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บทคดัย่อ 

 สิทธิในการชุมนุมและการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental 

Rights) ท่ีแสดงถึงความเป็นมนุษย ์ รัฐท่ียึดมัน่ในการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยจะตอ้งให้ความ

เคารพและไม่ปิดกั้นการแสดงออกและการชุมนุมประทว้ง ในขณะเดียวกนั รัฐก็มีอ านาจท่ีจะด าเนินการ

มาตรการทั้งหลายท่ีจ าเป็น ตามหลกัสัดส่วน ซ่ึงจะตอ้งไม่ละเมิดสิทธิสารัตถะในสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีส าคญั

ดงักล่าว  โดยเฉพาะในการแสดงออกซ่ึงจะมีผลร้ายแรงต่อความมัน่คงของรัฐ ซ่ึงในภาวะท่ีอนัตรายดงักล่าว

รัฐยอ่มมีอ านาจก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาระบบนิติรัฐและความมัน่คงของรัฐใหด้ ารงอยูไ่ด ้ 

 ปัญหาส าคญัส าหรับสังคมไทย คือ ต ารวจจะมีอ านาจเพียงใด แมรั้ฐสภาจะตรากฎหมายให้อ านาจ

ต ารวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่สังคมตามพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชิต พ.ศ.๒๕๔๗ และ

อ านาจทัว่ไปตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย แต่ก็มีนักวิชาการจ านวนมากเห็นว่าต ารวจไม่มีอ านาจในการ

ก าหนดมาตรการใด ๆ ไดเ้น่ืองจากสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมไดรั้บการรับรองโดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 

๖๓ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ซ่ึงมีล าดบัศกัด์ิท่ีสูงกว่า ในขณะท่ีมีการ

ยอมรับว่า หากมีการประกาศใช้พระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.๒๕๕๑ 

ต ารวจจะมีอ านาจในการใชม้าตรการพิเศษไดโ้ดยไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ ซ่ึงผูว้จิยัไม่เห็นพอ้งดว้ย   

 ผูศึ้กษาวิจยัเห็นวา่ แมใ้นยามปกติ หากต ารวจเห็นสมควรจะก าหนดมาตรการใด ๆ เพื่อรักษาความ

สงบเรียบร้อย และคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเดินทางและใช้พื้นท่ีสาธารณะ ตามท่ี

รัฐธรรมนูญก าหนดไว ้ยอ่มสามารถกระท าได ้ แต่เพื่อให้เกิดความชดัเจน ควรก าหนดให้มีกฎหมายวา่ดว้ย

การชุมนุมสาธารณะท่ีให้อ านาจทางบริหารแก่เจา้หน้าท่ีต ารวจในการจดัการเก่ียวกบัเวลา สถานท่ีและ

วิธีการชุมนุม ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อสารัตถะส าคญัของสิทธิและ

เสรีภาพท่ีส าคญัดงักล่าว ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าเสนอไวแ้ลว้ในรายงานฉบบัน้ี  
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Abstract 

  Right to Public Assembly is the most important and fundamental right to indicate the human 

dignity in the free democratic society.  The black stone rule is that state cannot intervene such rights either 

the freedom of expression or right to demonstration.  However, the state is entitled the power to regulate 

such rights based on the concept of proportionality and necessity, which must not violate the substantive 

assembly right.  Those measures to survive the state security by keeping the public order and the rule of 

law are deemed legitimate in democratic society.  

 When discussing about the measures to control public gathering, the most radical problem in 

Thailand is that how the police can exercise their power to keep public order which must not violate the 

fundamental rights.  Even if the Police Act of B.E.2547 entitles the power to use force to control public 

assembly, all scholars insist that police have no power to deal with the right to assembly which is 

classified in the higher hierarchy than police law.  Ironically, the scholars seem to accept it is 

constitutional if the State declares the state of insecurity, and enforce special law under Thailand Internal 

Security Act of B.E.2551. 

 The researcher disagrees with such solution, and confirms that Police commonly can exercise all 

necessary measures to keep public order and protect the rights of the public to free movement and use 

public place.  However to make it clear and without prejudice to all members of Thai society, Thailand 

should have adopt the law to Manage Public Assembly which entitle to police officer to regulate the Time, 

Place and Manner as seem necessary. Those measures must be commensurate to administrative principles 

of the rule of necessity, proportionality, and narrowly trailed to the state’s potential and legitimate interest.  

 

 

Tag:   Public Assembly, Police Power, Free Movement, Freedom of Expression, Internal Security Act   
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๑. บทน า : ปัญหาและความส าคัญของปัญหา 

 ประเทศไทย ไดย้ึดถือการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยมาอย่างช้านาน แต่ดูเหมือนการ

พฒันาทางความคิดของสมาชิกในสังคมไทยยงัมีความน่าสงสัยเก่ียวกบัความสามารถในการบรรลุวุฒิภาวะ

ในทางการเมือง โดยเฉพาะเม่ือมีปัญหาความขดัแยง้ในสังคม และกติกาในการปกครอง อนัน าไปสู่การ

ชุมนุมประทว้งโดยผูมี้ความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกนั ประเทศไทยจึงได้ประสบกบัปัญหาท่ีต่อ

เน่ืองมาจากการชุมนุมทางการเมืองท่ีด ารงอยูม่าอยา่งยาวนาน ไม่วา่จะเป็นการปิดลอ้มและยึดสนามบิน การ

ยึดท าเนียบรัฐบาล การยึดพื้นท่ีสาธารณะ การปิดถนนหนทางและการคมนาคมของกลุ่มเกษตรต่าง ๆ ทั้งน้ี 

เพื่อใช้เป็นมาตรการบงัคบัให้รัฐบาลตอ้งหันมาให้ความสนใจต่อขอ้เรียกร้องดงักล่าว แมว้า่วิธีการท่ีใช้ใน

การบีบบงัคบัรัฐบาลขา้งตน้จะสร้างผลกระทบอยา่งยาวนานต่อปัญหาทางเศรษฐกิจ  และความเช่ือมัน่ของ

นกัลงทุนและการท่องเท่ียวอยา่งมากก็ตาม  แมส้ังคมไทย มีความพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดย

สันติวิธี ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกันิติรัฐ และนิติธรรมท่ีจะตอ้งยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยเสมอมา แต่กลบั

พบวา่สังคมไทย ไม่มีความเขา้ใจในหลกัสันติวธีิแต่ประการใด  จึงอาจกล่าวไดว้า่สังคมไทยนั้น มีความเพียง

ปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะเคารพในหลกัความเห็นท่ีแตกต่าง เสรีภาพความชุมนุม และการแสดงความ

คิดเห็นท่ีเสรี แต่สังคมไทยไม่รู้จกัวิธีในการด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัสันติวิธีดงักล่าว โดยกลุ่มผูชุ้มนุม

เรียกร้องก็ใช้วิธีการปิดกั้นถนนหนทาง และการกดดนัโดยยึดสถานท่ีราชการ รวมทั้งการท าร้ายแหล่ง

เศรษฐกิจของประเทศและชุมชนตนเอง ในขณะท่ีฝ่ายรัฐก็มุ่งท่ีจะบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อยบัย ั้งการแสดงความ

คิดเห็นท่ีแตกต่าง รวมถึงการกระท าความผิดกฎหมาย   ต่าง ๆ โดยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเจรจาตาม

หลกัการป้องกนัและบริหารความขดัแยง้ (Conflict Prevention and Conflict Resolution) บนหลกัการ

เจรจาของกลุ่มความขดัแยง้ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัท่ีมีประเทศชาติเป็นศูนยก์ลาง (Common 

ground for interest based negotiation)  ซ่ึงจะตอ้งมีผูน้ าการเจรจาท่ีเป็นกลาง  (Connectors / 

Impartial Mediator)  เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย โดยมีกติกาในการเจรจาท่ีชดัเจนและสร้างความไวว้างใจ

ให้กบัคู่ขดัแยง้ (Actors) ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงอาจจะมีการด าเนินการในหลายลกัษณะควบคู่กนัไปใน

เวลาเดียวกนั  ส่วนการบงัคบัใช้กฎหมายนั้น จะตอ้งเป็นวิธีการท่ีจะตอ้งยึดถือแต่ส าหรับการกระท าท่ีเกิน

ขอบเขตแห่งการคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น   

 อยา่งไรก็ตาม บทความน้ี ไม่ไดจุ้ดมุ่งหมายท่ีจะกล่าวถึงวิธีการเจรจาในการแสวงหาแนวทางในการขจดั

หรือเปล่ียนแปลงความขดัแยง้โดยสันติวิธีแต่ประการใด  แต่จะกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ กบับทบาทของต ารวจในการรักษา
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ความสงบเรียบร้อย ตามท่ีก าหนดไวต้าม พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  ซ่ึงต ารวจมกัจะกลายเป็นแพะรับ

บาปของสังคมท่ีเป็นคู่ขดัแยง้ เน่ืองจากต ารวจมีหน้าท่ีส าคญัในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยผา่น

กระบวนการในการบงัคบัใช้กฎหมายต่อการกระท าท่ีเป็นการละเมิดกติกาของสังคม และในฐานะขา้ราชการ 

ต ารวจก็จะเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือของรัฐบาลท่ีมีท่ีมาตามระบอบการเลือกตั้งจากประชาชนผูท้รงอ านาจอธิปไตย  

ประเด็นส าคญัท่ีผูศึ้กษาตอ้งการน าเสนอ คือ ต ารวจมีอ านาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยอยา่งไร ขอ้กล่าวหา

