรือ
เคลื�อนยา้ยการชุมนุมเขา้ไปในเขตจงัหวดัอื�นจะกระทาํไดต่้อเมื�อไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ
ของจงัหวดัอื�นก่อน โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที�สุด (ร่างมาตรา 9 ถึงร่าง
มาตรา 12)   

6)  กาํหนดให้การชุมนุมในที�สาธารณะซึ� งอยู่ในบังคับที�จะต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาคําขออนุญาตชุมนุมในที�สาธารณะ แต่มิได้ดําเนินการขออนุญาต  
ให้สันนิษฐานว่าบุคคลที�ปราศรัย รวมถึงผูใ้ห้คาํปรึกษา ช่วยเหลือ ชักชวน ยุยง หรือสนับสนุน  
เป็นผูจ้ดัใหมี้การชุมนุม (ร่างมาตรา 13) 

7)  กําหนดกรณีที�ต้องดําเนินการให้ยุติการชุมนุม โดยการชุมนุมในที�สาธารณะ 
ซึ� งอยู่ในบงัคบัตามมาตรา 6 ไม่ว่าจะเป็นกรณีที�ไดข้ออนุญาตหรือมิได้ขออนุญาต ถ้าการชุมนุม 
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�ไดรั้บอนุญาต หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผูอื้�นหรือสาธารณชน 
หรือมีเหตุอนัอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ให้ผูจ้ดัให้มีการชุมนุมหรือผูที้�สันนิษฐานว่า 
เป็นผู ้จ ัดให้มีการชุมนุมประกาศยุติการชุมนุมแล้วรีบแจ้งหัวหน้าสถานีตํารวจที� มีเขตพื(นที�
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รับผิดชอบสถานที�ชุมนุม และให้ผูจ้ดัให้มีการชุมนุมหรือผูที้�สันนิษฐานวา่เป็นผูจ้ดัให้มีการชุมนุม
ดงักล่าวให้ความร่วมมือกบัเจา้หน้าที�ผูรั้บผิดชอบทุกฝ่ายเพื�อยุติการชุมนุม และเมื�อหัวหน้าสถานี
ตาํรวจไดรั้บแจง้ใหรี้บรายงานประธานกรรมการพิจารณาสั�งการ (ร่างมาตรา 14)  

8)  กาํหนดให้ประธานกรรมการมีอาํนาจสั�งยุติการชุมนุมในที�สาธารณะในกรณีที�ไม่มี 
ผูจ้ดัให้มีการชุมนุมอยู่ดูแลการชุมนุม หรือกรณีที�การชุมนุมนั(นก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผูอื้�น
หรือสาธารณชน หรือมีเหตุอนัอาจก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือกรณีเป็นการชุมนุมที�ฝ่าฝืน
พระราชบญัญติันี(  โดยในการประกาศยติุการชุมนุมใหเ้จา้หนา้ที�ผูท้าํหนา้ที�รักษาความสงบเรียบร้อย
แจ้งด้วยวาจา หรือใช้เครื� องขยายเสียง หรือใช้การสื�อสารด้วยวิธีการอื�นใดให้ผูชุ้มนุมสามารถ
รับทราบได ้ณ บริเวณสถานที�ชุมนุม และเมื�อประธานกรรมการสั�งยุติการชุมนุมแลว้ให้ถือว่าเป็น
การชุมนุมที�ไม่ไดรั้บอนุญาต และผูฝ่้าฝืนตอ้งรับโทษตามที�กาํหนดไว ้(ร่างมาตรา 15) 

9)  กาํหนดใหป้ระธานกรรมการพิจารณาคาํขออนุญาตชุมนุมในที�สาธารณะมีอาํนาจสั�ง
ให้เจา้หน้าที�ผูท้าํหน้าที�รักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมสลายการชุมนุมได้ เมื�อได้มีการ
ประกาศใหย้ติุการชุมนุมแลว้ แต่ผูชุ้มนุมยงัคงฝ่าฝืน (ร่างมาตรา 16) 

10)  กาํหนดให้เจา้หนา้ที�หรือผูที้�ใช้อาํนาจในการสลายการชุมนุมไม่ตอ้งรับผิดทั(งทาง
แพ่งและทางอาญา เนื�องจากการปฏิบติัหน้าที�ในการสลายการชุมนุม หากเป็นการกระทาํที�สุจริต 
ไม่เกินกวา่เหตุหรือไม่เกินความจาํเป็น แต่ไม่ตดัสิทธิผูที้�ไดรั้บความเสียหายที�จะเรียกร้องค่าเสียหาย
จากทางราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที� (ร่างมาตรา 17) 

11)  กาํหนดบทลงโทษสําหรับผูที้�จดัให้มีการชุมนุมในที�สาธารณะที�กระทาํโดยฝ่าฝืน
พระราชบัญญติันี(  โดยในกรณีที�จดัให้มีการชุมนุมในที�สาธารณะโดยมิได้ดาํเนินการขออนุญาต 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ� งหมื�นบาท หรือทั(งจาํทั(งปรับ และหากการ
จดัให้มีการชุมนุมนั(นก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือมีเหตุอนัก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย 
ตอ้งระวางโทษหนักขึ(น (ร่างมาตรา 18) และในการจดัให้มีการชุมนุมในที�สาธารณะแมก้ารชุมนุม 
จะเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย แต่หากเป็นการชุมนุมที�ไม่ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ ตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื�นบาท หรือทั(งจาํทั(งปรับ และหากการจดัให้มีการ
ชุมนุมนั(นก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือมีเหตุอนัก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ตอ้งระวาง
โทษหนักขึ( น (ร่างมาตรา 19)  นอกจากนี(  หากการชุมนุมในที�สาธารณะไม่ว่าจะเป็นกรณีที�ได ้
ขออนุญาตหรือมิไดข้ออนุญาตก็ตาม ถา้ผูจ้ดัให้มีการชุมนุมไม่ควบคุมดูแลการชุมนุมให้อยู่ในความ
สงบ ปล่อยปละละเลยจนเป็นเหตุให้ผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมกระทาํความผิดทางแพ่งหรือทางอาญาตามที�
กฎหมายบัญญัติไว ้ผู ้จ ัดให้มีการชุมนุมต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 
หนึ�งหมื�นบาท หรือทั(งจาํทั(งปรับ (ร่างมาตรา 20) 
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นอกจากนี(  ในปี พ.ศ. 2551 ยงัปรากฏว่ามีการเสนอร่างพระราชบญัญติัจดัระเบียบ 
การชุมนุมในที�สาธารณะ พ.ศ. ... อีกครั( ง โดยนายจุมพฎ  บุญใหญ่ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
พรรคพลังประชาชน และคณะ แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวก็ยงัมิได้รับการตอบรับและดาํเนินการ 
เพื�อบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายแต่อยา่งใด 

ถึงแม้ว่าการเสนอร่างกฎหมายเกี�ยวกับการชุมนุมสาธารณะที�ผ่านมาจะมิได้มีการ
ดาํเนินการให้มีการบงัคบัใช้อย่างเป็นรูปธรรมก็ตาม แต่จากสาระสําคญัของร่างกฎหมายที�ผา่นมา
จะเห็นไดว้า่ ในร่างกฎหมายสองฉบบัหลงัจะให้อาํนาจในการสั�งการและการใช้ดุลพินิจของฝ่าย
ป ก ค รอง เ ป็ น อันม า ก  โดย เฉ พ า ะ ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย ใ นปี  พ . ศ .  2550 ที� มี ระ บ บ ก า รอนุ ญา ต 
โดยคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการจดัการชุมนุมในที�สาธารณะหรือการเคลื�อนที� เคลื�อนยา้ย
สถานที�ชุมนุม ซึ� งล้วนแต่ตอ้งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการทั(งสิ(น และถึงแมว้่าจะเป็นการใช้
เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบเรียบร้อยก็ไม่สามารถกระทาํได้ หากไม่ได้รับการอนุญาตจาก
คณะกรรมการ และผลของการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตของคณะกรรมการให้ถือเป็นที�สุด  
นอกจากนี(  ได้ให้อาํนาจฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสถานการณ์ว่าการชุมนุมนั( น 
อยู่ในข่ายที�จะก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง หรือเกิดความไม่สงบเรียบร้อยอย่างรุนแรง  
โดยสามารถใช้ดุลพินิจไดท้ั(งก่อนและขณะที�มีการชุมนุมสาธารณะ และเมื�อเจา้หน้าที�ที�มีอาํนาจ 
ไดใ้ช้ดุลพินิจแลว้ก็สามารถสั�งการเพื�อยุติการชุมนุมหรือให้เจา้หน้าที�สามารถสลายการชุมนุมได ้ 
ทาํให้ร่างกฎหมายดงักล่าวมีผลเป็นการจาํกดัการใช้สิทธิเสรีภาพเกินความจาํเป็น และเป็นการ
กระทบกระเทือนสาระสําคญัแห่งสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม อีกทั(งการกาํหนดให้ผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการตามมาตรา 8 ใหถื้อเป็นที�สุดนั(น ถือเป็นหลกัการที�ขดัแยง้กบัการใชสิ้ทธิเสรีภาพ
อยา่งสิ(นเชิง เพราะในกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะของรัฐเสรีประชาธิปไตยหลายประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นฝรั�งเศส หรือเยอรมัน ต่างให้สิทธิในการอุทธรณ์คัดค้านหรือโต้แย ้งในกรณีที� 
ไม่ เห็นด้วยกับผลการพิจารณาได้ มิ เช่นนั( นอาจส่งผลให้คณะกรรมการมีอํานาจดุลพินิจ 
ที�เกินสมควรในการที�จะจาํกดัสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน   

นอกจากนี(  ร่างกฎหมายดงักล่าวยงัไม่ได้กาํหนดถึงขอบเขตและวิธีการในการสลาย 
การชุมนุมของเจา้หนา้ที�ไวแ้ต่อยา่งใด เพียงแต่กาํหนดให้อาํนาจเจา้หนา้ที�ในการสลายการชุมนุมไว้
เท่านั(น จึงอาจทาํให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติัเมื�อมีการบงัคบัใช้กฎหมายว่าควรดาํเนินการเพียงใด
เพื�อมิให้เป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ� งในส่วนนี( หากพิจารณาเทียบเคียงจาก
ระบบกฎหมายเยอรมันจะพบว่า มีการกําหนดกรอบหรือแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับการสลาย 
การชุมนุมโดยใช้กาํลังและอาวุธของเจ้าหน้าที�ไว ้เนื�องจากการสลายการชุมนุมโดยใช้กําลัง 
และอาวุธนั(นถือเป็นการกระทาํที�กระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั(นพื(นฐานของพลเมืองอย่างรุนแรง  
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ดงันั(น รัฐบญัญติัว่าด้วยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ (VersG) จึงเป็นบทบญัญติั 
ที�สร้างความสมดุลระหว่างการรับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูเ้ขา้ร่วมชุมนุม คุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพของผูที้�อาจถูกกระทบจากการชุมนุม และป้องกนัอนัตรายที�อาจเกิดจากการชุมนุม
ต่อความมั�นคงและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ทั( งนี(  การห้ามหรือการสลายการชุมนุม 
ย่อมเป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย โดยในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที�ของรัฐเกี�ยวกบัการ 
ห้ามชุมนุมหรือการสลายการชุมนุมจะต้องคาํนึงถึงหลักกฎหมายทั�วไปในทางปกครอง เช่น  
หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศกัดิm ศรีความเป็นมนุษย์ การรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ 
ขั(นพื(นฐานของพลเมือง หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย และโดยเฉพาะหลกัความพอสมควรแก่เหตุ 
ซึ� งเป็นหลกักฎหมายที�กาํหนดกรอบในการใชดุ้ลพินิจของเจา้หนา้ที�อยา่งเป็นรูปธรรม โดยจะตอ้ง 
มีการบญัญติัเป็นกฎหมายอยา่งชดัเจนเพื�อให้เจา้หนา้ที�สามารถเลือกมาตรการที�ชอบดว้ยกฎหมาย
และดาํเนินการเท่าที�จาํเป็นโดยกระทบต่อผูที้�ตอ้งปฏิบติัตามและประโยชน์สาธารณะน้อยที�สุด  
นอกจากนี(  ยงัมีความจาํเป็นตอ้งกาํหนดการควบคุมตรวจสอบกระบวนการสลายการชุมนุมโดยการ
ใช้กาํลงัและอาวุธในชั(นเจา้หน้าที�ของรัฐและโดยศาลปกครอง รวมถึงการเยียวยาความเสียหาย 
อนัเนื�องมาจากการสลายการชุมนุมโดยใชก้าํลงัและอาวุธ โดยให้ศาลปกครองมีเขตอาํนาจในการ
ตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการสลายการชุมนุม เนื�องจากการสลายการชุมนุมเป็นการ
กระทาํของฝ่ายปกครองอนัมีพื(นฐานมาจากการใช้อาํนาจในทางปกครอง และในการยื�นคาํฟ้อง
ขอให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการสลายการชุมนุมอาจมีการร้องขอ 
ให้มีการชดใชค้่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนอนัเนื�องมาจากการกระทาํที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
อนัเป็นการกระทาํละเมิดของรัฐได ้

ในที� สุด เมื� อว ันที�  6 ตุลาคม 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบหลักการร่าง
พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ที�สํานักงานตาํรวจแห่งชาติเสนอ และให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการับไปตรวจพิจารณาเพื�อให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาอีกครั( งหนึ� ง โดยร่างพระราชบัญญติัดังกล่าวมีสาระสําคัญ 
สรุปไดด้งันี(   

1)  ร่างพระราชบัญญัตินี( ตราขึ( นตามมาตรา 63 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย เพื�อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วน
ร่วมในการปกครอง ตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม และเพื�อคุ้มครองไม่ให้เกิด 
การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื�น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศีลธรรม 
อนัดีของประชาชน  
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2)  รับรองว่าบุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และนิยาม  
“การชุมนุมสาธารณะ” ว่าหมายถึง การที�กลุ่มคนตั(งแต่สิบคนขึ(นไปมาชุมนุมร่วมกนัเพื�อใช้สิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

3)  กาํหนดวิธีการชุมนุมสาธารณะ โดยผูจ้ดัให้มีการชุมนุมสาธารณะ ซึ� งไดแ้ก่ ผูริ้เริ�ม 
ผูน้าํ ผูที้�เป็นแกนนาํในการชุมนุมสาธารณะ ผูด้าํเนินการนัดหมาย และผูก้ระทาํการในลกัษณะ
สมคบกนัเพื�อดาํเนินการจดัให้มีการชุมนุมสาธารณะ ตอ้งมีหนงัสือแจง้ให้เจา้พนักงานในทอ้งที� 
ที�จะจดัให้มีการชุมนุมสาธารณะ ซึ� งไดแ้ก่พนกังานฝ่ายปกครองหรือขา้ราชการตาํรวจชั(นสัญญาบตัร
ซึ� งรัฐมนตรีแต่งตั(งให้เป็นเจา้พนกังานตามพระราชบญัญติันี(  เพื�อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ห้าวนั  
ทั(งนี(  ผูจ้ดัให้มีการชุมนุมสาธารณะซึ� งไม่มีหนงัสือแจง้การชุมนุมสาธารณะให้เจา้พนกังานทราบ 
หรือมีหนงัสือแจง้นอ้ยกวา่ห้าวนั ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ�งพนับาท 
หรือทั(งจาํทั(งปรับ  

4)  กาํหนดรายละเอียดของหนงัสือแจง้การชุมนุมสาธารณะว่าตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
อย่างนอ้ย 5 รายการ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ในการชุมนุมสาธารณะ วิธีการชุมนุมสาธารณะ สถานที� 
วนั เวลาและระยะเวลาที�จะจดัให้มีการชุมนุมสาธารณะ จาํนวนผูเ้ข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะ
โดยประมาณ และชื�อและที�อยูข่องผูจ้ดัใหมี้การชุมนุมสาธารณะ 

5)  กาํหนดเงื�อนไขในการชุมนุมสาธารณะที�ผูจ้ดัให้มีการชุมนุมสาธารณะตอ้งปฏิบติัตาม
เพื�อคุ้มครองไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื�น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ  
และไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ดงัต่อไปนี( 

(1)  ไม่ชุมนุมใกล้พระบรมมหาราชวงั พระราชวงั วงัของพระรัชทายาทหรือของ
พระบรมวงศ์ตั(งแต่สมเด็จเจา้ฟ้าขึ(นไป พระราชนิเวศน์ พระตาํหนกั หรือในที�ซึ� งพระมหากษตัริย ์
พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศต์ั(งแต่สมเด็จเจา้ฟ้าขึ(นไป หรือผูส้ําเร็จราชการแทนพระองค ์
ประทบัหรือพาํนกัในระยะหา้ร้อยเมตร 

(2)  ไม่ชุมนุมใกล้โรงพยาบาล หรือโรงเรียนขณะเปิดทาํการในระยะสองร้อยเมตร  
หรือใกลส้ถานที�ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในลกัษณะเป็นการรบกวนการประกอบศาสนกิจตามปกติ 

(3)  ไม่ปิดลอ้มสถานที�ราชการ หรือสถานที�ทาํการของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
รวมทั(งสถานที�ที�ไดรั้บการคุม้ครองที�ประเทศไทยมีพนัธกรณีในการให้ความคุม้ครองตามกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ หรือสถานที�ที�มีการประชุมระหวา่งประเทศในระดบัรัฐมนตรีขึ(นไป 

(4)  ไม่นาํ ยนิยอม หรือปล่อยปละละเลยใหมี้การนาํอาวธุเขา้ไปในที�ชุมนุม 
(5)  ไม่กระทาํ หรือยินยอมให้มีการกระทาํใดๆ อนัเป็นการก่อให้เกิดความวุ่นวาย 

หรือความไม่สงบขึ(นในบา้นเมือง 
(6)  ไม่กระทาํหรือยินยอมให้มีการกระทาํใดๆ อนัเป็นการรบกวนหรือขดัขวาง

บุคคลอื�นในการใชที้�สาธารณะเกินสมควร 
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6)  การชุมนุมใดไม่เป็นไปตามเงื�อนไขในการชุมนุมสาธารณะดงักล่าว ผูจ้ดัให้มีการ
ชุมนุมสาธารณะตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื�นบาท หรือทั(งจาํทั(งปรับ 

7)  ในกรณีที�การชุมนุมใดไม่เป็นไปตามเงื�อนไขในการชุมนุมสาธารณะหรือน่าจะมีการ
กระทาํอนัเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผูชุ้มนุม บุคคลอื�น หรือของรัฐ  
ร่างพระราชบญัญติันี(กาํหนดขั(นตอนปฏิบติัในการเขา้แกไ้ขสถานการณ์การชุมนุมไวด้งันี( 

(1)  ให้เจา้พนักงานมีอาํนาจสั�งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมและออกไปจากสถานที�
ชุมนุมโดยเร็ว ถา้ผูจ้ดัให้มีการชุมนุมสาธารณะไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งเจา้พนกังานดงักล่าว ตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื�นบาท หรือทั(งจาํทั(งปรับ  

(2)  ถ้าผูชุ้มนุมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งให้เลิกการชุมนุม ให้เจ้าพนักงาน 
มีอาํนาจสั�งใชก้าํลงัเขา้แกไ้ขสถานการณ์การชุมนุมไดต้ามความจาํเป็นแก่พฤติการณ์ตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการที�รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

(3)  ในการเขา้แกไ้ขสถานการณ์การชุมนุมนี(  เจา้พนกังานอาจขอกาํลงัทหารหรือ
อาสาสมคัรเพื�อช่วยเหลือในการปฏิบติัหน้าที�ได ้โดยผูช่้วยเหลือดงักล่าวมีฐานะเป็นเจา้พนกังาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

8)  ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมสาธารณะโดยมีหรือพกพาอาวุธปืนหรือวตัถุระเบิดตอ้งระวางโทษ
เพิ�มเป็นสองเท่าของความผดิที�กฎหมายกาํหนดไว ้

ต่อมาวนัที�  4 พฤษภาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ 
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ที�สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้เสนอต่อสภา
ผูแ้ทนราษฎร โดยมีสาระสาํคญั ดงันี( 148 

1)  กาํหนดบทนิยามของคาํวา่ “การชุมนุมสาธารณะ” “ที�สาธารณะ” “ผูจ้ดัการชุมนุม” 
“ผูชุ้มนุม” และ “ผูรั้บแจง้” เป็นตน้ (ร่างมาตรา 5) 

2)  กาํหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี( และให้มีอาํนาจ 
ออกประกาศเพื�อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี(  (ร่างมาตรา 6) 

3)  กาํหนดให้การชุมนุมสาธารณะตอ้งเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธและตอ้ง 
ไม่กีดขวางทางเข้าออกสถานที�ที�ประทับของพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาท  
และสถานที�พาํนกัของผูส้ําเร็จราชการแทนพระองค์ รัฐสภา ทาํเนียบรัฐบาล ศาล และหน่วยงาน
ของรัฐ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งสาธารณะ โรงพยาบาล สถานศึกษา 

                                      

 
148   ภาคผนวก 5 ร่างพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ที�สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณาแลว้. 

DPU



 

 

158

และศาสนสถาน ตลอดจนสถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ และในกรณีเห็นสมควร 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นอาจจดัใหมี้สถานที�เพื�อใชส้าํหรับการชุมนุมสาธารณะได ้(ร่างมาตรา 8 
และร่างมาตรา 9) 

4)  กาํหนดมาตรการเพื�อประโยชน์ในการคุม้ครองความสะดวกของประชาชนที�จะใช ้
ที�สาธารณะและเพื�อคุม้ครองสิทธิหรือเสรีภาพของผูอื้�นตามกฎหมาย โดยกาํหนดให้ผูจ้ดัให้มีการ
ชุมนุมสาธารณะ ผูเ้ชิญชวน หรือผูน้ดัหมายให้ ผูอื้�นมาร่วมชุมนุม รวมทั(งผูข้ออนุญาตใช้สถานที� 
หรือเครื�องขยายเสียง หรือขอให้ทางราชการอาํนวยความสะดวกในการชุมนุมตอ้งมีหนงัสือแจง้ 
การชุมนุมต่อผูรั้บแจง้ก่อนเริ�มการชุมนุมไม่นอ้ยกวา่เจด็สิบสองชั�วโมง (ร่างมาตรา 10) 

5)  กาํหนดให้การชุมนุมที�ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสะดวกของประชาชนตอ้งแจง้
การชุมนุม ได้แก่ การชุมนุมสาธารณะที�ขดัขวางความสะดวกของประชาชนที�จะใช้หรือเขา้ออก 
ที�สาธารณะนั(นตามปกติ หรือขดัขวางการใหบ้ริการหรือใชบ้ริการท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีขนส่ง
สาธารณะ ระบบการขนส่งสาธารณะ หรือการสื�อสารสาธารณะอื�น หรือกีดขวางทางเข้าออก
สถานที�ประทบัของพระมหากษตัริย ์พระราชินี และพระรัชทายาท และสถานที�พาํนกัของผูส้ําเร็จ
ราชการแทนพระองค์ รัฐสภา ทาํเนียบรัฐบาล ศาล และหน่วยงานของรัฐ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ 
สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งสาธารณะ โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน ตลอดจน
สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ (ร่างมาตรา 12) 

6)  กาํหนดให้ผูรั้บแจ้งที�เห็นว่าการชุมนุมสาธารณะที�ได้รับแจ้งนั(นขดัต่อมาตรา 8  
ให้ยื�นคาํขอต่อศาลเพื�อมีคาํสั�งห้ามการชุมนุม และให้ศาลพิจารณาคาํขอเพื�อมีคาํสั�งห้ามการชุมนุม
เป็นการด่วน คาํสั�งของศาลดงักล่าวใหเ้ป็นที�สุด (ร่างมาตรา 13) 

7)  กําหนดให้ผู ้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะที�ไม่สามารถแจ้งการชุมนุม
สาธารณะได้ก่อนเริ�มการชุมนุมไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองชั�วโมง ให้ผูน้ั(นมีหนังสือแจง้การชุมนุม
พร้อมคาํขอผ่อนผนักําหนดเวลาดังกล่าวต่อผูบ้ญัชาการตาํรวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร  
หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัในจงัหวดัอื�น แลว้แต่กรณี ก่อนเริ�มการชุมนุม ในการนี(  ผูรั้บ คาํขอตอ้งมี
หนงัสือแจง้ผลการพิจารณาคาํขอผอ่นผนักาํหนดเวลา พร้อมดว้ยเหตุผลให้ผูย้ื�นคาํขอทราบภายใน
ยี�สิบสี�ชั�วโมงนับแต่เวลาที�ได้รับคาํขอ และในกรณีที�ผูย้ื�นคาํขอไม่พอใจผลการพิจารณา ให้ยื�น 
คาํร้องต่อศาลเพื�อพิจารณาภายในสามสิบวนันับแต่วนัที�ได้รับหนังสือแจง้ผลการพิจารณาคาํสั�ง 
ของศาลดงักล่าวใหเ้ป็นที�สุด (ร่างมาตรา 14) 

8)  กาํหนดให้การชุมนุมสาธารณะที�ศาลมีคาํสั�งห้ามการชุมนุม หรือที�จดัขึ(นหลงัจาก 
ที�ผูย้ื�นคาํขอได้รับหนังสือแจ้งว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที�จะผ่อนผนักาํหนดเวลา หรือที�จดัขึ( น
ระหวา่งรอคาํสั�งศาลดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการชุมนุมสาธารณะที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (ร่างมาตรา 15) 
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9)  กําหนดให้ “ผู ้จ ัดการชุมนุม” มีหน้าที�ต้องอยู่ร่วมการชุมนุมสาธารณะตลอด
ระยะเวลาการชุมนุม ตอ้งดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและปราศจาก
อาวธุ (ร่างมาตรา 16) 

10)  กาํหนดให้ “ผูชุ้มนุม” มีหน้าที�ตอ้งไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกของประชาชน 
ที�จะใช้ที�สาธารณะ ตอ้งเขา้ร่วมการชุมนุมโดยเปิดเผยตวั ไม่ปิดบงัหรืออาํพรางตนโดยจงใจมิให ้
มีการระบุตวับุคคลไดถู้กตอ้ง ตอ้งไม่นาํอาวุธเขา้ไปในที�ชุมนุมไม่วา่จะไดรั้บอนุญาตให้มีอาวุธนั(น
ติดตวัหรือไม่ ไม่บุกรุกหรือทาํใหเ้สียหายหรือทาํลายดว้ยประการใด ๆ ซึ� งทรัพยสิ์นของผูอื้�น ไม่ใช้
กาํลงัประทุษร้ายหรือขู่เขญ็วา่จะใชก้าํลงัประทุษร้ายผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมหรือผูอื้�น ฯลฯ (ร่างมาตรา 17) 

