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บทคดัย่อ 
 การชุมนุมสาธารณะนั้น ถูกยอมรับในทางสากลว่า “เป็นหัวใจท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของ
การแสดงออกในสังคมประชาธิปไตย” โดยการชุมนุมสาธารณะ ท่ีเป็นการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธนั้น เป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัของประชาชน และเป็นหลกัสากล  
ท่ีไดรั้บการรับรองโดยกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อยา่งไรก็ดี 
กติการะหว่างประเทศในทางสากลดงักล่าว ได้รับรองสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวแบบมีขอ้จ ากดั 
บางประการ เช่น สามารถควบคุมสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวได้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
มัน่คงของชาติ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นตน้  
 ดงันั้น เม่ือการชุมนุมสาธารณะ เป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีส าคญั ในการแสดงออกภายใต ้
การปกครองระบอบประชาธิปไตย บทความวิจยัน้ี จึงมีความมุ่งหมายอยา่งส าคญั ท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์
ถึงความหมายและองค์ประกอบของการชุมนุมสาธารณะ ทั้ งน้ี เพื่อการพฒันาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อยา่งแทจ้ริง ต่อไป 

 

Abstract 
 

 In general, “The Public Assembly” refers to the “civil liberty and public 

expression in the democracy society,” especially as a public assembly freely 

assembled without armors and peaceful. In this present time, its phase and definition 

are much protected and regarded broader than the past and widely accepted by any 

current international treaties, laws, politicians, judges, and legal scholars as a whole. 

 For the above reasons, the public assembly is especially important as an 

influence on the democracy development. Many important aspects of the public assembly 

article and initiatives are the crucial study and superior analysis of the public assembly’s 

meaning and impact on future democracy development. 

 

ค าส าคญั 
1.หลกันิติธรรม 2. การชุมนุมสาธารณะ 3. การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

1. The Rule of Law 2. Public Assembly 3.The Liberal Democracy Society 
 
 
 
 

 



2 

 

บทน า 

 แท้จริงแล้ว การชุมนุม (Assembly) รวมทั้งการเดินขบวน (Procession) ในท่ี
สาธารณะ เพื่อเรียกร้องหรือแสดงออกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงนั้น เกิดข้ึนมานานแลว้ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในสังคมตะวนัตก ในฐานะท่ีเป็นการแสดงออกซ่ึงความเช่ือถือหรือศรัทธาในศาสนา โดยในสมยั
จกัรพรรดิคอนสแตนติน แห่งจกัรวรรดิโรมนันั้น เม่ือทรงเขา้ถือศาสนาคริสต์ ในสมยัคริสต์ศตวรรษ 
ท่ี 4 พสกนิกรชาวโรมนั ไดเ้ขา้ถือศาสนาคริสตต์ามพระองค ์และไดมี้การชุมนุมและเดินขบวนไป
ตามทอ้งถนนในกรุงโรมอนัเป็นท่ีสาธารณะ เพื่อเฉลิมฉลองการเขา้รีตคร้ังนั้นอยา่งยิ่งใหญ่ จากนั้น 
เป็นต้นมา การชุมนุมและเดินขบวนในท่ีสาธารณะ เพื่อแสดงออกซ่ึงความเช่ือถือหรือศรัทธา  
ในศาสนาหรือเพื่อปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 
 ในทางกฎหมาย การชุมนุมในท่ีสาธารณะไดก้ลายมาเป็นสิทธิตามกฎหมาย โดยพฒันา
สืบเน่ืองมาจาก “สิทธิร้องทุกข์” (Right to Petition) ในประเทศองักฤษโดยเม่ือพระเจา้จอห์น             
ทรงยอมรับกฎมหาบตัร (Magna Carta 1215) ขอ้ 611 ของกฎมหาบตัรไดย้อมรับวา่ ผูแ้ทนราษฎร
มีสิทธิท่ีจะร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ เพื่อให้แก้ไขทุกข์ให้แก่ตน การใช้สิทธิร้องทุกข ์
ในระยะแรก จะเป็นการท่ีผูแ้ทนราษฎรยืน่ขอ้ร้องทุกขต่์อพระมหากษตัริยโ์ดยตรง ต่อมาเม่ือระบอบ
รัฐสภาเขม้แข็งข้ึนและมีผูแ้ทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ขณะท่ีฝ่ายบริหารเป็น 
ผูใ้ช้อ  านาจบริหารในนามพระมหากษตัริย ์สิทธิร้องทุกข์น้ี ได้พฒันามาเป็นสิทธิของประชาชน 
(Commoner) ท่ีจะร้องทุกขต่์อฝ่ายบริหาร เพื่อแกไ้ขทุกขใ์นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให้แก่ตน และรูปแบบ
ของการร้องทุกขมี์ความหลากหลายมากข้ึน จากเดิมท่ีเป็นการยื่นหนงัสือร้องเรียน ก็พฒันาเป็นการ
รวมตวักันเรียกร้อง ณ ท่ีท าการของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบญัญติั รวมทั้ง มีการเดินขบวนจาก

                                                 
1 (61) SINCE WE HAVE GRANTED ALL THESE THINGS for God, for the better ordering of 

our kingdom, and to allay the discord that has arisen between us and our barons, and since we desire 

that they shall be enjoyed in their entirety, with lasting strength, for ever, we give and grant to the 

barons the following security:  

The barons shall elect twenty-five of their number to keep, and cause to be observed with all 

their might, the peace and liberties granted and confirmed to them by this charter.  

If we, our chief justice, our officials, or any of our servants offend in any respect against any 

man, or transgress any of the articles of the peace or of this security, and the offence is made known to 

four of the said twenty-five barons, they shall come to us - or in our absence from the kingdom to the 

chief justice - to declare it and claim immediate redress. If we, or in our absence abroad the chief 

justice, make no redress within forty days, reckoning from the day on which the offence was declared 

to us or to him, the four barons shall refer the matter to the rest of the twenty-five barons, who may 

distrain upon and assail us in every way possible, with the support of the whole community of the land, 

by seizing our castles, lands, possessions, or anything else saving only our own person and those of the 

queen and our children, until they have secured such redress as they have determined upon. Having 

secured the redress, they may then resume their normal obedience to us. [Emphasis added] Etc.   
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สถานท่ีชุมนุม ไปยงัสถานท่ีท าการของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบญัญติั เพื่อยืน่ขอ้เรียกร้องในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง  
 นอกจากน้ี การชุมนุมยงัมีความเก่ียวขอ้งอยา่งแยกไม่ออกกบัเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น (Free Speech) อีกดว้ย กรณีจึงกล่าวไดว้า่ ในทางกฎหมาย เสรีภาพในการชุมนุม พฒันามา
จากสิทธิในการร้องทุกขแ์ละเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
 แต่การชุมนุมสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมท่ีมีวตัถุประสงค์ทางการเมืองหรือไม่           
มีลกัษณะเฉพาะร่วมกนั 2 ประการ คือ 
 ประการที่หน่ึง การชุมนุมสาธารณะ ย่อมมีผลกระทบต่อประชาชน ท่ีมิไดเ้ขา้ร่วมการ
ชุมนุมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่ีประชาชนไม่สามารถใช้ท่ีสาธารณะท่ีมี 
การชุมนุมไดต้ามปกติ เช่น การท่ีไม่สามารถใช้ถนนเพื่อการสัญจรไป-กลบัตามปกติ (Right to 