ท่ีว่า ต ารวจไม่มีอ านาจในการจดัการใด ๆ ในการบงัคบัใช้กฎหมายอาญา กฎหมายจราจร หรือกฎหมายอ่ืน ๆ 

เพราะเป็นกฎหมายท่ีมีล าดบัต ่ากวา่เสรีภาพในการชุมนุมท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญนั้นถูกตอ้งหรือไม่

อยา่งไร  และต ารวจจ าเป็นตอ้งมีหรือประกาศใชก้ฎหมายพิเศษในการบริหารจดัการเก่ียวกบัการชุมนุมนั้นถูกตอ้ง

มากน้อย และท้ายท่ีสุด รัฐควรด าเนินการอย่างไรเพื่อให้ต ารวจมีเคร่ืองมือในการบริหารจดัการการชุมนุม

สาธารณะเพื่อให้สอดคล้องกบัหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรืออีกนัยหน่ึง ถึงเวลาหรือยงัท่ี

ประเทศไทยจะยอมรับเอากฎหมายการจดัการชุมนุมสาธารณะมาใชใ้นประเทศไทยเสียที 

๒. แนวคิด ข้อกฎหมาย และค าพพิากษาทีเ่กีย่วข้อง  

 ๒.๑ เสรีภาพในการชุมนุมมีพืน้ฐานมาอย่างไร ถูกจ ากดัได้หรือไม่ อย่างไร   

 ในประเด็นเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม (Freedom Assembly) กบั สิทธิและเสรีภาพในพูด 
(Freedom of Speech) นั้น พนัต ารวจเอก ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ไดน้ าเสนอไวว้่า สิทธิและเสรีภาพดงักล่าว มี
ความเก่ียวขอ้งกนัอย่างไม่อาจจะแยกจากกนัได ้ในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพการชุมนุมเป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีของ
ปัจเจกชนท่ีกระท าไดภ้ายใตก้รอบกติกาและกฎหมาย ซ่ึงในปัจจุบนัไดรั้บการรับรองไวใ้นมาตรา ๒๑ แห่งกติกา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) 
ซ่ึงประเทศไทยไดใ้หก้ารรับรองตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นตน้มา  การใชสิ้ทธิและเสรีภาพในการชุม กบั เสรีภาพ
ในการพดู (Freedom of speech) ของปัจเจกชนนั้น ประเทศไทยไดรั้บรองอยา่งชดัเจนไวใ้นรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๔๕ และ มาตรา ๖๓  กล่าวคือ  บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในชุมนุม และแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน ฯลฯ  ซ่ึง
จะจ ากดัไดเ้ฉพาะมีกฎหมายก าหนด เพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ และเพื่อการคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ 
และช่ือเสียงฯ ของผูอ่ื้น   

     การให้ความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม รวมถึง สิทธิและเสรีภาพในการพูดขา้งตน้นั้น         
รัฐอาจใช้อ านาจบางประการใด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของอานารยะประเทศในลกัษณะเดียวกนั เป็นตน้ว่า 
อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอเมริกา (American Convention on Human Rights), รัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกา (United States Constitution) อนุสัญญายุโรปวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (European Convention 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Convention_on_Human_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Constitution
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Constitution
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on Human Rights)  และ กฎบตัรแคนนาดาวา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพ  (Canada's Charter of Rights and 

Freedoms)  

   ตวัอยา่งเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใ้ห้การรับการรับรองสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวไวใ้นรัฐธรรมนูญ
สหรัฐท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา ๑ หรือ The First Amendment to the United States Constitution ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของ Bill or Rights โดยปกติรัฐบาลสหรัฐ หรือรัฐบาลมลรัฐ จะไม่สามารถบญัญติักฎหมายท่ีขดัหรือแยง้
กบัสารัตถะส าคญัหรือสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีบญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพ แต่จะตอ้งเขา้ใจวา่รัฐสามารถใชอ้ านาจ
ก าหนดมาตรการบางประการท่ีเก่ียวกบัวธีิการใชสิ้ทธิและเสรีภาพดงักล่าวได ้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเก่ียวกบั  

   ๑) ขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาในการชุมนุมหรือการพดู (ขอ้จ ากดัเร่ือง Time)   

   ๒) ขอ้จ ากดัเร่ืองสถานท่ีในการชุมนุม หรือการพดู  (ขอ้จ ากดัเร่ือง Place)  และ  

   ๓) ขอ้จ ากดัเร่ืองวธีิการในการชุมนุม หรือการพดู (ขอ้จ ากดัเร่ือง Manner)   

  ทั้งน้ี จะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบการคุม้ครองทางกฎหมายวา่ กฎหมายท่ีจ ากดัสิทธิและเสรีภาพขา้งตน้จะตอ้ง
ไม่มีลกัษณะท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพท่ีกวา้งขวางเกินสมควร (Over breadth) และ จะตอ้งไม่มีลกัษณะท่ี
คลุมเครือ (Vagueness) จนประชาชนทัว่ไปไม่ไดท้ราบไดว้า่ การกระท าใดท่ีมีลกัษณะตอ้งห้าม หรือ เป็นการให้
อ านาจแก่ผูใ้ดผูห้น่ึงในการอนุมติัให้มีการชุมนุมหรือการใช้เสรีภาพในการชุมนุมหรือพูดอย่างไม่มีหลกัเกณฑ ์
(Unlimited discretion) กฎหมายน้ีจึงต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการปฏิเสธสิทธิการชุมนุมอย่างชัดเจน                      
ถึงหลกัเกณฑแ์ละเหตุผลต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการปฏิเสธค าขออนุญาตในการจดัชุมนุม       

 ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มลรัฐต่าง ๆ สามารถออกกฎหมายอาญา หรือกฎหมายเพื่อใชใ้นการจดัการ

บริหารเง่ือนไขในการชุมนุมได ้รวมถึงการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการแจง้หรือขออนุญาตจดัการชุมนุมในสถานท่ี

สาธารณะ ซ่ึงจะตอ้งไม่เป็นการกระทบสิทธิของผูอ่ื้นในการด าเนินกิจกรรมอนัเป็นปกติของประชาชนทัว่ไป              

เป็นตน้วา่ เทศบาลสามารถบญัญติักฎหมายหรือเทศบญัญติัของเมืองในการก าหนดกฎเกณฑ์การขออนุญาตชุมนุม

ของกลุ่มคนในบริเวณใด หรือ ก าหนดห้ามใช้เคร่ืองขยายเสียงท่ีมีเสียงดงัเดือนร้อนร าคาญและรบกวนผูอ่ื้นจน

เกินสมควร  หรือ ก าหนดระยะทางการหา้มการชุมนุมประทว้งในเขตใดเขตหน่ึง เช่น ห้ามชุมนุมประทว้งบนทาง

เทา้ใกลเ้ขตศาล หรือ เขตโรงเรียน  หรือ เขตอาคารท่ีท างานของไปรษณีย ์ รวมทั้งสามารถก าหนดห้ามชุมนุม

ประทว้ง ในระยะเวลาก่อนเร่ิมชั้นเรียน หรือ หลงัเลิกชั้นเรียน เป็นเวลาไม่นานเกินสมควร เช่น เทศบาลสามารถ

ก าหนดหา้มชุมนุมประทว้ง ใกลบ้ริเวณโรงเรียน ระยะ ๑๐๐ ฟุต ก่อนจะเร่ิมตน้ชั้นเรียน เป็นเวลา ๑.๕ ชัว่โมง และ 

หา้มชุมนุม หลงัเลิกชั้นเรียนไปแลว้ ในระยะเวลา ๑.๕ ชัว่โมง เป็นตน้ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Rights_and_Freedoms
http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Rights_and_Freedoms
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 ในบางกรณี การใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม อาจถูกจ ากัดอย่างมากในบางกรณี ดังจะเห็นได้จาก

หลักเกณฑ์ที่ศาลสูงสุดสหรัฐ (The Supreme Court)ไดอ้ธิบายวา่ในบางกรณีรัฐบาลสามารถออกขอ้ก าหนด

ในการจ ากดัเสรีภาพในการพดูและการชุมนุมไดอ้ยา่งสมบูรณ์ หากเขา้เง่ือนไขวา่   

๑) ค าพดูนั้น ย ัว่ยกุ่อใหเ้กิดการกระท าความผดิท่ีใกลจ้ะเกิด  
๒) ค าพดูท่ีจะก่อใหเ้กิดการกระท าผดิหรือความรุนแรงเกิดข้ึนในโดยอตัโนมติัในลกัษณะท่ีถือเป็น 

Fighting Words 
๓) ค าพดูท่ี ถือเป็นข่มขู่อยา่งแทจ้ริง (True Threats) 
๔) การกระท าหรือภาพในลกัษณะ เป็นการลามกอนาจาร (Obscenity)  
๕) ภาพลามกท่ีเป็นภาพของเด็ก (Child pornography)  
๖) ถอ้ยค าท่ีถือเป็นการหม่ินประมาท (Defamatory speech)  
๗) ถอ้ยค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ ท่ีมีลกัษณะเป็นเทจ็ หรือ ฉ้อฉล (False or misleading speech) ซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัการขาย หรือ การใหบ้ริการ หรือ การเสนอใหมี้การกระท าผดิ 
 

  อยา่งไรก็ตาม การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น หรือการชุมนุมประทว้งนั้น อาจจะถูกจ ากดัไดใ้นบางกรณี 

แต่กฎเกณฑ์ท่ีจะมีผลเป็นการจ ากดัเสรีภาพในการพูดหรือแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นโดยไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ 

หากมาตรการนั้น ไม่มีผลเป็นการห้ามซ่ึงการแสดงออกหรือห้ามพูดโดยตรง (Content-Neutral) เช่น การจ ากดั