11)  ในกรณีที�ผูจ้ดัการชุมนุมมิได้แจง้ว่าจะมีการเดินขบวนหรือเคลื�อนยา้ย ผูชุ้มนุม 
จะเดินขบวนหรือเคลื�อนยา้ยการชุมนุมได้ต่อเมื�อได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานีตาํรวจ 
ซึ� งมีหนา้ที�รับผดิชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะนั(น และผูชุ้มนุมตอ้งเลิกการชุมนุมสาธารณะภายใน
ระยะเวลาที�ผูจ้ดัการชุมนุมไดแ้จง้ไวต่้อผูรั้บแจง้ (ร่างมาตรา 18 และร่างมาตรา 19) 

12)  ให้หัวหน้าสถานีตํารวจแห่งท้องที� ที� มีการชุมนุมสาธารณะและผู ้ซึ� งได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าสถานีตาํรวจเป็นเจา้พนักงานอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนและการ
ชุมนุมสาธารณะ และอาจแจง้พนักงานฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นแห่งทอ้งที� 
ที�มีการชุมนุมสาธารณะ หรือหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ของรัฐหรือเอกชนในทอ้งที�นั(นเพื�อทราบ
ดว้ยก็ได ้โดยกาํหนดใหเ้จา้พนกังานมีอาํนาจหนา้ที�ตามที�กาํหนด (ร่างมาตรา 20) 

13)  ใหส้าํนกังานตาํรวจแห่งชาติและหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ของรัฐจดัหรือประสาน
ใหมี้การประชาสัมพนัธ์เป็นระยะ ทั(งก่อนและระหวา่งการชุมนุมสาธารณะ เพื�อให้ประชาชนทราบ
ถึงสถานที�ที�ใช้ในการชุมนุมและช่วงเวลา ที�มีการชุมนุม ตลอดจนคาํแนะนําเกี�ยวกับเส้นทาง
การจราจรหรือระบบการขนส่งสาธารณะที�จะช่วยให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุม 
นอ้ยที�สุด (ร่างมาตรา 21) 

14)  ให้หัวหน้าสถานีตาํรวจแห่งทอ้งที�ที�มีการชุมนุมสาธารณะและผูซึ้� งไดรั้บมอบหมาย
จากหัวหน้าสถานีตาํรวจเป็นเจ้าพนักงานรับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะในกรณีที�ได้รับการ 
ร้องขอจากผูจ้ดัการชุมนุมใหเ้ขา้ไปรักษาความปลอดภยัหรืออาํนวยความสะดวกแก่ผูชุ้มนุมในสถานที�
ชุมนุมและในช่วงเวลาการชุมนุม และให้รายงานผูบ้ญัชาการตาํรวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร  
หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัในจงัหวดัอื�นเพื�อทราบดว้ย (ร่างมาตรา 22 และร่างมาตรา 23) 

15)  กาํหนดแนวทางการดาํเนินการกรณีมีการชุมนุมสาธารณะที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือ
ผูจ้ดัการชุมนุมหรือผูชุ้มนุมไม่ปฏิบติัหนา้ที�ตามที�กฎหมายบญัญติัไว ้(ร่างมาตรา 24 ถึงร่างมาตรา 27) 
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16)  กาํหนดใหก้ารใชดุ้ลพินิจของเจา้พนกังานดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบของศาล 
โดยหากผูชุ้มนุม ไม่เห็นดว้ยกบัคาํสั�งของเจา้พนกังานผูมี้หนา้ที�รับผดิชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
ให้ยื�นคาํร้องคดัค้านต่อศาลเพื�อพิจารณาภายในสามสิบวนันับแต่วนัมีคาํสั�ง คาํสั�งของศาลตาม
มาตรานี( ใหเ้ป็นที�สุด (ร่างมาตรา 28) 

17)  กําหนดบทกําหนดโทษสําหรับผู ้จ ัดการชุมนุมสาธารณะ ผู ้ชุมนุม ตลอดจน
ทรัพยสิ์นที�ใช้หรือมีไวเ้พื�อใช้และยึดได้ในการชุมนุมสาธารณะที�ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ริบเสีย
ทั(งสิ(น ไม่วา่จะมีผูถู้กลงโทษตามคาํพิพากษาหรือไม่ (ร่างมาตรา 30 ถึงร่างมาตรา 38) 

18)  กาํหนดบทเฉพาะกาลใหก้ารชุมนุมสาธารณะที�กระทบต่อความสะดวกของประชาชน
ที�จะใช้ที�สาธารณะที�จัดขึ( นก่อนวันที�พระราชบัญญัตินี( มีผลใช้บังคับให้ดําเนินการต่อไปได ้ 
โดยไม่ตอ้งแจง้การชุมนุมสาธารณะตามความในหมวด 2 แห่งพระราชบญัญติันี(  แต่การอื�นให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญติันี(  (ร่างมาตรา 39) 
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บทที�  4 

วเิคราะห์ความจาํเป็นในการมีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมในประเทศไทย 
 

4.1  ปัญหาที�เกดิขึ'นจากการใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ 
4.1.1  ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื�น 

ปรากฏการณ์ของการชุมนุมที�เกิดขึ� นในประเทศไทยตั�งแต่ ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา  
ในหลายเหตุการณ์ทาํใหก้ารใชสิ้ทธิเสรีภาพในการชุมนุมกลบัตอ้งกลายเป็นเรื�องของการกระทาํผิด
กฎหมาย และก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนโดยส่วนรวม เพราะการชุมนุมมีความ
เปลี�ยนแปลงไปจากการชุมนุมในสวนสาธารณะหรืออาณาบริเวณที�แน่นอน เป็นการเดินขบวน  
ไปตามถนนหนทางและสถานที�ต่างๆ ทั� งในวนัหยุดราชการและในวนัธรรมดาซึ� งก่อให้เกิด
ผลกระทบหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อการจราจร ผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์  
และสภาพแวดล้อมของสถานที�ที�มีการชุมนุม และในบางกรณีก็มีการปิดล้อมอาคารสาธารณะ 
หรือสถานที�ราชการ และทําลายทรัพย์สินของทางราชการ ตั� ง เครื� องกีดขวางการจราจร  
หรือแมก้ระทั�งเขา้ตรวจคน้ยานพาหนะของประชาชนที�ผา่นเขา้ออกสถานที�นั�น การกระทาํดงักล่าว
ไม่ถือเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที�เกินส่วนและมีผล
เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที�รัฐธรรมนูญได้บญัญติัรับรองไวเ้ช่นกนั สําหรับการใช้
มาตรการทางกฎหมายของภาครัฐกบักลุ่มผูชุ้มนุมนั�น ผลที�เกิดขึ�นก็คือ การใชค้วามรุนแรงและการ
ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที�ของรัฐกับกลุ่มผู ้ชุมนุม ทําให้เกิดความเสียหายทั� งชีวิต ร่างกาย  
และทรัพยสิ์น โดยฝ่ายเจา้หนา้ที�ของรัฐอา้งวา่มีหนา้ที�ตามกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของบา้นเมืองและพิทกัษ์รักษาความมั�นคงของชาติ ในขณะที�กลุ่มผูชุ้มนุมกล่าวอา้งสิทธิเสรีภาพ 
ในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ ทาํให้การกระทาํที� เกิดขึ� นไม่อาจชี� ขาดให้ปรากฏชัดด้วยกลไก 
ในกระบวนการยติุธรรม  

4.1.2  การบังคับใช้กฎหมายที�เกี�ยวข้องเพื�อควบคุมการชุมนุม 
สําหรับประเทศไทยมีเพียงการบญัญติัรับรองเสรีภาพในการชุมนุมไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

แต่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะเป็นการเฉพาะ  ดังนั� น เมื�อเกิด
สถานการณ์การชุมนุม ภาครัฐจึงอาศยับทบญัญติัแห่งกฎหมายที�ใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั อาทิเช่น 
ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติทางหลวง  
พ.ศ. 2535 พระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบญัญติั 
การรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 มาบงัคบัใช้เพื�อควบคุมการชุมนุมสาธารณะ
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ใหเ้ป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวธุ โดยมีเจตนารมณ์เพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
หรือรักษาความมั�นคงของประเทศ โดยมาตรการทางกฎหมายส่วนใหญ่มกัจะเป็นไปในลกัษณะ
ของการปราบปรามการชุมนุมหรือการเดินขบวนที�เกิดขึ�นแลว้ และจะบงัคบัโทษไดต่้อเมื�อมีการ
กระทาํที�เป็นความผิดตามกฎหมายนั�น จึงเป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมายที�รองรับผลแห่งการกระทาํ 
ที�เกิดขึ�นจากการใช้เสรีภาพในการชุมนุมหรือการเดินขบวนและต้องเป็นการกระทาํที�เป็นการ
ละเมิดต่อกฎหมายจนก่อให้เกิดความเสียหายและความวุน่วายในบา้นเมือง ซึ� งผลของการบงัคบัใช้
มาตรการทางกฎหมายในลกัษณะดงักล่าวมกัจะนาํไปสู่การสลายการชุมนุมโดยใช้กาํลงัและความ
รุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสียทั�งแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น ดงัที�เคยปรากฏเหตุการณ์การสลาย
การชุมนุมในอดีตที�ผ่านมา ในขณะที�รัฐยงัมีหนา้ที�ในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอื�น 
ที�มิไดเ้ขา้ร่วมชุมนุมมิใหต้อ้งไดรั้บผลกระทบจากการใชสิ้ทธิเสรีภาพในการชุมนุมที�เกินส่วนดว้ย  

1)  บทบัญญตัิแห่งกฎหมายที�บังคับใช้ในสถานการณ์ปกติ 

เนื�องจากประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะเป็นการเฉพาะ  
เมื�อมีการชุมนุมหรือเดินขบวนเกิดขึ�น รัฐจึงตอ้งอาศยับทบญัญติัแห่งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งที�ใชบ้งัคบั
อยู่ในปัจจุบนัมาพิจารณาปรับใช้เพื�อควบคุมสถานการณ์การชุมนุมเพื�อรักษาความสงบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง ซึ� งบทบญัญติับางประการของกฎหมายดงักล่าวเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ 
ในการชุมนุม โดยแยกพิจารณาได ้ดงันี�   

พระราชบัญญตัิควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง พ.ศ. 2493 
พระราชบญัญติันี� กาํหนดความหมายของ “โฆษณา” หมายความว่า การบอกกล่าว  

แจง้ความ ชี� แจง แนะนาํ หรือแสดงความคิดเห็น แก่ประชาชน149 โดยผูที้�จะทาํการโฆษณาโดยใช้
เครื�องขยายเสียงดว้ยกาํลงัไฟฟ้าจะตอ้งขอรับอนุญาตต่อพนกังานเจา้หนา้ที�ก่อน เมื�อไดรั้บอนุญาตแลว้
จึงทาํการโฆษณาได้ และพนักงานเจา้หน้าที�มีอาํนาจกาํหนดเงื�อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลา 
สถานที� และเครื� องอุปกรณ์ขยายเสียง และผูรั้บอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขที�ก ําหนดนั� น150  
และใบอนุญาตที�พนกังานเจา้หนา้ที�ไดอ้อกใหแ้ก่ผูท้าํการโฆษณาจะคุม้ครองถึงผูใ้ชเ้สียงและผูค้วบคุม
เครื� องขยายเสียงในการโฆษณา โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื� อนไขที�กําหนด 
ในใบอนุญาตด้วย151 และหากปรากฏว่าเสียงที�โฆษณานั�นก่อความรําคาญแก่ประชาชน พนักงาน
เจา้หนา้ที�หรือพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจชั�นผูใ้หญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มีอาํนาจสั�งผูใ้ช้เสียงหรือผูค้วบคุมเครื�องขยายเสียงให้ลดเสียงลงได้ และถ้าการโฆษณากระทาํผิด

                                      

 149  พระราชบญัญติัควบคุมการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสียง พ.ศ. 2493, มาตรา 3. 
 150  พระราชบญัญติัควบคุมการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสียง พ.ศ. 2493, มาตรา 4. 
 151  พระราชบญัญติัควบคุมการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสียง พ.ศ. 2493, มาตรา 5. 
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เงื�อนไขในใบอนุญาต หรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งของเจา้พนกังานที�กาํหนดไว ้ให้เจา้พนกังานมีอาํนาจ 
สั�งให้หยุดโฆษณาได้152  อย่างไรก็ตาม บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี� ไม่ใช้บงัคบัแก่การโฆษณา 
คําสอนในทางศาสนาของหน่วยราชการของรัฐ การหาเสียงเพื�อประโยชน์แก่การเลือกตั� ง
สมาชิกสภาผูแ้ทน สมาชิกสภาจงัหวดั หรือสมาชิกสภาเทศบาล ซึ� งโฆษณาเป็นภาษาไทย กิจการของ
สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาผูแ้ทน สมาชิกสภาจงัหวดั หรือสมาชิกสภาเทศบาล ซึ� งโฆษณาดว้ยตนเอง
เป็นภาษาไทย กิจการเกี�ยวกบัการมหรสพ เฉพาะในโรงมหรสพ และในระหว่างเวลาที�แสดงมหรสพ 
กิจการของนิติบุคคลที�มีวตัถุประสงค์เพื�อการอันเป็นสาธารณะกุศล ซึ� งนิติบุคคลนั� นโฆษณา 
เป็นภาษาไทย153 และหากผูใ้ดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตอ้งระวางโทษจาํคุกหรือปรับ หรือทั�งจาํทั�งปรับ 
และพนกังานเจา้หนา้ที�มีอาํนาจสั�งเพิกถอนใบอนุญาตได้154 

พระราชบัญญตัิจราจรทางบก พ.ศ.2522  
กาํหนดห้ามมิให้ผูใ้ดเดินแถว เดินเป็นขบวนแห่ หรือเดินเป็นขบวนใดๆ ในลกัษณะ 

ที�เป็นการกีดขวางการจราจร เวน้แต่เป็นแถวทหารหรือตาํรวจ ที�มีผูค้วบคุมตามระเบียบแบบแผน  
เป็นแถวหรือขบวนแห่หรือขบวนใดๆ ที� เจ้าพนักงานจราจรได้อนุญาตและปฏิบัติตามเงื�อนไข 
ที�เจ้าพนักงานจราจรกาํหนด155 และกาํหนดห้ามมิให้ผูใ้ดกระทาํด้วยประการใดๆ บนทางเทา้หรือ 
ทางใดๆ ซึ� งจัดไวส้ําหรับคนเดินเท้าในลักษณะที�เป็นการกีดขวางผูอื้�นโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
นอกจากนี�  ไดก้าํหนดห้ามมิให้ผูใ้ดวาง ตั�ง ยื�น หรือแขวนสิ�งใดสิ�งหนึ� งหรือกระทาํดว้ยประการใดๆ 
ในลักษณะที�เป็นการกีดขวางการจราจร เวน้แต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร  
แต่เจา้พนกังานจราจรจะอนุญาตไดต่้อเมื�อมีเหตุอนัจาํเป็นและเป็นการชั�วคราวเท่านั�น156 โดยผูที้�ฝ่าฝืน
นอกจากจะมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทแลว้ เจา้พนกังานจราจรยงัมีอาํนาจสั�งให้
ผูฝ่้าฝืนรื�อถอนหรือเคลื�อนยา้ยสิ�งกีดขวางดงักล่าวได ้ถา้ไม่ยอมรื�อถอนหรือเคลื�อนยา้ย ให้เจา้พนกังาน
จราจรมีอาํนาจรื�อถอนหรือเคลื�อนยา้ยได ้ซึ� งพระราชบญัญติัดงักล่าวไดก้าํหนดความหมายของ “ทาง” 
ให้หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจาํทาง ไหล่ทาง ทางเทา้ ทางขา้ม ทางร่วม 
ทางแยก ทางลาด ทางโคง้ สะพาน และลานที�ประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึง 
ทางส่วนบุคคลที�เจา้ของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือที�เจา้พนกังานจราจรได้ประกาศ 
ใหเ้ป็นทางตามพระราชบญัญติันี�ดว้ย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ157 

                                      

 152  พระราชบญัญติัควบคุมการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสียง พ.ศ. 2493, มาตรา 6. 
 153  พระราชบญัญติัควบคุมการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสียง พ.ศ. 2493, มาตรา 8. 
 154  พระราชบญัญติัควบคุมการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสียง พ.ศ. 2493, มาตรา 9. 
 155  พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522, มาตรา 108. 
 156  พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522, มาตรา 109. 
 157  พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522, มาตรา 4. 
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พระราชบัญญตัิทางหลวง พ.ศ. 2535  
กาํหนดห้ามมิให้ผูใ้ดติดตั�ง แขวน วางหรือกองสิ�งใดในเขตทางหลวงในลกัษณะ 

ที�เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอนัตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลกัษณะที�จะทาํให้เกิดความเสียหาย 
แก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง เวน้แต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผูอ้าํนวยการ 
ทางหลวงหรือผู ้ซึ� งได้รับมอบหมายจากผูอ้ ํานวยการทางหลวง ในการอนุญาตผู ้อาํนวยการ 
ทางหลวงหรือผูซึ้� งได้รับมอบหมายจากผูอ้าํนวยการทางหลวงจะกาํหนดเงื�อนไขอย่างใดก็ได ้ 
และหากได้มีการกระทําดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื�อนไขที�กําหนด  
ให้ผูอ้าํนวยการทางหลวงหรือผูซึ้� งได้รับมอบหมายจากผูอ้าํนวยการทางหลวงมีอาํนาจสั�งให้
ผู ้กระทําการดังกล่าวรื� อถอน ทําลาย หรือขนย้ายสิ� งที� ติดตั� ง แขวน วางหรือกองอยู่ภายใน
กําหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ผู ้อ ํานวยการทางหลวงหรือผู ้ซึ� งได้รับมอบหมาย 
จากผูอ้าํนวยการทางหลวงมีอาํนาจรื� อถอน ทาํลาย หรือขนยา้ยสิ�งที�ติดตั�ง แขวน วางหรือกองอยู ่
โดยผู ้นั� นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู ้เสียค่าใช้จ่ายในการนั� น158  นอกจากนี�   
ไดก้าํหนดห้ามมิให้ผูใ้ดกระทาํการปิดกั�นทางหลวง หรือวางวตัถุที�แหลมหรือมีคม หรือนาํสิ�งใด 
มาขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระทาํด้วยประการใดๆ บนทางหลวงในลักษณะที�อาจเกิด
อนัตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล159 โดยกาํหนดบทลงโทษสําหรับผูฝ่้าฝืนให้ตอ้ง
ระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื�นบาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ160 ซึ� งพระราชบญัญติั
ดังกล่าวได้กําหนดความหมายของ “ทางหลวง” ให้หมายความว่า ทางหรือถนนซึ� งจัดไว ้
เพื�อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกไม่ว่าในระดบัพื�นดิน ใตห้รือเหนือพื�นดิน หรือใต ้
หรือเหนืออสังหาริมทรัพยอ์ย่างอื�น นอกจากทางรถไฟและหมายความรวมถึงที�ดิน พืช พนัธ์ุไม ้
ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายนํ�า อุโมงค ์ร่องนํ� า กาํแพงกนัดิน เขื�อน รั� ว หลกัสํารวจ หลกัเขต 
หลกัระยะป้ายจราจร เครื�องหมายจราจร เครื�องหมายสัญญาณ เครื�องสัญญาณไฟฟ้า เครื�องแสดง
สัญญาณที�จอดรถ ที�พกัคนโดยสาร ที�พกัริมทาง เรือหรือพาหนะสําหรับขนส่งขา้มฟาก ท่าเรือ
สําหรับขึ�นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ�งอื�นอนัเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที�มีอยู่หรือที�ไดจ้ดัไว ้
ในเขตทางหลวงเพื�อประโยชน์แก่งานทาง หรือผูใ้ชท้างหลวงนั�นดว้ย161 

 

                                      

 158  พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535, มาตรา 38. 
 159  พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535, มาตรา 39. 
 160  พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535, มาตรา 72. 
 161  พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535, มาตรา 4. 
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พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. 2535 

เป็นกฎหมายที�มีบทบญัญติัเกี�ยวกบัการดาํเนินงานดา้นการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองโดยกาํหนดให้มีการรักษาความสะอาดในที�สาธารณะ 
และสถานสาธารณะ การดูแลรักษาสนามหญา้และตน้ไมใ้นถนนและสถานสาธารณะ การห้ามทิ�ง
สิ�งปฏิกูลมูลฝอยในที�สาธารณะและสถานสาธารณะ รวมทั�งการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ทั�งนี�  ไดมี้การกาํหนดความหมายของ ถนน ที�สาธารณะ สถานสาธารณะ และทางนํ� า ฯลฯ และห้าม
มิใหมี้การกระทาํการอยา่งใดที�จะใหบ้า้นเมืองไม่สะอาดหรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การห้าม
ตั�ง วาง หรือกองวตัถุใดๆ บนถนน ห้ามติดตั�ง ตาก วาง หรือแขวนสิ�งใดๆ ในที�สาธารณะ ห้ามเท 
หรือทิ�งสิ� งปฏิกูล มูลฝอย นํ� าโสโครกหรือสิ� งอื�นใดลงบนถนนหรือในทางนํ� า ห้ามอาบนํ� าหรือ 
ซักล้างสิ� งใดๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึ� งมิได้จดัไวเ้พื�อการนั�น หรือในบริเวณทางนํ� า 
ที� มีการประกาศห้าม และการโฆษณาด้วยการปิด ทิ�ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว 
ในที�สาธารณะนั� น จะกระทําได้ต่อเมื�อได้รับหนังสืออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที� เท่านั� น  
และจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์หรือเงื�อนไขที�กาํหนดในหนังสืออนุญาตนั�นด้วย162 โดยมีการ
กาํหนดโทษปรับสาํหรับผูก้ระทาํการฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าวดว้ย 

ประมวลกฎหมายอาญา 

การใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมบางกรณีอาจมีลกัษณะของการกระทาํที�เกี�ยวขอ้งกบั
การกระทาํที�เป็นความผดิตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายอาญาได ้เช่น 

(1)  ลกัษณะความผิดเกี�ยวกบัความมั�นคงแห่งราชอาณาจกัร หมวด 2 ความผิดต่อความ
มั�นคงของรัฐภายในราชอาณาจกัร  

ก.  มาตรา 113 กําหนดให้การใช้กําลังประทุษร้าย หรือขู่ เข็ญว่าจะใช้กําลัง
ประทุษร้าย เพื�อลม้ลา้งหรือเปลี�ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ลม้ล้างอาํนาจนิติบญัญติั อาํนาจบริหาร หรือ
อาํนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือให้ใช้อาํนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือแบ่งแยกราชอาณาจกัร 
หรือยึดอาํนาจปกครองในส่วนหนึ� งส่วนใดแห่งราชอาณาจกัร เป็นการกระทาํความผิดฐานเป็นกบฎ 
ตอ้งระวางโทษประหารชีวติ หรือจาํคุกตลอดชีวติ  

ข.  มาตรา 116 กาํหนดให้การกระทาํให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนงัสือ
หรือวิธีอื�นใดอนัมิใช่เป็นการกระทาํภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื�อแสดงความ
คิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื�อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กาํลงั

                                      

 162  พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535. 
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ข่มขืนใจหรือใช้กาํลังประทุษร้าย เพื�อให้เกิดความปั�นป่วนหรือกระด้างกระเดื�องในหมู่ประชาชน 
ถึงขนาดที�จะก่อความไม่สงบขึ�นในราชอาณาจกัร หรือเพื�อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน 
เป็นการกระทาํที�ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินเจด็ปี  

ค.  มาตรา 117 กาํหนดให้ผูที้�ยุยงหรือจดัให้เกิดการร่วมกนัหยุดงาน การร่วมกนั
ปิดงานงดจ้าง หรือการร่วมกันไม่ยอมค้าขาย หรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใดๆ เพื�อให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพื�อบงัคบัรัฐบาล หรือเพื�อข่มขู่ประชาชน ต้องระวางโทษจาํคุก 
ไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ�งหมื�นสี�พนับาทหรือทั�งจาํทั�งปรับ และหากผูใ้ดทราบความมุ่งหมาย
ดงักล่าวและเขา้มีส่วนหรือเขา้ช่วยในการร่วมกนัหยุดงาน การร่วมกนัปิดงานงดจา้งหรือการร่วมกนั
ไม่ยอมคา้ขายหรือติดต่อทางธุรกิจกบับุคคลใดๆ นั�น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ 
ไม่เกินหกพนับาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ  นอกจากนี�  หากผูใ้ดทราบความมุ่งหมายดงักล่าว และใช้กาํลงั
ประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กาํลงัประทุษร้าย หรือทาํให้หวาดกลวัดว้ยประการใดๆ เพื�อให้บุคคลเขา้มี
ส่วนหรือเขา้ช่วยในการร่วมกนัหยุดงาน การร่วมกนัปิดงานงดจา้งหรือการร่วมกนัไม่ยอมคา้ขายหรือ
ติดต่อทางธุรกิจกบับุคคลใดๆ นั�น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ� งหมื�นบาท 
หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

(2)  ลกัษณะความผดิเกี�ยวกบัการก่อการร้าย 
ก.  มาตรา 135/1  ผูใ้ดกระทาํการอนัเป็นความผิดอาญาโดยใช้กาํลงัประทุษร้าย 

หรือกระทาํการใดอนัก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต หรืออนัตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือเสรีภาพ 
ของบุคคลใดๆ กระทาํการใดอนัก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่งสาธารณะ 
ระบบโทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื�นฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะ กระทาํการใดอนัก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของรัฐหนึ�งรัฐใด หรือของบุคคลใด หรือต่อสิ�งแวดลอ้ม อนัก่อให้เกิดหรือ
น่าจะก่อใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอยา่งสําคญั ถา้การกระทาํนั�นไดก้ระทาํโดยมีความมุ่งหมาย
เพื�อขู่เข็ญหรือบงัคบัรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทาํหรือ 
ไม่กระทาํการใดอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเพื�อสร้างความปั�นป่วนโดยให้เกิด
ความหวาดกลวัในหมู่ประชาชน ผูน้ั�นกระทาํความผิดฐานก่อการร้าย ตอ้งระวางโทษประหารชีวิต 
จาํคุกตลอดชีวิต หรือจาํคุกตั� งแต่สามปีถึงยี�สิบปี และปรับตั� งแต่หกหมื�นบาทถึงหนึ� งล้านบาท  
การกระทาํในการเดินขบวน ชุมนุม ประทว้ง โตแ้ยง้ หรือเคลื�อนไหวเพื�อเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือ 
หรือให้ไดรั้บความเป็นธรรมอนัเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นการกระทาํความผิดฐาน 
ก่อการร้าย 
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ข.  มาตรา 135/2  ผูใ้ดขู่เข็ญว่าจะกระทาํการก่อการร้าย โดยมีพฤติการณ์อนัควร
เชื�อได้ว่าบุคคลนั�นจะกระทาํการตามที�ขู่เข็ญจริง หรือสะสมกาํลงัพลหรืออาวุธ จดัหาหรือรวบรวม
ทรัพยสิ์น ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื�นใด หรือสมคบกนั เพื�อก่อการร้าย หรือ
กระทาํความผิดใดๆ อนัเป็นส่วนของแผนการเพื�อก่อการร้าย หรือยุยงประชาชนให้เขา้มีส่วนในการ 
ก่อการร้าย หรือรู้วา่มีผูจ้ะก่อการร้ายแลว้กระทาํการใดอนัเป็นการช่วยปกปิดไว ้ผูน้ั�นตอ้งระวางโทษ
จาํคุกตั�งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั�งแต่สี�หมื�นบาทถึงสองแสนบาท 