Pass and Re-pass) รวมทั้งเหตุเดือดร้อนร าคาญต่าง ๆ อนัเน่ืองมาจากการชุมนุม เช่น เสียงดงั ขยะ 
เป็นตน้ ซ่ึงศาลองักฤษในคดี McAra V Magistrates of Edinburgh ไดว้างหลกัไวต้ั้งแต่ปี ค.ศ. 
1913 ว่า เสรีภาพในการชุมนุม เพื่อแสดงความคิดเห็นนั้น แยกออกไดโ้ดยเด็ดขาดจากค าถามท่ีว่า 
มีการใช้เสรีภาพนั้นท่ีใด ดงันั้น ผูใ้ช้เสรีภาพในการชุมนุมในท่ีสาธารณะจึงมี “หน้าท่ีโดยปริยาย” 
(Implied duty) ท่ีจะตอ้งชุมนุมในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูอ่ื้นนอ้ยท่ีสุด 
 ประการที่สอง การชุมนุมสาธารณะ “มีความเส่ียงท่ีจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อย”  
ข้ึนได้ เสมอ เพราะการชุมนุมสาธารณะเป็นการเขา้มารวมตวักันของคนหมู่มาก ในสถานท่ีใด
สถานท่ีหน่ึง และในช่วงระยะเวลานานพอสมควร ซ่ึงแมผู้ชุ้มนุมจะมีเป้าประสงค์หลกัในการมา
ชุมนุมเป็นอย่างเดียวกนั แต่ผูชุ้มนุมแต่ละคนต่างมีความตอ้งการในรายละเอียดท่ีไม่เหมือนกัน  
มีอารมณ์ต่างกัน มีความสามารถในการอดทนต่อความกดดันต่างกัน เป็นต้น ปัจจัยเก่ียวกับ  
ตวัผูชุ้มนุมเหล่าน้ี ลว้นแต่มีผลต่อระดบัของความเส่ียงท่ีจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือน าไปสู่
การกระท าท่ีละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนข้ึนได ้ทั้งส้ิน  นอกจากน้ี ความเส่ียงดงักล่าวยงัอาจ
เกิดจาก “ปัจจยัภายนอก” ดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กลุ่มผูไ้ม่ประสงคดี์ ท่ีมกัฉวยโอกาสด าเนินการ
เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะ กลายเป็นความวุ่นวายข้ึนในบา้นเมือง หรือกรณีผูไ้ม่เห็นดว้ยกบัการ
ชุมนุมสาธารณะ ท่ีอาจออกมาแสดงความคิดเห็นในทางตรงกันขา้ม ก็อาจท าให้การปะทะกัน
ในทางความคิดกลายเป็นการปะทะกนัในทางกายภาพ จนท าให้การชุมนุมสาธารณะกลายเป็น 
ความไม่สงบเรียบร้อยข้ึน 
 ดงันั้น จึงเป็นท่ียอมรับกนัเป็นสากลวา่ การชุมนุมสาธารณะตอ้ง “มีขอบเขต” ดงัจะเห็น 
ได้จากการท่ีมาตรา 21 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) รับรองไวช้ดัเจนวา่ สิทธิ
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ในการชุมนุม มิไดเ้ป็นสิทธิเด็ดขาด (Absolute Right) ท่ีผูชุ้มนุมจะท าอะไรก็ได ้ดงัท่ีผูชุ้มนุม 
ในหลายกรณีมกัยกข้ึนกล่าวอา้ง แต่สิทธิในการชุมนุมเป็น “สิทธิสัมพทัธ์” (Relative Right) 
ท่ีสามารถจ ากัดได้ โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการรักษา 
ความมัน่คงของชาติ (National Security) หรือความปลอดภยัสาธารณะ (Public Safety) 
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public Order) การคุม้ครองสาธารณสุขหรือศีลธรรม
อนัดีของประชาชน (Protection of Public Health or Morals) หรือการคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน (Protection of the Rights and Freedoms of Others) ตามล าดบั2 
 ในปัจจุบนั ในประเทศท่ีปกครองโดยระบอบเสรีประชาธิปไตย การชุมนุมสาธารณะ
และการเดินขบวน ถือเป็นวิธีการส าคัญอย่างหน่ึงในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
ต่อรัฐบาลของตน เสรีภาพในการชุมนุมประท้วงและเดินขบวน เป็นเสรีภาพท่ีพฒันาต่อยอด
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจากการแสดงความคิดเห็นโดยบุคคลแต่ละคน (Individual) มาสู่
การแสดงความคิดเห็นแบบกลุ่ม (Collective)3  
 การชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน จึงถือเป็นวิวฒันาการส าคญัของวิธีการแสดง
ความคิดเห็นของพลเมืองในประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตย จึงไม่อาจลิดรอนจ ากดัเสรีภาพในการ
ชุมนุมประท้วงหรือเดินขบวนเรียกร้องของประชาชน โดยอาศยัเหตุผลใด ๆ ท่ีนอกเหนือจาก
เหตุผลอนัชอบดว้ยรัฐธรรมนูญและกฎหมายได ้ทั้งน้ี เพื่อมิให้เป็นการท าลายพื้นท่ีท่ีประชาชนจะ
ใชเ้ป็นเวทีสะทอ้นความทุกขร้์อนและความตอ้งการของตนไปยงัรัฐบาลและสังคมโดยตรง 
 โดยเหตุน้ี กฎหมายของประเทศท่ีพฒันาดา้นประชาธิปไตยมาอย่างยาวนาน อาทิ ประเทศ
สหพนัธรัฐเยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสหราชอาณาจกัร  
จึงได้รับรองเสรีภาพในการชุมนุมในท่ีสาธารณะท่ีเป็นไปโดยสงบ โดยไม่จ  าต้องได้รับอนุญาต 
จากพนกังานเจา้หน้าท่ีก่อน และรัฐตอ้งให้ความคุม้ครองการชุมนุมท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนห้าม 

                                                 
2 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. โดยประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีของกติการะหวา่งประเทศดงักล่าวโดยการภาคยานุวติัเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 
2539 และผกูพนัท่ีตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2540. 

3 ปกรณ์ นิลประพนัธ์, การตรากฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะ, AULJ Vol.III December, 2012, 
หนา้ 3-5. 
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การสลายการชุมนุมดว้ยมาตรการท่ีรุนแรง ไม่ไดส้ัดส่วนพอสมควรแก่กรณีและไม่เป็นไปตามขั้นตอน
จากระดบัเบาไปสู่หนกั4 
 การชุมนุมสาธารณะในประเทศไทย 
 ส าหรับประเทศไทย การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพท่ีไดรั้บการ
รับรองในรัฐธรรมนูญมาตั้ งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2489 ส าหรับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั (พ.ศ.2550) ไดบ้ญัญติัรับรองไวใ้นมาตรา 635  
นอกจากน้ี สิทธิดงักล่าวยงัไดรั้บการคุม้ครองตามกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (The UN International Covenant on Civil and Political Rights : 

ICCPR)6 ขอ้ 21 ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีโดยการภาคยานุวติั เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2539 
และมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2540 เป็นตน้มา  
 ในดา้นเศรษฐกิจ และสังคม การชุมนุมและการเดินขบวนเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับ
ประชาชนระดบัล่างของสังคมไทย ในการสะทอ้นความเดือดร้อนปัญหาปากทอ้งและขอ้เรียกร้อง
ของตนไปถึงรัฐบาล แต่ในทางการเมืองการปกครอง การชุมนุมและการเดินขบวน ถูกใช้เป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการส่ือสารความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ต่อสังคมและ 
เป็นเคร่ืองมือในการกดดันรัฐบาล เสรีภาพในการชุมนุม จึงนับว่าเป็นเสรีภาพท่ีส าคัญของ
ประชาชนไทย ในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมอนัจะ
น าไปสู่การสร้างรากฐานท่ีส าคญัของสังคมประชาธิปไตยและนิติรัฐในท่ีสุด 
 อย่างไรก็ดี แมว้่าเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนชาวไทยจะได้รับการคุม้ครอง 
โดยรัฐธรรมนูญไทยและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(ICCPR) ก็ตาม เสรีภาพประการน้ีไม่ใช่เสรีภาพสมบูรณ์ แต่เป็นเสรีภาพท่ีอาจถูกจ ากดัได ้กล่าวคือ 
ในยามท่ีบา้นเมืองเป็นปกติสุข การจ ากดัการชุมนุมสามารถกระท าได้ในกรณีท่ีเป็นการชุมนุม 
ในสถานท่ีสาธารณะ และการจ ากดัเสรีภาพมีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองความสะดวกของประชาชน
บุคคลท่ีสามท่ีจะใชท่ี้สาธารณะนั้น  
 นอกจากน้ี ตามมาตรา 21 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR) การจ ากดัเสรีภาพการชุมนุมในท่ีสาธารณะยงัอาจเป็นไป เพื่อคุม้ครองรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยของสังคม และคุ้มครองการสาธารณสุขด้วย 

                                                 
4

 จันทจิรา  เ อ่ียมมยุรา , เสรีภาพในการชุมนุมในท่ีสาธารณะ : หลักทั่วไปและข้อจ ากัด, http: 
www.enlightened-jurists.com, หนา้ 1-2. 