เก่ียวกบัเวลา สถานท่ี หรือวิธีการชุมนุม  หากรัฐแสดงให้เห็นวา่มีความจ าเป็นบางประการตามหลกัมาตรฐานท่ี

เรียกวา่ Rational Standard เช่น ห้ามชุมนุมใกลส้ถานศึกษา พยาบาล หรือสถานทูต ฯลฯ   กรณีน้ี ถือไดว้า่รัฐมี

วตัถุประสงคท่ี์ชอบดว้ยกฎหมาย  และวิธีการท่ีใชน้ั้น รุนแรงนอ้ยท่ีสุด ในบรรดาทางเลือกท่ีสามารถท าให้บรรลุ

วตัถุประสงคไ์ด ้ กฎเกณฑน์ั้นยอ่มชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ  

แต่ถา้เป็นกฎเกณฑท่ี์ควบคุมเน้ือหา หรือมีผลหา้มเป็นการพดูหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีเรียกวา่ Content-

Based คือ การควบคุมการชุมนุมหรือการแสดงความคิดหรือการพูด โดยพิจารณาจาก ถอ้ยค า หรือเน้ือหาสาระ
ของผูพ้ดูหรือผูชุ้มนุมเป็นส าคญั ท่ีมีผลส าคญัถึงขนาดไม่อาจชุมนุมหรือแสดงความคิดเห็นได ้ก็กรณีน้ี รัฐจะตอ้ง
พิสูจน์ไดว้่ามีเหตุผลความจ าเป็นท่ีส าคญัอย่างยิ่งยวด จึงอาจกฎเกณฑ์ห้ามแสดงออกได ้และไม่มีทางเลือกอ่ืนท่ี
ร้ายแรงน้อยกว่าเลย ดงันั้น โดยทัว่ไป รัฐจึงวางกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการแจง้หรือการขออนุญาตในการชุมนุมได ้           
แต่จะปฏิเสธไม่อนุญาต โดยพิจารณาจากเน้ือหาของการชุมนุมไม่ได ้ตวัอย่างเช่น รัฐอาจจะก าหนดกฎเกณฑ ์             
ท่ีหา้มกลุ่มผูชุ้มนุม เขา้ไปในสถานท่ีเอกชน ก าหนดรายละเอียดการใชเ้คร่ืองเสียงหรืออุปกรณ์ท่ีห้ามรบกวนความ
ปกติในการใช้ชีวิตของประชาชนเกินสมควร รวมถึงการชุมนุมในเวลาท่ีประชาชนพกัผ่อน เช่น ห้ามชุมนุม         
ในเวลา ๐๒.๐๐ น. เป็นตน้  การก าหนดห้ามชุมนุม โดยเด็ดขาดย่อมไม่สามารถกระท าได ้ รวมถึงการห้ามหรือ
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การจ ากัดสิทธิชุมนุม รัฐจะต้อง แสดงให้เห็นว่า การบัญญัติกฎหมายนั้น เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของรัฐ และ วธีิการท่ีก าหนดนั้นน าไปสู่ผลส าเร็จ อนัเป็นวิธีการท่ีร้ายแรงนอ้ยท่ีสุดในบรรดาวิธีการ
หรือทางเลือกท่ีมีนั้น (Narrowly tailored to a compelling interest)   
 นอกจากน้ี ในภาวะท่ีรัฐประสบภยนัตรายหรือภยัแห่งความมัน่คง ซ่ึงจะตอ้งตีความเคร่งครัดว่าจะตอ้ง

เป็นภยนัตรายอยา่งแทจ้ริง รัฐยอ่มมีอ านาจใชม้าตรการท่ีจ าเป็นเพื่อรักษาความมัน่คงของชาติได ้เช่น ศาลสูงสุด

สหรัฐฯ ไดรั้บรองวา่ กฎหมาย Espionage Act of 1917 ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ ในคดี Schenck (๑๙๑๙) โดยให้

เหตุผลว่า เสรีภาพนั้ นจะต้องชั่งน ้ าหนักกับ การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของชาติเป็นส าคัญ                  

ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ไดว้างหลกัเกณฑ์ว่า หากการชุมนุมหรือการใช้เสรีภาพนั้น ก่อให้เกิดผลบางประการข้ึนแลว้ 

ยอ่มไม่ไดรั้บการคุม้ครอง ไดแ้ก่ 

๑) การพูดหรือกล่าวถอ้ยค าอนัเป็นเท็จ ท่ีจะก่อให้เกิดความตระหนกตกใจ (Falsely shouting) แก่
ประชาชนอยา่งกวา้งขวางและแทจ้ริง   

๒) การพูดหรือกล่าวถอ้ยค าท่ีก่อให้เกิดภยนัตราย และท าให้เกิดข้ึนซ่ึงภยนัตรายแก่ประชาชน อยา่งแน่
แท ้(Create clear and present danger)  

๓) น่าจะก่อให้เกิดผลร้ายเกิดข้ึนจากการกระท านั้นข้ึนได ้ (Harmful result) ตามหลกัความใกลเ้คียง
อยา่งยิง่ต่อผลส าเร็จ (Proximity and degree) หรือ Bad tendency test  

๔) การคุม้ครองการใช้สิทธิเสรีภาพนั้น จะไม่ขยายไปถึงภาวะท่ีบา้นเมืองไม่ปกติ เช่น ภาวะสงคราม 
เป็นตน้  

   นอกจากน้ี ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา ยงัได้วางมาตรการส าคญัไวว้่า ในระบอบประชาธิปไตยนั้น          

การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครอง รัฐจะตอ้งเคารพในหลกัการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร

โดยเสรี (Free market of idea) โดยเฉพาะความขดัแยง้ทางการเมือง จะตอ้งไม่ถูกปิดกั้นเพื่อให้ประชาชน         

มีโอกาสไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด และประชาชนจะเป็นผูพ้ิจารณาเองวา่ขอ้มูลของฝ่ายใดถูกตอ้ง และสังคม

จะไดป้ระโยชน์สูงสุด   การฟ้องร้องท่ีเก่ียวขอ้งการหม่ินประมาท โดยเฉพาะ บุคคลสาธารณะ (Public Figure) 

จึงเป็นเร่ืองท่ีกระท าไดย้ากมาก ในกรณีน้ี ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ไดว้างหลกัเกณฑ์ ในคดี New York Times v. 

Sullivan (1964) ว่าหากเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ เจา้หน้าท่ีของรัฐ หรือ Public 

Officials แล้ว รัฐจะต้องก าหนด Safeguard ท่ีจะปกป้องเสรีภาพในการพูดนั้น กล่าวคือ หากเป็นการ

วพิากษว์จิารณ์ในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ หากไม่เป็นเท็จแลว้ ยอ่มฟ้องร้องไม่ได ้ ดงันั้น โจทก ์

ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หากประสงคจ์ะฟ้องร้องคดีทางแพง่ จะตอ้งพิสูจน์วา่ 
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๑) การหม่ินประมาทนั้น ไม่ใช่การใชสิ้ทธ์ิวจิารณ์ในหนา้ท่ีราชการ แต่เป็นการวิจารณ์ส่วนตวั  
๒) ถอ้ยค าท่ีกล่าวเป็นเทจ็ 
๓) ผูก้ล่าวมีเจตนาท่ีชัว่ร้าย หรือ มีเจตนาท าใหผู้อ่ื้นเสียหาย 
๔) ภาระการพิสูจน์อยูก่บัฝ่ายโจทก ์และมาตรฐานพิสูจน์คือ Clear and convincing evidence  ไม่ถึง

ขนาดจะตอ้งเป็น Proof beyond reasonable doubt ดงัเช่นในคดีอาญาทัว่ไป  
  กฎเกณฑ์ขา้งตน้ ยงัขยายไปถึงบุคคลท่ีไม่ใช่เจา้หน้าท่ีของรัฐ ไปยงับุคคลอ่ืน ท่ีถือเป็นบุคคลสาธารณะ

อยา่งแทจ้ริง (Public Figure) คือ จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีเขา้ไปด าเนินการในกิจการต่าง ๆ ของรัฐ โดยเสนอตวัเขา้

ไปท างานอย่างออกหน้าออกตา ไม่ใช่ เพียงการท่ีบุคคลนั้ น เป็นผู ้มี ช่ือเสียงเป็นท่ี รู้จักทั่วไป ฉะนั้ น                        

การวิพากษ์วิจารณ์บุคคลท่ีมีช่ือเสียง ไม่ถึงกบัเป็นบุคคลท่ีเป็นบุคคลสาธารณะอย่างแท้จริง ก็จะถูกจ ากัดใน

ลกัษณะเดียวกนั เช่น ดารา หรือ บุคคลท่ีมีช่ือเสียงดา้นการกุศล แต่ไม่ไดท้  างานใหก้บัสาธารณะหรือรัฐ  

   ส าหรับในเร่ืองการชุมนุมนั้น  หากรัฐไดก้ าหนดกฎเกณฑใ์นการควบคุมการชุมนุมหรือการใชเ้สรีภาพใน

การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นนั้น เช่น การก าหนดกฎหมายให้รัฐมีอ านาจจบักุมผูชุ้มนุมไดห้รือไม่นั้น จึงตอ้งเขา้

เง่ือนไขว่า การกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุม หรือใช้เสรีภาพในการพูดดงักล่าวจะก่อให้เกิดผลเป็นการ ยุยง

ส่งเสริมให้เกิดการกระท าผิดท่ีผิดกฎหมาย และมีแนวโน้มว่าจะเกิดผลร้ายตามท่ีไดป้ระสงค์เช่นนั้น ในเวลาท่ี