ค.  มาตรา 135/3  ผูส้นบัสนุนในการกระทาํความผิดตามมาตรา 135/1 หรือมาตรา 
135/2 ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัตวัการในความผดินั�นๆ 

ง.  มาตรา 135/4  ผูใ้ดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ� งมีมติของหรือประกาศภายใต้
คณะมนตรีความมั�นคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นคณะบุคคลที�มีการกระทาํอันเป็นการ 
ก่อการร้ายและรัฐบาลไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าวด้วยแล้ว ผู ้นั� น 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินเจด็ปีและปรับไม่เกินหนึ�งแสนสี�หมื�นบาท 

(3)  ลกัษณะความผดิเกี�ยวกบัการปกครอง หมวด 1 ความผดิต่อเจา้พนกังาน 
มาตรา 136  ความผิดฐานดูหมิ�นเจา้พนกังานซึ� งกระทาํการตามหนา้ที� หรือเพราะ

ได้กระทาํการตามหน้าที� ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ� งปี หรือปรับไม่เกินสองพนับาท 
หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

(4)  ลกัษณะความผดิเกี�ยวกบัความสงบสุขของประชาชน  
มาตรา 215  กาํหนดให้ผูที้�ม ั�วสุมกนัตั�งแต่สิบคนขึ�นไป ใช้กาํลงัประทุษร้าย  

ขู่เข็ญว่าจะใช้กาํลงัประทุษร้าย หรือกระทาํการอย่างหนึ� งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ�นในบา้นเมือง  
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ� งพนับาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ ถ้าผูก้ระทาํ
ความผิดคนหนึ�งคนใดมีอาวุธ บรรดาผูที้�กระทาํความผิด ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี�พนับาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ และถ้าผูก้ระทาํความผิดเป็นหัวหน้า หรือเป็นผูมี้หน้าที�สั�งการ 
ในการกระทาํความผิดนั�น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ�งหมื�นบาทหรือทั�งจาํ
ทั�งปรับ และหากเจ้าพนักงานสั�งผูที้�ม ั�วสุมเพื�อกระทาํความผิดดังกล่าว ให้เลิกไป และผูใ้ดไม่เลิก  
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพนับาท หรือทั�งจาํทั�งปรับตามมาตรา 216 

(5)  ลกัษณะความผดิเกี�ยวกบัการก่อใหเ้กิดภยนัตรายต่อประชาชน  
มาตรา 231  กาํหนดให้การกระทาํดว้ยประการใดๆ ให้ประภาคาร ทุ่น สัญญาณ 

หรือสิ� งอื�นใด ซึ� งจัดไว้เป็นสัญญาณเพื�อความปลอดภัยในการจราจรทางบก การเดินเรือหรือ 
การเดินอากาศ อยู่ในลกัษณะอนัน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอนัตรายแก่การจราจรทางบก การเดินเรือหรือ 
การเดินอากาศ ผูก้ระทาํต้องระวางโทษจาํคุกตั�งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั�งแต่หนึ� งพนับาท 
ถึงหนึ�งหมื�นสี�พนับาท 
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(6)  ลกัษณะความผดิเกี�ยวกบัเสรีภาพและชื�อเสียง หมวด 3 ความผดิฐานหมิ�นประมาท 
ก.  มาตรา 326  ผูใ้ดใส่ความผูอื้�นต่อบุคคลที�สาม โดยประการที�น่าจะทาํให้

ผูอื้�นนั�นเสียชื�อเสียง ถูกดูหมิ�น หรือถูกเกลียดชงั ผูน้ั�นกระทาํความผิดฐานหมิ�นประมาท ตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื�นบาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

ข.  มาตรา 328  ถ้าความผิดฐานหมิ�นประมาทได้กระทาํโดยการโฆษณาด้วย
เอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตวัอกัษรที�ทาํให้ปรากฏไม่วา่ดว้ยวิธีใดๆ แผน่เสียง 
หรือสิ�งบนัทึกเสียง บนัทึกภาพ หรือบนัทึกอกัษร กระทาํโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ 
หรือโดยกระทาํการป่าวประกาศด้วยวิธีอื�น ผูก้ระทาํต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี และปรับ 
ไม่เกินสองแสนบาท 

2)  บทบัญญตัิแห่งกฎหมายที�บังคับใช้ในสถานการณ์พเิศษ 
นอกจากการพิจารณาบงัคบัใช้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการชุมนุมหลายฉบบัที�กล่าวมา

ขา้งต้นเพื�อควบคุมสถานการณ์การชุมนุมให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้ว ปรากฏว่าจากเหตุการณ์
ชุมนุมที�เกิดขึ�นในปัจจุบนั ภาครัฐไดน้าํกฎหมายเกี�ยวกบัการรักษาความมั�นคงปลอดภยัของบา้นเมือง
ที�ใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัมาใชเ้ป็นเครื�องมือเพื�อควบคุมสถานการณ์การชุมนุมที�เกิดขึ�นดว้ย163 ไดแ้ก่ 

พระราชบัญญตัิกฎอยัการศึก พุทธศักราช 2457 
ในกรณีที�มีเหตุอนัจาํเป็นเพื�อรักษาความเรียบร้อยปราศจากภยัซึ� งจะมาจากภายนอก

หรือภายในราชอาณาจกัรแลว้ จะไดมี้ประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้กฎอยัการศึกบงัคบัในส่วน
หนึ� งส่วนใดของราชอาณาจกัรหรือตลอดทั�วราชอาณาจกัร  นอกจากนี�  ผูบ้งัคบับญัชาทหารในที�ที�มี
สงครามหรือจลาจลเกิดขึ�นมีอาํนาจประกาศใชก้ฎอยัการศึก เฉพาะในเขตอาํนาจหนา้ที�ของกองทหาร
นั� นได้ แต่จะต้องรายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วที� สุด เมื�อมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้ว  
บรรดาขอ้ความในพระราชบญัญติัหรือบทกฎหมายใดๆ ซึ� งขดักบัความของกฎอยัการศึกตอ้งระงบั
และใช้บทบญัญติัของกฎอยัการศึกที�ให้ใชบ้งัคบันั�นแทน164 และการที�จะเลิกใช้กฎอยัการศึกแห่งใด 
จะเป็นไปไดต่้อเมื�อมีประกาศกระแสพระบรมราชโองการเสมอ โดยในเขตที�ประกาศใชก้ฎอยัการศึก 
เจ้าหน้าที� ฝ่ายทหารมีอํานาจเหนือเจ้าหน้าที� ฝ่ายพลเรือนในส่วนที� เกี�ยวกับการยุทธ การระงับ
ปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และเจา้หนา้ที�ฝ่ายพลเรือนตอ้งปฏิบติัตามความตอ้งการ

                                      

 163 บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจยั เรื�อง “กฎหมายเกี�ยวกบัการรักษา
ความมั�นคงปลอดภยัของบา้นเมืองกบัการจาํกดัเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย” 
โดยนางสาวอิรสา วงศน์าค และนางสาวพงษพิ์ลยั วรรณราช ไดรั้บทุนสนบัสนุนโดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 164  พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พทุธศกัราช 2457, มาตรา 2. 
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ของเจ้าหน้าที�ฝ่ายทหาร165 โดยเจ้าหน้าที�ฝ่ายทหารมีอาํนาจเต็มที�ในการตรวจค้น เกณฑ์ ห้าม ยึด  
เข้าอาศยั ทาํลายหรือเปลี�ยนแปลงสถานที� และขับไล่166 โดยศาลพลเรือนยงัคงมีอาํนาจพิจารณา
พิพากษาคดีได้อย่างปกติ เวน้แต่คดีที�อยู่ในอาํนาจของศาลอาญาศึก และผูมี้อาํนาจประกาศใช ้
กฎอยัการศึกมีอาํนาจประกาศให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ� งการกระทาํผิดเกิดขึ�นในเขต 
ที�ประกาศใชก้ฎอยัการศึก และในระหว่างที�ใชก้ฎอยัการศึก167 โดยมีการกาํหนดความผิดไวต้ามบญัชี
ต่อทา้ยพระราชบญัญติันี�  สําหรับความเสียหายซึ� งอาจเกิดขึ�นจากการใชอ้าํนาจของเจา้หนา้ที�ฝ่ายทหาร
ตามกฎอยัการศึกนั� น บุคคลหรือบริษัทใดๆ จะร้องขอค่าเสียหายหรือค่าปรับอย่างหนึ� งอย่างใด 
แก่เจา้หนา้ที�ฝ่ายทหารไม่ไดเ้ลย168 

พระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
เนื�องจากพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2495 

ซึ� งใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ที�มีผลกระทบต่อความมั�นคงของรัฐ 
ที�มีหลากหลายรูปแบบใหย้ติุลงไดโ้ดยเร็ว และไม่อาจนาํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาที�เกิดจากภยัพิบติั
สาธารณะและการฟื� นฟูสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนที�ไดรั้บความเสียหาย ประกอบกบัปัญหา
เกี�ยวกับความมั�นคงของรัฐมีความร้ายแรงมากยิ�งขึ� นจนอาจกระทบต่อเอกราชและบูรณภาพ 
แห่งอาณาเขต และก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศ และทาํให้ประชาชนไดรั้บอนัตราย
หรือเดือดร้อนจนไม่อาจใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ซึ� งไม่อาจแก้ไขปัญหาด้วยการบริหารราชการ 
ในรูปแบบปกติได้ และถือเป็นกรณีฉุกเฉินที� มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี�ยงได ้ 
เพื�อประโยชน์ในอนัที�จะรักษาความปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ และป้องปัด 
ภยัพิบติัสาธารณะ จึงไดมี้การยกเลิกกฎหมายดงักล่าว และตราพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ขึ�น เพื�อกาํหนดมาตรการในการบริหารราชการสําหรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินไวเ้ป็นพิเศษ เพื�อให้รัฐสามารถรักษาความมั�นคงของรัฐ ความปลอดภัย  
และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั� งปวงให้กลับสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว  ทั� งนี�   
ได้มีการกาํหนดนิยามความหมายของสถานการณ์ฉุกเฉินไว้169 โดยเมื�อปรากฏว่ามีสถานการณ์
ฉุกเฉินเกิดขึ�น และนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใช้กาํลงัเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ เจา้หนา้ที�
ฝ่ายพลเรือนหรือเจ้าหน้าที�ฝ่ายทหารร่วมกันป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยบัย ั�ง ฟื� นฟูหรือ

                                      

 165  พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พทุธศกัราช 2457, มาตรา 6. 
 166  พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พทุธศกัราช 2457, มาตรา 8 และมาตรา 9 ถึงมาตรา 15 ทว.ิ 
 167  พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พทุธศกัราช 2457, มาตรา 7. 
 168  พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พทุธศกัราช 2457, มาตรา 16. 
 169  พระราชกาํหนดวา่ดว้ยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 4. 
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ช่วยเหลือประชาชน ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอาํนาจประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินเพื�อบงัคบัใช้ทั�วราชอาณาจกัรหรือในบางเขตบางทอ้งที�ได้ตามความจาํเป็น 
แห่งสถานการณ์ ในกรณีที�ไม่อาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้ทัน นายกรัฐมนตรี 
อาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปก่อน แลว้ดาํเนินการให้ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ภายในสามวนั หากมิได้ดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในเวลาที�ก ําหนด  
หรือคณะรัฐมนตรีไม่ใหค้วามเห็นชอบ ใหก้ารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดงักล่าวเป็นอนัสิ�นสุดลง 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที�ไดป้ระกาศแลว้ให้ใชบ้งัคบัตลอดระยะเวลาที�นายกรัฐมนตรีกาํหนด 
แต่ต้องไม่เกินสามเดือนนับแต่วนัประกาศ และในกรณีที�มีความจําเป็นต้องขยายระยะเวลา  
ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอาํนาจประกาศขยายระยะเวลาการใช้
บงัคบัออกไปอีกเป็นคราวๆ คราวละไม่เกินสามเดือน เมื�อสถานการณ์ฉุกเฉินสิ�นสุดลง หรือเมื�อ
คณะรัฐมนตรีไม่ให้ความเห็นชอบหรือเมื�อสิ�นสุดระยะเวลาตามที�ก ําหนดให้นายกรัฐมนตรี 
ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั�น170  

สําหรับกรณีที� มีความจาํเป็นเพื�อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว  
หรือป้องกนัมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ�น นายกรัฐมนตรีมีอาํนาจออกขอ้กาํหนดห้ามมิให้
บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที�ก ําหนด เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจา้หน้าที� ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั�วสุมกนั ณ ที�ใดๆ หรือกระทาํการใดอนัเป็นการยุยงให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อย ห้ามการเสนอข่าว การจาํหน่าย หรือทาํให้แพร่หลายซึ� งหนังสือ สิ� งพิมพ ์
หรือสื� ออื�นใดที�มีข้อความอันอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือน 
ขอ้มูลข่าวสารทาํให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั�นคงของรัฐ  
หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ทั�งในเขตพื�นที�ที�ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือทั�วราชอาณาจกัร ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกาํหนด
เงื�อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ ห้ามการใช้อาคาร หรือเขา้ไป หรืออยู่ใน
สถานที�ใดๆ หรือให้อพยพประชาชนออกจากพื�นที�ที�กาํหนดเพื�อความปลอดภยัของประชาชน
ดงักล่าว หรือหา้มผูใ้ดเขา้ไปในพื�นที�ที�กาํหนด โดยจะกาํหนดเงื�อนเวลาในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
หรือเงื�อนไขในการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ที� หรือมอบหมายให้พนกังานเจา้หนา้ที�กาํหนด
พื�นที�และรายละเอียดอื�นเพิ�มเติม เพื�อมิให้มีการปฏิบติัที�ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
เกินสมควรแก่เหตุก็ได้171 และนายกรัฐมนตรีอาจมอบอาํนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที�ผูซึ้� งได้รับ 
การแต่งตั�งเป็นหวัหน้าผูรั้บผิดชอบตามมาตรา 7 วรรคสี�  เป็นผูใ้ช้อาํนาจออกขอ้กาํหนดตามมาตรา 9 

                                      

 170  พระราชกาํหนดวา่ดว้ยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 5. 
 171  พระราชกาํหนดวา่ดว้ยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 9. 
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แทนก็ได ้และการฝ่าฝืนขอ้กาํหนด ประกาศ หรือคาํสั�งที�ออกตามพระราชกาํหนดนี�ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี�หมื�นบาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ172 โดยพนกังานเจา้หน้าที�และ 
ผูมี้อาํนาจหน้าที�เช่นเดียวกบัพนักงานเจา้หน้าที�ตามพระราชกาํหนดนี� ไม่ต้องรับผิดทั�งทางแพ่ง  
ทางอาญา หรือทางวินยั เนื�องจากการปฏิบติัหนา้ที�ในการระงบัหรือป้องกนัการกระทาํผิดกฎหมาย 
หากเป็นการกระทาํที�สุจริต ไม่เลือกปฏิบติั และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจาํเป็น  
แต่ไม่ตดัสิทธิผูไ้ด้รับความเสียหายที�จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที�173  

พระราชบัญญตัิการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551  
เนื�องจากปัญหาเกี�ยวกบัความมั�นคงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที�มีหลากหลาย มีความ

รุนแรง รวดเร็ว สามารถขยายตวัจนส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง และมีความสลบัซบัซ้อน ก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศ และเป็นภยนัตรายต่อความสงบสุขของประชาชน จึงมีการตรา
พระราชบัญญติัการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เพื�อกาํหนดให้มีหน่วย
ปฏิบติังานหลกัเพื�อรับผดิชอบดาํเนินการรักษาความมั�นคงในราชอาณาจกัร ตลอดจนบูรณาการและ
ประสานการปฏิบติัร่วมกบัทุกส่วนราชการ ส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนั
และรักษาความมั�นคง รวมทั�งเสริมสร้างความเขม้แข็งในทอ้งถิ�นของตน เพื�อป้องกนัภยนัตราย 
ที�เกิดขึ�นตั�งแต่ในยามปกติ และในยามที�เกิดสถานการณ์อนัเป็นภยัต่อความมั�นคงในพื�นที�ใดพื�นที�
หนึ� ง และกาํหนดให้มีมาตรการและกลไกควบคุมการใช้อาํนาจเป็นการเฉพาะตามระดับความ
รุนแรงของสถานการณ์ เพื�อให้สามารถแกไ้ขสถานการณ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 
โดยมีการจดัตั�งกองอาํนวยการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร เรียกโดยย่อว่า “กอ.รมน.” ขึ�น
ในสํานักนายกรัฐมนตรี174 มีอาํนาจหน้าที�และรับผิดชอบเกี�ยวกับการรักษาความมั�นคงภายใน
ราชอาณาจกัร อยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาขึ�นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีอาํนาจหนา้ที�ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที�อาจก่อให้เ กิดภัยคุกคามด้านความมั�นคงภายใน
ราชอาณาจกัรและรายงานคณะรัฐมนตรี เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบติังานและดาํเนินการ 
ต่อคณะรัฐมนตรี175 ในกรณีที�ปรากฏเหตุการณ์อนักระทบต่อความมั�นคงภายในราชอาณาจกัรแต่ยงั
ไม่มีความจําเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเหตุการณ์นั�นมีแนวโน้มที�จะมีอยู่ต่อไปเป็นเวลานานทั�งอยู่ในอาํนาจ

                                      

 172  พระราชกาํหนดวา่ดว้ยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 18. 
 173  พระราชกาํหนดวา่ดว้ยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, มาตรา 17. 
 174  พระราชบญัญติัการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551, มาตรา 5. 
 175  พระราชบญัญติัการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551, มาตรา 7. 
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หนา้ที�หรือความรับผดิชอบในการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วย คณะรัฐมนตรีจะมี
มติมอบหมายให ้กอ.รมน. เป็นผูรั้บผิดชอบในการป้องกนั ปราบปราม ระงบั ยบัย ั�ง และแกไ้ขหรือ
บรรเทาเหตุการณ์ที�กระทบต่อความมั�นคงภายในราชอาณาจกัรนั�นภายในพื�นที�และระยะเวลาที�
กาํหนดได ้ ทั�งนี�  ให้ประกาศให้ทราบโดยทั�วไป และเมื�อเหตุการณ์ดงักล่าวสิ�นสุดลงหรือสามารถ
ดาํเนินการแกไ้ขไดต้ามอาํนาจหนา้ที�ของหน่วยงานของรัฐที�รับผิดชอบตามปกติ ให้นายกรัฐมนตรี
ประกาศให้อาํนาจหนา้ที�ของ กอ.รมน. ที�ไดรั้บมอบหมายสิ�นสุดลง และให้นายกรัฐมนตรีรายงาน
ผลต่อสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภาทราบโดยเร็ว176 

ในการป้ องกัน ปราบปราม ระงับ ย ับย ั� ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์  
ให้ผูอ้าํนวยการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอาํนาจออกขอ้กาํหนดให้เจา้หน้าที�ของรัฐ 
ที�เกี�ยวขอ้งปฏิบติัการหรืองดเวน้การปฏิบติัการอยา่งหนึ� งอย่างใด ห้ามเขา้หรือให้ออกจากบริเวณ
พื�นที� อาคาร หรือสถานที�ที�กาํหนดในห้วงเวลาที�ปฏิบติัการ เวน้แต่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจา้หน้าที� ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที�กาํหนด ห้ามนาํอาวุธออกนอกเคหสถาน ห้ามการใช้
เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกาํหนดเงื�อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้
ยานพาหนะ ให้บุคคลปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัอย่างหนึ� งอย่างใดอนัเกี�ยวกบัเครื� องมือหรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื�อป้องกนัอนัตรายที�จะเกิดแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นของประชาชน 
โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์ เงื�อนเวลาหรือเงื�อนไขที�ก ําหนดไวด้้วยก็ได้ แต่จะต้องไม่ก่อความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ177 แต่ถ้าการใช้อาํนาจของ กอ.รมน. ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนผูสุ้จริต ให้ผูน้ั�นได้รับการชดเชยค่าเสียหายตามควรแก่กรณี178 ผูที้�ฝ่าฝืน
ขอ้กาํหนดตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ� งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื�นบาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ179 
สําหรับบรรดาขอ้กาํหนด ประกาศ คาํสั�ง หรือการกระทาํตามภารกิจนี� ไม่อยูใ่นบงัคบัของกฎหมาย
ว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง และการดาํเนินคดีใดๆ อนัเนื�องมาจากขอ้กาํหนด ประกาศ 
คาํสั�ง หรือการกระทาํตามภารกิจนี� ให้อยู่ในอาํนาจของศาลยุติธรรม และในกรณีที�ศาลจะต้อง
พิจารณาเพื�อใช้มาตรการหรือวิธีการชั�วคราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ศาลเรียกเจา้พนกังานหรือพนกังานเจา้หนา้ที�
ซึ� งออกขอ้กาํหนด ประกาศหรือคาํสั�ง หรือกระทาํการนั�น มาเพื�อชี� แจงขอ้เท็จจริง รายงาน หรือ
แสดงเหตุผลเพื�อประกอบการพิจารณาสั�งใชม้าตรการหรือวธีิการชั�วคราวดงักล่าวดว้ย180  

                                      

 176  พระราชบญัญติัการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551, มาตรา 15. 
 177  พระราชบญัญติัการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551, มาตรา 18. 
 178  พระราชบญัญติัการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551, มาตรา 20. 
 179  พระราชบญัญติัการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551, มาตรา 24. 
 180  พระราชบญัญติัการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551, มาตรา 23. 
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อยา่งไรก็ตาม สําหรับสถานการณ์การชุมนุมในปัจจุบนัคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบ
เมื�อวนัที� 7 เมษายน 2553 ให้มีการประกาศใช้บงัคบัพระราชบญัญติัการรักษาความมั�นคงภายใน
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 นั�น ได้มีการประกาศให้เจา้หน้าที�ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความ
มั�นคงฯ เป็นพนกังานเจา้หน้าที�ตามกฎหมาย มีอาํนาจหน้าที�ในการบงัคบับญัชาสั�งการ อนุญาต 
หรือช่วยป้องกนั แกไ้ข ปราบปราม ระงบั ยบัย ั�งสถานการณ์ และช่วยเหลือประชาชนในเขตทอ้งที�ที�มี
การประกาศ โดยใหใ้ชก้ฎหมายอื�นอีกจาํนวน 18 ฉบบัในการปฏิบติัหนา้ที�ของเจา้หนา้ที� ดงันี�  

1)  พระราชบญัญติัจดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551  
2)  พระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
3)  พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 
4)  พระราชบญัญติัควบคุมยทุธภณัฑ ์พ.ศ.2530  
5)  พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 
6)  พระราชบญัญติัควบคุมการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสียง พุทธศกัราช 2493 
7)  พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
8)  พระราชบญัญติัรถยนตพ์.ศ. 2522 
9)  พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
10)  พระราชบญัญติัอาวุธปืน เครื�องกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และสิ�งเทียม

อาวธุปืน พุทธศกัราช 2490 
11)  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผดิเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
12)  พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ�าไทย พุทธศกัราช 2456 
13)  พระราชบญัญติัวทิยคุมนาคม พุทธศกัราช 2498 
14)  พระราชบญัญติัควบคุมนํ�ามนัเชื�อเพลิง พ.ศ. 2542 
15)  พระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2551 
16)  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เฉพาะบทบญัญติัเกี�ยวกบัมูลนิธิและสมาคม 
17)  ประมวลกฏหมายอาญา  
18)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เฉพาะบทบญัญติัที�เกี�ยวกบัการใชอ้าํนาจ

สืบสวน และสอบสวน และการใชอ้าํนาจของพนกังานฝ่ายปกครองและตาํรวจ 
จากบทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ซึ� งภาครัฐไดน้าํมาใช้บงัคบักบัการใช้สิทธิ

เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะใช้บงัคบัในสถานการณ์ปกติหรือในสถานการณ์
พิเศษก็ตาม ส่วนใหญ่จะเป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมายที�มีผลเป็นการรองรับผลแห่งการกระทาํ 
ที�เกิดขึ� นจากการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมหรือการเดินขบวน กล่าวคือ ในการชุมนุมหรือ
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เดินขบวนตอ้งมีการกระทาํที�เป็นความผิดตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะบงัคบัโทษตามกฎหมายได ้
หรือบทบญัญติับางประการก็มีผลเป็นการจาํกดัเสรีภาพในการชุมนุม เช่น ในการชุมนุมที�มีการใช้
เครื� องขยายเสียงก็จะต้องดําเนินการขออนุญาตใช้เครื� องขยายเสียงต่อพนักงานเจ้าหน้าที� 
ตามพระราชบญัญติัควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง พ.ศ. 2493 การเข้าใช้พื�นที�เพื�อ
ชุมนุมในบริเวณท้องสนามหลวงก็ต้องยื�นขออนุญาตต่อกรุงเทพมหานคร หรือการเดินขบวน 
ไปตามทอ้งถนนก็จะตอ้งขออนุญาตต่อเจา้พนกังานจราจรที�มีหนา้ที�จดัการจราจรในเขตทอ้งที�นั�น ๆ  
ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เนื�องจากกฎหมายดังกล่าวไม่ได้มีวตัถุประสงค ์
เพื�อดาํเนินการกบัการชุมนุมสาธารณะโดยตรง บทบญัญติับางประการที�กาํหนดให้ตอ้งขออนุญาต
ต่อพนกังานเจา้หน้าที�จึงมีผลเป็นการขดัแยง้กบัการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมโดยปริยาย 
อาทิเช่น กรณีบทบัญญัติมาตรา 46/1 แห่งร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที� ..) พ.ศ. ....  
ซึ� งวรรคหนึ� ง บญัญติัว่า “ห้ามมิให้ผูใ้ดชุมนุมกนัในเขตทางหลวงในลกัษณะที�เป็นการกีดขวาง
การจราจร หรืออาจเป็นอนัตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือผูใ้ช้ทางหลวง เวน้แต่ได้รับ
อนุญาตเป็นหนงัสือจากผูอ้าํนวยการทางหลวงหรือผูซึ้� งไดรั้บมอบหมายจากผูอ้าํนวยการทางหลวง 
หรือเป็นการเดินแถว ขบวนแห่ หรือชุมนุมกันตามประเพณีหรือวฒันธรรม หรือเป็นกิจกรรม 
เพื�อประโยชน์สาธารณะหรืออยูใ่นเขตที�ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุญาตตามที�รัฐมนตรีประกาศ
กาํหนด” และวรรคสองบญัญติัว่า “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
และวิธีการที�กาํหนดในกฎกระทรวง” และได้มีการเสนอแกไ้ขนิยามคาํว่า “ทางหลวง” ด้วย นั�น 
ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วเห็นว่า บทบญัญติัดงักล่าวเป็นการวางหลักห้ามมิให้ผูใ้ดชุมนุม 
ในเขตทางหลวง ส่วนการอนุญาตใหชุ้มุนมในเขตทางหลวงไดเ้ป็นขอ้ยกเวน้ เมื�อพิจารณาประกอบ
กบัความหมายของคาํวา่ “ทางหลวง” ซึ� งมีความหมายกวา้งขวางและมีขอบเขตเกินไปกวา่ทางหรือ
ถนนที�จดัไวเ้พื�อประโยชน์ในการสัญจรไปมาของประชาชน ทาํให้กระทบต่อการใชเ้สรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุของประชาชน  นอกจากนี�  การกาํหนดใหอ้าํนาจการอนุญาตให้มี
การชุมนุมในเขตทางหลวงได้ เป็นอาํนาจของผูอ้าํนวยการทางหลวงหรือผูที้�ได้รับมอบหมาย  
โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กาํหนดในกฎกระทรวง นั�น ถือเป็นการให้เจา้หนา้ที�ของรัฐ
ใชดุ้ลพินิจไดอ้ย่างกวา้งขวางในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต จึงเป็นการจาํกดัเสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธเกินความจาํเป็นและกระทบกระเทือนสาระสําคญัแห่งเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เพราะการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพ 
ขั�นพื�นฐานของประชาชน บทบญัญติัดงักล่าวจึงขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 44181 