5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 63 วรรคสอง. 
6 The UN International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR. 
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(วตัถุประสงค์สามประการหลงัน้ีไม่ได้บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญของไทย) อย่างไรก็ดี ในยามท่ี
ประเทศอยูใ่นสภาวการณ์ฉุกเฉินหรืออยูใ่นภาวะสงครามการสู้รบ เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ
จะถูกจ ากดั เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความมัน่คงปลอดภยัของรัฐ ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎอยัการศึก 
 อย่างไรก็ตาม ขณะน้ีประเทศไทยคงมีแต่กฎหมายท่ีใช้จ  ากัดเสรีภาพในการชุมนุม
สาธารณะ ในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือในระหว่างเวลาท่ีมีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก เท่านั้ น7 แต่ก็ย ังไม่ปรากฏว่ามีการตรา
พระราชบญัญติัวางหลกัเกณฑ์ขอ้จ ากดัการชุมนุมในท่ีสาธารณะและการเดินขบวน ในภาวะปกติ 
ออกมาใชบ้งัคบัแต่อยา่งใด  
 ดงันั้น ในทางปฏิบติั เม่ือมีการชุมนุมประทว้งของประชาชน เจา้หนา้ท่ีต ารวจจึงตอ้งน า
กฎหมายอ่ืนมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ทั้งท่ีกฎหมายเหล่านั้นไม่ไดมี้วตัถุประสงค ์เพื่อด าเนินการกบั
การชุมนุมในพื้นท่ีสาธารณะ อีกทั้ง ยงัมีบทบญัญติัท่ีขดัแยง้กบัหลกัเสรีภาพในการชุมนุมโดยตรง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดให้ผูชุ้มนุมตอ้งขออนุญาตก่อนด าเนินการ ได้แก่ พระราชบญัญติั
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2549 
ซ่ึงบญัญติัห้ามไม่ให้ชุมนุมหรือใช้พื้นท่ีถนนหลวง รวมทั้งไหล่ทางในการชุมนุมหรือเดินขบวน
ก่อนไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้หนา้ท่ี8 หรือพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัควบคุมการโฆษณาโดยใช้เคร่ือง
ขยายเสียง พ.ศ. 2493 เป็นตน้ 
 เม่ือยงัไม่มีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมในท่ีสาธารณะซ่ึงก าหนดหลกัเกณฑ์ขอ้จ ากัด
เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน เพื่อวตัถุประสงค์ในการคุ้มครองรักษาความปลอดภัย
สาธารณะ ความสงบเรียบร้อยของสังคม และคุม้ครองประโยชน์ของบุคคลท่ีสาม ในอนัท่ีจะไดใ้ช้
พื้นท่ีสาธารณะนั้นตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 63 วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
และตามกติการะหวา่งประเทศฯ จึงท าใหข้อ้จ ากดัท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย ไม่มีความชดัเจน 
 ขณะท่ี กฎหมายยงัมีความไม่ชดัเจน และหลกัการส าคญัของการชุมนุมและเดินขบวน
ประทว้ง คือ จะตอ้งสามารถส่ือสารขอ้เรียกร้องของตนไปยงัส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ และไปยงั

                                                 
7 ประกอบดว้ยกฎหมายท่ีส าคญั 3 ฉบบั คือ พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พ.ศ.2457  พระราชก าหนดการ

บริหารราชการในสภาวะการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
พ.ศ.2551 ตามล าดบั. 

8 อยา่งไรก็ดี ค  าวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี 11/2549 วนิิจฉยัวา่ “ตามบทบญัญติัท่ีตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็น
หนงัสือก่อนนั้น เป็นบทบญัญติัท่ีขดัแยง้กบัเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนโดยส้ินเชิง”. 
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สังคม เพื่อสร้างแรงกดดนัต่อรัฐบาลให้ยอมปฏิบติัตามขอ้เรียกร้องนั้น ยิ่งส่ือและสังคมเห็นดว้ยกบั
ขอ้เรียกร้องของผูชุ้มนุมมากเท่าใด ยอ่มสามารถสร้างแรงกดดนัต่อรัฐบาลไดม้ากเท่านั้น  
 โดยเหตุน้ี เพื่อเรียกร้องความสนใจจากส่ือมวลชนและสังคม การชุมนุมและเดินขบวน
เรียกร้อง จึงมกัตอ้งกระท าในสถานท่ีท่ีส่งผลกระเทือนไดสู้ง เป็นตน้วา่ ในเมืองหลวง ในสถานท่ี
ส าคญัอนัเป็นศูนยก์ลางอ านาจรัฐ เช่น ท าเนียบรัฐบาล รัฐสภา ศาลากลางจงัหวดั กระทรวงหรือ
หน่วยราชการท่ีรับผิดชอบ หรือในย่านธุรกิจท่ีส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ เช่น บนถนนสาย
เศรษฐกิจหรือถนนหลวงสายส าคญั ในสถานท่ีท่ีเป็นสัญลกัษณ์ทางประวติัศาสตร์หรืออนุสรณ์
สถาน เป็นตน้ 
 ส าหรับประชาชนบุคคลท่ีสาม ซ่ึงมิได้เก่ียวข้องกับการชุมนุม (Non-Participant) 
แต่จ าเป็นตอ้งใช้สถานท่ีสาธารณะเหล่าน้ี เม่ือไม่มีกฎหมายให้อ านาจแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีในการ
จดัสรรการใช้พื้นท่ีสาธารณะระหว่างผูชุ้มนุมกบับุคคลภายนอก ให้เกิดความสมดุลและสะดวก
ปลอดภยัแล้ว ผูใ้ช้สิทธิในการชุมนุมก็อาจกระท าการท่ีกระทบกระทัง่สิทธิ เสรีภาพของบุคคล           
ท่ีสามได้ เป็นต้นว่า ไปจ ากัดเสรีภาพในการเดินทางของผูท่ี้ต้องใช้ทางสาธารณะท่ีถูกปิดกั้น  
ล่วงละเมิดเสรีภาพในความเป็นอยู่อย่างปกติสุขหรือเสรีภาพในการประกอบกิจการงานอาชีพ 
ในบริเวณนั้น ในส่วนเจา้หนา้ท่ีก็จ  าเป็นตอ้งน ากฎหมายอ่ืน ท่ีมิไดมี้วตัถุประสงค์ เพื่อควบคุมดูแล
การชุมนุมโดยเฉพาะมาใชบ้งัคบั เป็นเหตุใหมี้ขอ้ขดัขอ้งหลายประการ 
 ส าหรับกลุ่มผู ้ชุมนุม โดยเฉพาะในกรณีท่ี มีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง 
ดังเหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 วนัท่ี 5-6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เหตุการณ์วนัท่ี 17-20 
พฤษภาคม พ.ศ.2535 วนัท่ี 7 ตุลาคม 2551 เหตุการณ์วนัท่ี 13-15 เมษายน พ.ศ.2552 และล่าสุด
เหตุการณ์การสลายการชุมนุมเม่ือเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 ซ่ึงรัฐบาลไดใ้ช้ก าลงัทหารและ
ต ารวจอาวุธครบมือเขา้ปราบปรามสลายการชุมนุมของกลุ่มผูชุ้มนุมจนเป็นเหตุให้มีผูเ้สียชีวิตถึง
กวา่ 90 ราย บาดเจบ็อีกราว 2,000 ราย  
 เม่ือไม่มีกฎหมายวางหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการจัดการกับการชุมนุมประท้วงของ
ประชาชน ในกรณีท่ีรัฐจ าเป็นตอ้งเขา้ควบคุมแก้ไขสถานการณ์ท่ีจะเป็นอนัตรายต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือความมัน่คงปลอดภยัของบา้นเมือง เจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจึงตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีไป 
ภายใตน้โยบายหรือการสั่งการของผูบ้งัคบับญัชา ส่วนการควบคุมและสลายฝงูชน ไดป้ฏิบติัไปตาม
ขั้นตอนวิธีการซ่ึงเป็นระเบียบปฏิบัติภายในของหน่วยงานเท่านั้ น ( ท่ี เ รียกว่าแผนกรกฏ 
แผนไพรีพินาศ เป็นตน้) ค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาก็ดี ระเบียบปฏิบติัภายในของหน่วยงานก็ดี ไม่ได้
คุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู ้ชุมนุม เป็นเหตุให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตหรือ  
หายสาบสูญไปและทรัพยสิ์นเสียหายจ านวนมาก ขณะเดียวกัน ก็ไม่สามารถปกป้องเจา้หน้าท่ี
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ผูป้ฏิบติังาน ให้พน้จากความรับผิดทางกฎหมาย แมจ้ะไดป้ฏิบติัตามค าสั่งโดยสุจริต เป็นเหตุให้
เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติัตามหน้าท่ีถูกด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกด าเนินคดีอาญาดงักรณี
เหตุการณ์วนัท่ี 7 ตุลาคม 2551 เป็นการบัน่ทอนขวญัก าลงัใจของผูป้ฏิบติังานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีดว้ย
ความสุจริต แต่ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน ขาดการฝึกฝน
อบรมเก่ียวกบัการใช้ดุลพินิจตดัสินใจในสภาวการณ์ต่าง ๆ ภายใตค้วามกดดนัและขาดการฝึก
ปฏิบติัในด้านขั้นตอนวิธีการท างานเพื่อควบคุมการชุมนุมหรือแม้กระทัง่การสลายการชุมนุม          
ในทา้ยท่ีสุด การสลายการชุมนุมทุกคร้ัง จึงมีการใช้อาวุธร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่
เจา้หน้าท่ีต ารวจ ประชาชนและประเทศชาติเหลือท่ีจะประมาณได้9 เป็นเหตุให้ศาลปกครองกลาง         
มีค  าสั่งศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าท่ี 1065/2551 ก าหนดกรอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจในการสลายการชุมนุมวา่ จะตอ้งกระท าเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความเหมาะสมและมีล าดบั
ขั้นตอนตามหลกัสากลท่ีใชใ้นการสลายการชุมนุมของประชาชน 
 สภาพการณ์เช่นน้ี ย่อมท าลายหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมในท่ีสาธารณะ
ของประชาชน บั่นทอนก าลังใจของเจ้าหน้าท่ี และขณะเดียวกัน ก็บั่นทอนความชอบธรรม 
ในการปกครองประชาชนของรัฐบาลในระยะยาว 
 โดยเหตุน้ี การศึกษาหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะและการ
เดินขบวนและขอ้จ ากดัเก่ียวกบัเสรีภาพดงักล่าว ยอ่มเป็นประโยชน์แก่การปรับปรุงระบบกฎหมาย
ของประเทศไทยในเร่ืองดงักล่าว ให้สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยและกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และเป็นแนวทางในการ
ยกร่างกฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนของไทยในอนาคต ทั้งน้ี เพื่อให้การ
ใช้ การคุม้ครอง และการจ ากดัสิทธิของผูชุ้มนุมฯ ตลอดจนสิทธิหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งฝ่ายอ่ืน ๆ 
ในการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน เป็นไปตามหลกัการสากล10 ต่อไป 
 