ใกลชิ้ดกบัผลหรือไม่   

  ตวัอยา่งเช่น ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ไดว้นิิจฉยัในคดี Feiner v. New York (ความวา่กฎหมายท่ีเรียกวา่ State 

Disorderly Conduct Statute ของรัฐ New York ซ่ึงอนุญาตให้ฝ่ายรัฐจบักุมตวัผูก้ระท าผิดในการพูดเพื่อย ัว่ยุ

ให้เกิดเหตุร้ายได ้นั้นชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ เพราะ การใชเ้สรีภาพในการพูดนั้น อาจจะก่อให้เกิดภยัอย่างร้ายแรง

ข้ึนได ้ การท่ีต ารวจเขา้จบักุมผูท่ี้ใช้เสรีภาพในการพูดและการชุมนุม จึงไม่ใช่การห้ามไม่ให้พูด แต่เพื่อป้องกนั

เหตุร้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้นได ้  รัฐสามารถออกกฎเกณฑใ์นการควบคุมการชุมนุมได ้จะก าหนดเง่ือนไขในการขอ

อนุญาตหรือ การแจ้งให้ต ารวจหรือเจ้าหน้าท่ีผูมี้อ  านาจพิจารณาอนุญาตอย่างไรหรือไม่ก็ได้ แต่จะต้องมี

หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดชดัเจนถึงเหตุผลท่ีจะปฏิเสธ หรือ ไม่อนุญาตในการชุมนุมในท่ีสาธารณะ ทั้งน้ี รัฐจะตอ้ง

อธิบายถึงเหตุผลในการบญัญติักฎหมาย ท่ีจะตอ้งเป็นผลประโยชน์ท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งของรัฐ วิธีการท่ีใช้ในการ

ควบคุมนั้นเป็นวิธีการท่ีจ าเป็นอนัน าไปสู่ผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของรัฐ และจะตอ้งเป็นวิธีการท่ีร้ายแรงนอ้ย

ท่ีสุด 
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 ๒.๒ อ านาจหน้าทีต่ ารวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 ในอานารยะประเทศ จะให้อ านาจแก่ต ารวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความสงบ

เรียบร้อยของการชุมนุม โดยเฉพาะประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) นั้น จะพบว่า

ต ารวจมีอ านาจท่ีมาจากลกัษณะการปฏิบติังานและการจดัตั้งองค์กร คือ การรักษาความสงบเรียบร้อย สามารถ

ด าเนินมาตรการท่ีจ าเป็นในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ดังจะเห็นในหลายประเทศ เช่น รัสเซีย 

ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจกัร ก็ให้อ านาจแก่ต ารวจในการเชิญผูต้อ้งสงสัยไปซักถามไดภ้ายใน

เวลา ๒๔ ชั่วโมงโดยไม่ตอ้งมีการแจง้ขอ้หา หากไม่มีพยานหลกัฐานท่ีแสดงว่าบุคคลดงักล่าวกระท าผิดจริง            

ก็จะตอ้งปล่อยตวับุคคลดงักล่าวโดยไม่ถือวา่เป็นการควบคุมใด ๆ เป็นตน้  

 ส าหรับประเทศไทยนั้น อ านาจของต ารวจในลกัษณะดงักล่าวไม่เป็นท่ีรู้จกัของสังคมไทยแต่ประการใด 

นอกจากน้ี ประเทศไทยซ่ึงมีแนวโน้มไม่วางใจในการใช้อ านาจของต ารวจในอดีตจากเหตุการณ์อันเป็น

โศกนาฏกรรมในคดีส าคญั ๆ เช่น คดีเชอร่ีแอนด์ ดนัแคน หรือคดีการหายตวัไปของผูต้อ้งสงสัยในคดียาเสพติด 

เหล่าน้ี ท าให้ประเทศไทยมีแนวโน้มในการจ ากดัการใช้อ านาจของต ารวจในการบงัคบัใช้กฎหมาย ตลอดจน

อ านาจต ารวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง

การชุมนุมทางการเมืองดว้ย  

 แมต้ามกฎหมายของต ารวจจะไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงของรัฐ 

และความปลอดภยัของสาธารณชนไวอ้ย่างชัดเจนตามพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ก็ตามแต่

ในทางขอ้เท็จจริงปรากฏว่า อ านาจดงักล่าวไดถู้กตีความอย่างจ ากดัและอย่างแคบท่ีสุด จนกระทัง่ต ารวจไม่มี

อ านาจใด ๆ ในการก าหนดมาตรการเพื่อการจดัการในการรักษาความปลอดภยัให้กับสาธารณชนท่ีเป็นผล

สืบเน่ืองจากการชุมนุมสาธารณะเลย ตวัอยา่งเช่น พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ไดบ้ญัญติัอ านาจ

หน้าท่ีดงักล่าว ตามมาตรา ๖ (๔) (๗) ไดบ้ญัญติัให้ส านกังานต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจหน้าท่ีในการรักษาความ

สงบเรียบร้อย ความปลอดภยัของประชาชน และความมัน่คงของราชอาณาจกัร และปฏิบติัการอ่ืนเพื่อส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหก้ารปฏิบติัการตามอ านาจหนา้ท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยั และความมัน่คงของ

ราชอาณาจกัรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่นกักฎหมายทัว่ไปหรือนกัวิชาการทัว่ไป ยงัเขา้ใจอยา่งหนกัแน่นวา่

ต ารวจไม่มีอ านาจในการสั่งปิดถนนเท่าท่ีจ  าเป็น หรือก าหนดมาตรการในการป้องกนัมิให้ความไม่สงบเรียบร้อย

หรือความปลอดภัยเกิดข้ึนต่อสถานท่ีราชการ ซ่ึงผูเ้ขียนมีความเห็นแยง้กับความเห็นดังกล่าว เน่ืองจากไม่
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สอดคลอ้งกบัหลกัสากลท่ีอานารยประเทศไดก้ าหนดไวเ้ก่ียวกบัอ านาจต ารวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ

การควบคุมการชุมนุม 

 ผูเ้ขียนจึงเห็นว่า แทจ้ริงแลว้ต ารวจมีอ านาจโดยชอบธรรมในการก าหนดมาตรการเก่ียวกบัเวลาในการ

ชุมนุม (Time) สถานท่ี (Place) และวิธีในการชุมนุม(Manner) ซ่ึงรัฐอาจประกาศใช้ในการจดัการบริหารการ

ชุมนุมสาธารณะมิให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีจะเดินทางและเคล่ือนยา้ยถ่ินฐาน ตลอดจน

ความปลอดภยัของสาธารณะ มิให้ถูกละเมิดจากการใชสิ้ทธิและเสรีภาพการชุมนุมของประชาชนแต่ประการใด  

หากพิจารณาจากบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ไดรั้บรองและคุม้ครอง

สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม ไวต้ามมาตรา ๖๓ วรรคแรก แต่ในขณะเดียวกนัมาตรา ๖๓ วรรคสอง ก็ยงัได้

บญัญติัอยา่งชดัแจง้วา่ รัฐอาจออกมาตรการท่ีส าคญัใด ๆ มาจ ากดัสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวได ้ดงัน้ี 

 “การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เฉพาะในกรณกีารชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ 

หรือเพือ่รักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลา

ทีป่ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก”  

  ดว้ยเหตุน้ี การจ ากดัเสรีภาพการชุมนุมสาธารณะ ดว้ยเหตุผลการคุม้ครองความสะดวกของประชาชนท่ี

จะใช้ท่ีสาธารณะ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองจึงอาจกระท าได ้ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ ท่ีให้ความคุม้ครองเสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการ

เลือกถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

 เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัจาก พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๖(๔),(๗) ประกอบ

มาตรา ๑๑ (๔) ท่ีก าหนดใหผู้บ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจหนา้ท่ีในการวางระเบียบ หรือค าสั่งเฉพาะเร่ืองให้

ขา้ราชการต ารวจจะตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัการใชอ้  านาจหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาหรือกฎหมายอ่ืน ๆ แลว้ ย่อมหมายถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายท่ีรัฐสภาไดต้ราข้ึนและให้อ านาจแก่

ต ารวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย ตาม พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ น้ีดว้ย  ซ่ึงไดรั้บการรับรองไว้

ตามค าพิพากษาศาลปกครองได้พิพากษาไวใ้นหลายกรณีเก่ียวกับอ านาจของต ารวจในการรักษาความสงบ

เรียบร้อยดงักล่าว ดงัจะไดก้ล่าวต่อไปน้ี  
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 ค าพพิากษาศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขแดงที ่๕๑/๒๕๔๖ คดีการสลายการชุมนุมผู้คัดค้านโครงการ

ท่อส่งก๊าซและโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ซ่ึงในคดีน้ี ศาลปกครองสงขลาไดพ้ิพากษาวางหลกัการวา่ 

เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยและอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

ตามมาตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ และมีอ านาจหน้าท่ีในการรักษาความ

มัน่คงภายใจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ฯลฯ ตามมาตรา ๓ และมาตรา ๑๑ 

ของ พ.ร.ฎ.โอนกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทยไปจดัตั้งเป็นส านกังานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๑ จึงมีอ านาจใน

การรักษาความสงบเรียบร้อยตามแผนกรกฎ ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

  ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.๔๒๖/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๗๑๑/๒๕๕๕ ลง

วนัท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซ่ึงเป็นกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีต ารวจไดใ้ชอ้  านาจรักษาความสงบเรียบร้อยในการรักษา

ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี จงัหวดัสงขลา ตามแผนรักษาความ