                                      

 181 ภาคผนวก 1 คาํวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญที� 11/2549 วนัที� 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549. 
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4.1.3  ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 
เมื�อประเทศไทยไม่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายที�กาํหนดหลกัเกณฑ์หรือขั�นตอนวิธีการ 

ในการดาํเนินการชุมนุมหรือการเดินขบวน หรือกาํหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการใช้สิทธิเสรีภาพ 
ในการชุมนุมหรือการเดินขบวน เพื�อเป็นบรรทดัฐานหรือเป็นแนวทางในการควบคุมการใช้สิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้อยูใ่นขอบเขตแห่งกฎหมาย จึงทาํให้การใชสิ้ทธิเสรีภาพในการชุมนุม
ส่งผลกา้วล่วงใหเ้กิดความวุน่วายหรือความไม่สงบเรียบร้อยในบา้นเมืองและส่งผลเป็นการกระทบ
ต่อสิทธิเสรีภาพอื�นของประชาชนทั�วไป  ดงันั�น ในการบงัคบัใช้กฎหมายโดยเทียบเคียงกฎหมาย 
ที�เกี�ยวขอ้งแต่ไม่ใช่กฎหมายที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อจดัระเบียบการชุมนุมสาธารณะโดยตรง จึงทาํให้
เกิดปัญหาที�ส่งผลกระทบทั�งด้านเจ้าหน้าที�รัฐผูใ้ช้อาํนาจหน้าที�ตามกฎหมายนั�นเอง และส่งผล
กระทบถึงทางดา้นกลุ่มผูชุ้มนุมดว้ยเช่นกนั  

1)  ด้านเจ้าหน้าที�รัฐผู้ใช้อาํนาจ 

เจ้าหน้าที�ของรัฐที�เข้ามาดูแลรับผิดชอบการชุมนุมหรือเดินขบวนนั�น ส่วนใหญ่ 
จะเป็นเจ้าหน้าที�ตาํรวจ และเจ้าหน้าที� ฝ่ายปกครองโดยอาศัยอาํนาจตามกฎหมายที�บังคับใช ้
ในปัจจุบนั เช่น ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติั
ทางหลวง พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัควบคุมการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสียง พ.ศ. 2493 ซึ� งการ
ใช้อาํนาจหน้าที�ตามกฎหมายเพื�อควบคุมสถานการณ์การชุมนุมในบางกรณีอาจไม่มีขั�นตอน 
การปฏิบติัที�เหมาะสม หรือเป็นการเปิดกวา้งใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�ใชดุ้ลพินิจในการใชอ้าํนาจหนา้ที�
ตามกฎหมายจนเกินสมควรและกลับส่งผลเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
โดยการปฏิบติัหน้าที�ของเจา้หนา้ที�ตาํรวจเพื�อควบคุมดูแลการชุมนุมในหลายสถานการณ์ที�ผา่นมา 
ไดด้าํเนินการโดยอาศยัคู่มือการปฏิบติัในการควบคุมดูแลฝงูชน182 ซึ� งกรมตาํรวจ (สํานกังานตาํรวจ
แห่งชาติ) ไดจ้ดัทาํขึ�นเพื�อกาํหนดแนวทางปฏิบติัในการควบคุมฝงูชน และเป็นคู่มือในการฝึกหน่วย
ปฏิบติั เพื�อให้การปฏิบติัการ การอาํนวยการ การควบคุมสั�งการ ในสถานการณ์ชุมนุมหรือการ 
ก่อความไม่สงบต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกนั และที�ผ่านมาสํานักงานตาํรวจแห่งชาติยงัได้
ดาํเนินการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบต่าง ๆโดยอาศยัแผนรักษาความสงบภายในประเทศ 
หรือที�เรียกว่า แผนรักษาความสงบ (กรกฎ/48)183 ที�ประกาศใช้เมื�อวนัที�  20 กันยายน 2548  
ซึ� งกาํหนดภารกิจให้สํานกังานตาํรวจแห่งชาติดาํเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและปฏิบติัการ
แก้ไขสถานการณ์การก่อความไม่สงบภายในประเทศ กําหนดอํานาจหน้าที�ของหน่วยงาน
                                      

 182  รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตาํรวจ วุฒิสภา เรื� อง 
การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลกรณีเหตุการณ์การสลายกลุ่มผูชุ้มนุม เมื�อวนัที� 7 ตุลาคม 2551, หนา้ 18. 
 183  แหล่งเดิม, หนา้ 28. 

DPU



 

 

 

176

รับผิดชอบ และกําหนดขั� นตอนการปฏิบัติตั� งแต่การเตรียมการก่อนเกิดเหตุ การป้องกัน  
การปราบปราม และการฟื� นฟูหลงัเกิดเหตุ ประมวลหลกัปฏิบติัสาํหรับเจา้หนา้ที�ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 
(Code of Conduct for Law Enforcement Officials) หลกัการพื�นฐานในการใชก้าํลงัและอาวุธปืน
โดยเจา้หนา้ที�ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law 
Enforcement Officials) ขององค์การสหประชาชาติ184 และประกาศสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ  
วนัที� 8 กนัยายน 2552 เรื�อง นโยบายการจดัการเหตุชุมนุมเรียกร้อง185  

นอกจากนี�  ในบางสถานการณ์รัฐยงัได้บังคับใช้กฎหมายที� เกี�ยวกับการรักษา 
ความมั�นคงปลอดภยัของบา้นเมือง เช่น พระราชบญัญติัการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร 
พ.ศ.  2551 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ
พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พระพุทธศกัราช 2457 ซึ� งเป็นกฎหมายที�มีบทบญัญติัเป็นการจาํกดั
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเป็นกฎหมายที�ใหอ้าํนาจแก่เจา้หนา้ที�รัฐค่อนขา้งเด็ดขาด ซึ� งรัฐ
จาํเป็นจะตอ้งพิจารณาชั�งนํ� าหนกัระหว่างความเสียหายที�จะเกิดขึ�นแก่รัฐและประชาชนส่วนรวม 
กับผลกระทบที�จะเกิดขึ� นกับประชาชนผู้ถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพเพื�อเลือกใช้มาตรการ 
ทางกฎหมายที�เหมาะสมและจาํเป็นเท่านั�น มิเช่นนั�นการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวของรัฐจะส่งผล
เป็นการกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควร  

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ในการปฏิบติัหนา้ที�ของเจา้หนา้ที�รัฐในการควบคุมสถานการณ์
การชุมนุมให้เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธเพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
จะปฏิบติัการตามคู่มือหรือแผนงานที�กาํหนดแนวทางการปฏิบติัก็ตาม แต่ในสถานการณ์การชุมนุม
ซึ� งเป็นการรวมตัวของฝูงชนแม้โดยสงบแต่ก็อาจก่อให้เกิดความรําคาญต่อประชาชนทั�วไป  
หรือบางกรณีอาจลุกลามกลายเป็นการก่อจลาจล มีการทาํลายทรัพยสิ์นทั�งส่วนบุคคลและสาธารณะ 
ซึ� งการปฏิบติังานภารกิจเฉพาะหนา้ในบางกรณีจึงตอ้งอาศยัความเด็ดขาด และรวดเร็ว และอาจมีผล
เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มผูชุ้มนุม ทาํให้เกิดปัญหาขอ้โตแ้ยง้วา่เจา้หนา้ที�กระทาํการ
เกินกว่าเหตุ และต้องถูกดําเนินคดีเสียเอง ส่งผลกระทบต่อขวญักาํลังใจในการปฏิบัติหน้าที�  
ดงัจะเห็นได้จากกรณีเหตุการณ์ที�เจา้หน้าที�ตาํรวจดาํเนินการสลายการชุมนุมของกลุ่มพนัธมิตร 
เพื�อประชาธิปไตยเมื�อวนัที� 7 ตุลาคม 2551 ซึ� งปรากฏผลวา่มีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บและเสียชีวิต ในขณะที�
ฝ่ายเจา้หนา้ที�ตาํรวจไดชี้�แจงวา่เป็นการดาํเนินการตามขั�นตอนแห่งระเบียบปฏิบติัเท่าที�จาํเป็นแลว้ 
จึงมีการร้องขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาํเนินการไต่สวน

                                      

 184   แหล่งเดิม, หนา้ 12. 
 185   ภาคผนวก 2 ประกาศสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ วนัที� 8 กนัยายน 2552 เรื�อง นโยบายการจดัการ 
เหตุชุมนุมเรียกร้อง. 
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ขอ้เทจ็จริงในเรื�องดงักล่าว ซึ� งคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไดพ้ิจารณา
ขอ้กล่าวหาและไต่สวนขอ้เทจ็จริงแลว้จึงไดมี้มติชี�มูลความผิดแก่ผูบ้งัคบับญัชาเหตุการณ์สลายการ
ชุมนุมดงักล่าว186 หรือในกรณีการชุมนุมที�มิใช่เป็นการชุมนุมทางการเมืองโดยตรงแต่เพื�อคดัคา้น
การดํา เนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที� มีผลกระทบต่อวิถี ชีวิตทั� งด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และความเป็นอยู่อย่างปกติสุขของประชาชน เช่น การคดัคา้นโครงการท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย  
ที�อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ซึ� งเจา้หน้าที�ตาํรวจไดใ้ช้กาํลงัเขา้สลายการชุมนุมโดยใช้แผนรักษา
ความสงบ (กรกฎ/48) ทาํให้กลุ่มผูชุ้มนุมได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย และมีการฟ้องร้อง
ดาํเนินคดีกบัเจา้หน้าที�ตาํรวจต่อศาลปกครองสงขลา และศาลปกครองสงขลาไดมี้คาํพิพากษาว่า 
การกระทาํของเจา้หน้าที�ตาํรวจไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและให้ชดใช้ค่าเสียหาย187 ซึ� งสํานักงาน
ตาํรวจแห่งชาติได้ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา ปัญหา
เหล่านี� ลว้นแต่เกิดขึ�นจากการบงัคบัใช้กฎหมายทั�งสิ�น หากแต่เป็นกฎหมายที�มิไดมี้วตัถุประสงค์
เพื�อจดัระเบียบการชุมนุมสาธารณะโดยตรง 

2)  ด้านกลุ่มผู้ชุมนุม  

การรวมตวัรวมกลุ่มชุมนุมของประชาชนเพื�อแสดงความคิดเห็น เพื�อแสดงออก  
หรือเพื�อเรียกร้องคดัคา้นในเรื�องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในทางการเมือง ปัญหาเกี�ยวกบัชีวิต 
ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศไทยมีวิวฒันาการมายาวนานโดยเฉพาะเมื�อมีการบญัญติั
รับรองให้เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ซึ� งหากการใช้เสรีภาพในการชุมนุมเป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและอยูภ่ายในกรอบแห่งรัฐธรรมนูญแลว้ ยอ่มเป็นการใช้เสรีภาพโดยชอบและไดรั้บการ
คุ้มครอง แต่การชุมนุมหลายเหตุการณ์มักยุติลงด้วยการที�รัฐต้องใช้กาํลังเข้าสลายการชุมนุม 
เพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยในบา้นเมือง เพราะการรวมกลุ่มกนัของประชาชนจาํนวนมาก แมจ้ะ
กล่าวอา้งว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่ส่วนใหญ่มกัจะเป็นการรวมกลุ่ม
ชุมนุมกนัในที�สาธารณะ ถนนหนทาง หรือสถานที�ราชการ เพื�อให้ไดรั้บความสนใจและให้ไดรั้บ
การตอบรับจากสังคมและภาครัฐ บางกรณีก่อใหเ้กิดความรําคาญหรือความไม่สะดวกแก่ประชาชน
ที�ไม่ไดร่้วมชุมนุมในการที�จะใช้ประโยชน์จากที�สาธารณะนั�น ไม่ว่าจะเป็นการปิดถนนซึ� งมกัจะ
เป็นเส้นทางการจราจรที�สําคัญ การปิดล้อมสถานที�ราชการ ปิดทางเข้าออก หรือแม้กระทั�ง 
การบงัคบัตรวจคน้ยานพาหนะหรือตรวจบตัรประจาํตวัของประชาชนที�จะผ่านเขา้ออกบริเวณที�มี
การชุมนุม ซึ� งเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื้�น โดยผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมมกัจะกล่าวอา้งว่า 

                                      

 186   ภาคผนวก 3 ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. วนัจนัทร์ ที� 7 กนัยายน 2552. 
 187   ภาคผนวก 4 คาํพิพากษาศาลปกครองสงขลา  คดีหมายเลขแดงที� 51/2549 วนัที� 1 มิถุนายน 2549. 
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การชุมนุมของกลุ่มตนเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แต่จากบรรดาเหตุการณ์ต่างๆ  
ที�เกิดขึ�นหลายกรณีเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื้�นและเป็นการกระทาํที�ผิดกฎหมาย และเมื�อ
ภาครัฐบงัคบัใช้กฎหมายเพื�อยุติการกระทาํที�เป็นการผิดกฎหมายกลบัมีผลเป็นการปะทะกนัและ
ต้องใช้กําลังต่อกัน เกิดความสูญเสียและเสียหายทั� งแก่ชีวิต และทรัพย์สิน  ทั� งนี�  เป็นเพราะ
ประชาชนรับรู้แต่เฉพาะว่ามีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและเมื�อเป็นสิทธิเสรีภาพที�รัฐธรรมนูญ 
ได้บญัญติัรับรองด้วยแล้วย่อมสามารถใช้สิทธิเสรีภาพนั�นได้เสมอในการใช้เสรีภาพจึงคาํนึงถึง 
แต่เฉพาะสิทธิของตนเพื�อแสดงออกในสิ�งที�ตอ้งการ และเขา้ใจว่าสามารถกระทาํได้ จึงมีความ
เป็นไปไดว้่าประชาชนอาจยงัไม่เขา้ใจเรื�องการใช้สิทธิเสรีภาพ ดงัจะเห็นไดจ้ากเหตุการณ์ชุมนุม 
ที�ผา่นมามีทั�งการกระทาํที�เป็นการก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น เช่น การทุบรถยนต ์วางเพลิง
รถโดยสารประจาํทาง การยึดสถานที�สําคญั เช่น ทาํเนียบรัฐบาล ท่าอากาศยาน การปิดเส้นทาง
การจราจรที�สําคญัทาํให้ประชาชนทั�วไปเดือดร้อนจนเกินสมควร และเมื�อมีการใชก้าํลงัเขา้สลาย
การชุมนุมเพื�อให้สถานการณ์บา้นเมืองกลบัสู่สภาวะปกติก็มกัจะเกิดการปะทะกนัและเกิดความ
สูญเสีย188 ซึ� งแทจ้ริงแลว้สิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ย่อมเป็นสิ�งที�เกิดขึ�นพร้อมกบัหน้าที� โดยเฉพาะสิทธิ
เสรีภาพในการชุมนุมเป็นเสรีภาพที�อาจถูกจาํกดัได ้ไม่สามารถใชเ้สรีภาพไดโ้ดยปราศจากขอบเขต 
และรัฐธรรมนูญได้กาํหนดข้อยกเวน้ในการใช้เสรีภาพไวด้้วย  ดงันั�น ผูใ้ช้สิทธิเสรีภาพในการ
ชุมนุมย่อมมีหน้าที�ที�ตอ้งปฏิบติัเช่นกนั และสิ�งที�จะกาํหนดหน้าที�ของผูใ้ช้เสรีภาพในการชุมนุม 
ก็คือบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เพราะบทบญัญติัแห่งกฎหมายมีสภาพบงัคบัจึงเป็นเครื�องมือสําคญั 
ที�จะช่วยจดัระเบียบในการใชสิ้ทธิเสรีภาพใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ  อยา่งไรก็ตาม 
สิ�งที�สําคญัยิ�งไปกว่าการมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะ ก็คือการบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการสร้างความเขา้ใจกบัประชาชนเกี�ยวกบั
สิทธิเสรีภาพ เพื�อให้ประชาชนมีการแสดงออกซึ� งการใช้สิทธิเสรีภาพอย่างถูกตอ้ง และเป็นไปตาม
กฎหมาย สิ�งเหล่านี�ลว้นแต่เป็นภารกิจที�สาํคญัที�จะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม 
 

4.2 ความจําเป็นในการมีกฎหมายเฉพาะเกี�ยวกบัการชุมนุมในประเทศไทย 
เสรีภาพในการชุมนุมเป็นวิธีการแสดงออกซึ� งความคิดเห็นเพื�อการมีส่วนร่วมในทาง

การเมือง หรือแสดงขอ้เรียกร้อง หรือความตอ้งการให้รัฐได้รับทราบ และเป็นสิทธิขั�นพื�นฐานของ
ประชาชนที�รัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองไว ้แต่ธรรมชาติของการชุมนุมย่อมส่งผลกระทบต่อความสงบ
                                      

 188  เหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มพนัธมิตรเพื�อประชาธิปไตยเมื�อวนัที� 7 ตุลาคม 2551 โปรดดู
เพิ�มเติมในรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการยติุธรรมและการตาํรวจ วฒิุสภา เรื�อง การศึกษา
และรวบรวมขอ้มูลกรณีเหตุการณ์การสลายกลุ่มผูชุ้มนุม เมื�อวนัที� 7 ตุลาคม 2551. 
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เรียบร้อยในสังคม และการใช้สิทธิเสรีภาพขั�นพื�นฐานของบุคคลอื�นที�ไม่ไดเ้ขา้ร่วมการชุมนุมได ้ 
สิทธิในการชุมนุมจึงเป็นสิทธิที�สามารถถูกจาํกดัไดโ้ดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐจาํเป็นตอ้งจาํกดั
การใชสิ้ทธิและเสรีภาพโดยอาศยัอาํนาจตามบทกฎหมายที�รัฐธรรมนูญกาํหนด   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้บญัญติัรับรองเสรีภาพในการ
ชุมนุมไวใ้นมาตรา 63 โดยกําหนดให้บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  
และการจาํกัดเสรีภาพจะสามารถกระทาํได้โดยอาศยัอาํนาจตามบทบัญญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะ 
ในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื�อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที�จะใช้ที�สาธารณะ  
หรือเพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที�ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือในระหว่างเวลา 
ที�มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอยัการศึก  ดงันั�น หากการใช้สิทธิและเสรีภาพ
เป็นการกระทาํภายในกรอบกติกาแห่งรัฐโดยไม่กระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือความสงบ
เรียบร้อยและความมั�นคงของรัฐแล้ว ย่อมถือเป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที�จะสามารถ
กระทาํได้ เพราะบุคคลย่อมอ้างศกัดิo ศรีความเป็นมนุษยห์รือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที� 
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื�น ไม่เป็นปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดี
ของประชาชนตามที�บญัญติัไวใ้นมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
และการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพนั�น รัฐย่อมสามารถกระทาํได้ภายใตเ้งื�อนไขที�รัฐธรรมนูญกาํหนด  
แต่การใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมในประเทศไทยที�ผ่านมาหลายเหตุการณ์ก่อให้เกิดการกระทาํผิด
กฎหมายและความเดือดร้อนกบัประชาชน เป็นการใชสิ้ทธิเสรีภาพที�เกินส่วน และมีผลเป็นการละเมิด
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที�รัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัรับรองไวเ้ช่นกนั  นอกจากนี�  การบงัคบัใชม้าตรการ
ทางกฎหมายกบักลุ่มผูชุ้มนุมกลบัก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงและการปะทะกนัระหว่างเจา้หน้าที�
ของรัฐกับกลุ่มผูชุ้มนุม ทาํให้เกิดความเสียหายทั� งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ทาํให้การกระทาํ 
ที�เกิดขึ�นไม่อาจชี�ขาดใหป้รากฏชดัดว้ยกลไกในกระบวนการยติุธรรม  