 ประวตัิการชุมนุมสาธารณะ11 
 ท่ีมาของการชุมนุมสาธารณะ เร่ิมปรากฏข้ึนอย่างเป็นรูปแบบคร้ังแรกในประเทศ
องักฤษ ซ่ึงเป็นผลของกฎมหาบตัร (Magna Carta) ในปี 1219 (พ.ศ. 1762) โดยตามกฎมหาบตัร

                                                 
9 รายงานผลการพิจารณาศึกษาและรวบรวมขอ้มูล กรณีเหตุการณ์สลายกลุ่มผูชุ้มนุม เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม  

พ.ศ.2551 โดยคณะกรรมาธิการยติุธรรมและการต ารวจ วฒิุสภา. 
10 จนัทจิรา  เอ่ียมมยรุา, เพ่ิงอา้ง, หนา้ 3. 
11 ส่วนหน่ึงเรียบเรียงจากฝ่ายพฒันากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, การชุมนุมสาธารณะ (Public 

Assembly), http: www.pub-law.net. 



9 

 

นั้น หากพระเจา้แผ่นดินจะเรียกเก็บภาษีเพื่อไปใช้จ่ายในกิจการของประเทศ พระองค์ตอ้งเรียก           
ประชุมสภา (House of Commons) เพื่อขอความยินยอมก่อน เพราะเวลานั้นสมาชิกสภาลว้นแลว้         
แต่เป็นผูเ้สียภาษีรายใหญ่ทั้งส้ิน ซ่ึงเวลานั้นเองสภาไดแ้ปรวิกฤตท่ีตวัเองตอ้งจ่ายเงินภาษีให้เป็น
โอกาส โดยการเรียกร้องใหพ้ระเจา้แผน่ดินแกไ้ขทุกขต่์าง ๆ (Redress for Grievance) ให้แก่พวก
ตนเป็นการแลกเปล่ียนด้วย จนต่อมาในปี 1414 (พ.ศ. 1957) สภาไดถื้อเป็นหลกัว่า ตนเป็นทั้ง
ผูอ้นุมติัและผูเ้รียกร้อง (as well Assenters as Petitioners) เม่ือต่อมาสภาไดป้ระกอบดว้ยผูแ้ทน
ของประชาชนท่ีมาจากการเลือกตั้ง สิทธิเรียกร้องให้พระเจา้แผน่ดินแกไ้ขทุกขน้ี์ จึงไดค้ล่ีคลายเป็น 
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ีอยูน่อกสภาดว้ย โดยนอกจากผูแ้ทนของปวงชนจะมีสิทธิเรียกร้อง
ต่อรัฐบาลในสภาแลว้ ประชาชนเองก็มีสิทธิท่ีจะเรียกร้องต่อรัฐบาล (Petition to Government) 
โดยตรงเช่นกนั ซ่ึงอาจท าโดยการท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลยืน่ขอ้ร้องเรียนต่อรัฐบาล หรือโดยการมา
ชุมนุมสาธารณะโดยสงบ (Peaceful Assembly) เพื่อเรียกร้องหรือแสดงความคิดเห็นในเร่ือง
ต่างๆ ต่อรัฐบาล มีขอ้สังเกตวา่ สิทธิของประชาชนท่ีจะเรียกร้องต่อรัฐบาลโดยตรงน้ี ยงัไดน้ ามาซ่ึง
สิทธิและเสรีภาพประการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอีกหลายประการ เช่น การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี  
(Free Speech) หรือการพิมพโ์ฆษณาอยา่งเสรี (Free Press) เป็นตน้ ในสหรัฐอเมริกานั้น สิทธิใน
การชุมนุมสาธารณะไดรั้บการรับรองในรัฐธรรมนูญตั้งแต่  First Amendment และในคดี United 

States v Cruikshank (92 U.S. 542 (1876)) ศาลมีค าพิพากษาเป็นบรรทดัฐานไวว้า่ การชุมนุม
สาธารณะโดยสงบเพื่อเรียกร้องใหส้ภาคองเกรสหรือรัฐบาลด าเนินการใด ๆ  เพื่อแกไ้ขเยียวยาทุกข์
ใหแ้ก่ตนนั้น เป็นสิทธิของประชาชนท่ีสหรัฐอเมริกาตอ้งใหก้ารคุม้ครองและรับประกนั 

  
 หลกัพืน้ฐานเกีย่วกบัเสรีภาพ 
 แซลมอลด์ (Salmond)12 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าว่า “เสรีภาพ” (Liberty) ไวว้่า 
หมายถึง ประโยชน์ซ่ึงบุคคลได้มาโดยปราศจากหน้าท่ีในทางกฎหมายใดๆ ต่อตนเอง เป็นส่ิงท่ี
บุคคลอาจท าไดโ้ดยจะไม่ถูกป้องกนัขดัขวาง โดยกฎหมาย และเป็นประโยชน์ท่ีบุคคลจะกระท าการใด ๆ  
ได้ตามใจชอบ โดยข่ายแห่งเสรีภาพตามกฎหมาย ท่ีได้แก่ข่ายแห่งกิจกรรม ซ่ึงภายในแห่งข่าย
กฎหมายน้ีปล่อยใหบุ้คคลใด ๆ กระท าการไปโดยล าพงั  

                                                 
12 หยดุ แสงอุทยั , ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป “กรุงเทพมหานคร :  ส านกัพิมพป์ระกายพรึก , 

พ.ศ. 2535,หนา้ 223. 
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 (2) Black’s Law Dictionary
13 ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ “เสรีภาพ” (Freedom) วา่ 

“หมายถึง การท่ีรัฐให้ความเป็นอิสระท่ีจะท าการใด ๆ ได ้โดยเฉพาะสิทธิทางการเมือง (Political 

Right)”  
 (3) รศ.ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์14 เห็นว่า “เสรีภาพ” หมายถึง “สภาพการณ์ท่ีบุคคล 
มีอิสระในการท่ีจะกระท าการอยา่งใด อยา่งหน่ึง ตามความประสงคข์องตน” 
 (4)  ศ.ดร.วษิณุ เครืองาม15 เห็นวา่ “เสรีภาพ” หมายถึง “ส่ิงท่ีบุคคลกระท าการได ้โดยจะ 
ไม่ถูกป้องกนัขดัขวางตามกฎหมาย” 
 (5) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 254216 ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“เสรีภาพ” ไวว้่า “ความสามารถท่ีจะกระท าการใด ๆ ได้ตามท่ีตนปรารถนา โดยไม่มีอุปสรรค
ขดัขวาง เช่น เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา ความมีสิทธิท่ีจะท าจะพูดโดยไม่
ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น”  
 