สงบ (แผนกรกฎ/๔๕) ซ่ึงเป็นการใชอ้  านาจตามกฎหมาย  และการสลายการชุมนุมของประชาชนบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

เพื่อเปิดเส้นทางเขา้ออกให้แก่คณะรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นเพียงเส้นทางเดียวท่ีสามารถใช้สัญจรได ้การใช้อ านาจของ

เจา้หนา้ท่ีต ารวจดงักล่าว จึงถือไม่ไดว้า่เป็นการจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมแต่ประการใด  แต่เป็นเพื่อการคุม้ครอง

ความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ี้สาธารณะ ตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ( ซ่ึงตรงกบับทบญัญติั มาตรา ๓๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

๒๕๕๐ ในปัจจุบนั) แต่การสลายการชุมนุมไม่เป็นไปตามขั้นตอนตามท่ีก าหนดไวจ้ากเบาไปหาหนัก จึงเป็น

กระท าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

 ค าส่ังศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๑๖๐๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ ท่ีไดมี้ค าสั่งก าหนด

มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกชั่วคราว ในกรณีท่ีกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย          

ไดร่้วมกนัชุมนุมท่ีบริเวณรอบรัฐสภา เม่ือวนัท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ และเจา้หนา้ท่ีต ารวจไดร้ะดมยิงแก๊สน ้ าตา ฯลฯ 

เพื่อสลายการชุมนุม กรณีน้ี ศาลพิเคราะห์ในหลายประเด็น ไดแ้ก่ การสลายการชุมนุมซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการ

คุม้ครองสมาชิกรัฐสภาให้สามารถเขา้ไปประชุมเพื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของคณะรัฐมนตรี มิไดมี้เจตนาใน

การบงัคบัใชก้ฎหมายและด าเนินการจบักุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสลายการชุมนุมจึง

เป็นการกระท าทางปกครองของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  

 ประเด็นท่ีสอง ศาลพิเคราะห์วา่ หากการใชสิ้ทธิและเสรีภาพในการชุมนุมมีพฤติการณ์และเจตนาท่ีจะปิด

ล้อมมิให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดเขา้ไปในรัฐสภา โดยใช้ร้ัวลวดหนาม ยางรถยนต์ราดน ้ ามนัขวางกั้นถนน ฯลฯ          
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การกระท าดงักล่าวของผูชุ้มนุมจึงเขา้ลกัษณะท่ีท าให้ผูอ่ื้นหวาดกลวัว่าจะเกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ  

จนไม่กลา้ท่ีจะเขา้ไปในรัฐสภา หรือออกจากรัฐสภา อนัเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ดงันั้น 

การชุมนุมหนา้รัฐสภาดงักล่าวจึงมิใช่การชุมนุมโดยสงบอนัจะไดรั้บการคุม้ครองตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ อีกทั้งการปิดกั้นห้ามมิให้มีการเขา้ออกรัฐสภาในวนัดงักล่าว ยงัเป็น

การกระท าเพื่อมิให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา อนัจะท าให้คณะรัฐมนตรีเขา้บริหารราชการแผ่นดิน

ไม่ได ้ตามมาตรา ๑๗๖ วรรคหน่ึงของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ซ่ึงจะก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อภาระหนา้ท่ีในการบริหารราชการแผน่ดินและการจดัท าบริการสาธารณะ  

 ประเด็นท่ีสาม เม่ือมีการชุมนุมท่ีไม่สงบและไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ เจา้หนา้ท่ีต ารวจมี

อ านาจเขา้แกไ้ขปัญหาดงักล่าว และสามารถใชก้ าลงัสลายการชุมนุมได ้แต่การสลายการชุมนุมจะตอ้งกระท าเท่าท่ี

จ  าเป็น โดยค านึงความเหมาะสม มีล าดับขั้นตอนตามหลักสากลท่ีใช้ในการสลายการชุมนุมของประชาชน       

โดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่อาจด าเนินการได้ตามอ าเภอใจ และหากมีเหตุการณ์ท่ีถือว่าเป็นการชุมนุมท่ีไม่สงบ 

เจา้หนา้ท่ีต ารวจก็อาจจะตอ้งใชก้ าลงัสลายการชุมนุมอีก จึงจะตอ้งด าเนินการตามหลกัการดงักล่าว 

 ค าพพิากษาศาลปกครองกลาง ตามหมายเลขด าที่ ๑๕๖๙/๒๕๕๒ และคดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๖๒/๒๕๕๕ 

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕  คดีน้ี ต่อเน่ืองจากคดีค าสั่งค  าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวท่ี ๑๖๐๕/๒๕๕๑  ซ่ึงเป็นการ

ฟ้องละเมิดเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระท าของเจา้หน้าท่ีต ารวจในการสลายการชุมนุมเม่ือวนัท่ี ๗ ตุลาคม 

๒๕๕๑ โดยศาลอา้งรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรายงานตรวจสอบท่ี ๕๑๙/๒๕๕๑         

ลงวนัท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นส าคญั ท่ีเห็นว่าการสลายการชุมนุมของเจา้หน้าท่ีต ารวจไม่ได้ปฏิบติัตาม

ขั้นตอนตามหลกัสากลซ่ึงจะตอ้งเร่ิมจากการเจรจาต่อรอง หากไม่สามารถเจรจาต่อรองไดจึ้งจะตอ้งใช้มาตรการ

สลายการชุมนุมจากเบาไปหาหนกั โดยใชโ้ล่ก าบงัผลกัดนักลุ่มผูชุ้มนุม หากไม่ไดผ้ลจึงจะใชม้าตรการฉีดน ้ าจาก

รถดบัเพลิงซ่ึงมีความแรงพอท่ีจะผลกัดนักลุ่มผูชุ้มนุมให้ออกจากเป้าหมายท่ีประสงคจ์ะเปิดทางได ้หากใชน้ าฉีด

ไม่ไดผ้ลจึงค่อยใชแ้ก๊สน ้าตา ทั้งสามขั้นตอนดงักล่าว เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งประกาศให้กลุ่มผูชุ้มนุมทราบก่อน แต่ศาล

เช่ือว่าเจา้หน้าท่ีต ารวจไม่มีการประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าว ประกอบกบัมีพยานหลกัฐานฟังว่าเจา้หน้าท่ี

ต ารวจมีทศันคติในทางผูชุ้มนุมโดยในขณะชุมนุมผา่นค าพูดวา่ “มึงอยากเสือกนกั” “มนัอยูไ่ด ้ให้มนัอยูไ่ป ยิงเขา้

ไป เดินเขา้ไป ลุยเขา้ไป” “บาดแผลแค่น้ีไม่ตายหรอก” อนัเป็นแสดงให้เห็นว่า แผนรักษาความสงบหรือแผน

กรกฎ ๔๘ ท่ีน ามาใช้เป็นเพียงการอา้งหลกัการตามมาตรฐานสากลแต่การปฏิบติังานจริงหาไดเ้ป็นไปตามแผน

หลกัการสากลแต่ประการใด  
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 จากแนวค าพิพากษาดงักล่าว จึงพอจะอนุมานไดว้า่ ศาลปกครองกลางไดพ้ิพากษายืนยนัหลกัความชอบ

ดว้ยกฎหมายของการใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในการรักษาความรักษาความสงบเรียบร้อย 

โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจอาจประกาศใชแ้ผนรักษาความสงบ หรือแผนกรกฎในการปฏิบติัหนา้ท่ี และหากมีการชุมนุม

ไม่ชอบแลว้ ย่อมสามารถสลายการชุมนุมได ้แต่จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัสากล เท่าท่ีจ  าเป็นเรียงล าดบัขั้นตอนจาก

เบาไปหาหนกั  หากเจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่ปฏิบติัแลว้ ยอ่มจะตอ้งรับผดิตามกฎหมาย   

 ในส่วนของการบงัคบัใช้กฎหมายอาญา ก็มีตวัอย่างค าพิพากษาของศาลยุติธรรม เช่น ค าพิพากษาศาล

จงัหวดัเชียงราย คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๓๘๕/๒๕๕๒ และคดีหมายเลขด าท่ี ๒๔๑๐/๒๕๕๒  พิพากษาลงโทษ         

ผูชุ้มนุมท่ีร่วมกนัปิดกั้นถนน และจอดรถกีดขวางทางจราจรบนทางหลวง ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ 

มาตรา ๓๙, ๗๑ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔,๑๔๘  เป็นตน้  

๓. แนวทางในการจัดการการชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง และการบังคับใช้

มาตรการทางกฎหมายทีม่อียู่ในปัจจุบัน 

 จากปรากฏการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีมีมาอยูอ่ยา่งยาวนาน นบัแต่หลงัการกระท ารัฐประหาร เม่ือ

วนัท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เป็นตน้มา ถึงปัจจุบนัได้ปรากฏความขดัแยง้อย่างรุนแรงทางการเมือง และมีการใช้

มาตรการทางกฎหมายในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ียงัมีความน่าสงสัยต่อความชอบด้วยรัฐธรรมนูญบาง

ประการ นบัตั้งแต่ การประกาศใช้พระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีมี

วตัถุประสงค์ท้ายประกาศใช้พระราชบญัญติัดังกล่าว เพื่อจดัการปัญหาความแตกแยกทางความคิดเห็นทาง

การเมืองท่ีแตกแยกกนั ซ่ึงหากพิจารณาจากหลกัการของประเทศสหรัฐอเมริกาแลว้ จะพบวา่กฎหมายลกัษณะน้ี 