ในต่างประเทศหลายประเทศได้กําหนดให้รัฐเข้ามามีบทบาทในการควบคุมดูแล 
การชุมนุมที� เกิดขึ� น โดยมีการตรากฎหมายเกี�ยวกับการชุมนุมสาธารณะขึ� นเป็นการเฉพาะ  
มีวตัถุประสงค์เพื�อรับรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ (peaceful assembly) และกาํหนดหลกัเกณฑ ์
และวิธีการในการชุมนุมสาธารณะเพื�อจดัระบบการชุมนุมสาธารณะให้เหมาะสมและก่อให้เกิด
ผลกระทบน้อยที�สุดต่อประชาชนที�มิได้เข้าร่วมกับการชุมนุมหรือไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม  
โดยกาํหนดกฎเกณฑต่์างๆ ในการชุมนุม และหากปรากฏวา่การชุมนุมนั�นก่อให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ประชาชน หรืออาจนาํไปสู่การจลาจล หรือมีผลทาํให้ทรัพยสิ์นของรัฐเสียหายแล้ว รัฐสามารถ
ดาํเนินการสลายการชุมนุมได  ้ ซึ� งเป็นหลกัการสําคญัที�ปรากฏอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการชุมนุม 
ในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฝรั�งเศส เยอรมนั หรือสหรัฐอเมริกา โดยจะมีความแตกต่างกัน 
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ในรายละเอียดบางเรื� อง เช่น ระยะเวลาในการแจ้งหรือบอกกล่าวล่วงหน้าสําหรับการชุมนุม 
รูปแบบของการบอกกล่าวล่วงหน้าที�จะตอ้งทาํเป็นหนังสือตามแบบที�กฎหมายกาํหนด โดยใน
ประเทศฝรั�งเศสและเยอรมนัซึ� งเป็นประเทศที�เขา้เป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยลงนามและใหส้ัตยาบนัแลว้ และเป็นประเทศที�มีกฎหมายเฉพาะ
วา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะนั�น ทั�งสองประเทศต่างใหค้วามสาํคญักบัสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเป็น
อยา่งยิ�ง โดยในประเทศฝรั�งเศสเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการเดินขบวนสามารถกระทาํได้
อยา่งเสรี โดยไม่ตอ้งมาขออนุญาตจากทางราชการ สามารถชุมนุมเพื�อแสดงความคิดเห็น เดินขบวน
เพื�อเรียกร้องในเรื�องใดๆ ก็ได้ หากการกระทาํนั�นไม่เป็นการรบกวนสิทธิและเสรีภาพของผูอื้�น  
หรือเป็นการขดัต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง แต่เป็นเสรีภาพที�สามารถถูกจาํกดัได้
โดยบทบญัญัติแห่งกฎหมาย  ทั� งนี�  เพื�อคุ้มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั�วไป  
จึงมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายที�กาํหนดหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขในการชุมนุมและการเดินขบวนไว้
อยา่งชดัแจง้ซึ� งผูชุ้มนุมหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งปฏิบติัตามขั�นตอนที�กฎหมายกาํหนด และในกรณีที�
ประเทศอยู่ในภาวะไม่ปกติ มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีการประกาศกฎอยัการศึก 
รัฐบาลก็สามารถจาํกดัเสรีภาพในการชุมนุมและการเดินขบวนไดเ้พียงชั�วคราวตามระยะเวลาที�กาํหนด
เท่านั�น เพื�อเป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวฝรั�งเศส ส่วนในประเทศเยอรมนัไดมี้
การกาํหนดเงื�อนไขขอ้จาํกดัในการใชสิ้ทธิเสรีภาพในการชุมนุมหรือการเดินขบวนโดยบทบญัญติั
ของกฎหมายพื�นฐาน และบทบญัญติัของรัฐบญัญติัว่าดว้ยการชุมนุมฯ เพื�อให้การใช้สิทธิในการ
ชุมนุมเป็นไปโดยชอบ รวมทั�งเพื�อให้การดาํเนินการของเจา้หนา้ที�ผูมี้อาํนาจมีกรอบในการปฏิบติั
และเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื�อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และความมั�นคงปลอดภยั 
ต่อสาธารณะ สําหรับประเทศในเอเชีย เช่น เกาหลีใตห้รือสาธารณรัฐเกาหลีซึ� งเขา้เป็นภาคีของ
กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยลงนามและให้สัตยาบนัแลว้  
ไดมี้การบญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมหรือการเดินขบวนไวใ้นรัฐธรรมนูญของประเทศ
เช่นกัน และมีการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั�นตอนในการดําเนินการชุมนุมหรือการ
เดินขบวนโดยบทบัญญติัแห่งกฎหมายเช่นกัน ซึ� งการชุมนุมหรือการเดินขบวนที�เป็นไปตาม
กฎหมายจะไดรั้บความคุม้ครองและการดูแลอาํนวยความสะดวกจากเจา้หนา้ที�ของรัฐ แต่ในกรณีที�
ประเทศอยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉิน การใชสิ้ทธิเสรีภาพในการชุมนุมหรือการเดินขบวนอาจถูกจาํกดั
ลงไดโ้ดยการประกาศกฎอยัการศึก แต่เป็นการจาํกดัเป็นการชั�วคราวภายในระยะเวลาที�ประกาศ 
กฎอยัการศึกกาํหนดเท่านั�นเพื�อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สําหรับสาธารณรัฐประชาชน
จีนได้ลงนามเขา้เป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
แล้วแต่ยงัไม่ได้ให้สัตยาบนันั�น เป็นประเทศที�มีการปกครองในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ์ 
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ทาํใหก้ารใชสิ้ทธิเสรีภาพในการชุมนุมหรือการเดินขบวนเป็นไปอยา่งจาํกดั และแมว้า่สิทธิเสรีภาพ
ในการชุมนุมหรือการเดินขบวนจะไดรั้บการบญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกบัประเทศ 
ที�ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะและ
การเดินขบวนที�กาํหนดกฎเกณฑ์ ขั�นตอน และวิธีการจดัการเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะและการ
เดินขบวนไวโ้ดยเฉพาะเจาะจงดว้ยก็ตาม แต่การใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมหรือการเดินขบวน
นั�นจะตอ้งเป็นกรณีที�ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายเท่านั�นจึงจะสามารถดาํเนินการได ้และหากมีการ
ชุมนุมหรือเดินขบวนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือฝ่าฝืนคาํสั�งห้ามชุมนุมหรือเดินขบวน ย่อมถือเป็น
การกระทาํที�มีความผิดตามกฎหมาย  นอกจากนี�  ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ� งเป็นประเทศที�เขา้เป็น
ภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยลงนามและ 
ให้สัตยาบนัแลว้ แต่เป็นประเทศที�ไม่มีกฎหมายเฉพาะว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะนั�น เสรีภาพใน
การชุมนุมและการเดินขบวนของประชาชนไดรั้บการบญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ โดยถือเป็น
เสรีภาพที�สามารถกระทาํไดต้ลอดเวลา ไม่จาํกดัวา่จะอยูใ่นสถานการณ์ใดบา้ง และไม่วา่จะเป็นการ
ชุมนุมหรือเดินขบวนเรียกร้องในสิ� งใดก็ตาม แต่มีข้อจาํกัดว่า จะต้องไม่เป็นการชุมนุมหรือ
เดินขบวนที�มีวตัถุประสงค์เป็นการผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายในบา้นเมือง กระทบ 
ต่อความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองและความปลอดภยัของประชาชนอื�นที�ไม่ไดชุ้มนุม มิเช่นนั�น
จะถือเป็นการกระทาํความผิดซึ� งจะตอ้งมีการดาํเนินคดีทางศาลยุติธรรมเพื�อลงโทษในทางอาญา
หรือทางแพ่ง และแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมิได้มีบทบญัญัติกฎหมายเฉพาะเกี�ยวกับการชุมนุม 
ในที�สาธารณะก็ตาม แต่ไดมี้การบญัญติัลกัษณะของการชุมนุมที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมายและกาํหนด
โทษไวใ้นกฎหมายอาญา เพื�อควบคุมการชุมนุมที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (Unlawful assembly)  
 สําหรับประเทศไทยในปัจจุบันยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะที�กําหนดหลักเกณฑ์และ
วธีิการใชสิ้ทธิและเสรีภาพในการชุมนุม ประชาชนทุกคนจึงสามารถเขา้ร่วมในการชุมนุมหรือการ
เดินขบวนที�จดัขึ�นไดโ้ดยอิสระและรับรู้ว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และเมื�อการ
ชุมนุมลุกลามเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู ้อื�น การบังคับใช้กฎหมายที� มีอยู่ในปัจจุบัน 
เพื�อควบคุมสถานการณ์การชุมนุมกลบัมีช่องวา่งหลายประการที�ส่งผลในทางกลบักนั สิ�งที�ตามมา
คือการใชก้าํลงัเขา้สลายการชุมนุมดว้ยเหตุผลเพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง และผลที�
เกิดขึ�นในที�สุดคือความสูญเสียและเสียหายทั�งชีวิต และทรัพยสิ์น  ดงันั�น การกาํหนดขอบเขต 
แห่งการใชสิ้ทธิเสรีภาพให้ชดัเจนตามที�รัฐธรรมนูญรับรองเท่าที�ไม่ขดัต่อหลกัความสงบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง และเป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง จึงเป็นสิ�งสําคญัและจาํเป็น 
โดยกาํหนดมาตรการทางกฎหมายในลกัษณะของการป้องกนัการเกิดการชุมนุมหรือการเดินขบวน
ที�อาจส่งผลกระทบอนัเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย กาํหนดวิธีการในการดาํเนินการชุมนุมหรือ 
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การเดินขบวน กาํหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมหรือการเดินขบวน 
ผูด้าํเนินการชุมนุม ผูเ้ข้าร่วมการชุมนุม องค์กรภาครัฐที�มีหน้าที�รับผิดชอบ เพื�อให้การใช้สิทธิ
เสรีภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และเพื�อสร้างความชดัเจนในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ที� เพราะการที�ไม่มีขอบเขตแบ่งแยกที�ชดัเจนจะทาํใหเ้กิดปัญหาวา่กรณีใดจะเป็นการใชสิ้ทธิ
เสรีภาพตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญ หรือกรณีใดจะเป็นการก่อความวุ่นวายตามมาตรา 215  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา เพราะหากพิจารณาแต่เพียงว่าการชุมนุมเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพ 
ตามรัฐธรรมนูญแล้ว ย่อมไม่มีกรณีที�เป็นการกระทาํความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาไดเ้ลย 
และจากเหตุการณ์ที�ผ่านมาการพิจารณาเรื�องดงักล่าวกลายเป็นเรื�องการใช้ดุลพินิจของพนักงาน
เจ้าหน้าที�  ซึ� งเป็นเรื� องที� เปราะบางมาก ดังตัวอย่างกรณีการสลายการชุมนุมที�อ ําเภอจะนะ  
จงัหวดัสงขลา189 มีการฟ้องดาํเนินคดีกบัผูชุ้มนุมฐานก่อความวุน่วายตามมาตรา 215 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา และกลุ่มผูชุ้มนุมได้ฟ้องสํานักงานตาํรวจแห่งชาติต่อศาลปกครองว่ากระทาํการ 
อันเป็นการละเมิด แต่ศาลปกครองไม่รับพิจารณาโดยเห็นว่าเป็นเรื� องกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญา จึงมีปัญหาวา่ การสลายการชุมนุมเป็นการกระทาํทางปกครองหรือไม่ โดยตาํรวจเห็นว่า
เป็นการก่อความวุน่วายตามมาตรา 215 แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึงสลายการชุมุนมได ้ ดงันั�น 
หากได้มีการกาํหนดจุดแบ่งที�ชัดเจนย่อมเป็นการคุม้ครองทั�งกลุ่มผูชุ้มนุมที�ใช้สิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ และคุม้ครองพนกังานเจา้หนา้ที�ในการปฏิบติัตามกฎหมาย 
 

4.3  มาตรการทางกฎหมายที�เหมาะสมในการจัดระเบียบเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะในประเทศไทย 
4.3.1  มาตรการทางกฎหมายเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะในประเทศไทย 

สําหรับประเทศไทยซึ� งเป็นประเทศในระบอบเสรีประชาธิปไตยมีการรับรองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนไวใ้นรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบซึ� งเป็นช่องทาง
หนึ�งที�ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกซึ� งขอ้เรียกร้องหรือเสนอปัญหาเกี�ยวกบั
ชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม ไปยงัรัฐบาลผูบ้ริหารประเทศได ้ซึ� งในปัจจุบนัการใช้เสรีภาพ 
ในการชุมนุมมีหลายเหตุการณ์ที�ไม่เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธตามเจตนารมณ์แห่ง
รัฐธรรมนูญ และบางกรณีมีการกระทาํที�เป็นการกา้วล่วงสิทธิเสรีภาพของผูอื้�น เป็นการใช้สิทธิ
เสรีภาพที�เกินส่วน ซึ� งไม่อาจถือเป็นการใช้เสรีภาพที�จะอ้างความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญได ้ 
และโดยที�รัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัขอ้ยกเวน้ให้สามารถจาํกดัสิทธิเสรีภาพดงักล่าวไดเ้ฉพาะในกรณี
การชุมนุมสาธารณะ และเพื�อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนที�จะใช้ที�สาธารณะ หรือเพื�อ
รักษาความสงบเรียบร้อยในระหวา่งที�ประเทศอยูใ่นภาวะสงคราม หรือในระหวา่งเวลาที�มีประกาศ

                                      

 
189  ภาคผนวก 4 คาํพิพากษาศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขแดงที� 51/2549 วนัที� 1 มิถุนายน 2549. 

DPU



 

 

 

183

สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศกฎอยัการศึก  ดงันั�น เสรีภาพในการชุมนุมจึงเป็นเสรีภาพที�ถูก
จาํกดัได้โดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย แต่จะตอ้งเป็นการชุมนุมสาธารณะเท่านั�น ส่วนการชุมนุม 
ซึ� งไม่ใช่การชุมนุมสาธารณะ แต่เป็นการรวมกลุ่มรวมตวักนัเป็นส่วนบุคคลมีการระบุตวับุคคล 
ที�เขา้ร่วมเป็นการเฉพาะเจาะจง เช่น การชุมนุมกนัเพื�อประกอบพิธีการทางศาสนา หรือกิจกรรมตาม
วฒันธรรมประเพณี งานแต่งงาน งานศพ หรือกิจกรรมเพื�อการศึกษาหรือการบนัเทิง ย่อมไม่อยู ่
ในบงัคบัที�จะถูกจาํกดัสิทธิเสรีภาพ และบญัญติัแห่งกฎหมายที�จะจาํกดัสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม
สาธารณะนั�นจะตอ้งเป็นไปเพื�อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนที�จะใชที้�สาธารณะ หรือเพื�อ
รักษาความสงบเรียบร้อยในระหวา่งที�ประเทศอยูใ่นภาวะสงคราม หรือในระหวา่งเวลาที�มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศกฎอยัการศึก ตามที�รัฐธรรมนูญกาํหนดไวเ้ท่านั�น  

หากพิจารณาบทบญัญติัแห่งกฎหมายที�ใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั จะเห็นไดว้่า มีหลายฉบบั 
ที�มีวตัถุประสงค์เพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างที�ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือใน
ระหว่างเวลาที�มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศกฎอยัการศึก เช่น พระราชบญัญติัการ
รักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 พระราชกําหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457  
โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีบทบญัญติัที�เป็นการจาํกดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายประการ 
ซึ� งรวมทั�งเสรีภาพในการชุมนุมดว้ย เพราะในสถานการณ์ที�ไม่ปกติเช่นนั�นรัฐจาํเป็นตอ้งจาํกดัสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่ในกรณีที�รัฐจะคุม้ครอง 
ความสะดวกของประชาชนที�จะใชที้�สาธารณะในขณะที�บา้นเมืองอยูใ่นสถานการณ์ปกติ แต่มีการ
ใชเ้สรีภาพในการชุมนุมที�มีการกระทาํอนัเป็นการกา้วล่วงเสรีภาพของประชาชน เช่น การปิดถนน 
ในเส้นทางการจราจรที�สาํคญั การปักหลกัชุมนุมในสถานที�สาธารณะที�ประชาชนอื�นมีสิทธิที�จะใช้
ประโยชน์ การปิดลอ้มสถานที�ราชการสําคญั กรณีเหล่านี� ไม่อาจควบคุมหรือจดัระเบียบให้เป็นไป
โดยสงบเรียบร้อยโดยอาศัยการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายในปัจจุบันได้ ไม่ว่าจะเป็น 
พระราชบญัญติัควบคุมการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสียง พ.ศ. 2493 พระราชบญัญติัจราจรทางบก 
พ.ศ.2522 พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายอาญา เพราะกฎหมายเหล่านี� ไม่ได ้
มีวตัถุประสงคโ์ดยตรงในการจดัระเบียบเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะ แต่เป็นกฎหมายที�ปราบปราม
และกาํหนดโทษสําหรับการกระทาํที�เกิดขึ�นในการชุมนุมสาธารณะและเป็นความผิดตามกฎหมาย 
การบงัคบัใช้กฎหมายดังกล่าวจึงไม่อาจบรรลุผลในเชิงการป้องกันปัญหาที�เกิดจากการชุมนุม
สาธารณะ เป็นช่องว่างทางกฎหมายที�กฎหมายปัจจุบนัไม่อาจรองรับปัญหาที�เกิดจากการชุมนุม
สาธารณะได้  ดังนั� น การมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี�ยวกับการชุมนุมสาธารณะที�กําหนด

DPU



 

 

 

184

หลักเกณฑ์ วิ ธีการในการใช้เสรีภาพในการชุมนุมจึงเป็นสิ� งจํา เป็นสําหรับประเทศไทย  
เพราะกฎหมายดงักล่าวจะเป็นเครื� องมือที�สําคญัในการจดัระเบียบการใช้เสรีภาพในการชุมนุม 
ในประเทศไทย และเป็นสิ�งที�แสดงให้ประชาชนไดรั้บรู้ว่าการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญย่อมมี
หนา้ที�ที�เกิดขึ�นจากการใชเ้สรีภาพนั�นดว้ย  

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที�บริบททางสังคมและระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ 
มีความแตกต่างกัน หลักการในการจดัระเบียบเกี�ยวกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุมจึงมีความ
แตกต่างกัน บางประเทศมีกฎหมายเฉพาะเกี�ยวกับการชุมนุมสาธารณะ บางประเทศเห็นว่า 
เป็นเสรีภาพโดยแทต้ราบเท่าที�ไม่เป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยจึงไม่มีกฎหมายเฉพาะ หากแต่
อาศยัแนวคาํพิพากษาเพื�อเป็นบรรทดัฐานในการจดัระเบียบการใช้เสรีภาพ สําหรับประเทศไทย 
เป็นประเทศในระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) การกาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ  
เพื�อเป็นมาตรการทางกฎหมายในเรื�องใด ๆ จึงตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร การจดัระเบียบเกี�ยวกบั
การใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะโดยอาศยัมาตรการทางกฎหมายจึงจาํเป็นตอ้งตรากฎหมาย 
ที�มีหลกัการดงักล่าว ซึ� งประเทศไทยมีแนวคิดเกี�ยวกบัการตรากฎหมายนี�มายาวนาน มีการเสนอร่าง
กฎหมายหลายฉบบัแต่ไม่ปรากฏวา่มีร่างกฎหมายฉบบัใดที�จะมีผลใชบ้งัคบัไดเ้นื�องจากยงัมีปัญหา
การโต้แยง้เกี�ยวกับหลักการใช้สิทธิและเสรีภาพ และร่างกฎหมายบางฉบับก็มีสาระสําคัญ 
บางประการที�เป็นการจาํกดัสิทธิเสรีภาพจนเกินสมควร และดว้ยเหตุที�การใชเ้สรีภาพในการชุมนุม
เป็นกระบวนการอย่างหนึ� งที�ช่วยขบัเคลื�อนกลไกของรัฐ เป็นช่องทางที�ประชาชนสามารถแสดง
ความคิดเห็น แสดงขอ้เรียกร้อง ไปยงัผูบ้ริหารประเทศได ้ แต่ทั�งนี�  การใชช่้องทางดงักล่าวยอ่มตอ้ง
มีหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขเพื�อกาํหนดขอบเขตที�ชอบดว้ยกฎหมาย แต่ไม่เคร่งครัดจนเป็นการ
จาํกดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกินไป  ดงันั�น บทบญัญติัแห่งกฎหมายจึงตอ้งกาํหนดขอบเขต
ที�เหมาะสมโดยคาํนึงถึงประโยชน์สาธารณะดว้ย เพราะการใชเ้สรีภาพที�เกินขอบเขตยอ่มไม่อาจอา้ง
ความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญได ้

จากการศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัสิทธิเสรีภาพ การใชเ้สรีภาพในการชุมนุมและการจาํกดั
สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมในต่างประเทศ ตลอดจนบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าด้วยการชุมนุม
สาธารณะในต่างประเทศดงัที�ไดน้าํเสนอมาแลว้ในบทที� 3 ประกอบกบัลกัษณะการใชสิ้ทธิเสรีภาพ
ในการชุมนุมที�ผ่านมาในประเทศไทย ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นว่า การตรากฎหมายว่าดว้ยการชุมนุม
สาธารณะเพื�อใชบ้งัคบัในประเทศไทยเป็นสิ�งที�มีความจาํเป็นอย่างยิ�ง โดยเฉพาะเมื�อพิจารณาจาก
สถานการณ์ในปัจจุบนั  ทั�งนี�  เพื�อกาํหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการใช้สิทธิเสรีภาพ 
ในการชุมนุมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะ
จะต้องมีความสอดคล้องกับบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญด้วย (มาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550) จึงเห็นว่า กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะที�กาํหนด
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มาตรการทางกฎหมายในการจดัระเบียบการใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะซึ� งมีสาระสําคญั 
ที�เหมาะสมกบัประเทศไทย ควรมีหลกัการดงัต่อไปนี�  ซึ� งมีความสอดคลอ้งกบัร่างกฎหมายเกี�ยวกบั
การชุมนุมสาธารณะที�ผา่นการตรวจพิจารณาจากสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและเสนอสภา
ผูแ้ทนราษฎรแลว้หลายประการ  

1)  เสรีภาพในการชุมนุมเป็นสิ�งที�ประชาชนชาวไทยรับรู้ว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที�ไดรั้บการ
รับรองและคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ แต่สิ�งสําคญัที�ประชาชนผูใ้ช้สิทธิเสรีภาพดงักล่าวจาํเป็นตอ้ง
รับรู้อีกประการหนึ� งคือ การใช้สิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ยอ่มมาพร้อมกบัหนา้ที� ผูใ้ช้เสรีภาพในการชุมนุม
ย่อมต้องมีหน้าที�ในการชุมนุมเช่นเดียวกัน และสิ� งที�จะกําหนดหน้าที� เกี�ยวกับการชุมนุมก็คือ
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย ที�ผ่านมาการชุมนุมส่วนใหญ่มักจะชุมนุมกันในสถานที�สาธารณะหรือ
สถานที�ราชการและบ่อยครั� งที�มกัจะลุกลามเป็นการปิดลอ้มสถานที�ดงักล่าวสร้างความเดือดร้อนและ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื�น และเมื�อการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมที�จะไดรั้บความคุม้ครองตาม
รัฐธรรมนูญตอ้งเป็นการใช้เสรีภาพที�ไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื�นที�ไม่ได้ร่วมชุมนุมด้วย 
และไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง  ดงันั�น กฎหมายเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะ  
จึงควรกาํหนดขอบเขตของการชุมนุมสาธารณะโดยให้ความหมายของการชุมนุมสาธารณะเพื�อให้เกิด
ความชัดเจนในทางปฏิบติัของผูป้ฏิบติัตามกฎหมายและผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย เพราะเสรีภาพในการ
ชุมนุมแม้จะได้รับการบัญญัติรับรองไว้ในมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ก็ตาม แต่ก็มิไดบ้ญัญติัให้ความหมายหรือลกัษณะของการใชเ้สรีภาพในการชุมนุม
หรือการชุมนุมสาธารณะนอกเหนือจากการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธให้ชดัเจนแต่อย่างใด 
และเมื�อพิจารณาถึงบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยหลายฉบบัที�ผ่านมาซึ� งได้
บญัญติัรับรองเสรีภาพในการชุมนุมไวต้ั�งแต่ปี พุทธศกัราช 2489 ก็ไม่ปรากฏว่ามีฉบบัใดไดบ้ญัญติั 
ใหค้วามหมายของการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมหรือการชุมนุมสาธารณะไวเ้ช่นกนั  ดงันั�น เมื�อเสรีภาพ
ในการชุมนุมเป็นเสรีภาพที�อาจถูกจาํกดัไดด้ว้ยบทบญัญติัแห่งกฎหมายตามที�รัฐธรรมนูญบญัญติัไว ้
การตรากฎหมายเฉพาะเพื�อจาํกดัการใชสิ้ทธิเสรีภาพดงักล่าวจึงควรมีขอบเขตที�ชดัเจน โดยเฉพาะการ
พิจารณาว่าการกระทาํหรือการชุมนุมในลกัษณะใดจึงจะเป็นการชุมนุมสาธารณะที�จะตอ้งอยู่ภายใต้
กรอบของกฎหมายเฉพาะนั�น และหากพิจารณาต่อไปถึงกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ซึ� งประเทศไทย
เป็นภาคีและผูกพนัที�ตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีด้วยแลว้ จะเห็นได้ว่า ICCPR ได้รับรองสิทธิในการ
ชุมนุมไวแ้ต่ก็ถือว่าเป็นสิทธิที�มิใช่สิทธิเด็ดขาด (Absolute right) แต่เป็นสิทธิสัมพทัธ์ (Relative right) 
ที�สามารถจาํกัดได้โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเพื�อบรรลุวตัถุประสงค์ที�กาํหนด  
อนัได้แก่ เพื�อประโยชน์ในการรักษาความมั�นคงของชาติ ความปลอดภยัสาธารณะ หรือความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน เพื�อการคุม้ครองสาธารณสุขหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพื�อการ
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คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื�น แต่ ICCPR ยงัไม่มีการกาํหนดบทนิยามหรือให้ความหมาย
ของการชุมนุมไวเ้ช่นกนั  ดังนั�น เมื�อมีความจาํเป็นตอ้งตรากฎหมายเฉพาะเพื�อจาํกัดสิทธิเสรีภาพ
ดงักล่าวจึงควรกาํหนดคาํจาํกดัความหรือขอบเขตที�ชัดเจนเพื�อมิให้เป็นการจาํกดัสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนจนเกินสมควร  

สําหรับคาํว่า “การชุมนุมสาธารณะ” หากพิจารณาความหมายทั�วไปตามพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คําว่า “ชุมนุม” หมายถึง ประชุม หรือรวมกัน ส่วนคําว่า 
“สาธารณะ” หมายถึง ทั�วไป หรือเพื�อประชาชนทั�วไป และเมื�อพิจารณาประกอบกบับทบญัญติัมาตรา 
63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 แล้ว อาจสรุปความหมายของการใช้
เสรีภาพในการชุมนุมในเบื�องตน้ไดว้า่ เป็นการใชสิ้ทธิเสรีภาพของประชาชนทั�วไปตามที�รัฐธรรมนูญ
บญัญติัรับรองไวโ้ดยการมาประชุมหรือรวมกนัของประชาชนทั�วไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ  
อย่างไรก็ตาม การสรุปความหมายดังกล่าวเป็นเพียงลักษณะที�ปรากฏเป็นองค์ประกอบภายนอก 
ที�พิจารณาจากการกระทาํที�เกิดขึ�นว่ามีการรวมกนัของประชาชนเท่านั�น หากแต่ยงัมิได้พิจารณาถึง
องค์ประกอบภายในหรือวตัถุประสงค์ของการรวมกนัดงักล่าว และเนื�องจากเสรีภาพในการชุมนุม 
เป็นเสรีภาพที�มีองคป์ระกอบพื�นฐานจากเสรีภาพขั�นพื�นฐานอื�นอีกหลายประการซึ� งมีความสําคญั เช่น 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการพิมพ ์วตัถุประสงค์ของการ
ชุมนุมจึงเป็นการรวมกลุ่มกนัเพื�อเรียกร้อง หรือเพื�อแสดงความคิดเห็นในเรื�องต่างๆ  แต่ทั�งนี�  จะตอ้ง
ไม่มีวตัถุประสงคเ์ป็นการผิดกฎหมาย เมื�อพิจารณาทั�งองคป์ระกอบภายนอกและองค์ประกอบภายใน
แลว้ อาจสรุปความหมายของการชุมนุมสาธารณะว่า หมายถึง การรวมตวัชุมนุมกนัของบุคคลโดยมี
วตัถุประสงค์ร่วมกันเพื�อเรียกร้อง หรือแสดงความคิดเห็นในเรื�องใดเรื�องหนึ� ง โดยการแสดงออก 
ต่อประชาชนทั�วไป และให้บุคคลอื�นสามารถเขา้ร่วมการชุมนุมนั�นได้190  และการชุมนุมนั�นจะตอ้ง
เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธดว้ย เทียบเคียงไดจ้ากองคป์ระกอบของการชุมนุมที�จะไดรั้บความ
คุ้มครองตามมาตรา 8 ของกฎหมายพื�นฐานแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (Grundgesetz-GG)  
เพราะบทบญัญติัดงักล่าวมีความมุ่งหมายในการป้องกนัอนัตรายต่อความมั�นคงและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองที�อาจเกิดจากการชุมนุมอันเนื�องมาจากการรวมกลุ่มของคนจาํนวนมาก  
โดยคาํนึงถึงการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผูเ้ข้าร่วมการชุมนุมและขณะเดียวกัน 
ก็มุ่งคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูที้�อาจถูกกระทบจากการชุมนุมดงักล่าวดว้ย  

 

                                      

 
190  สอดคลอ้งกับหลกัการของร่างฯ ที�  สคก. ตรวจพิจารณาแลว้ และร่างฯ ที�ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (ร่างมาตรา 5) โปรดดูเพิ�มเติมในภาคผนวก 5. 
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และด้วยเหตุที�การตรากฎหมายเพื�อจาํกัดเสรีภาพในการชุมนุมได้เฉพาะการชุมนุม
สาธารณะ และเพื�อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนที�จะใช้ที�สาธารณะ หรือเพื�อรักษาความสงบ
เรียบร้อยในระหว่างเวลาที�ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือในระหว่างเวลาที�มีประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอยัการศึก  ดังนั�น กรณีการชุมนุมเพื�อดาํเนินกิจกรรมทางศาสนา เช่น  
งานศพ งานแต่งงาน หรือการชุมนุมตามวฒันธรรมประเพณีแห่งท้องถิ�น จึงไม่อยู่ในบังคบัแห่ง
กฎหมายนี�  และเพื�อมิให้กฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะมีผลบงัคบัถึงการรวมตวัชุมนุมกนัของ
ประชาชนในทุกกรณีซึ� งเป็นการจาํกดัสิทธิเสรีภาพจนเกินสมควรจึงควรกาํหนดขอ้ยกเวน้การชุมนุม
บางกรณีไวใ้นกฎหมายดว้ย191 และเนื�องจากการชุมนุมที�เกิดขึ�นส่วนใหญ่จะเป็นการรวมตวัรวมกลุ่ม
ชุมนุมกันในสถานที�อนัเป็นที�สาธารณะสําหรับประชาชนทั�วไป จึงควรกําหนดความหมายของ 
ที�สาธารณะที�ประชาชนอาจรวมกลุ่มชุมนุมกนัไวด้ว้ย เพื�อมิให้หมายความถึงการชุมนุมในสถานที�
ส่วนบุคคล192  นอกจากนี�  ควรกาํหนดลกัษณะของการชุมนุมสาธารณะที�ตอ้งห้าม เช่น การชุมนุม 
ที�ก่อให้เกิดความหวาดกลวัหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือความมั�นคงของรัฐโดยตรงโดยการ
ปลุกระดมฝูงชนให้ใช้ความรุนแรง ใช้กาํลงัคุกคามทาํลายทรัพยสิ์น ลอบวางเพลิง หรือกระทาํการ 
ที�ผดิกฎหมายประการอื�น เป็นตน้ เพื�อใหส้ามารถกาํหนดกรอบที�ชดัเจนของการใชสิ้ทธิเสรีภาพในการ
ชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ และเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัการตามหนา้ที�ของเจา้หนา้ที�ผูมี้อาํนาจ 

2)  การชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนในต่างประเทศหลายประเทศกาํหนดให้ตอ้ง
มีการยื�นหนงัสือบอกกล่าวหรือแจง้ต่อพนกังานเจา้หน้าที�ผูมี้อาํนาจเป็นการล่วงหน้า โดยจะตอ้ง
ระบุถึงวตัถุประสงคข์องการชุมนุม รายละเอียดของบุคคลผูรั้บผิดชอบในการชุมนุมหรือเดินขบวน 
ตลอดจนวธีิการในการชุมนุมหรือเส้นทางในการเดินขบวน เฉพาะแต่ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนเท่านั�นที�คาํบอกกล่าวเกี�ยวกบัการชุมนุมถือเป็นคาํร้องขออนุญาตซึ� งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
เจา้หน้าที�ผูมี้อาํนาจก่อน จึงจะจดัการชุมนุมหรือเดินขบวนได้ สําหรับประเทศไทยสิทธิเสรีภาพ 
ในการชุมนุมโดยสงบเป็นสิทธิเสรีภาพที�บญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ  ดงันั�น ประชาชนชาวไทย
ทุกคนต่างมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมการชุมนุมหรือการเดินขบวน หากแต่จะตอ้งไม่ทาํการอนัขดั
ต่อความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง และตอ้งเป็นไปตามที�บญัญติัไวใ้นกฎหมายว่าด้วยการชุมนุม
สาธารณะ โดยการชุมนุมสาธารณะต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ และการใช้สิทธิและ
เสรีภาพของผูชุ้มนุมในระหว่างการชุมนุมสาธารณะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อนัเป็นหลกัการตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
                                      

 
191  สอดคลอ้งกับหลกัการของร่างฯ ที�  สคก. ตรวจพิจารณาแลว้ และร่างฯ ที�ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (ร่างมาตรา 3) โปรดดูเพิ�มเติมในภาคผนวก 5. 
 