 นอกจากนี ้ยงัสามารถแบ่งเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ (Public Meeting) ออกได้
เป็น 2 ประเภท คือ 
 1.  เสรีภาพในการชุมนุมอยู่กับที่ (Assembly) คือ การท่ีประชาชนมาชุมนุมรวมกนั  
เพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากรัฐโดยมาชุมนุมกัน 
ในท่ีสาธารณะ ในสวนสาธารณะ โดยเป็นการชุมนุมอยู่กบัท่ี ท่ีไม่มีการเคล่ือนยา้ยการชุมนุม และ
จะตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์สุจริต ไม่ก่อให้เกิดความวุน่วายในบา้นเมือง ไม่ขดัต่อหลกัการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
 2.  เสรีภาพในการเดินขบวน (Demonstration) คือ การชุมนุมของประชาชนท่ีเดินไป
ตามทอ้งถนน เพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ ต่อรัฐ โดยมีการเคล่ือนยา้ยการชุมนุมเดินขบวนไปยงัสถานท่ี
ต่าง ๆ แต่จะตอ้งไม่ขดัต่อหลกัความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท้างสาธารณะ 
  ดงันั้น หากกล่าวโดยภาพรวม อาจกล่าวไดว้า่ “เสรีภาพ” หมายถึง อ านาจตดัสินใจดว้ย
ตนเองท่ีจะกระท าการหรือไม่กระท าการส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยตอ้งค านึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคมดว้ย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่ละเมิดสิทธิของผู ้อ่ืน และอาจกล่าวได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการชุมนุม 

                                                 
13 Black’s Law Dictionary (Seven Edition) , หนา้ 1325. 
14 วรพจน์ วศิรุตพิชญ ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  2550 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพว์ิญํูชน , พ.ศ. 2555) , หนา้ 22. 
15 กลุพล พลวนั , สิทธิมนุษยชนในสงัคมไทย (พิมพค์ร้ังท่ี  1) , หนา้ 264. 
16 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. 
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ในลักษณะไหนก็ตาม ย่อมมีผลกระทบต่อหลักการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ซ่ึงเจา้หน้าท่ีบา้นเมืองจะตอ้งมีวิธีการขั้นตอนในการคุม้ครองดูแลให้เหมาะสม และมิให้กระทบ 
ถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน17 
 
 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ประเทศไทยไดย้อมรับหลกัการในการคุม้ครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ มาช้า
นาน สังเกตได้จากรัฐธรรมนูญในอดีตหลายฉบับหรือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยถือว่า 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การชุมนุมโดยสงบเป็นพื้นฐานของการแสดงออก ซ่ึงสิทธิ 
ในการชุมนุมของประชาชน เพื่อประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการก าหนดเจตจ านงของตน
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของประชาชน และแสดงความคิดเห็นหรือเจตจ านง
ดงักล่าวให้รัฐได้รับทราบ เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป เสรีภาพดงักล่าวน้ี  
มีความสอดคล้องกับสิทธิเสรีภาพอ่ืนตามรัฐธรรมนูญด้วย อาทิ เช่น เสรีภาพในการแสดงออก 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการเขียน 
เสรีภาพในการพิมพแ์ละเผยแพร่เอกสารสิทธิในการเสนอเร่ืองราวร้องทุกข ์ทั้งน้ี รัฐจะตอ้งงดเวน้
การเขา้แทรกแซงในการชุมนุมโดยสงบนั้นๆ ในทุกรูปแบบ และตอ้งอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการชุมนุมโดยสงบดว้ย  
 ส าหรับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในฉบบัปัจจุบนั ไดบ้ญัญติัรับรองไวอ้ยา่งชดัเจน 
ในมาตรา 63 วรรคแรกซ่ึงบญัญติัว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ” อย่างไรก็ดี การชุมนุมของประชาชนตามมาตรา 63 วรรคแรกนั้น อาจตกอยู่ในเง่ือนไข 
บางประการ ทั้งน้ี เพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน ดังนั้น มาตรา 63 วรรคสอง จึงบญัญติัว่า  
“การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได้ เวน้แต่ โดยอาศยัอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณ และเพื่อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้  
ท่ีสาธารณหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือ 
ในระหวา่งเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประเทศใชก้ฎอยัการศึก” 
   
 
 
 

                                                 
17 ภาสพงษ ์ เรณุมาศ, เสรีภาพในการชุมนุม (Freedom of Assembly) ตามรัฐธรรมนูญ, http: 

www.pub-law.com, หนา้ 1-2. 
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 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบตามกฎหมายต่างประเทศ 
 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ หรือท่ีเรียกวา่ Freedom of Assembly ในต่างประเทศ
เอง ไดมี้การบญัญติัรับรองไวท้ั้งกฎหมายภายในหรือตามสนธิสัญญาในหลายฉบบั ซ่ึงอาณาอารยะ
ประเทศท่ีเป็นภาคี ลว้นตอ้งปฏิบติัตาม อาทิเช่น 
 4.1  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 (The Universal 

Declaration of Human Right 1948) (UDHR)
18

 มาตรา 20(1) บญัญติัวา่ “บุคคลทุกคนมีสิทธิ 
ในเสรีภาพแห่งการชุมนุมและการสมาคมโดยสงบ” 
 4.2  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค .ศ. 196619 
(International Covenant on civil and Political Right 1966) (ICCPR) ขอ้ 21 บญัญติัวา่ 
“สิทธิในการชุมนุมโดยสงบยอ่มไดรั้บการรับรอง การจ ากดัการใชสิ้ทธิน้ีจะกระท ามิได ้นอกจากจะ
ก าหนดโดยกฎหมาย และเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นส าหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความ
มัน่คงของชาติหรือความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยของสังคม การสาธารณสุข หรือ
ศีลธรรมของประชาชน หรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน” 
 4.3  European Convention on Human Rights (ECHR)

20 มาตรา 11 บญัญติัวา่ 
“เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม รวมถึงการเข้าร่วมในเขตการค้า จะถูกจ ากัดมิได้ ทั้ งน้ี
นอกจากกฎหมายจะบญัญติัไว ้และเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นส าหรับสังคมประชาธิปไตย” 
 4.4  American Convention on Human Rights

21 มาตรา 15 บญัญติัวา่ “เสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ยอ่มไดรั้บการคุม้ครอง การจ ากดัการใชสิ้ทธิน้ีจะกระท า
มิได้ นอกจากจะก าหนดโดยกฎหมาย และเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นส าหรับสังคมประชาธิปไตย 
เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คงของชาติหรือความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยของสังคม  
การสาธารณสุข หรือศีลธรรม หรือสิทธิ เสรีภาพอ่ืน ๆ”22 เป็นตน้ 
 
 ค าจ ากดัความของ “การชุมนุมสาธารณะในทีส่าธารณะ 
 การชุมนุมสาธารณะในท่ีสาธารณะ (Public Assembly in a Public Place) 
ประกอบดว้ยค าส าคญัสามค า คือ “การชุมนุม” “การชุมนุมสาธารณะ” และ “ในท่ีสาธารณะ”  

                                                 
18 The Universal Declaration of Human Right 1948) (UDHR). 
19 International Covenant on civil and Political Right 1966) (ICCPR). 