ย่อมถือว่ามีวตัถุประสงค์ท่ีจะจ ากดัการแสดงความคิดเห็น มีลกัษณะท่ีเป็น Content-based ท่ีถือไดว้่าขดัต่อ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยา่งชดัแจง้ตั้งแต่วตัถุประสงคใ์นการประกาศใช ้ และเม่ือพิจารณาถึงเน้ือหาท่ี

ใหอ้ านาจฝ่ายบริหารในการ “ป้องกนั ปราบปราม ระงบั ยบัย ั้ง และแกไ้ขหรือบรรเทาเหตุการณ์อนัอาจกระทบต่อ

ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร” ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา ๑๕ ของกฎหมายดงักล่าวแลว้ ยิ่งพบว่าเป็นกฎหมายท่ี

คลุมเครือ (Vagueness) ไม่ชดัแจง้ และเป็นการให้ดุลพินิจท่ีกวา้งขวางแก่ฝ่ายบริหารในลกัษณะอ าเภอใจท่ีจะ

ประกาศใช้กฎหมายน้ีไม่วา่กรณี   ใด ๆ  ซ่ึงฝ่ายบริหารมกัจะอา้งว่า มีเหตุการณ์อนัอาจอาจกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อยแลว้  อนัเป็นท่ีมาของอ านาจพิเศษและอตัราโทษท่ีสูงข้ึนหากมีการฝ่าฝืนมาตรการพิเศษท่ีฝ่ายบริหาร

ประกาศใชอ้นัสืบเน่ืองมาจากการอา้งอ านาจพิเศษนั้นแลว้   
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 ปัญหาท่ีน่าจะต้องพิจารณาคือ การประกาศพื้นท่ีอันอาจมีเหตุกระทบต่อความความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจกัรนั้น สามารถบงัคบัใชก้บัการชุมนุมสาธารณะในลกัษณะท่ีจะมีผลเป็นการห้ามการชุมนุมไดห้รือไม่ 

อยา่งไร  

  ในประเด็นข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยท่ี ๒๔/๒๕๕๕  ลงวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕          

ซ่ึงเป็นคดีท่ีนายไชยวฒัน์ สินสุวงศ์ และคณะ ไดย้ื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามเร่ืองพิจารณาท่ี ๒๖/๒๕๕๔ 

ใหศ้าลพิจารณาวา่ พระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ ขดัหรือแยง้

ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ หรือไม่ และพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง (๑) (๒) และ (๕) ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ หรือไม่ และ พระราชบญัญติัการ

รักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘, ๕๙ และ 

มาตรา ๖๒ หรือไม่  

 กล่าวโดยสรุป โจทก์ไดย้ื่นฟ้องนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จ าเลยท่ี ๑  และพลต ารวจเอก

วเิชียร พจน์โพธ์ิศรี ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ จ  าเลยท่ี ๒ ขอใหศ้าลพิจารณาใน ๓ ประเด็นไดแ้ก่  

 ประเด็นที่ ๑ มาตรา ๑๕ แห่งกฎหมายดังกล่าวที่ให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารในการพิจารณาใช้อ านาจอย่าง

เบ็ดเสร็จอิสระ โดยไม่ต้องถูกตรวจสอบจากฝ่ายตุลาการ และไม่มีข้ันตอนวิธีการใด ๆ  จึงขัดต่อหลักอ านาจ

อธิปไตยเป็นของปวงชนตาม มาตรา ๓ แห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่   

  ประเด็นน้ี ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัวา่ มาตรา ๑๕ ของกฎหมายน้ีเห็นวา่ ไม่มีบทบญัญติัใดขดัหรือแยง้กบั

รัฐธรรมนูญ เพราะเป็นเพียงบญัญติัให้มีบทบญัญติัในการระงบัยบัย ั้งภยนัตรายล่วงหนา้ท่ีอาจจะกระทบต่อบูรณ

ภาพแห่งอาณาเขตเท่านั้น จึงให้มี กอ.รมน. ข้ึนเพื่อด าเนินการดงักล่าว มิไดก้ระทบต่อบทบญัญติัว่าดว้ยอ านาจ

อธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่ประการใด จึงไม่จ  าตอ้งวนิิจฉยัตามท่ีร้องขอใหพ้ิจารณา  

 ประเด็นที่ ๒ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้ศาลปกครองไม่มีอ านาจวินิจฉัยมาตรการใด ๆ ของฝ่ายบริหาร

ภายหลังประกาศพืน้ที่มีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแล้วน้ัน ขัดต่ออ านาจการ

ฟ้องร้องคดีของประชาชนตามทีก่ าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘, ๕๙ และ มาตรา ๖๒ หรือไม่  

 ประเด็นน้ี ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าไม่เป็นสาระแก่การพิจารณาเน่ืองจาก แมค้ดีไม่อยู่ในอ านาจของศาล

ปกครอง แต่ประชาชนก็อาจจะน าคดีมาฟ้องร้องยงัศาลแพ่งได้ ดงันั้น คดีจึงไม่เป็นสาระท่ีสมควรได้รับการ

วนิิจฉยั ตามมาตรา ๒๑๑ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญ 
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 ประเด็นที ่๓ พระราชบัญญตัิความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง (๑),(๒) 

และ (๕) ที่ก าหนดการห้ามเข้าหรือให้ออกจากเขตพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงน้ัน ขัดต่อเสรีภาพในการเดินทางหรือ

เคลือ่นย้ายถิ่นฐานตามทีรั่บรองหรือคุ้มครองไว้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ หรือไม่  

 ประเด็นน้ี ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัให้อ านาจแก่รัฐ 

ไวใ้นการบญัญติักฎหมายเพื่อความมัน่คงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภาพของประชาชนได ้ซ่ึงกฎหมายน้ี 

ก็เขา้เง่ือนไขดงักล่าว จึงไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญแต่ประการใด  

  หากพิจารณาจากแนวทางการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามค าวินิจฉัยท่ี ๒๔/๒๕๕๕ แลว้ จะพบว่า 

แทบเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีกฎหมายฉบบัใดจะขดัหรือแยง้ต่อบทบญัญติัท่ีรัฐธรรมนูญมุ่งให้ความคุม้ครองได้เลย 

แนวทางในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้น หากเปรียบเทียบกบัแนวทางการวินิจฉัยของศาลสูงสุดของ

สหรัฐอเมริกา (Supreme Court) แลว้ จะวางมาตรฐานการพิจารณากฎหมายของรัฐท่ีอาจจะมีผลต่อเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมไวอ้ย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในกรณีท่ีจะกระทบต่อเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มก็ตาม 

 แนวทางในการพิจารณาในกรณีท่ีกฎหมายอาจจะมีผลกระทบเป็นการจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมจะมี

เง่ือนไขส าคญัท่ีเรียกว่า Strict Scrutiny ซ่ึงรัฐจะตอ้งแสดงเหตุผลและขอ้เท็จจริงอย่างเคร่งครัดและเขม้งวด

สูงสุดวา่มีผลประโยชน์ของรัฐท่ีส าคญัท่ีสุด (Compelling States Interests) ท่ีจะตอ้งก าหนดกฎหมายดงักล่าว 

ไม่ใช่เพียงการคาดคะเนหรือมีวตัถุประสงค์ในการเบ่ียงเบนหรือซ่อนเร้นมิให้มีการใช้เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญ

รับรองไว ้โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ีถือเป็นสารัตถะส าคญัของความเป็นมนุษยด์้วยแล้ว    

หากกฎหมายนั้น แมโ้ดยบทบญัญติัตามลายลกัษณ์อกัษรจะมีลกัษณะท่ีไม่ขดัต่อบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ แต่ถา้

ถูกน าไปใชใ้นทางท่ีเบ่ียงเบนหรือบิดผนั (Abuse of Power) เช่น การใชก้ฎหมายการรักษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร ไปเพื่อป้องกนัหรือปิดกั้นการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นอย่างเด็ดขาดยอ่มเป็นการกระท าท่ีขดัต่อ

รัฐธรรมนูญ  ดงันั้น  การขดัต่อรัฐธรรมนูญของกฎหมาย จึงอาจจะขดัโดยผลของตวับทกฎหมายนั้นโดยตรง หรือ

อาจจะขดัต่อรัฐธรรมนูญดว้ยผลการปฏิบติัหรือบงัคบัใชก้็ไดเ้ช่นกนั  

 ด้วยความเคารพต่อผลของค าวินิจฉัยท่ี ๒๔/๒๕๕๕ ของศาลรัฐธรรมนูญ ผูศึ้กษาวิจัยเห็นว่าศาล

รัฐธรรมนูญยงัไม่ไดว้เิคราะห์และวางหลกัเกณฑ์ในการคุม้ครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม

ท่ีชัดเจนเพียงพอว่า หากน ากฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันภยนัตรายท่ีกระทบต่อความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักรมาใช้ในการควบคุมการชุมนุมซ่ึงเป็นการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นโดยตรงหรือโดยอ้อม               
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ก็ตามนั้น จะเป็นการกระท าท่ีขดัต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๖๓ หรือไม่  ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยัเห็นว่า 

พระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.๒๕๕๑ มีปัญหาความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญและขดั

ต่อหลกัประชาธิปไตยตั้งแต่เจตนารมณ์ในการบญัญติักฎหมายท่ีมุ่งขจดัปัญหาความแตกแยกทางความคิดตามท่ี

ได้ประกาศไวใ้นเจตนารมณ์ทา้ยพระราชบญัญติัดงักล่าวแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นกฎหมายท่ีขดัต่อบทบญัญติัของ

รัฐธรรมนูญอยา่งชดัแจง้ตั้งแต่ตน้ ยิง่กวา่นั้น หากน ากฎหมายท่ีมุ่งหมายเพื่อรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

มาควบคุมการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นหรือการชุมนุมดว้ยแลว้ ยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายในการ

ประกาศใช้กฎหมายดงักล่าว ซ่ึงจะถือเป็นการขดัต่อหลกัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและหลกัเสรีภาพใน

การชุมนุมซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัของระบอบประชาธิปไตยในทนัทีทนัใด  

๔. ประวตัิความเป็นมาในการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ  

 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ไดพ้ิจารณาเห็นว่าปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองนบัวนัจะทวีความรุนแรง

ยิ่งข้ึน จึงได้มีแนวคิดในการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นต้นมา          

โดยส านกังานต ารวจแห่งชาติ ไดมี้ค าสั่งท่ี ๕๙๖ /๒๕๔๓ ลงวนัท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๓ เร่ืองแต่งตั้งคณะท างาน

พิจารณายกร่างกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวกบัการชุมนุมเรียกร้องของประชาชน ซ่ึงมี พล.ต.ต.วิโรจน์ จนัทรังษี 

ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาล เป็นหัวหน้าคณะท างานไดเ้สนอร่างกฎหมายว่าดว้ยการชุมนุม และต่อมาได้

เปล่ียนช่ือเป็น ร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมในท่ีสาธารณะ พ.ศ. .... โดยได้เสนอร่างดังกล่าวให้ส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี (สลค.) พิจารณาด าเนินการต่อไป ซ่ึงไดข้อให้ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

ยติุธรรม ส านกังานอยัการสูงสุด ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกบั

ร่าง พ.ร.บ.ดงักล่าว  

 ทา้ยท่ีสุด สลค. มีหนงัสือท่ี นร ๐๕๐๓/๑๘๑๗ ลง ๕ ก.พ. ๕๐ แจง้ความคืบหนา้ไปยงัส านกังานต ารวจ

แห่งชาติวา่นายกรัฐมนตรี (พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์) ไดพ้ิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดงักล่าวแลว้ มีค าสั่งเห็นชอบตามท่ี

รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล) เสนอ โดยสั่งการให้ชะลอร่าง  พ.ร.บ. น้ีไวก่้อน 

หรือเสนอภายหลงัท่ีมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่แลว้  ในขณะเดียวกนั พล.ต.อ.อิสระพนัธ์  

สนิทวงศ ์ณ อยธุยา รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงเป็นสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ในขณะนั้นได้

เสนอร่าง พ.ร.บ. ซ่ึงมีเน้ือหาเดียวกนัต่อ สนช.  แต่สมาชิก สนช. ส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบัหลกัการจึงไดมี้การถอน

ร่างกฎหมายดงักล่าวออกจากท่ีประชุม สนช. ในการประชุม สนช. เม่ือวนัท่ี ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๐ ในท่ีสุด 
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 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ยงัคงไม่ลดละความพยายามท่ีจะเสนอกฎหมายอันเป็นเคร่ืองมือในการ
ปฏิบติังานและให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม และในขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองแก่
ประชาชนท่ีจะใช้เส้นทางสาธารณะและพื้นท่ีสาธารณะด้วย  ส านกังานต ารวจแห่งชาติจึงได้มีค  าสั่งท่ี ๕๔๒/
๒๕๕๑  ลงวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะท างานพิจารณายกร่างกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะ มี 
พล.ต.อ.วงกต  มณีรินทร์  รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นหัวหนา้คณะท างาน ไดน้ าร่างกฎหมายท่ี ตร. เคย
พิจารณายกร่างไวเ้ดิม รวมทั้งแนวคิดและหลกัการของกฎหมายต่างประเทศมาประกอบการพิจารณายกร่างเพื่อ
น าเสนอรัฐบาลต่อไป จนกระทัง่คณะรัฐมนตรี มีมติ วนัท่ี ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๒  เห็นสมควรให้มีกฎหมายเพื่อให้
การใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะเป็นไปตามหลักการสากลและบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ จึงมอบให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาด าเนินการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ แล้วน าเสนอ ครม. 
โดยเร็ว 
  ท้ายท่ีสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้เสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ โดยแก้ไข
ขอ้บกพร่องจากร่างกฎหมายท่ีเสนอในปี พ.ศ.๒๕๔๓ ก าหนดให้ผูจ้ดัการชุมนุมมีหน้าท่ีตอ้งแจง้ต่อพนกังาน
เจ้าหน้าท่ีผูรั้บแจ้ง โดยไม่ต้องขออนุญาต จนกระทัง่ ครม. มีมติเม่ือวนัท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) รับร่างกฎหมายดงักล่าวไปพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ สมช., และ กห. ไป
พิจารณาดว้ย ต่อมา สคก. ตรวจพิจารณาเสร็จส้ิน ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมร่างกฎหมายดงักล่าว และส่งไปยงั สลค. เพื่อ
พิจารณาในวนัท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ซ่ึง ครม. มีมติเห็นชอบตามเสนอของวิปรัฐบาลให้เสนอร่างกฎหมายไปยงั
สภาผูแ้ทนราษฎร เม่ือวนัท่ี ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔ ต่อไป 

ต่อมาสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติรับหลักการและตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามญัเพื่อพิจารณาร่าง
กฎหมาย เม่ือวนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ โดย กมธ. วิสามญัฯ พิจารณาเสร็จเม่ือวนัท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ แลว้น า
ร่างกฎหมายดงักล่าว เสนอในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร เม่ือวนัท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ซ่ึงท่ีประชุมให้ความ
เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... และไดส่้งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป  ในชั้นการพิจารณาของ
วุฒิสภานั้น ไดใ้ห้ความเห็นชอบในหลกัการของร่างท่ีผ่านความเห็นชอบของสภาผูแ้ทนราษฎรในวาระท่ี ๑ เม่ือ
วนัท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และไดต้ั้ง กมธ. วิสามญัพิจารณาร่างกฎหมายดงักล่าวคณะหน่ึง จ านวน ๒๕ ท่าน  
แต่ในวนัท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีการประกาศใช้ พ.ร.ฎ.ยุบสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ และก าหนดวนั
เลือกตั้งในวนัท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นผลให้ร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... คา้งการพิจารณาในชั้น
วุฒิสภา ตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หาก ครม. ชุดใหม่
ตอ้งการให้วุฒิสภาพิจารณาร่างกฎหมายดงักล่าวต่อไปจะตอ้งร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายดงักล่าว
ต่อไป ภายใน ๖๐ วนั นบัแต่วนัเปิดประชุมรัฐสภาคร้ังแรก  
  ต่อมาเม่ือวนัท่ี ๑๓ กนัยายน ๒๕๕๔  พล.ต.อ.เพรียวพนัธ์  ดามาพงศ์ รักษาราชการแทนผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือแจง้การเสนอร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ท่ีคา้งการพิจารณาในชั้น
วฒิุสภา ไปยงัรัฐบาลใหมี้การร้องขอใหรั้ฐสภาพิจารณาต่อไป แต่ สลค. ไดมี้หนงัสือ ท่ี นร ๐๕๐๓/ว (ล) ๒๑๑๖๐ 
ลง ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจง้มติ ครม. เม่ือ ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๔ และรายช่ือร่าง พ.ร.บ. ท่ี ครม. มีมติเห็นชอบให้มี
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การร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไป ซ่ึงในการน้ี ครม. มิไดร้้องขอต่อรัฐสภาให้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การ
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นผลใหร่้าง พ.ร.บ. ดงักล่าวตกไป 
 ในปี พ.ศ.๒๕๕๖  คณะกรรมการขา้ราชการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) ในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๖ 
เม่ือ ๒๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบด้วยกบัขอ้เสนอของ อนุกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ฝ่ายกฎหมายและ
ระเบียบ) ท่ีเสนอแนะใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติ พิจารณาศึกษาเพื่อวางระเบียบหรือท าค าสั่งเพื่อใชเ้ป็นกรอบใน
การปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในเร่ืองเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยกรณีท่ีมีการชุมนุมในท่ี
สาธารณะ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงได้มีค  าสั่งท่ี ๒๙๖/๒๕๕๖ ลง ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เร่ือง แต่งตั้ ง
คณะท างานยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศ เก่ียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อย ในการชุมนุม
สาธารณะ โดยคณะท างานไดจ้ดัท าขอ้เสนอแนะร่างประกาศส านกังานต ารวจแห่งชาติ เร่ือง แนวทางปฏิบติัใน
การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะ และ ร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ซ่ึงจะไดเ้สนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการเสนอกฎหมายต่อไป  
 

๕. ถึงเวลาหรือยงัทีค่วรจะมกีฎหมายชุมนุมสาธารณะ   

 ผูศึ้กษาวิจัยเห็นว่า จากสภาพปัญหาท่ีสลับซับซ้อนจากปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง และความ

แตกต่างทางความคิดอย่างมากมาย โดยนับวนัประชาชนชาวไทยยิ่งมีแต่ความเกลียดชังและอคติต่อกนัอย่าง

รุนแรง ประกอบกบัมีปัญหาขอ้โตแ้ยง้ทางกฎหมายอย่างมากมายเก่ียวกบัอ านาจของต ารวจในการควบคุมการ

ชุมนุมหรือการบริหารจดัการการชุมนุมสาธารณะตามท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้  ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ต ารวจจะตอ้งเคารพ

ในเสรีภาพการชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกนัต ารวจก็ตอ้งเป็นกลไกทั้งของรัฐบาลในการรักษาความ

สงบเรียบร้อยของสังคม และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะของประชาชนทัว่ไปท่ีไม่เก่ียวขอ้งให้ได้รับความ