192  สอดคลอ้งกบัหลกัการของร่างฯ ที� สคก. ตรวจพิจารณาแลว้  และร่างฯ ที�ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (ร่างมาตรา 5) โปรดดูเพิ�มเติมในภาคผนวก 5. 
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ราชอาณาจกัรไทย  ดงันั�น ผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมนอกจากจะมีสิทธิเสรีภาพแลว้ยงัจะตอ้งมีหนา้ที�สําหรับการ
ใช้สิทธิเสรีภาพนั�นด้วย โดยกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมจึงตอ้งกาํหนดหน้าที�ของผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมที�
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายดว้ย เช่น ผูร่้วมชุมนุมตอ้งไม่กระทาํการเป็นการกระทบสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอื�นที�ไม่ไดร่้วมชุมนุมในการใช้ที�สาธารณะนั�น ตอ้งชุมนุมโดยเปิดเผยตวั ตอ้งไม่นาํอาวุธ
เขา้ไปในที�ชุมนุมไม่วา่จะไดรั้บอนุญาตให้มีอาวุธนั�นติดตวัหรือไม่ ตอ้งไม่บุกรุกหรือทาํให้ทรัพยสิ์น
ของผูอื้�นเสียหาย ตอ้งไม่ทาํให้ผูอื้�นกลวัว่าจะเกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือเสรีภาพ หรือได้รับ
ความเดือดร้อนเกินควร และตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏิบติัหนา้ที�ของเจา้หนา้ที�
ตาํรวจในการคุม้ครองความสะดวกของประชาชนในการใชที้�สาธารณะหรือในการคุม้ครองการชุมนุม
สาธารณะนั�น เป็นตน้193 

3)  กาํหนดให้มีผูรั้บผิดชอบในการจดัการชุมนุมสาธารณะโดยอาจกาํหนดคุณสมบติั
ของผูจ้ดัการชุมนุม เช่น อายุ และกําหนดให้มีหน้าที�สําหรับการจดัการชุมนุมนั� นด้วย194 และ
นอกเหนือจากหน้าที�ในการแจง้การชุมนุมแล้ว ควรกาํหนดให้ผูจ้ดัการชุมนุมรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะตลอดระยะเวลาการชุมนุมให้เรียบร้อยไม่ก่อให้เกิดความวุน่วาย 
ในบา้นเมือง เพื�อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธภายใตข้อบเขตการใช้
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ต้องดูแลไม่ให้การชุมนุมเกิดการขัดขวาง
ประชาชนที�จะใช้ที�สาธารณะ และตอ้งให้ความร่วมมือกบัเจา้หน้าที�ตาํรวจในการดูแลการชุมนุม 
หากไม่สามารถควบคุมดูแลใหก้ารชุมนุมสาธารณะดาํเนินไปโดยเรียบร้อย หรือมีแนวโนม้ที�จะเป็น
อนัตรายต่อความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองหรือมีการกระทาํที�ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ผูจ้ดัการ
ชุมนุมต้องสั�งให้ยุติการชุมนุมโดยทันที  นอกจากนี�  ผูจ้ ัดการชุมนุมต้องไม่ดําเนินการชุมนุม 
ในลกัษณะส่งเสริมให้มีการใชค้วามรุนแรง หรืออาจก่อการจลาจล หรือข่มขู่ หรือทาํลายทรัพยสิ์น 
ลอบวางเพลิง  นอกจากนี�  ผูจ้ดัการชุมนุมอาจจดัให้มีผูช่้วยในการดาํเนินการชุมนุมในลกัษณะ
เดียวกับผู ้ประสานงานการชุมนุมตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะฯ ของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี โดยผูจ้ดัการชุมนุมสามารถจดัให้มีผูช่้วยดาํเนินการชุมนุมได้ในจาํนวนเท่าที�
จาํเป็นและจะตอ้งจดัทาํรายชื�อ และระบุอายุ อาชีพ ที�อยู ่ของผูช่้วยดาํเนินการชุมนุมนั�นมอบให้แก่
เจา้หน้าที�ตาํรวจผูมี้อาํนาจดว้ย รวมทั�งตอ้งจดัให้ผูช่้วยดาํเนินการชุมนุมมีสัญลกัษณ์ที�แสดงฐานะ 
เช่น ปลอกแขน เสื�อคลุม เพื�อใหส้ามารถแยกแยะออกจากผูร่้วมการชุมนุมทั�วไปไดอ้ยา่งชดัเจน  

                                      

 
193  สอดคลอ้งกับหลกัการของร่างฯ ที�  สคก. ตรวจพิจารณาแลว้ และร่างฯ ที�ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (ร่างมาตรา 17) โปรดดูเพิ�มเติมในภาคผนวก 5. 
 

194  สอดคลอ้งกับหลกัการของร่างฯ ที�  สคก. ตรวจพิจารณาแลว้ และร่างฯ ที�ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (ร่างมาตรา 16) โปรดดูเพิ�มเติมในภาคผนวก 5. 
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4)  กาํหนดให้การชุมนุมสาธารณะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเจา้หน้าที�ตาํรวจ 
แห่งทอ้งที�ที�มีการชุมนุมสาธารณะ ซึ� งเป็นแนวทางที�สอดคลอ้งกบัประเทศต่าง ๆ ที�มกัจะกาํหนดให้
เจ้าหน้าที�ตาํรวจเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะ  นอกจากนี�  อาจแจ้งให้พนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นแห่งทอ้งที�ที�มีการชุมนุมสาธารณะ หรือหน่วยงาน
ประชาสัมพนัธ์ของรัฐหรือเอกชนในท้องที�นั�นเพื�อทราบด้วยก็ได้  ทั� งนี�  เพื�อประโยชน์ในการ
ควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะนั�น195   

5)  กาํหนดลกัษณะวิธีการและขั�นตอนในการใช้เสรีภาพในการชุมนุม จากการศึกษา
พบว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ� งเป็นประเทศที�ลงนามในกติการะหว่างประเทศว่าดว้ย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองแล้วแต่ยงัมิได้ให้สัตยาบนั เป็นเพียงประเทศเดียวที�ใช้ระบบ
อนุญาต (Permission) โดยกาํหนดให้การชุมนุมสาธารณะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที�ก่อน  
ส่วนประเทศที�เป็นภาคีโดยสมบูรณ์ เช่น ฝรั�งเศส ต่างใช้ระบบการแจง้ (Noticing) โดยผูจ้ดัการ
ชุมนุมสาธารณะตอ้งแจง้การจดัการชุมนุมสาธารณะให้เจา้หน้าที�ทราบก่อนเริ�มการชุมนุม เพราะ
การชุมนุมสาธารณะเป็นเสรีภาพที�สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต แต่การ
กาํหนดให้มีการแจง้ก่อนการชุมนุมก็เพื�อประโยชน์ในการคุม้ครองความสะดวกของประชาชน 
ที�จะใช้ที�สาธารณะในระหว่างที�มีการชุมนุม รวมทั�งเพื�ออาํนวยความสะดวกและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยให้แก่ผูชุ้มนุม  ดงันั�น ในประเทศไทยจึงควรกาํหนดให้ผูจ้ดัการชุมนุมสาธารณะ 
ทาํหนังสือบอกกล่าวแจง้แก่เจ้าหน้าที�ตาํรวจที�รับผิดชอบ โดยระบุชื�อ ที�อยู่ อาชีพของผูจ้ดัการ
ชุมนุม เรื� องในการชุมนุม วตัถุประสงค์ ข้อเรียกร้อง วนั เวลา สถานที�  หรือเส้นทางในการ
เดินขบวน จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมชุมนุม และลงลายมือชื�อผูรั้บผดิชอบ เพราะการบอกกล่าวล่วงหนา้ทาํให้
เจา้หน้าที�ตาํรวจสามารถเตรียมการเพื�ออาํนวยความสะดวก และดูแลรักษาความปลอดภยัเพื�อให ้
การใช้เสรีภาพในการชุมนุมเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยได้ รวมทั� งอาจมีส่วนช่วยในการยุติ 
การชุมนุมได ้เพราะเจา้หนา้ที�ตาํรวจสามารถประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวขอ้งเพื�อเขา้มา
รับทราบปัญหาและเจรจาเพื�อหาวธีิการแกไ้ขปัญหาที�เหมาะสมแทนที�จะใชว้ธีิการชุมนุมก็ได ้

6)  การทาํหนังสือบอกกล่าวแก่เจ้าหน้าที�ที�รับผิดชอบควรจะเป็นการแจ้งบอกกล่าว 
เป็นการล่วงหน้าโดยอาจกาํหนดระยะเวลาไวอ้ย่างชดัเจนแน่นอนเพื�อประโยชน์ทั�งแก่ฝ่ายผูชุ้มนุม 
และฝ่ายเจา้หน้าที�รัฐ ในประเทศฝรั�งเศสกาํหนดให้ตอ้งแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั หรืออย่างมาก  
15 วนั ก่อนวนัที�จะมีการชุมนุม ในประเทศเยอรมนักาํหนดให้ตอ้งแจง้ต่อเจา้หนา้ที�ผูมี้อาํนาจอยา่งช้า

                                      

 
195  สอดคล้องกับหลักการของร่างฯ ที�  สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว และร่างฯ ที�ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (ร่างมาตรา 20 และร่างมาตรา 22) โปรดดูเพิ�มเติมในภาคผนวก 5. 
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ที�สุด 48 ชั�วโมงก่อนที�จะมีการประกาศการชุมนุมหรือการเดินขบวน แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไม่มีกาํหนดระยะเวลาในการแจง้ต่อเจา้หน้าที�ตาํรวจ เพียงแต่จะตอ้งบอกกล่าวให้เจา้หน้าที�ตาํรวจ
ทราบก่อนการชุมนุมหรือการเดินขบวน สําหรับประเทศไทยนั�นควรกาํหนดระยะเวลาล่วงหน้า 
ที�ชดัเจน เช่น อย่างน้อย 3 วนั หรือ 5 วนั เพื�อให้เจา้หน้าที�ผูมี้อาํนาจทราบล่วงหน้าวา่จะมีการชุมนุม
หรือเดินขบวนเพื�อวตัถุประสงคใ์ด และเพื�อประโยชน์ในการประสานงานกบัหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
และเพื�อประโยชน์ในการอาํนวยความสะดวกเพื�อคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  
ซึ� งผูเ้ขียนเห็นว่า กาํหนดระยะเวลาการแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัน่าจะเป็นระยะเวลาพอสมควร 
ที�เหมาะสมในการตระเตรียมการของเจ้าหน้าที�ของรัฐที�เกี�ยวข้องเพื�อดูแลการชุมนุมที�จะเกิดขึ� น  
ซึ� งเป็นระยะเวลาที�สอดคลอ้งกบัหลกัการของร่างฯ ของสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาที�กาํหนดให้
มีหนงัสือแจง้การชุมนุมต่อผูรั้บแจง้ก่อนเริ�มการชุมนุมไม่นอ้ยกวา่เจ็ดสิบสองชั�วโมง196  อยา่งไรก็ตาม 
ในชั�นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามญัสภาผูแ้ทนราษฎรได้ผ่านการพิจารณาโดยกาํหนด 
ให้ มีหนังสือแจ้งการชุมนุมก่อนเริ� มการชุมนุมไม่น้อยกว่าสี� สิบแปดชั�วโมง โดยเห็นว่า  
ไม่ควรกาํหนดให้แจง้ล่วงหน้าเป็นเวลานานเกินไป และระยะเวลาสี� สิบแปดชั�วโมงก็นานเพียงพอ 
ในการเตรียมความพร้อมของเจา้หนา้ที�ของรัฐที�เกี�ยวขอ้งแลว้197 

นอกจากนี�  ผูเ้ขียนเห็นวา่ ควรกาํหนดให้หนงัสือแจง้การชุมนุมควรมีสาระสําคญัอยา่งนอ้ย 
คือ วตัถุประสงค์ของการจดัการชุมนุมสาธารณะ วนัและเวลา สถานที�จดัการชุมนุมสาธารณะหรือ
เส้นทางการเดินขบวน ขอ้มูลเกี�ยวกบัผูจ้ดัการชุมนุม และผูช่้วยดาํเนินการชุมนุม ซึ� งไดแ้ก่ ชื�อ นามสกุล 
อาชีพ ที�อยู่ และประมาณการจาํนวนคนที�เข้าร่วมการชุมนุมหรือเดินขบวน วิธีการและเส้นทาง 
การเดินขบวน ซึ� งเทียบเคียงไดก้บัแนวทางของประเทศฝรั�งเศส และสาธารณรัฐเกาหลี 

7)  กําหนดให้เจ้าหน้าที� ที� รับผิดชอบเมื�อได้รับหนังสือบอกกล่าวแจ้งการชุมนุม
สาธารณะแลว้ จะตอ้งออกใบรับแจง้เป็นหลกัฐานแก่ผูย้ื�นหนงัสือทนัที เพื�อยืนยนัวา่ผูจ้ดัการชุมนุม
หรือเดินขบวนได้แจง้ให้รัฐทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด และจะตอ้งพิจารณา
หนงัสือบอกกล่าวนั�นวา่การชุมนุมสาธารณะมีวตัถุประสงคอ์ะไร มีขอ้เรียกร้องเป็นอยา่งไร  ทั�งนี�  
เพื�อจะไดพ้ิจารณาแนวทางการดาํเนินการที�เหมาะสมต่อไป อีกทั�งการแจง้ให้รัฐทราบล่วงหนา้นั�น
จะมีผลผกูพนัทั�งฝ่ายรัฐและผูจ้ดัการชุมนุมที�จะตอ้งปฏิบติัตามหนา้ที�ของแต่ละฝ่ายตามที�กฎหมาย
กําหนด สําหรับกรณีที� เจ้าหน้าที�ผู ้รับแจ้งเห็นว่าการชุมนุมสาธารณะนั� นอาจก่อให้เกิดเหตุ 
ความวุ่นวาย หรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นการชุมนุมที�มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที�กฎหมาย
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กาํหนด นั�น ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้กาํหนดให้เจา้หน้าที�ตาํรวจสามารถออกคาํสั�งห้าม 
การชุมนุมหรือกาํหนดเงื�อนไขควบคุมการชุมนุมได้ตามความเหมาะสมโดยมีคณะกรรมการ 
ที�ปรึกษาทําหน้าที�ให้ค ําปรึกษาแนะนําและวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั�งห้ามชุมนุม ส่วนสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนัได้กาํหนดให้เจ้าหน้าที�ที�มีอาํนาจเป็นผูพ้ิจารณาออกคาํสั�งห้ามการชุมนุม 
ซึ� งถือเป็นคาํสั�งทางปกครอง ผูรั้บคาํสั�งจึงสามารถโต้แย ้งคําสั�งดังกล่าวต่อศาลปกครองได ้
เช่นเดียวกับประเทศฝรั�งเศสที�กาํหนดให้เจา้หน้าที�รัฐอาจมีคาํสั�งห้ามการชุมนุมได้หากเห็นว่า 
การชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนตามคาํร้องขอนั�นอาจก่อให้เกิดเหตุความวุ่นวาย หรือความ
ไม่สงบเรียบร้อย และในกรณีเช่นนี� ผูแ้จง้บอกกล่าวการชุมนุมสามารถยื�นคาํร้องขอให้เพิกถอน
คําสั�งห้ามดังกล่าวต่อสภาแห่งรัฐได้ จากแนวทางของประเทศต่าง ๆ เห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ 
ได้กาํหนดให้การออกคาํสั�งห้ามการชุมนุมเป็นอาํนาจของเจ้าหน้าที� รัฐจึงทาํให้คาํสั�งดังกล่าว 
เป็นคาํสั�งทางปกครอง การโตแ้ยง้คดัคา้นคาํสั�งดงักล่าวจึงเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครอง คือ ให้มีการอุทธรณ์คดัคา้นคาํสั�งต่อผูมี้อาํนาจเหนือผูอ้อกคาํสั�ง หรือให้มีการฟ้องคดี
โดยตรงต่อศาลปกครอง  

สําหรับประเทศไทยเมื�อพิจารณาจากร่างฯ ที�สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ได้กาํหนดให้เป็นอาํนาจของศาลซึ� งหมายถึงศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดั 
ที�มีเขตอาํนาจเหนือสถานที�ที�มีการชุมนุมสาธารณะที�จะพิจารณามีคาํสั�งห้ามการชุมนุมตามที�ผูรั้บ
แจ้งซึ� งหมายถึงหัวหน้าสถานีตาํรวจแห่งท้องที�ที� มีการชุมนุมสาธารณะหรือบุคคลอื�นตามที�
รัฐมนตรีประกาศกาํหนดมีคาํร้องขอ198 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที� 2) เห็นสมควรให้เป็น
อาํนาจของศาลยุติธรรม เนื�องจากการชุมนุมสาธารณะเป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการจาํกดัสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ประกอบกบัแนวปฏิบติัที�ผ่านมา ศาลแพ่งเคยใช้อาํนาจ 
ในทาํนองเดียวกนั ตามคาํสั�งคาํร้องคุม้ครองชั�วคราว คดีหมายเลขดาํที� 3604/2551 และคาํสั�งคาํร้อง
คุม้ครองชั�วคราวคดีหมายเลขดาํที� 5213/2551 อีกทั�งศาลยุติธรรมมีอยูท่ ั�วประเทศ จึงสามารถอาํนวย
ความยุติธรรมในเรื� องดังกล่าวให้แก่ประชาชนได้โดยสะดวก รวดเร็ว และทั�วถึง199 ซึ� งผูเ้ขียน 
มีความเห็นสาํหรับประเด็นนี� วา่ องคก์รใดจะมีอาํนาจในการพิจารณาการอุทธรณ์คดัคา้นคาํสั�งห้าม
การชุมนุมนั�น ย่อมขึ�นอยู่กบัแนวคิดในการกาํหนดให้ใครเป็นผูมี้อาํนาจในการออกคาํสั�งห้ามการ
ชุมนุม กล่าวคือ หากกฎหมายกาํหนดให้เจา้หน้าที�ผูมี้หน้าที�รับแจง้การชุมนุมเป็นผูมี้อาํนาจออก
คาํสั�งห้ามการชุมนุมหากเห็นว่าการชุมนุมนั�นจะก่อให้เกิดความวุน่วายหรือเป็นการชุมนุมที�ขดัต่อ
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กฎหมาย ในกรณีเช่นนี�คาํสั�งห้ามการชุมนุมดงักล่าวยอ่มเป็นคาํสั�งทางปกครอง การโตแ้ยง้คดัคา้น
คาํสั�งจึงตอ้งดาํเนินการตามกระบวนพิจารณาทางปกครองและเป็นกรณีที�อยูใ่นเขตอาํนาจของศาล
ปกครอง แต่ตามร่างฯ ของสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกานั�นมิไดก้าํหนดให้เจา้หน้าที�ผูรั้บแจง้ 
มีอาํนาจในการออกคาํสั�งห้ามการชุมนุมไดเ้องแต่อยา่งใด หากแต่ไดก้าํหนดให้เจา้หนา้ที�ผูรั้บแจง้
ยื�นคาํขอต่อศาลในกรณีที�เห็นวา่การชุมนุมสาธารณะที�ไดรั้บแจง้นั�นเป็นการชุมนุมที�ขดัต่อกฎหมาย 
และศาลจะเป็นผูมี้อาํนาจในการพิจารณาคาํขอเพื�อมีคาํสั�งห้ามการชุมนุมต่อไป คาํสั�งดังกล่าว 
จึงเป็นคาํสั�งของศาลหาใช่คาํสั�งทางปกครองแต่อยา่งใด  ดงันั�น ในเบื�องตน้จึงตอ้งพิจารณาก่อนว่า
สาํหรับประเทศไทยควรจะกาํหนดรูปแบบของกฎหมายให้ใครเป็นผูมี้อาํนาจในการออกคาํสั�งห้าม
การชุมนุม ซึ� งผูเ้ขียนมีความเห็นในประเด็นนี� สอดคล้องกับแนวทางของร่างฯ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเห็นว่า การพิจารณาว่าการชุมนุมที�จะเกิดขึ�นเป็นการชุมนุมที�ขดัต่อ
กฎหมายหรือไม่เพื�อมีคาํสั�งห้ามการชุมนุมนั�น สําหรับประเทศไทยควรกาํหนดให้เป็นอาํนาจของ
องค์กรตุลาการจะเหมาะสมกว่า เพราะหากกาํหนดให้เป็นอาํนาจของเจา้หน้าที�รัฐย่อมหมายถึง 
การใชอ้าํนาจทางปกครองซึ� งจะตอ้งมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์วิธีการเพื�อเป็นกรอบในการใชอ้าํนาจ
ใหเ้หมาะสม มิเช่นนั�นอาจเกิดปัญหาในการใชดุ้ลพินิจที�เกินขอบเขต แต่หากกาํหนดให้ศาลซึ� งเป็น
องค์กรที�ใช้อาํนาจตุลาการเป็นผูพ้ิจารณาว่าการชุมนุมที�จะเกิดขึ�นนั�นมีลกัษณะที�ขดัต่อกฎหมาย
หรือไม่ซึ� งเป็นการพิจารณาในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลย่อมเป็นองค์กรที�สามารถอาํนวยความ
ยุติธรรมไดอ้ย่างเหมาะสม และในการออกคาํสั�งดงักล่าวศาลอาจพิจารณากาํหนดเงื�อนไขในการ
ชุมนุมก็ได้  นอกจากนี�  การกําหนดให้ศาลพิจารณาเป็นการด่วนและคําสั�งศาลให้เป็นที�สุด  
ย่อมทาํให้กระบวนพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็ว ประกอบกบัศาลยุติธรรมได้มีการจดัตั�งขึ�นแล้ว 
ในทุกจังหวดั และศาลแพ่งเคยใช้อาํนาจในทาํนองเดียวกันในคาํสั�งคาํร้องคุ้มครองชั�วคราว  
คดีหมายเลขดาํที� 3604/2551 และคาํสั�งคาํร้องคุม้ครองชั�วคราวคดีหมายเลขดาํที� 5213/2551  ดงันั�น 
การกาํหนดใหศ้าลยติุธรรมเป็นศาลที�มีเขตอาํนาจในเรื�องดงักล่าวยอ่มเป็นการอาํนวยความยุติธรรม
ให้แก่ประชาชนไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว และทั�วถึง สอดคลอ้งกบัแนวทางของร่างฯ ที�สํานกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการวิสามัญสภา
ผูแ้ทนราษฎรไดผ้า่นการพิจารณาตามร่างฯ ของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยมีขอ้สังเกตวา่ 
ศาลที�จะพิจารณามีคาํสั�งเกี�ยวกบัการห้ามชุมนุมหรือขอให้เลิกการชุมนุมจะเป็นศาลยุติธรรมหรือ
ศาลปกครอง ขึ�นอยูก่บัเนื�อหาของคาํฟ้องหรือคาํร้องในแต่ละกรณี200 
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8) ควรกาํหนดให้ศาลมีอาํนาจพิจารณาออกคาํสั�งเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะโดยห้าม
การชุมนุมหรือให้มีการชุมนุมโดยมีเงื�อนไขบางประการเพื�อจาํกดัการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมได้
หากปรากฏขอ้เท็จจริงบางกรณี ซึ� งเมื�อเทียบเคียงกบัรัฐบญัญติัวา่ดว้ยการชุมนุมฯ ของสาธารณรัฐ
เกาหลีแลว้ จะเห็นไดว้า่ มีการกาํหนดไวห้ลายกรณี เช่น เมื�อพื�นที�ที�จะจดัการชุมนุมสาธารณะหรือ
เดินขบวนเป็นเขตย่านที�พกัอาศยัของประชาชน เป็นเขตย่านสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาขั�นพื�นฐาน หรือเป็นเขตทหาร ซึ� งการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนนั�นมีลกัษณะที�ส่อ
ให้เห็นว่าอาจก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์สาธารณูปโภค หรือความ
เป็นอยู่ส่วนบุคคลของผูอ้ยู่อาศยัในย่านนั�น หรือส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิในการศึกษา 
เป็นตน้  ดงันั�น จึงอาจกาํหนดกรณีขอ้จาํกดัดงักล่าวเพื�อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอื�นดว้ย 