20 European Convention on Human Rights (ECHR). 

21 American Convention on Human Rights. 

22 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 2-4. 
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 “การชุมนุม” (Assembly or Reunion) ตอ้งมีลกัษณะสามประการประกอบกนั ดงัน้ี  
 ประการแรก  การชุมนุมต้องมีระยะเวลาจ ากัด ข้อน้ีท าให้การชุมนุมแตกต่างจาก 
การรวมกลุ่มประเภทอ่ืน เช่น การรวมกนัเป็นสมาคม สหภาพแรงงานหรือสหกรณ์ ซ่ึงสมาชิกของ
องคก์ารเหล่าน้ี มีความประสงคจ์ะผกูสัมพนัธ์ระหวา่งกนัในลกัษณะถาวร ส่วนผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม
ไม่มีความประสงค์เช่นนั้น ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ข้าร่วมการชุมนุม จึงเป็นไปชั่วระยะเวลา 
หน่ึงเท่านั้น 
 ประการที่สอง การชุมนุมตอ้งมีการเตรียมการและนดัหมายกนัไวล่้วงหน้า ขอ้น้ีท าให้
การชุมนุมแตกต่างจากการรวมตวักนัชั่วขณะหน่ึงของกลุ่มคน เช่น ไทยมุง หรือการรอเขา้แถว 
ในร้านอาหารหรือโรงภาพยนตร์ 
 ประการที่สาม การชุมนุมตอ้งมีวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายร่วมกนัท่ีแน่นอนชดัเจนว่า
ตอ้งการแสดงความเห็นหรือข้อเรียกร้องในเร่ืองใด ว่าอย่างไร ขอ้น้ีจึงท าให้การชุมนุมแตกต่างจาก 
การรวมตวัชัว่ขณะหน่ึงของกลุ่มคนในร้านอาหารหรือโรงภาพยนตร์ ซ่ึงต่างตนต่างมีเจตจ านงของตน 
 ดงันั้น “การชุมนุมสาธารณะ” (Public Assembly or Reunion) จึงหมายถึง การท่ี
บุคคลใดๆ ก็ตาม มารวมตวักันชั่วระยะเวลาหน่ึง (temporary) โดยมีเจตจ านง (intentional) 
เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งหมายร่วมกนั (a common expressive purpose) โดยท่ีบุคคลเหล่านั้น
ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นสมาชิกหรือเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมการชุมนุม 
 จากนิยามดงักล่าว การชุมนุมสาธารณะจึงมีความแตกต่างจากการชุมนุมส่วนบุคคล 
(Private Reunion or Meeting) ซ่ึงการชุมนุมประเภทหลงัน้ี จะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะ 
สามประการ ไดแ้ก่ 
 ประการแรก การชุมนุมส่วนบุคคล ตอ้งกระท าในสถานท่ีปิดซ่ึงมิใช่ท่ีกลางแจง้หรือ
เปิดโล่ง สถานท่ีปิดดงักล่าวไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นสถานท่ีเอกชน แต่อาจเป็นสถานท่ีสาธารณะก็ได ้เช่น 
สนามกีฬาแห่งชาติหรือสนามกีฬาเทศบาลซ่ึงมีก าแพงร้ัวรอบขอบชิด 
 ประการที่สอง การชุมนุมส่วนบุคคลตอ้งสงวนไวส้ าหรับผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมท่ีมีการ
ระบุตวัไวแ้ลว้ มิใช่เปิดใหแ้ก่บุคคลใดก็ไดเ้ขา้ร่วมการชุมนุมได ้
 ประการที่สาม การชุมนุมส่วนบุคคลต้องสามารถตรวจสอบช่ือหรือตัวบุคคลของ
ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมได ้และตอ้งสามารถกระท าไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ 
 ค าสุดทา้ย คือ ค าว่า “ท่ีสาธารณะ” หมายถึง ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างอนัเป็นทรัพยสิ์น
ของแผน่ดิน ซ่ึงใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงประชาชนสามารถ
เขา้ไปหรือใชป้ระโยชน์ได ้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เป็นตน้วา่ ทางหลวง 
ทางสาธารณะ ทางน ้า เป็นตน้ 
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 อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองเก่ียวกับเสรีภาพในการชุมนุม กฎหมายของหลายประเทศ 
มุ่งหมายควบคุมจ ากดัเฉพาะการชุมนุมในท่ีสาธารณะท่ีมีลกัษณะเป็นสถานท่ีกลางแจง้ เปิดโล่ง 
ไม่มีก าแพง ร้ัวและหลงัคา เช่น ถนนหลวง  ลานกวา้ง สนาม สะพาน ทางยกระดบั ฯลฯ ส่วนการ
ชุมนุมในสถานท่ีสาธารณะท่ีเป็นพื้นท่ีปิดหรืออยูภ่ายในอาคาร ไม่อยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัของกฎหมายน้ี 
 ดงันั้น เม่ือประมวลความหมายของค าทั้งสามค าเขา้ดว้ยกนั “การชุมนุมสาธารณะในท่ี
สาธารณะ” จึงหมายถึง การรวมตวัอยา่งเปิดเผยในพื้นท่ีกลางแจง้ ท่ีมีลกัษณะเปิดโล่งของบุคคล
ตั้งแต่สองคนข้ึนไปในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเรียกร้อง 
ในเร่ืองเดียวกนั และบุคคลทุกคนอาจเขา้ร่วมไดอ้ย่างเสรี ในแง่น้ี ผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมแต่ละคนและ 
แต่ละการกระท าย่อมถือเป็นส่วนหน่ึงซ่ึงไม่อาจแบ่งแยกได้ของการรวมตวัแสดงความคิดเห็น 
คร้ังนั้น โดยเหตุน้ี กฎหมายถือว่าผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมแต่ละคนจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐ
เช่นเดียวกนักบัผูท่ี้เขา้ร่วมในการชุมนุมคนอ่ืน ๆ อน่ึง ในการชุมนุมสาธารณะผูชุ้มนุมมกัใช้การ
เดินขบวนร่วมดว้ย 
 นอกจากน้ี ย ังจะมีค าท่ีใกล้เ คียงกัน คือ ค าว่า “การเดินขบวนในท่ีสาธารณะ” 
(Manifestation in a Public Place) หมายถึง การท่ีกลุ่มบุคคลท่ีมารวมตวัชุมนุมกนัในท่ี
สาธารณะไดเ้คล่ือนท่ีในลกัษณะเป็นขบวนไปบนทางสาธารณะท่ีอนุญาตให้บุคคลทัว่ไปผา่นไปมา
ไดโ้ดยอิสระ เช่น ถนน สวนสาธารณะ ลานสาธารณะ พร้อมกบัอภิปรายแสดงความคิดเห็นและ 
การแสดงรูปแบบต่าง ๆ เพื่อชักชวนโน้มน้าวประชาชนจ านวนมากให้เห็นด้วยและสนับสนุน
เจตจ านงหรือขอ้เรียกร้องของกลุ่มตน ปัจจุบนั การเคล่ือนขบวนไปบนทางสาธารณะนอกจากจะ 
ใช้วิธีเดินเทา้แลว้ ยงัใช้ยานพาหนะและเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ ร่วมดว้ย จึงอาจเรียกการชุมนุมเรียกร้อง
ลกัษณะน้ีวา่ “การเคล่ือนขบวน”23 
 
 การชุมนุมสาธารณะตามกฎหมายต่างประเทศ 
 ประเทศฝร่ังเศส 
 ภายหลังจากเกิดการปฏิวติัฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ. 1789 ประเทศฝร่ังเศสกลายเป็นดินแดน 
ท่ีให้ความส าคญักบัสิทธิเสรีภาพเป็นอย่างมาก รวมถึงเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของชาวฝร่ังเศส
ดว้ย โดยเสรีภาพในการชุมนุม โดยสงบของประเทศฝร่ังเศสนั้น มีการบญัญติัรับรองเอาไวค้ร้ังแรก 
ในรัฐกฤษฎีกา ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม ค.ศ. 1789 และมีววิฒันาการต่อเน่ืองเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  

                                                 
23 จนัทจิรา   เอ่ียมมยรุา, เสรีภาพในการชุมนุมในท่ีสาธารณะ: หลกัทัว่ไปของเสรีภาพในการชุมนุมในท่ี

สาธารณะ, http:www.enlightened-jurists.com, หนา้ 1-2. 
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 หลกัเกณฑใ์นการชุมนุมในท่ีสาธารณะของประเทศฝร่ังเศส24 มีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ีคือ 
  1. ประชาชนชาวฝร่ังเศส สามารถชุมนุมในสถานท่ีสาธารณะได้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งขอ
อนุญาตจากฝ่ายปกครองล่วงหนา้ เพียงแต่ประชาชนชาวฝร่ังเศสท่ีตอ้งการชุมนุม ตอ้งท าการแจง้ให้
ฝ่ายปกครองทราบถึงการชุมนุมในท่ีสาธารณะท่ีก าลงัจะมีข้ึน เพื่อความสะดวกในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมถึงตอ้งมีการก าหนดตวับุคคลท่ีจะตอ้งรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญา หากมีความวุ่นวายเกิดข้ึนจากการชุมนุมด้วย ถ้ามีการชุมนุมโดยไม่มีการแจ้งให้ฝ่าย
ปกครองทราบ ผูชุ้มนุมก็จะมีความผดิตามท่ีกฎหมายก าหนดเอาไว ้
 2. ถ้าฝ่ายปกครองเห็นว่าการชุมนุมเกิดมีการปะทะท าร้ายร่างกายและอาจก่อให้เกิด
ความวุ่นวายในบ้านเมือง กฎหมายของประเทศฝร่ังเศสก็ให้อ านาจฝ่ายปกครอง มีค าสั่งยุติการ
ชุมนุมหรือสลายการชุมนุมได ้แต่ผูชุ้มนุมก็สามารถอุทธรณ์ค าสั่งยติุการชุมนุมหรือสลายการชุมนุม
ดงักล่าวไดเ้ช่นกนั 
 3. กฎหมายของประเทศฝร่ังเศส ไดท้  าการจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะเอาไว้
ด้วย เช่น ห้ามชุมนุมในท่ีสาธารณะเกินจาก 23.00 น. เป็นตน้ไป หรือห้ามท าการชุมนุมบนทาง
หลวง เป็นตน้ หากมีการฝ่าฝืนก็มีบทลงโทษเป็นกรณีไป 
 กล่าวโดยสรุปคือ ขั้นตอนการใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะของประชาชนชาวฝร่ังเศส
นั้น สามารถใช้ได้ในทันที โดยไม่จ  าเป็นต้องขออนุญาตฝ่ายปกครองก่อนล่วงหน้า เพียงแต่ต้อง 
ท าการแจ้งให้รัฐทราบถึงการชุมนุม ท่ีจะจัดให้มีข้ึนเท่านั้ น แต่เม่ือใดก็ตามท่ีฝ่ายปกครองเห็นว่า  
การชุมนุมอาจก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยข้ึนภายในประเทศ ก็อาจมีค าสั่งหา้มหรือสลายการชุมนุมได ้
และผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกฎหมายควบคุมการชุมนุมสาธารณะก าหนดไว ้ตอ้งรับโทษ 
 