สะดวกในการใช้พื้นท่ีสาธารณะดว้ย  การน ากฎหมายเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรมาใช ้

หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นการประกาศใชพ้ระราชก าหนดบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือกฎหมาย

อ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการชุมนุม จึงน่าไม่สอดคล้องกบัหลกัการในการให้ความเคารพเสรีภาพในการชุมนุม   

ตามนยัมาตรา ๖๓ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐  

 

๖. ร่างกฎหมายการชุมนุมสาธารณะควรมสีาระส าคญัอย่างไร   

  ผูศึ้กษาวิจยัได้กล่าวไปแลว้ หลกัการส าคญัท่ีจะเป็นดชันีช้ีวดัว่าถือว่าประเทศนั้น ๆ มีการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยและยึดมัน่ในหลกันิติรัฐและนิติธรรม คือ การท่ีประชาชนมีเสรีภาพในการวิพากษว์ิจารณ์
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รัฐบาล ผูบ้ริหารส่วนราชการ และบุคคลสาธารณะ (Public Figure) ซ่ึงโดยปกติจะเป็นบุคคลท่ีมีภารกิจในการ

จดัท าบริการสาธารณะ โดยไดรั้บค่าตอบแทนจากภาษีประชาชน  และการท่ีรัฐจะมีกฎหมายท่ีเป็นเคร่ืองมือในการ

ควบคุมการชุมนุมนั้น จะตอ้งไม่ใช่เป็นกฎหมายท่ีมีผลในการห้ามแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นต่าง แต่จะต้อง

กฎหมายท่ีก าหนดวธีิการจดัการการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ เช่น การก าหนดเก่ียวกบัเวลา สถานท่ี และ

วธีิการในการแสดงออกเท่านั้น  ดงันั้น กฎหมายดงักล่าว จึงควรมีสาระส าคญั ดงัน้ี  

  ๖.๑ จะตอ้งมีบทบญัญติัท่ีก าหนดใหมี้นิยามการชุมนุมสาธารณะวา่จะตอ้งหมายถึงการแสดงออกซ่ึงความ

คิดเห็นในพื้นท่ีท่ีอาจจะกระทบต่อประชาชนทัว่ไป และการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ  

  ๖.๒ ก าหนดเก่ียวกบัผูจ้ดัการชุมนุม และก าหนดให้การแจง้เก่ียวกบัวนัเวลา สถานท่ี และวิธีการชุมนุม

ของกลุ่ม ตลอดจนขอ้มูลอ่ืน ๆ เท่าท่ีจะกระท าได ้ 

๖.๓ ก าหนดให้ฝ่ายเจา้หน้าท่ีมีอ านาจบริหารจดัการตามสมควรอย่างเหมาะสม เช่น การแจง้ให้เปล่ียน

เส้นทางการเดินขบวน หรือวธีิการท่ีใชใ้นการชุมนุมเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ทั้งน้ี เพื่อให้สังคมไดป้ระโยชน์

สูงสุด ไม่ถูกรบกวนเกินสมควร  

๖.๔ ก าหนดเขตพื้นท่ีการห้ามชุมนุม ซ่ึงโดยสากลแล้ว สถานท่ีราชการและท่ีท าการของฝ่ายบริหาร         

นิติบญัญติั ศาล สถานศึกษา การพยาบาล การทูต และพระราชวงัต่าง ๆ  จะเป็นพื้นท่ีหา้มในการชุมนุม  

๖.๕ ควรก าหนดให้อ านาจพิเศษแก่ฝ่ายบริหารในการจดัการชุมนุม เช่น ก าหนดขั้นตอนและวิธีการตาม

หลกัสากลในการรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนวิธีการการสลายการชุมนุม ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกั        

นิติธรรมและนิติรัฐ ตลอดจนหลกัการหรือค่านิยมส าคญั (Principal & Core Value) ในการใชม้าตรการทาง

ปกครอง ท่ีจะตอ้งไม่กระทบต่อหลกัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจนเกินสมควร ตลอดจนการก าหนดถึง

หลกัการการใชก้ าลงั (Use of Force) ตามหลกัสากลท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัอนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิ

ทางการเมืองและสิทธิพลเมือง ท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นตน้มา รวมถึงหลกัการใชก้ าลงั

ตามท่ีก าหนดไวใ้นองคก์ารสหประชาชาติ เช่น การห้ามใชอ้าวุธและกระสุนจริงในการท าร้ายหรือยุติการชุมนุม 

เวน้แต่ การป้องกนัตวัเองของเจา้หน้าท่ี และ การใช้ก าลงัป้องกนัตนเองของเจา้หน้าท่ี จะตอ้งใช้เพื่อยบัย ั้งผูท่ี้           

จะท าร้ายเจา้หนา้ท่ี หรือประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ ไม่ใช่ท าให้ผูชุ้มนุมเสียชีวิต  ดงันั้น การใชอ้าวุธปืน และกระสุนจริง

ของเจา้หน้าท่ีในการควบคุมฝูงชนไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงกรณีท่ีมีการประกาศภาวะฉุกเฉินดว้ย ก็ไม่อาจจะใช้

กระสุนจริงยิงประชาชนผูม้าชุมนุมให้เสียชีวิตได้ การยิงจึงมีขอ้จ ากดั ท่ีจะตอ้งยิงเฉพาะอวยัวะท่ีจะไม่ท าให ้       
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ผูชุ้มนุมเสียชีวิต ไม่ยิงอวยัวะส าคัญ ฯลฯ เหล่าน้ี ล้วนแต่เป็นหลักการส าคัญท่ีก าหนดไวใ้นหลักการของ

สหประชาชาติอนัเป็นหลกัสากล ซ่ึงเป็นไปตามค าพิพากษาของศาลปกครองท่ีไดว้างบรรทดัฐานไวแ้ลว้  

 ๖.๖ การเน้นย  ้ าหลักการส าคัญเก่ียวกับมาตรการทางปกครองส าคัญ ได้แก่  หลักประสิทธิภาพ             

หลกัสัดส่วน และ หลกัความรุนแรงท่ีนอ้ยท่ีสุดในการใชม้าตรการสลายการชุมนุม  ซ่ึงเป็นหลกัการส าคญัท่ีควร

จะตอ้งบญัญติัไวใ้นกฎหมายแม่บท เพื่อป้องกนัมิให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจตามอ าเภอใจ และ มีการใช้เจา้หน้าท่ี

ต ารวจเป็นเคร่ืองมือในการก าจดัประชาชนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัรัฐบาล ซ่ึงทา้ยท่ีสุด เจา้หนา้ท่ีต ารวจ จะตกเป็นจ าเลย

ทางสังคม และ ไม่มีสถานท่ีให้เจา้หน้าท่ีด ารงอยู่  จนองค์กรต ารวจ ถูกกดดนั และหมดความชอบธรรมในการ

ปกป้องตนเอง  

 ๖.๗ ควรก าหนดโทษปรับและจ าคุกผูฝ่้าฝืนค าสั่งเจา้พนกังานในอตัราท่ีเหมาะสม เทียบเคียงกบักฎหมาย

การรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

 ๖.๘ เม่ือกฎหมายการชุมนุมสาธารณะบงัคบัใชแ้ลว้  ไม่ควรยอมรับให้มีการใช ้กม.การรักษาความมัน่คง

ภายในราชอาณาจกัร และ กม.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอีกต่อไป  เพราะกฎหมายดังกล่าวเป็น

กฎหมายท่ีไม่ไดมี้วตัถุประสงค์ท่ีชอบธรรมในการจดัการชุมนุมสาธารณะ  อีกทั้ง ในทางปฏิบติัการประกาศใช้

กฎหมายดงักล่าว โดยปกติจะเป็นการประกาศโดยไม่มีพื้นฐานของขอ้เท็จจริงท่ีเพียงพอ อนัเป็นการละเมิดต่อ

สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน (Fundamental Rights) ซ่ึงเป็นพื้นฐานของระบอบการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ท่ีจะตอ้งมี Freedom of Speech / Right of Assembly หรือ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

และ สิทธิในการชุมนุม  

๗. บทสรุป 

 กล่าวโดยสรุป ผูศึ้กษาเห็นวา่ แมใ้นปัจจุบนัเจา้หนา้ท่ีต ารวจจะมีอ านาจตามกฎหมายโดยชอบธรรมตาม

หลกัสากลนิยม และตามนยัค าพิพากษาของศาลปกครอง แต่ในทางปฏิบติัแลว้ อ านาจต ารวจไม่เป็นท่ียอมรับของ

นกัวิชาการ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งกระท าการให้เกิดความกระจ่างชดัเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัการบริหารการชุมนุม

สาธารณะ โดยตราเป็นกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะใหช้ดัเจน ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ในการคุม้ครองทั้งผูท่ี้จะ

ชุมนุมทางการเมือง และประชาชนท่ีจะใชเ้ส้นทางสัญจรหรือพื้นท่ีสาธารณะ  ตลอดจนสามารถคุม้ครองเจา้หนา้ท่ี

ในการบงัคบัใชก้ฎหมายให้เกิดความศกัด์ิสิทธ์ิ อนัจะท าให้บา้นเมืองของเราสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งสงบสุขและ

รักษาหลกัการในการให้ความเคารพเสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และความศกัด์ิสิทธิ
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ในการเคารพและเช่ือฟังกฎหมายของประชาชน ซ่ึงทา้ยท่ีสุด ประชาชนทัว่ไป และนานาอารยประเทศจะเกิดความ

เช่ือมัน่ต่อสังคมไทยวา่ จะไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อความมัน่ใจของนกัลงทุนและการท่องเท่ียวแบบในอดีตอีก

ต่อไป  

  