9)  แมว้า่การใชสิ้ทธิเสรีภาพในการชุมนุมอาจถูกจาํกดัไดด้ว้ยกฎหมาย แต่การกาํหนด
ข้อห้ามหรือข้อจํากัดในการชุมนุมสาธารณะควรกําหนดเท่าที�จ ําเป็นและสมควรเพื�อมิให้
กระทบกระเทือนสาระสําคญัแห่งสิทธิ เช่น การห้ามการชุมนุมสาธารณะในระหว่างเวลา 24.00 
นาฬิกา ถึง 6.00 นาฬิกา ของวนัรุ่งขึ�น เวน้แต่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ การห้ามผูเ้ขา้ร่วม
ชุมนุมสาธารณะพกพาอาวุธซึ� งอาจเป็นอนัตรายร้ายแรงในการชุมนุม การห้ามชุมนุมสาธารณะ 
ในลกัษณะกีดขวาง หรือในรัศมีที�กาํหนดซึ� งอาจส่งผลกระทบต่อสถานที�สําคญัต่างๆ เช่น สถานที�
ประทบัของพระมหากษตัริย ์พระราชินี สถานที�ราชการสําคญั เช่น รัฐสภา ทาํเนียบรัฐบาล หรือ
หน่วยงานอื�นของรัฐ สถานที�ขนส่งมวลชนสาธารณะ เช่น ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือ
สถานีขนส่ง รวมทั�งโรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน ตลอดจนสถานทูตหรือสถานกงสุล
ของรัฐต่างประเทศด้วย  ทั�งนี�  เพื�อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนที�จะใช้สถานที�ดงักล่าว
ตามปกติ สอดคลอ้งกบัแนวทางของกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะในประเทศต่าง ๆ  

10)  เมื�อมีการจาํกดัสิทธิเสรีภาพตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายแลว้ การชุมนุมที�เป็นการ
ฝ่าฝืนขอ้ห้ามหรือขอ้กาํหนดดงัที�กล่าวมานั�น ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมโดยไม่ดาํเนินการแจง้การ
ชุมนุมตามที�กฎหมายกาํหนด หรือการชุมนุมที�ดาํเนินการตามขั�นตอนแต่ปรากฏต่อมาวา่ในระหวา่ง
การชุมนุมผูจ้ดัการชุมนุม ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม ไม่ปฏิบติัตามหน้าที�ที�กฎหมายกาํหนด กรณีเหล่านี�
ย่อมถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ทาํให้เป็นการชุมนุมที�ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ� งไม่อาจอ้างความ
คุม้ครองตามรัฐธรรมนูญได ้จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดบทลงโทษสําหรับการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยการ
ชุมนุมสาธารณะเป็นการเฉพาะโดยตอ้งระวางโทษจาํคุกหรือปรับ หรือทั�งจาํทั�งปรับ และหากการ
กระทาํดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงยอ่มตอ้งรับโทษในทางอาญา รวมทั�งตอ้งรับผิด
ความเสียหายในทางแพง่อีกดว้ย 

DPU



 

 

 

194

11)  ในต่างประเทศหากมีกรณีที�การชุมนุมหรือการเดินขบวนอาจก่อให้เกิดความ 
ไม่สงบเรียบร้อยหรือความวุ่นวายในบา้นเมือง เจา้หน้าที�ของรัฐผูมี้อาํนาจอาจมีคาํสั�งห้ามทาํการ
ชุมนุมหรือเดินขบวน หรือมีคาํสั�งยติุการชุมนุมหรือการเดินขบวนนั�นได ้และหากมีการฝ่าฝืนคาํสั�ง
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายย่อมถือเป็นความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะหรือการ
เดินขบวน และเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายอาญาของแต่ละประเทศดว้ย และหากการกระทาํ
ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวติร่างกาย ทรัพยสิ์นของผูอื้�นหรือของภาครัฐ ผูก้ระทาํยอ่มตอ้ง
รับผดิในทางแพง่ดว้ย  อยา่งไรก็ตาม คาํสั�งของเจา้หนา้ที�ที�ไม่อนุญาตหรือห้ามทาํการชุมนุมนั�นอาจ
ถูกผูรั้บผิดชอบในการชุมนุมโตแ้ยง้ไดโ้ดยการอุทธรณ์คดัคา้นคาํสั�งดงักล่าวได ้สําหรับหลกัการ 
ที�เหมาะสมในประเทศไทยหากปรากฏว่ามีการชุมนุมสาธารณะที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือผูจ้ดัการ
ชุมนุมหรือผูชุ้มนุมฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบติัหน้าที�ตามที�กฎหมายกาํหนด จาํเป็นต้องกาํหนด
แนวทางหรือขั�นตอนดาํเนินการเพื�อให้เจา้หน้าที�ตาํรวจสามารถปฏิบติังานได ้เช่น กาํหนดให้อาํนาจ
แก่ผู ้บัญชาการตํารวจผูมี้เขตอาํนาจแจ้งให้ผู ้จ ัดการชุมนุมหรือเดินขบวนสั�งยุติการชุมนุมหรือ
เดินขบวนภายในระยะเวลาที�กาํหนดตามสมควรโดยความสมคัรใจ หากผูจ้ ัดการชุมนุมไม่ยุติ 
การชุมนุมหรือเดินขบวนด้วยตนเอง ผูบ้ญัชาการตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจมีอาํนาจดาํเนินการในฐาน
กระทาํความผิดซึ� งหน้าหรือให้เลิกการชุมนุมได้ กาํหนดให้เจา้หน้าที�ตาํรวจในเครื�องแบบมีอาํนาจ 
เขา้ไปในสถานที�ชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนเมื�อไดแ้จง้ให้ผูจ้ดัการชุมนุมทราบแลว้ เพื�อตรวจตรา
ความเรียบร้อยและความปลอดภยั และในกรณีที�การชุมนุมสาธารณะนั�นมีลกัษณะเป็นการคุกคาม
ความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองอยา่งชดัแจง้ เช่น การขดัขวางการจราจรในถนนสายสําคญั เป็นการ
ชุมนุมที�ดาํเนินไปดว้ยความรุนแรงหรือก่อจลาจล หรือปรากฏอนัตรายโดยตรงต่อชีวิตและสุขภาพ
อนามยัของผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม การดาํเนินการชุมนุมซึ� งผูจ้ดัการชุมนุมไม่ควบคุมดูแลให้ดาํเนินไป
โดยสงบหรือปล่อยให้มีการกระทาํที�เป็นอนัตรายโดยตรงต่อความมั�นคงหรือความสงบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง มีการกระทาํผิดอาญา หรือการกระทาํในลกัษณะยุยงส่งเสริมหรือย ั�วยุให้เกิดการกระทาํ
ความผิดอาญา ให้ผูบ้ญัชาการตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจออกคาํสั�งให้เลิกหรือสลายการชุมนุมสาธารณะนั�น
ได้ ซึ� งในส่วนนี� อาจพิจารณาเทียบเคียงขั�นตอนแนวทางปฏิบติัเกี�ยวกบัการสลายการชุมนุมโดยใช้
กาํลงัและอาวุธของเจา้หน้าที�จากระบบกฎหมายเยอรมนัที�กาํหนดไวใ้น รัฐบญัญติัว่าดว้ยการชุมนุม
และการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ (VersG) ซึ� งเป็นบทบญัญติัที�สร้างความสมดุลระหว่างการรับรอง
และคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูเ้ขา้ร่วมชุมนุม คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูที้�อาจถูกกระทบ
จากการชุมนุม และป้องกนัอนัตรายที�อาจเกิดจากการชุมนุมต่อความมั�นคงและความสงบเรียบร้อย 
ของบา้นเมือง โดยการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที�ของรัฐจะตอ้งคาํนึงถึงหลกักฎหมายทั�วไปในทาง
ปกครอง เช่น หลกัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ ศกัดิo ศรีความเป็นมนุษย ์การรับรองและคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพขั�นพื�นฐานของพลเมือง หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย และโดยเฉพาะหลกัความพอสมควร 
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แก่เหตุซึ� งเป็นหลักกฎหมายที�ก ําหนดกรอบในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที�อย่างเป็นรูปธรรม  
มีการบญัญติัมาตรการดาํเนินการเป็นกฎหมายอย่างชัดเจนเพื�อให้เจา้หน้าที�สามารถเลือกมาตรการ 
ที�ชอบด้วยกฎหมายและดาํเนินการเท่าที�จาํเป็นโดยกระทบต่อผูที้�ต้องปฏิบัติตามและประโยชน์
สาธารณะน้อยที�สุด เพราะเมื�อเป็นการชุมนุมสาธารณะที�ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีคาํสั�งให้เลิก 
การชุมนุมแล้วย่อมมีผลทาํให้การเขา้มารวมตวัของผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมไม่ตกอยู่ภายใตเ้สรีภาพในการ
ชุมนุม และการชุมนุมนั� นกลายสภาพเป็นการรวมตัวของบุคคลซึ� งสามารถถูกเจ้าหน้าที�ตาํรวจ
ดาํเนินการได้  ทั�งนี�  เพื�อคุม้ครองสิ�งที�กฎหมายมุ่งคุม้ครองซึ� งมีค่าเท่ากบัเสรีภาพในการชุมนุม เช่น 
ชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน ความมั�นคงปลอดภยัสาธารณะ ภายใต้หลักความได้สัดส่วน และในกรณี 
ที�เห็นไดว้า่มีอนัตรายที�เกิดขึ�นโดยตรงต่อสิ�งที�กฎหมายมุ่งคุม้ครอง  

นอกจากนี�  การกาํหนดแนวทางหรือขั�นตอนดาํเนินการเพื�อให้เจา้หน้าที�ตาํรวจปฏิบติังาน
ในกรณีที�มีการชุมนุมสาธารณะที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือมีการฝ่าฝืนขอ้ห้ามที�กฎหมายกาํหนดนั�น 
อาจอาศัยแนวทางตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมฯ ของสาธารณรัฐเกาหลี ที�ก ําหนดให้มี
คณะกรรมการที�ปรึกษาเกี�ยวกบัการชุมนุมและเดินขบวน ประจาํสํานักงานตาํรวจระดบัต่างๆ เพื�อ 
ทาํหนา้ที�ให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่หวัหนา้สํานกังานตาํรวจแต่ละแห่ง  ทั�งนี�  เพื�อเป็นการป้องกนัการใช้
อาํนาจโดยพลการและเป็นการคุ้มครองเจ้าหน้าที�ตาํรวจในการปฏิบติัหน้าที�ด้วย เพราะนอกจาก
กฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะจะกาํหนดให้การควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะเป็นหน้าที�
ความรับผิดชอบของเจา้หนา้ที�ตาํรวจแลว้ ควรที�จะกาํหนดกรอบการใชอ้าํนาจของเจา้หนา้ที�ตาํรวจ
เพื�อเป็นเครื�องมือในการรองรับสถานการณ์การชุมนุมที�เกิดขึ�นดว้ย เพราะการปฏิบติังานดงักล่าว 
ถือเป็นภารกิจเฉพาะหน้าในบางกรณีจึงตอ้งอาศยัความเด็ดขาด และรวดเร็ว ซึ� งอาจมีผลเป็นการ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มผูชุ้มนุมทาํให้เกิดปัญหาขอ้โตแ้ยง้วา่เจา้หนา้ที�กระทาํการเกินกว่า
เหตุ และตอ้งถูกดาํเนินคดีเสียเอง ดงัปรากฏจากกรณีที�มีการฟ้องร้องดาํเนินคดี201 ส่งผลกระทบ 
ต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัหน้าที�  ดงันั�น การกาํหนดให้มีบทบญัญติัเพื�อรับรองและคุม้ครอง 
การปฏิบติังานของเจา้หน้าที�ตาํรวจโดยกาํหนดแนวทางหรือขั�นตอนการปฏิบติังานที�ชดัเจนในกรณี 
ที�มีการชุมนุมสาธารณะที�ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีการฝ่าฝืนข้อห้ามที�กฎหมายกาํหนดจึงเป็น
สิ�งจาํเป็นและสาํคญัที�จะช่วยลดปัญหาในทางปฏิบติัเมื�อมีการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

สาํหรับร่างฯ ที�ผา่นการตรวจพิจารณาของสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดก้าํหนด
แนวทางการดาํเนินการในกรณีมีการชุมนุมสาธารณะที�ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผู้ จัดการชุมนุม
หรือผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติหน้าที�ตามที�กฎหมายกําหนด ไวว้่า202 เจ้าพนักงานผูมี้หน้าที�รับผิดชอบ 

                                      

 
201  ภาคผนวก 4 คาํพิพากษาศาลปกครองสงขลา  คดีหมายเลขแดงที� 51/2549 วนัที� 1 มิถุนายน 2549. 

 202  ภาคผนวก 5 ร่างพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... มาตรา 24 ถึงมาตรา 27. 
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มีอาํนาจประกาศให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมหรือแก้ไขกรณีดังกล่าวภายในระยะเวลาที�กําหนด  
หากไม่ปฏิบติัตามประกาศนั�น ให้เจา้พนกังานผูมี้หนา้ที�รับผิดชอบร้องขอต่อศาลเพื�อมีคาํสั�งให้เลิก
การชุมนุมโดยให้ศาลพิจารณาคาํขอนั�นเป็นการด่วน ซึ� งศาลอาจมีคาํสั�งโดยออกคาํบงัคบัให้เลิก 
การชุมนุมหรือยุติการกระทาํที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมายภายในระยะเวลาที�ศาลกาํหนด และคาํสั�งศาล
ดงักล่าวเป็นที�สุด ในระหว่างรอคาํสั�งศาล เจา้พนักงานผูมี้หน้าที�รับผิดชอบมีอาํนาจกระทาํการ 
ที�จ ํา เป็นตามแผนการควบคุมการชุมนุมสาธารณะที�คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตาม
ขอ้เสนอแนะของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ  ทั�งนี�  เพื�อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนและ
คุม้ครองการชุมนุมสาธารณะ และในกรณีที�ศาลมีคาํสั�งให้เลิกการชุมนุมแต่ผูชุ้มนุมไม่ยอมเลิก 
การชุมนุมตามคาํสั�งศาล ให้เจ้าพนักงานผูมี้หน้าที� รับผิดชอบประกาศกาํหนดให้พื�นที�บริเวณ 
ที� มีการชุมนุมนั� นเป็นพื�นที�ควบคุมและประกาศให้ผู ้ชุมนุมออกจากพื�นที�ควบคุมโดยเร็ว  
และรายงานรัฐมนตรีเพื�อทราบ และกาํหนดให้มีผูค้วบคุมสถานการณ์เพื�อให้มีการเลิกการชุมนุม
โดยในกรุงเทพมหานครเป็นอาํนาจจของผูบ้ญัชาการตาํรวจนครบาล ในจงัหวดัอื�นเป็นอาํนาจของ 
ผูว้่าราชการจงัหวดั หรือผูซึ้� งรัฐมนตรีมอบหมาย เมื�อพน้ระยะเวลาที�ประกาศให้ออกจากพื�นที�
ควบคุม หากยงัมีผูชุ้มนุมอยูใ่นพื�นที�ควบคุม ให้ถือวา่ผูน้ั�นกระทาํความผิดซึ� งหนา้ และให้ผูค้วบคุม
สถานการณ์มีอาํนาจค้นและจบัผูซึ้� งยงัอยู่ในพื�นที�ควบคุม ยึดหรืออายดัทรัพย์สินที�ใช้หรือมีไว ้
เพื�อใชใ้นการชุมนุมสาธารณะนั�น หรือกระทาํการที�จาํเป็นตามแผนการควบคุมการชุมนุมสาธารณะ 
โดยในการปฏิบัติหน้าที�บรรดาผู ้ควบคุมสถานการณ์และผู ้ซึ� งได้รับมอบหมายจากผูค้วบคุม
สถานการณ์ตอ้งผ่านการฝึกอบรมให้มีความเขา้ใจและอดทนต่อสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ 
และตอ้งแต่งเครื�องแบบเพื�อแสดงตน และอาจใชเ้ครื�องมือควบคุมฝงูชนไดต้ามที�รัฐมนตรีประกาศ
กาํหนด  นอกจากนี�  ในกรณีที�ผู้ชุมนุมกระทําการที�มีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต 
ร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สินของผู้อื�นจนเกิดการวุ่นวายขึ'นในบ้านเมืองยอ่มเป็นการกระทาํที�ไม่ได้
รับความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญทั�งยงัเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 ร่างฯ  
ที�ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา203 จึงได้กาํหนดให้เจา้พนักงาน 
ผูมี้หน้าที�รับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอาํนาจสั�งให้ผูชุ้มนุมยุติการกระทาํนั�น หากผูชุ้มนุม 
ไม่ปฏิบติัตาม ให้เจา้พนกังานดงักล่าว มีอาํนาจดาํเนินการตามแนวทางสําหรับกรณีที�มีการชุมนุม
สาธารณะที�ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยอนุโลม  ทั�งนี�  ไดก้าํหนดให้การใช้ดุลพินิจของเจา้พนกังาน
ดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบของศาล โดยผูชุ้มนุมอาจยื�นคาํร้องคดัคา้นต่อศาลเพื�อพิจารณา
ภายในสามสิบวนันับแต่วนัมีคาํสั�ง คาํสั�งของศาลตามมาตรานี� ให้เป็นที�สุด เพื�อป้องกนัมิให้เจ้า
พนกังานผูมี้หนา้ที�รับผดิชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะใชอ้าํนาจโดยมิชอบ  
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12)  กาํหนดกระบวนการควบคุมตรวจสอบขั�นตอนการดาํเนินการของเจา้หน้าที�ในการ
เลิกหรือสลายการชุมนุม รวมถึงการเยียวยาความเสียหายอนัเนื�องมาจากการดาํเนินการให้เลิกหรือ
สลายการชุมนุมโดยให้ศาลปกครองมีเขตอาํนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการ
ดาํเนินการของเจา้หนา้ที�วา่เป็นไปโดยพอสมควรแก่เหตุ ตามหลกัความไดส้ัดส่วน หรือไม่ เพราะการ
จาํกดัเสรีภาพในการชุมนุมตอ้งอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบเพื�อป้องกนัมิให้เจา้หน้าที�ของรัฐใช้อาํนาจ 
เกินกว่าที�จาํเป็นและสมควรแก่กรณี ซึ� งในการพิจารณาของศาลปกครองอาจมีการร้องขอให้มีการ
ชดใชค่้าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนอนัเนื�องมาจากการกระทาํที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมายอนัเป็นการ
กระทาํละเมิดของรัฐได ้สําหรับร่างฯ ที�ผา่นการตรวจพิจารณาของสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิไดก้าํหนดบทยกเวน้ความรับผดิของเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานไว ้โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที� 2) 
ให้ความเห็นว่า การกระทาํที�สุจริตไม่เลือกปฏิบติัและไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินความจาํเป็น
แห่งกรณียอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายอยูแ่ลว้204  

4.3.2  แนวทางอื�นในการจัดระเบียบเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะในประเทศไทย 

เนื�องจากการรวมกลุ่มชุมนุมกนัในประเทศไทยมีเหตุผลจากขอ้เรียกร้องที�แตกต่างกัน  
บางกลุ่มชุมนุมเพื�อแสดงความคิดเห็น แสดงออกในเรื�องทางการเมือง บางกลุ่มชุมนุมเพื�อเรียกร้อง 
ให้ผูบ้ริหารประเทศแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนเกี�ยวกบัชีวิตความเป็นอยู่ หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ 
สังคม และมีการแสดงออกซึ� งการใช้เสรีภาพในการชุมนุมเพื�อเรียกร้องในหลายลักษณะ การตรา
กฎหมายเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะเพื�อกาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ในการใชเ้สรีภาพในการชุมนุม
สาธารณะ เป็นเพียงกระบวนการหนึ�งที�จะช่วยในการจดัระเบียบเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะเท่านั�น 
หากแต่การใช้เสรีภาพในการชุมนุมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจะตอ้งประกอบด้วย 
การบงัคบัใช้กฎหมายที�มีประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสิทธิเสรีภาพ
ให้กับประชาชนว่า นอกจากการมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแล้วประชาชนที�ใช้สิทธิเสรีภาพ 
ย่อมมีหน้าที�ในการใช้สิทธิเสรีภาพนั� นด้วย เพราะสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไม่อาจใช้ได ้
โดยปราศจากขอบเขต มิเช่นนั�นจะไม่ใช่สิทธิเสรีภาพที�รัฐธรรมนูญคุม้ครอง  ทั� งนี�  ควรเป็นความ
ร่วมมือระหวา่งภาครัฐ และภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วน ในความพยายามที�จะเสริมสร้างความเขา้ใจ
ในเรื�องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน  นอกจากนี�  ภาครัฐควรมุ่งเน้นมาตรการในทาง
บริหารโดยประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวขอ้งเพื�อกาํหนดแนวทางในการรับรู้ 
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รับทราบ ขอ้เสนอ ขอ้เรียกร้อง หรือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเสริมสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื�อภาครัฐจะได้สามารถแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และเพื�อให้สามารถกาํหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหา
ที�เกิดขึ�นไดอ้ย่างทนัท่วงที และสามารถยุติปัญหาไดใ้นระดบัภูมิภาค เพื�อมิให้เกิดปัญหาลุกลามและ
ก่อใหเ้กิดการกระทาํที�ละเมิดต่อกฎหมายบา้นเมือง  DPU



 

บทที�  5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนเป็นเสรีภาพซึ� งรัฐเสรีประชาธิปไตยต่างยอมรับ 
และรับรองโดยถือเป็นเสรีภาพขั'นพื'นฐานภายใตบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ ถือเป็นวิธีการหนึ� ง 
ในการแสดงออกซึ� ง มิใ ช่ เพียงแต่เป็นเสรีภาพส่วนบุคคลเท่านั' น  แต่ย ังหมายรวมไปถึง 
การแสดงออกซึ� งอาํนาจอธิปไตยของประชาชน และสิทธิพลเมืองในทางประชาธิปไตยในการ 
เขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองดว้ย การชุมนุมจึงถือเป็นสิทธิขั'นพื'นฐานที�สําคญั
ประการหนึ� งในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  นอกจากนี'  สิทธิเสรีภาพในการชุมนุม 
ยงัไดมี้การบญัญติัรับรองไวต้ามหลกักฎหมายระหว่างประเทศโดยกติการะหว่างประเทศว่าดว้ย
สิทธิพ ลเมืองแล ะสิทธิ ทาง การเ มือง  (International Covenant on Civil and Political Rights)  
ซึ� งบญัญติัรับรอง “สิทธิในการชุมนุม” ไวว้า่ การชุมนุมเป็นสิทธิที�มิไดเ้ป็นสิทธิเด็ดขาด (Absolute 
right) แต่เป็นสิทธิสัมพทัธ์ (Relative right) ที�สามารถจาํกัดได้โดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย และเนื�องจากลกัษณะของการชุมนุมซึ� งเป็นการรวมตวัของกลุ่มคนเป็นจาํนวนมาก 
อาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม และเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพที�อาจส่งผล
กระทบต่อเสรีภาพของบุคคลอื�นหรือประโยชน์ส่วนรวม ทาํให้รัฐจาํเป็นตอ้งจาํกดัการใช้สิทธิ 
และเสรีภาพโดยอาศยัอาํนาจตามบทกฎหมายซึ�งรัฐธรรมนูญกาํหนดไว ้ 

ประเทศไทยไดบ้ญัญติัรับรองเสรีภาพในการชุมนุมไวใ้นมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 โดยกาํหนดให้บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธ และการจาํกดัเสรีภาพจะสามารถกระทาํได้โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติั 
แห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื�อคุม้ครองความสะดวกของประชาชน 
ที�จะใชที้�สาธารณะ หรือเพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหวา่งเวลาที�ประเทศอยูใ่นภาวะสงคราม
หรือในระหว่างเวลาที�มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก  ดงันั'น หากการ 
ใช้สิทธิและเสรีภาพเป็นการกระทาํภายในกรอบกติกาแห่งรัฐโดยไม่กระทบต่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม หรือความสงบเรียบร้อยและความมั�นคงของรัฐแล้ว ย่อมถือเป็นสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนที�จะสามารถกระทาํได้ แต่ในเหตุการณ์การชุมนุมในประเทศไทยหลายเหตุการณ์ 
ที�ผา่นมาทาํใหก้ารใชสิ้ทธิเสรีภาพในการชุมนุมกลบัตอ้งกลายเป็นเรื�องของการกระทาํผิดกฎหมาย 
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และก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนโดยส่วนรวม เพราะมีการดํา เนินการชุมนุม 
ที�เปลี�ยนแปลงไปจากการชุมนุมอยูก่บัที�ในบริเวณที�แน่นอน เป็นการเดินขบวนไปตามถนนหนทาง
และสถานที�ต่างๆ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการจราจร สภาพภูมิทศัน์ และสภาพแวดลอ้มของสถานที�
ที�มีการชุมนุม และในบางกรณีก็มีการปิดล้อมอาคารสาธารณะหรือสถานที�ราชการ และทาํลาย
ทรัพยสิ์นของทางราชการ ตั'งเครื�องกีดขวางการจราจร หรือเขา้ตรวจคน้ยานพาหนะของประชาชน
ที�ผ่านเข้าออกสถานที�นั'น ถือเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที�เกินส่วน และมีผลเป็นการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคลที�รัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัรับรองไวเ้ช่นกนั โดยที�ผ่านมารัฐไดอ้าศยับทบญัญติั
แห่งกฎหมายต่างๆ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535 พระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 พระราชบญัญติัการรักษาความมั�นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 มาบงัคบัใช ้
เพื�อควบคุมการชุมนุมที�เกิดขึ' น  ทั' งนี'  เพื�อให้การใช้เสรีภาพในการชุมนุมให้เป็นไปโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แต่เนื�องจากบทบญัญติัแห่งกฎหมายที�นาํมา
บงัคบัใช้ดงักล่าวนั'น ส่วนใหญ่เป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมายที�มีเจตนารมณ์เพื�อรักษาความสงบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง หรือรักษาความมั�นคงของประเทศ  ดงันั'น มาตรการทางกฎหมายจึงเป็นไป
ในลกัษณะของการปราบปรามการชุมนุมที�เกิดขึ'น และเมื�อมีการกระทาํที�เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย
จนก่อให้เกิดความเสียหายและความวุ่นวายในบ้านเมือง จึงมีการบงัคบัใช้กฎหมายเพื�อควบคุม
ผลกระทบที�เกิดขึ' นจากการใช้เสรีภาพในการชุมนุมนั'น ซึ� งการบงัคบัใช้มาตรการทางกฎหมาย
ดังกล่าวกับกลุ่มผูชุ้มนุมที�ผ่านมากลับก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงและการปะทะกันระหว่าง
เจา้หน้าที�ของรัฐกบักลุ่มผูชุ้มนุม ก่อให้เกิดความเสียหายทั'งชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น ทาํให้การ
กระทาํที�เกิดขึ'นไม่อาจชี'ขาดใหป้รากฏชดัดว้ยกลไกในกระบวนการยติุธรรม 