 ประเทศองักฤษ 
 ในประเทศองักฤษนั้นถือวา่มีววิฒันาการของการชุมนุมประทว้งต่อตา้นรัฐบาลมาอยา่ง
ยาวนาน การชุมนุมในท่ีสาธารณะจึงถือเป็นเร่ืองธรรมดาสามญัของชาวองักฤษท่ีตอ้งการแสดงออก
ทางความคิดเห็นของตน แมใ้นประเทศองักฤษจะไม่มีรัฐธรรมนูญท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีรับรอง
ถึงเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนชาวอังกฤษ แต่ก็มีรัฐธรรมนูญท่ีเป็นจารีตประเพณี25 
ท่ีรับรองเสรีภาพดงักล่าวเอาไว ้
 

                                                 
24 The Nouveau Code Penal : article 431 – 1.  
25 Magna Carta 1215. 
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 หลกัเกณฑ์ในการชุมนุมสาธารณะของประเทศองักฤษ (Public Order Act 1986) 
มีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ีคือ  
 1. การใชเ้สรีภาพในการชุมนุมสาธารณะของประชาชนชาวองักฤษนั้น ผูชุ้มนุมไม่ตอ้ง
ขออนุญาตต่อฝ่ายปกครองในกรณีท่ีจะมีการชุมนุม เพียงแต่ผูชุ้มนุมตอ้งแจง้ให้ฝ่ายปกครองทราบ
ถึงการชุมนุมท่ีจะมีข้ึนล่วงหนา้ เพือ่ประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบา้นเมือง และ
ตอ้งมีการก าหนดตวับุคคลท่ีจะรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากการชุมนุมได้ก่อให้เกิด
ความวุ่นวาย เสียหายข้ึนด้วย และถ้ามีการชุมนุมโดยไม่มีการแจง้ให้ฝ่ายปกครองทราบล่วงหน้า  
ผูชุ้มนุมก็ตอ้งรับโทษ 
 2. ถา้ฝ่ายปกครองพิจารณาแลว้เห็นว่า การชุมนุมอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
ข้ึนภายในประเทศ ก็อาจมีค าสั่งยติุการชุมนุมหรือสลายการชุมนุมได ้
 3. ประเทศองักฤษมีข้อจ ากัดการใช้เสรีภาพในการชุมนุมในท่ีสาธารณะอยู่เช่นกัน 
ยกตวัอย่างเช่น ห้ามท าการชุมนุมใกลก้บัพระราชวงั ท าเนียบรัฐบาล รัฐสภา เป็นตน้ รวมถึงมีการ
ลงโทษผูท่ี้ฝ่าฝืนขอ้จ ากดัเสรีภาพดงักล่าวดว้ย 
 จะเห็นไดว้า่ โดยรวมแลว้ลกัษณะการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมของชาวองักฤษค่อนขา้ง
ท่ีจะคลา้ยคลึงกบัประเทศฝร่ังเศส จะมีก็แต่เพียงความแตกต่างในรายละเอียดของกฎหมายเล็กนอ้ย
เช่น ขอ้จ ากดัการใช้เสรีภาพในองักฤษ และฝร่ังเศสอาจแตกต่างกนัไปตามสภาพของสังคมและ
วฒันธรรมของแต่ละประเทศ 
 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 แต่เดิมนั้น ประเทศอเมริกาเป็นอาณานิคมหน่ึงของจักรวรรดิอังกฤษซ่ึงปกครอง  
ชาวอเมริกนัอย่างกดข่ี และไม่เป็นธรรมในหลายๆเร่ือง ท าให้ชาวอเมริกนัไม่พอใจและลุกฮือข้ึน
ต่อสู้  จนสามารถประกาศอิสรภาพจากจักรวรรดิอังกฤษได้ในปี ค.ศ. 1776 ซ่ึงเหตุการณ์ 
ในประวติัศาสตร์เหล่าน้ี ไดห้ล่อหลอมให้ชาวอเมริกนัรักและให้ความส าคญักบัสิทธิเสรีภาพของ
ตนเป็นอยา่งมาก 
 ส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความส าคญัของสิทธิ เสรีภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาไดช้ดัเจน ก็คือ
รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ท่ีประกาศใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 178726 ซ่ึงไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนชาวอเมริกนัเอาไวม้ากมาย รวมถึงเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ก็ถูกบญัญติัเอาไว้
ในรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวดว้ยเช่นกนั27 
                                                 

26 US Constitution and the First Amendment to the Constitution of the United States. 

27 US Constitution 1st Amendment. 
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 อยา่งไรก็ตาม ในประเทศสหรัฐอเมริกามิไดมี้กฎหมายควบคุมการชุมนุมในท่ีสาธารณะ
โดยเฉพาะเจาะจง แต่ใช้กฎหมายทั่วไป คือ กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งในการควบคุม 
การชุมนุมสาธารณะ(4) ท าให้ชาวอเมริกนัสามารถใช้เสรีภาพในการชุมนุมได้ทุกวนั ทุกเวลา 
ทุกสถานท่ี ตราบเท่าท่ีไม่ท าให้เกิดความวุน่วายข้ึนในบา้นเมือง จะมีหลกัเกณฑ์ในการชุมนุมเพียง
อยา่งเดียว ก็คือ ตอ้งแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองทราบถึงการชุมนุม เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีเขา้มารักษา
ความปลอดภยัและอ านวยความสะดวกแก่การชุมนุม อนัเป็นเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง
เอาไวเ้ท่านั้น 
 นอกจากน้ี เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มิได้มีอ านาจห้าม 
การชุมนุมของประชาชน จะมีก็แต่อ านาจในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนท่ีมิไดเ้ขา้ร่วม
ในการชุมนุม มิให้ไดรั้บความเดือดร้อนจากการชุมนุมเท่านั้น หากผูชุ้มนุมก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผูอ่ื้น เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองก็สามารถจบักุมตวัไปด าเนินคดีฐานชุมนุมโดยผิดกฎหมายหรือ 
ฐานก่อใหเ้กิดการจลาจล ซ่ึงเป็นความผดิตามกฎหมายอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกาได ้
 กล่าวโดยสรุปคือ ประชาชนชาวอเมริกันสามารถใช้เสรีภาพในการชุมนุมได้ทุกเม่ือ  
ตราบใดท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น ทั้งน้ี เพราะไม่มีกฎหมายท่ีควบคุมการชุมนุมในประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเจาะจง ท าให้เสรีภาพในการชุมนุมไม่ถูกจ ากดัโดยกฎหมายพิเศษใดๆ ทั้งส้ิน 
มีแต่เพียงกฎหมายอาญาหรือกฎหมายแพ่งท่ีสามารถเอาผิดกับผู ้ชุมนุมท่ีก่อให้เกิดความวุ่นวาย 
ในบา้นเมืองเท่านั้น  
  
 ประเทศเยอรมัน 
 การชุมนุมในประเทศเยอรมนั ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz-
GG) หรือรัฐธรรมนูญเยอรมัน ซ่ึงได้ก าหนดรับรองสิทธิในการชุมนุมไวใ้นมาตรา 828 ว่า  
ชาวเยอรมนัมีสิทธิท่ีจะชุมนุมกนัโดยไม่จ  าตอ้งแจง้หรือไดรั้บอนุญาต โดยสงบและปราศจากอาวุธ 
วรรคสอง บญัญติัว่า ส าหรับการชุมนุมในท่ีโล่งแจง้ สิทธิในการชุมนุมดงักล่าว อาจถูกจ ากดัได ้
โดยกฎหมายหรือโดยฐานของกฎหมาย ทั้งน้ี ตามหลกักฎหมายเยอรมนันั้น สิทธิในการชุมนุมถือวา่

                                                                                                                                            
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.   