ในประเทศอื�นหลายประเทศที�มีการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยต่างมีการ
บญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประชาชนไวใ้นรัฐธรรมนูญของประเทศนั'น 
เช่น ฝรั�งเศส เยอรมนั โดยมีการตรากฎหมายเฉพาะเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะขึ'นเพื�อรับรอง 
การใช้สิทธิในการชุมนุมโดยสงบตราบเท่าที�ไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื�น 
ที�ไม่ได้ร่วมชุมนุมนั'นด้วย โดยกาํหนดให้มีผูรั้บผิดชอบในการจดัการชุมนุมสาธารณะหรือการ
เดินขบวน มีเจ้าหน้าที� ที� เกี�ยวข้องกับการชุมนุม กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการชุมนุม
สาธารณะหรือการเดินขบวนโดยให้มีการยื�นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที� 
ที�มีอาํนาจซึ� งจะมีความแตกต่างกนัในรายละเอียดบางเรื�อง เช่น ระยะเวลาในการแจง้หรือบอกกล่าว 
รูปแบบของการบอกกล่าวล่วงหนา้ที�จะตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามแบบที�กฎหมายกาํหนด และกาํหนด
ข้อจาํกัดในการใช้เสรีภาพในการชุมนุมเพื�อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผูอื้�นที�ไม่เกี�ยวข้องกับ 
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การชุมนุมหรือการเดินขบวนแต่อาจไดรั้บผลกระทบจากการนั'น เพื�อรักษาไวซึ้� งความสงบเรียบร้อย
ของบา้นเมืองตามหลกักฎหมายเกี�ยวกบัความมั�นคง และความปลอดภยัสาธารณะ โดยถือวา่การชุมนุม
ที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมายนั'น รัฐธรรมนูญจะไม่รับรองและคุม้ครอง และหากปรากฏว่าการชุมนุมนั'น
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในเรื�องของการใช้เส้นทางการจราจร หรืออาจนาํไปสู่การจลาจล หรือมีผล 
ทาํให้ทรัพย์สินของรัฐเสียหายด้วยแล้ว รัฐสามารถดาํเนินการสลายการชุมนุมได้  อย่างไรก็ตาม  
หากเจา้หน้าที�เขา้ดาํเนินการสลายการชุมนุมดว้ยวิธีการเกินกว่าเหตุ ผูชุ้มนุมก็อาจนาํเรื�องไปร้องขอ 
ต่อศาลเพื�อให้ศาลไดเ้ขา้มาตรวจสอบหรือเยียวยาการกระทาํดงักล่าวของรัฐได ้ ทั'งนี'  เพื�อจดัระเบียบ
การชุมนุมสาธารณะให้เหมาะสมและก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที�มิได้เข้าร่วมการชุมนุม
หรือไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมน้อยที�สุด เพราะการใช้สิทธิในการชุมนุมอาจมีผลกระทบต่อความ 
มั�นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภยัสาธารณะ ซึ� งหลกัการดงักล่าวสอดคล้องกบั
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที�รับรองว่า “สิทธิในการชุมนุม”  
เป็นสิทธิสัมพทัธ์ที�สามารถจาํกัดได้โดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญติัแห่งกฎหมายเพื�อประโยชน์ 
ในการรักษาความมั�นคงของชาติหรือความปลอดภยัสาธารณะ การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การคุ้มครองสาธารณสุขหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื�น โดยในปัจจุบันมีประเทศต่างๆ รวมทั' งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี 
ด้วยแล้วกว่าร้อยประเทศ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที�ลงนามและให้สัตยาบนัแล้ว และกลุ่มที�ลงนาม
แลว้แต่ยงัไม่ไดใ้หส้ัตยาบนั ซึ� งประเทศไทยจดัอยูใ่นกลุ่มที�ลงนามและใหส้ัตยาบนัแลว้  

ประเทศไทยในปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะที�เกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะ ทาํให ้
เมื�อมีการรวมกลุ่มชุมนุมไม่วา่จะเป็นการชุมนุมเพื�อเรียกร้องสิทธิ หรือเพื�อเรียกร้องการแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อน หรือเป็นการชุมนุมเพื�อแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง กลุ่มผูชุ้มนุมมกัจะ 
กล่าวอา้งวา่เป็นการใชสิ้ทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ซึ� งแทจ้ริงแลว้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเป็น
สิทธิเสรีภาพที�มีขอ้จาํกดั หากแต่กรอบแห่งการใช้สิทธิเสรีภาพโดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติั 
แห่งกฎหมายตามที�รัฐธรรมนูญกาํหนดไวน้ั'นจะมีขอบเขตเพียงใด จาํเป็นตอ้งศึกษาหารูปแบบ 
การดาํเนินการตลอดจนมาตรการที�เหมาะสมเป็นการเฉพาะตามที�รัฐธรรมนูญกาํหนด เพราะการที�
รัฐนํากฎหมายที�มีความเกี�ยวข้องกับการรวมกลุ่มชุมนุมของประชาชนที�ใช้บังคับในปัจจุบัน 
แต่มิไดเ้ป็นกฎหมายที�มีวตัถุประสงคโ์ดยตรงเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะมาบงัคบัใช้นั'น ยอ่มไม่
สามารถจดัระเบียบเกี�ยวกบัการใชสิ้ทธิเสรีภาพในการชุมนุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ� งในกรณีที�
ประเทศมีสถานการณ์พิเศษ คือ ในระหวา่งเวลาที�ประเทศอยูใ่นภาวะสงครามหรือในระหวา่งเวลา 
ที�มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก นั'น มีกฎหมายที�มีบทบญัญติัเป็นการ
จาํกดัเสรีภาพการชุมนุม ไดแ้ก่ พระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
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และพระราชบญัญติักฎอยัการศึก พระพุทธศกัราช 2457 และพระราชบญัญติัการรักษาความมั�นคง
ภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 แต่ในกรณีที�ประเทศอยู่ในสถานการณ์ปกติและมีการชุมนุม 
เพื�อเรียกร้องหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การชุมนุมเพื�อคัดค้านการดาํเนินโครงการ 
ขนาดใหญ่ของรัฐ หรือการชุมนุมเพื�อเรียกร้องให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือในเรื� องเกี�ยวกับเศรษฐกิจ 
และแกไ้ขความเดือดร้อนของประชาชนซึ� งถือเป็นสิทธิเสรีภาพที�สําคญัของประชาชนนั'นยงัไม่มี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที�จะนํามาใช้บังคับเพื�อจัดระเบียบการชุมนุมดังกล่าวให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ การที�เจา้หนา้ที�รัฐนาํบทบญัญติัแห่งกฎหมายอื�นที�มิไดมี้วตัถุประสงค์
เกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะมาบงัคบัใช้เพื�อควบคุมการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนนั'น  
จึงมักส่งผลเป็นการกระทบต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญเนื�องจาก
บทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าวมีเจตนารมณ์เพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง หรือรักษา
ความมั�นคงของประเทศ มาตรการทางกฎหมายจึงเป็นไปในลกัษณะของการปราบปรามการกระทาํ
ที�เป็นความผิดตามกฎหมายที�เกิดขึ'นในระหว่างการชุมนุมหรือการเดินขบวน ซึ� งการบงัคบัใช้
กฎหมายดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบางประการของผูชุ้มนุมแล้ว  
ในบางกรณีก็ไม่สามารถจดัระเบียบการชุมนุมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้ง 
มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายที�กาํหนดหลกัเกณฑ์หรือขั'นตอนวิธีการในการดาํเนินการชุมนุมหรือ 
การเดินขบวน กาํหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมหรือการเดินขบวน  
เพื�อเป็นแนวทางในการควบคุมการใชสิ้ทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและจดัระเบียบการใชเ้สรีภาพ 
ในการชุมนุมให้อยู่ในขอบเขตแห่งกฎหมาย และเพื�อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในด้านอื�นของ
ประชาชนที�รัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองไวเ้ช่นกนั   

จากการศึกษาปรากฏว่า แนวคิดเกี�ยวกบัการตรากฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะ 
เพื�อกาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบของการชุมนุมสาธารณะ เพื�อใชบ้งัคบัในประเทศไทย 
มีปรากฏมานานแล้วโดยมีการเสนอเป็นร่างกฎหมายเกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะขึ'นหลายฉบบั 
หากแต่ยงัไม่ปรากฏว่ามีฉบบัใดไดมี้การดาํเนินการแลว้เสร็จเพื�อบงัคบัใช้เป็นกฎหมายอย่างเป็น
รูปธรรม ดว้ยเหตุผลหลายประการไม่วา่จะเป็นการโตแ้ยง้ในประเด็นวา่กฎหมายดงักล่าวอาจมีผล
เป็นการจาํกดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนที�รัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองไวท้าํให้กฎหมายขดัหรือแยง้
กับรัฐธรรมนูญจึงไม่อาจมีผลใช้บงัคบัเป็นกฎหมายได้ หรือประเด็นเรื� องรูปแบบ หลักเกณฑ ์
วิธีการ เกี�ยวกบัการชุมนุมสาธารณะที�จะนํามากาํหนดเป็นมาตรการทางกฎหมายให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับปัญหาการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญในประเทศไทย 
วิทยานิพนธ์ฉบบันี'  จึงไดศึ้กษาแนวคิดเกี�ยวกบัสิทธิเสรีภาพ การใช้และการจาํกดัเสรีภาพในการ
ชุมนุมในต่างประเทศ ศึกษาบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะในต่างประเทศ  
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และศึกษาพฒันาการการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมในประเทศไทย บทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
ที�นาํมาบงัคบัใชแ้ละปัญหาที�เกิดขึ'นจากการบงัคบัใชก้ฎหมาย  ทั'งนี'  เพื�อเป็นแนวทางในการกาํหนด
มาตรการทางกฎหมายที�เหมาะสมเพื�อจดัระเบียบการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาขา้งตน้ ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นวา่ การตรากฎหมายว่าดว้ยการชุมนุม
สาธารณะเพื�อใช้บงัคบัในประเทศไทยเป็นสิ� งที�มีความจาํเป็นอย่างยิ�งโดยเฉพาะเมื�อพิจารณาจาก
สถานการณ์ในปัจจุบนั  ทั'งนี'  เพื�อกาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในการใชสิ้ทธิเสรีภาพในการ
ชุมนุมที�มีโครงสร้างที� เหมาะสมกับบริบททางสังคมและสภาพปัญหาที�เกิดขึ' นในประเทศไทย  
และจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญดว้ย  
 

5.2  ข้อเสนอแนะ   

กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะซึ� งมีสาระสําคญัที�เหมาะสมกบัประเทศไทยนั'น 
ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ควรมีหลกัการพื'นฐานอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี'    

1)  รองรับการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมให้เป็นไปโดยสงบปราศจากอาวุธตามที�
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ โดยการใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวสามารถถูกจํากัดได้ภายในขอบเขต 
ที�กฎหมายกาํหนด เพื�อเป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพอื�นที�รัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองไวเ้ช่นกนั  

2)  กาํหนดความหมายของการชุมนุมสาธารณะ เพื�อจาํกดัขอบเขตการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
เพื�อมิใหก้ฎหมายมีผลเป็นการจาํกดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควร และเพื�อให้เกิดความ
ชดัเจนในทางปฏิบติัของผูที้�จะใชสิ้ทธิเสรีภาพซึ�งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย  

3)  กาํหนดกรณีการชุมนุมสาธารณะที�ไม่อยู่ภายใต้บงัคับกฎหมายว่าด้วยการชุมนุม
สาธารณะ เช่น การชุมนุมเพื�อดาํเนินกิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมตามวฒันธรรมประเพณี 
เพื�อมิให้หมายความถึงการรวมตวัชุมนุมกนัของประชาชนในทุกกรณีซึ� งเป็นการจาํกดัสิทธิเสรีภาพ 
จนเกินสมควร   

4)  กาํหนดลักษณะของการชุมนุมสาธารณะที�ต้องห้าม เช่น การชุมนุมในสถานที�
ตอ้งห้ามตามที�กฎหมายกาํหนด การชุมนุมที�มุ่งก่อให้เกิดความหวาดกลวัหรือคุกคามความสงบ
เรียบร้อยหรือความมั�นคงของรัฐโดยการปลุกระดมฝงูชนให้ใชค้วามรุนแรง ใชก้าํลงัคุกคามทาํลาย
ทรัพยสิ์น ลอบวางเพลิง หรือกระทาํการที�ผิดกฎหมายประการอื�น เพื�อให้สามารถกาํหนดกรอบ 
ที�ชดัเจนของการใชสิ้ทธิเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ และเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัการ
ตามหนา้ที�ของเจา้หนา้ที�ผูมี้อาํนาจ 
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5)  กาํหนดใหก้ารใชเ้สรีภาพของผูชุ้มนุมในระหวา่งการชุมนุมสาธารณะตอ้งอยูภ่ายใต้
ขอบเขตการใชสิ้ทธิและเสรีภาพตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยผูเ้ขา้ร่วมชุมนุม
นอกจากจะมีสิทธิเสรีภาพแล้วยงัจะต้องมีหน้าที�ที�จะต้องปฏิบติัตามกฎหมายด้วย เช่น ต้องไม่
กระทาํการอันเป็นการกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนอื�นที�ไม่ได้ร่วมชุมนุม ต้องชุมนุม 
โดยเปิดเผยตวั ตอ้งไม่นาํอาวุธเขา้ไปในที�ชุมนุมไม่ว่าจะไดรั้บอนุญาตให้มีอาวุธนั'นติดตวัหรือไม่  
ตอ้งไม่บุกรุกหรือทาํให้ทรัพยสิ์นของผูอื้�นเสียหาย ตอ้งไม่ทาํให้ผูอื้�นกลวัว่าจะเกิดอนัตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือเสรีภาพ หรือไดรั้บความเดือดร้อนเกินควร และตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการ
ขดัขวางการปฏิบติัหนา้ที�ของเจา้หนา้ที�ตาํรวจในการคุม้ครองความสะดวกของประชาชนในการใช ้
ที�สาธารณะหรือในการคุม้ครองการชุมนุมสาธารณะนั'น เป็นตน้ 

6)  กาํหนดให้มีผูรั้บผิดชอบในการจดัการชุมนุมสาธารณะ และกาํหนดให้มีหน้าที�
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะตลอดระยะเวลาการชุมนุมให้เรียบร้อย 
ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบา้นเมือง เพื�อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปโดยสงบและปราศจาก
อาวุธภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั' งกําหนด
บทลงโทษสําหรับสําหรับการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะเป็นการเฉพาะโดยตอ้ง
ระวางโทษจาํคุกหรือปรับ หรือทั'งจาํทั'งปรับ และหากการกระทาํดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย 
อยา่งร้ายแรง เช่น เกิดการจลาจล การวางเพลิง การใช้อาวุธ ผูก้ระทาํยอ่มตอ้งรับโทษในทางอาญา 
รวมทั'งตอ้งรับผดิความเสียหายในทางแพง่อีกดว้ย 

7)  กําหนดหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที�ของรัฐที�มีหน้าที�ดูแลรับผิดชอบการใช้
เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะของประชาชน โดยกาํหนดให้เป็นรับผิดชอบของเจา้หน้าที�ตาํรวจ
แห่งท้องที�ที� มีการชุมนุมสาธารณะ  นอกจากนี'  อาจแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นแห่งทอ้งที�ที�มีการชุมนุมสาธารณะ หรือหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ของรัฐ 
หรือเอกชนในทอ้งที�นั'นเพื�อทราบดว้ยก็ได ้เพื�อประโยชน์ในการควบคุมดูการชุมนุมสาธารณะนั'น 

8)  กาํหนดวิธีการและขั'นตอนในการใช้เสรีภาพในการชุมนุม โดยกาํหนดให้ผูจ้ดัการ
ชุมนุมสาธารณะตอ้งทาํหนงัสือบอกกล่าวแจง้แก่เจา้หน้าที�ที�รับผิดชอบเป็นการล่วงหน้าโดยกาํหนด
ระยะเวลาบอกกล่าวไวอ้ย่างชัดเจน ซึ� งระยะเวลาอย่างน้อยสามวนัน่าจะเป็นเวลาที� เหมาะสม  
เพื�อให้เจ้าหน้าที�ผูมี้อ ํานาจทราบล่วงหน้าว่าจะมีการชุมนุมหรือเดินขบวนเพื�อวตัถุประสงค์ใด  
และเพื�อประโยชน์ในการตระเตรียมการของเจา้หน้าที�ของรัฐและการประสานงานกบัหน่วยงานอื�น 
ที�เกี�ยวข้องเพื�อสามารถอาํนวยความสะดวก และดูแลรักษาความปลอดภยัเพื�อให้การใช้เสรีภาพ 
ในการชุมนุมเป็นไปอยา่งสงบเรียบร้อยตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ 
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9)  กําหนดให้หนังสือบอกกล่าวแจ้งการชุมนุมควรมีสาระสําคัญอย่างน้อย คือ 
วตัถุประสงค์ของการจดัการชุมนุมสาธารณะ วนั เวลา สถานที�จดัการชุมนุมสาธารณะหรือเส้นทาง 
การเดินขบวน ขอ้มูลเกี�ยวกบัผูจ้ดัการชุมนุมและผูช่้วยดาํเนินการชุมนุม ซึ� งไดแ้ก่ ชื�อ นามสกุล อาชีพ 
ที�อยู ่และประมาณการจาํนวนคนที�เขา้ร่วมการชุมนุมหรือเดินขบวน วธีิการและเส้นทางการเดินขบวน 

10)  กาํหนดให้เจา้หน้าที�ผูรั้บแจง้ยื�นคาํขอต่อศาลในกรณีที�เห็นว่าการชุมนุมสาธารณะ 
ที�ไดรั้บแจง้นั'นเป็นการชุมนุมที�ขดัต่อกฎหมายเพื�อมีคาํสั�งห้ามการชุมนุม โดยกาํหนดให้ศาลยุติธรรม
เป็นศาลที�มีเขตอาํนาจในเรื�องดงักล่าวเพื�อสามารถอาํนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนไดโ้ดยสะดวก 
รวดเร็ว และทั�วถึง 

11)  กาํหนดขอ้จาํกดัในการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยกาํหนดกรณีต่างๆ ที�ห้าม 
การชุมนุมสาธารณะ เช่น ห้ามการชุมนุมสาธารณะระหว่างเวลาที�ก ําหนด ห้ามผูเ้ข้าร่วมชุมนุม
สาธารณะพกพาอาวธุ หา้มชุมนุมสาธารณะโดยกีดขวางทางเขา้ออกสถานที�ราชการ และสถานที�สําคญั
ต่างๆ เพื�อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนที�จะใชส้ถานที�ดงักล่าวตามปกติ  

12)  กาํหนดบทลงโทษสําหรับการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะโดยตอ้ง
ระวางโทษจาํคุกหรือปรับ หรือทั'งจาํทั'งปรับ และหากการกระทาํดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย 
อยา่งร้ายแรงยอ่มตอ้งรับโทษในทางอาญา รวมทั'งตอ้งรับผดิความเสียหายในทางแพง่อีกดว้ย 

13)  กําหนดแนวทางหรือขั'นตอนดําเนินการของเจ้าหน้าที� รัฐในกรณีมีการชุมนุม
สาธารณะที�ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผู ้จ ัดการชุมนุมหรือผู ้ชุมนุมฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามที�กฎหมายกําหนด เช่น ให้อาํนาจแก่ผูบ้ญัชาการตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจแจ้งให้ผูจ้ดัการชุมนุม 
หรือเดินขบวนสั�งยุติการชุมนุมหรือเดินขบวนภายในระยะเวลาที�ก ําหนดตามสมควรโดยความ 
สมคัรใจ หากผูจ้ดัการชุมนุมไม่ยุติการชุมนุมหรือเดินขบวนด้วยตนเอง ผูบ้ญัชาการตาํรวจผูมี้ 
เขตอาํนาจมีอาํนาจดาํเนินการในฐานกระทาํความผิดซึ� งหน้าหรือให้เลิกการชุมนุมได้ กาํหนดให้
เจา้หน้าที�ตาํรวจในเครื�องแบบมีอาํนาจเขา้ไปในสถานที�ชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนเมื�อไดแ้จง้ 
ให้ผูจ้ดัการชุมนุมทราบแลว้เพื�อตรวจตราความเรียบร้อยและความปลอดภยั หรือในกรณีที�การชุมนุม
สาธารณะนั'นมีลกัษณะเป็นการคุกคามความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองอยา่งชดัแจง้ เช่น การขดัขวาง
การจราจรในถนนสายสําคญั เป็นการชุมนุมที�ดาํเนินไปดว้ยความรุนแรงหรือก่อจลาจล หรือปรากฏ
อนัตรายโดยตรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม การดาํเนินการชุมนุมซึ� งผูจ้ดัการ
ชุมนุมไม่ควบคุมดูแลให้ดาํเนินไปโดยสงบหรือปล่อยให้มีการกระทาํที�เป็นอนัตรายโดยตรงต่อ 
ความมั�นคงหรือความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง มีการกระทาํผิดอาญา หรือการกระทาํในลกัษณะ 
ยุยงส่งเสริมหรือย ั�วยุให้เกิดการกระทาํความผิดอาญา ให้ผูบ้ญัชาการตาํรวจผูมี้เขตอาํนาจออกคาํสั�ง 
ให้เลิกหรือสลายการชุมนุมสาธารณะนั'นได้  ทั'งนี'  รายละเอียดดังกล่าวอาจกาํหนดให้เป็นอาํนาจ 
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ของหน่วยงานที�บงัคบัใช้กฎหมายเพื�อออกกฎหมายลาํดับรอง เช่น ระเบียบ ประกาศ เพื�อกาํหนด
รายละเอียดขั'นตอนในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�ได ้ อยา่งไรก็ตาม อาจอาศยัแนวทางตามรัฐบญัญติั
ว่าดว้ยการชุมนุมฯ ของสาธารณรัฐเกาหลี ที�กาํหนดให้มีคณะกรรมการที�ปรึกษาเกี�ยวกบัการชุมนุม
และเดินขบวน ประจาํสํานักงานตาํรวจระดับต่างๆ เพื�อทาํหน้าที�ให้คาํปรึกษาแนะนําแก่หัวหน้า
สํานักงานตาํรวจแต่ละแห่งก็ได้  ทั' งนี'  การกาํหนดแนวทางหรือขั'นตอนการปฏิบัติงานที�ชัดเจน
ดงักล่าวจะเป็นการรับรองและคุม้ครองการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที�ตาํรวจซึ� งถือเป็นสิ�งจาํเป็น 
และสาํคญัที�จะช่วยลดปัญหาในทางปฏิบติัเมื�อมีการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

14)  กาํหนดกระบวนการควบคุมตรวจสอบขั'นตอนการดาํเนินการของเจา้หนา้ที�ในการ
เลิกการชุมนุม รวมถึงการเยียวยาความเสียหายอันเนื�องมาจากการดาํเนินการให้เลิกการชุมนุม  
โดยให้ศาลปกครองมีเขตอาํนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการดาํเนินการของ
เจา้หน้าที� รวมทั'งพิจารณาการชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนอนัเนื�องมาจากการกระทาํ 
ที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมายอนัเป็นการกระทาํละเมิดของรัฐได ้

อย่างไรก็ตาม นอกจากการกาํหนดมาตรการทางกฎหมายสําหรับควบคุมดูแลการใช้
สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญโดยการตรากฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ 
ขึ'นใชบ้งัคบัแลว้ สิ�งที�สาํคญัในการส่งเสริมใหก้ารใชเ้สรีภาพในการชุมนุมตามที�รัฐธรรมนูญรับรอง
ให้เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั'น ควรจะประกอบด้วย 
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชนว่า 
แม้จะเป็นสิทธิขั'นพื'นฐานที�รัฐธรรมนูญรับรองไวก้็ตาม แต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวย่อมมี
ขอ้จาํกัดโดยจะต้องเป็นไปภายในกรอบแห่งกฎหมายและจะต้องไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อย 
ของบา้นเมืองหรือกระทบสิทธิเสรีภาพของผูอื้�นที�มิไดมี้ความเห็นเช่นเดียวกบัผูชุ้มนุม และในการ
ใชสิ้ทธิเสรีภาพดงักล่าวผูที้�กล่าวอา้งการใชสิ้ทธิเสรีภาพยอ่มมีหนา้ที�ในการใชสิ้ทธิเสรีภาพนั'นดว้ย 
และเมื�อกฎหมายเกี�ยวกับการชุมนุมสาธารณะมีผลใช้บงัคบั ภาครัฐและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
จะตอ้งดาํเนินมาตรการในเชิงรุกเพื�อประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับทราบและเขา้ใจเกี�ยวกบัสิทธิ
เสรีภาพและหน้าที�ตามกฎหมาย  ทั'งนี'  เพื�อให้การบงัคบัใช้กฎหมายเกิดประสิทธิผล  นอกจากนี'  
ภาครัฐควรดาํเนินมาตรการที�เหมาะสมเพื�อส่งเสริมการทาํความเข้าใจเกี�ยวกับการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน โดยเผยแพร่แนวความคิดและอุดมการณ์
ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนมีความเข้าใจมากยิ�งขึ' น  ทั' งนี'  เพื�อป้องกัน 
การบิดเบือนความเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองอนัจะนาํไปสู่ความขดัแยง้ทางความคิด 
ในสังคม  อย่างไรก็ตาม หากปรากฏความขัดแยง้หรือความเห็นที�ไม่ตรงกันควรจะได้มีการ 
เปิดโอกาสให้มีการทาํความเขา้ใจชี' แจงแสดงเหตุผลเพื�อนาํไปสู่ความสมานฉันท์โดยปราศจาก
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ความรุนแรง สําหรับกรณีปัญหาการดาํเนินการชุมนุมเพื�อเรียกร้องสิทธิหรือเพื�อให้ภาครัฐเขา้มา
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที�เกิดขึ' นนั'น ภาครัฐควรมุ่งเน้นมาตรการในทางบริหาร 
โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวขอ้งเพื�อกาํหนดแนวทางในการรับรู้ 
รับทราบ ข้อเสนอ ข้อเรียกร้อง หรือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเสริมสร้าง
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื�อภาครัฐจะไดส้ามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดอ้ย่าง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และเพื�อให้สามารถกาํหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ' นได้อย่างทนัท่วงทีและสามารถยุติปัญหาได้ในระดบัภูมิภาค เป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการรวมตัวรวมกลุ่มกันชุมนุมที�อาจจะส่งผลให้เกิดการลุกลาม 
และก่อใหเ้กิดการกระทาํที�ละเมิดต่อกฎหมายบา้นเมือง 
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