  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.   
28 Art. 8 Grundgesetz-GG. 
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เป็นสิทธิทางการเมือง โดยศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค าวินิจฉัยไวว้า่ สิทธิในการรวมตวัโดยปราศจาก
การขดัขวางและปราศจากการท่ีจะตอ้งไดรั้บการอนุญาตเป็นพิเศษ ถือเป็นเหมือนเคร่ืองหมายของ
เสรีภาพ อิสรภาพ และความสามารถของพลเมือง สิทธิในการชุมนุมเป็นหน่ึงสิทธิในทางกฎหมาย
มหาชนท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นสิทธิในทางลบหรือทางป้องกนั (Status Negatives) ดงันั้น ผูท้รงสิทธิน้ี
จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้รัฐกระท าการใด ๆ อนัเป็นการส่งเสริมให้มีการชุมนุม เช่น จะเรียกร้อง 
ให้รัฐจดัเวลาให้แก่ตน เพื่อท าการเรียกร้องใด ๆ ไม่ได ้ซ่ึงผูป้ระสงคจ์ะจดัการชุมนุมจะตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ เช่น จะตอ้งแจง้การชุมนุมแก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง 
หากการชุมนุมใด เป็นการชุมนุมโดยไม่สงบเรียบร้อย ย่อมไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญน้ี 
และอาจถูกสลายการชุมนุมได ้โดยพนกังานเจา้หนา้ท่ีสามารถใช้มาตรการทั้งหลายท่ีไดส้ัดส่วนสลาย
การชุมนุมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายได ้ตามรัฐบญัญติัวา่ดว้ยการชุมนุม (Versammlungsgesetz-VersG) 
และบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืน ท่ีไม่เก่ียวกับการชุมนุมโดยตรง เช่น ประมวลกฎหมายอาญา 
บทบญัญติัเก่ียวกบัค่าทดแทนความเสียหายในประมวลกฎหมายแพ่ง รวมถึง กฎหมายทัว่ไปของต ารวจ
หรือการป้องกนัภยั เป็นตน้29 
  
 ประเทศเกาหลใีต้  
 มีกฎหมายวา่ดว้ย Assembly and Demonstration Act ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962 ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมในปี ค.ศ.2000 ท่ีให้การรับรองการชุมนุมสาธารณะ และห้ามมิให้มีการขดัขวางการชุมนุม
โดยสงบ ท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ผูป้ระสงคจ์ะจดัการชุมนุมตอ้งแจง้ให้
พนักงานเจา้หน้าท่ี ซ่ึงไดแ้ก่หัวหน้าต ารวจประจ าทอ้งถ่ินทราบก่อนเป็นเวลาไม่น้อย 48 ชัว่โมง 
ซ่ึงหัวหน้าต ารวจอาจจะสั่งการใดๆ ตลอดจนการมีค าสั่งเปล่ียนแปลงหรือก าหนดวิธีการในการ
ชุมนุม รวมถึงการห้ามชุมนุมได้ หากมีเหตุแสดงให้เห็นว่า การจดัการชุมนุมจะก่อให้เกิดความ 
ไม่สงบเรียบร้อยข้ึนได ้เป็นตน้ 

อย่างไรก็ดี แมจ้ะเห็นไดว้่ากฎหมายควบคุมการชุมนุมในท่ีสาธารณะนั้น มีความเป็น
สากลและถือเป็นเคร่ืองมือหน่ึงของรัฐประชาธิปไตยในการควบคุมกลุ่มผูชุ้มนุม แต่กฎหมาย
ควบคุมการชุมนุม มิไดมี้เฉพาะในประเทศท่ีปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น ประเทศ 
ท่ีปกครองดว้ยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อยา่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็มีกฎหมาย
ควบคุมการชุมนุมในท่ีสาธารณะบงัคบัใชเ้ช่นเดียว 
 
                                                 

29 ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, เสรีภาพในการชุมนุมกบัการสลายการชุมนุมของผูบ้ังคบัใช้กฎหมาย, http: 

www.blogging.com : พ.ต.อ. ดร. ศิริพล กศุลศิลป์วฒิุ, หนา้ 1-2. 
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 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ภายหลงัจากส้ินยุคราชวงศ์ชิง ประเทศจีนก็เกิดความวุ่นวายภายในประเทศเป็นอย่าง
มาก จนกระทัง่ประธานาธิบดี เหมา เจ๋อ ตุง ข้ึนครองอ านาจ ก็ไดน้ าการปกครองระบอบสังคมนิยม
คอมมิวนิสตม์าใชใ้นการปกครองประเทศจีนสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  

 ด้วยสาเหตุท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต ์จึงท าให้รูปแบบการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมของประชาชนชาวจีน ค่อนขา้งแตกต่าง
กบัรูปแบบการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมของประเทศประชาธิปไตยอยูพ่อสมควร  
 โดยการใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะของประชาชนชาวจีน (Law of the People’s 

Republic of China on Assembles, Processions and Demonstration) มีหลกัเกณฑค์ร่าว  ๆดงัน้ี คือ 
 1. ประชาชนชาวจีนไม่สามารถท่ีจะใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะไดโ้ดยพลการ 
ทั้งน้ี เพราะกฎหมายควบคุมการชุมนุมก าหนดให้ประชาชนท่ีตอ้งการชุมนุมสาธารณะ ตอ้งขอ
อนุญาตจากฝ่ายปกครองเสียก่อน จึงจะสามารถชุมนุมได ้โดยอ านาจในการตดัสินใจวา่จะให้มีการ
ชุมนุมสาธารณะหรือไม่นั้น อยูท่ี่ดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองเท่านั้น 
 2. ในการชุมนุมต้องมีการแจ้งลักษณะและรูปแบบของการชุมนุมอย่างละเอียด 
เช่น สถานท่ี เวลา เน้ือหาท่ีจะพูดในท่ีชุมนุม ผูท่ี้จะต้องรับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดความวุ่นวาย 
จากการชุมนุม เป็นตน้ เพื่อความสะดวกในการควบคุมการชุมนุมของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง 
 3. การชุมนุมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะตอ้งเป็นการชุมนุมท่ีไม่ขดัต่อ
หลักการปกครองในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ท่ีปรากฏรับรองอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ส่ิงท่ีน่าสังเกตเป็นอย่างยิ่ง คือ การใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น จ  าเป็นท่ีผูชุ้มนุมตอ้งขออนุญาต จากเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองเสียก่อน 
จึงจะสามารถชุมนุมได้ ซ่ึงแตกต่างจากการใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะในประเทศ
ประชาธิปไตยทั้งหลายดงัท่ีไดน้ าเสนอมา ซ่ึงประชาชนสามารถชุมนุมสาธารณะไดโ้ดยไม่ตอ้งท า
การขออนุญาตก่อนมีการชุมนุม เพียงแต่แจง้ใหฝ่้ายปกครองทราบก่อนการชุมนุมเท่านั้น นอกจากน้ี 
การชุมนุมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยงัถูกจ ากดัในเร่ืองท่ีว่า การชุมนุมตอ้งไม่ขดัต่อ
หลักการปกครองในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ด้วย ในขณะท่ีในประเทศประชาธิปไตย
สามารถชุมนุมในเร่ืองใดๆ ก็ได้30

 จากการศึกษาถึงหลกัเกณฑก์ารใชเ้สรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ

                                                 
30 ไกรพล อรัญรัตน์, กฎหมายควบคุมการชุมนุมสาธารณะ: พฒันาการอีกขั้นหน่ึงของการชุมนุมใน

ประเทศไทย, http: www.pub-law.net, หนา้ 1-2. 
 

http://www.pub-law.net/
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ของประเทศต่างๆ ตามท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า ระบอบการปกครองในแต่ละประเทศ มีผลต่อความ
แตกต่างในหลกัเกณฑข์องการชุมนุมสาธารณะเป็นอยา่งมาก กล่าวคือ ในประเทศประชาธิปไตยจะ
มีบทบัญญัติในลักษณะท่ีเป็นการจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมอยู่น้อย โดยส่ิงท่ีจ  ากัดก็มิใช่
สาระส าคัญแห่งเสรีภาพในการชุมนุม ในขณะท่ีในประเทศสังคมนิยมจะมีบทบัญญัติ 
ในลกัษณะท่ีจ ากดัสาระส าคญัของเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะอยูด่ว้ย นอกจากน้ีภายในประเทศ
ท่ีปกครองด้วยระบอบเดียวกันก็อาจมีรายละเอียดของกฎหมายควบคุมการชุมนุมสาธารณะ 
ท่ีแตกต่างกนัไปตามปัจจยัหลายๆ ประการ เช่น วฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยม เป็นตน้ 
 
 กรอบในการชุมนุมสาธารณะสากล 
 จากการศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะของประเทศต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 
พบวา่ กรอบในการชุมนุมสาธารณะ มีดงัน้ี  

 1.  ประชาชนมีสิทธิจดัใหมี้และเขา้ร่วมการชุมนุมสาธารณะ 
 2.  ตอ้งเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 
 3.  ตอ้งไม่มีวตัถุประสงคท่ี์ฝ่าฝืนกฎหมาย 
 4.  ผูจ้ดัใหมี้การชุมนุมตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ี (ต ารวจหรือทอ้งถ่ิน) ทราบล่วงหนา้ก่อน    
      3-7 วนั เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและด าเนินการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทั้งผู ้
                        ชุมนุมและประชาชนทัว่ไป 
 5.  ผูชุ้มนุมตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือล่วงละเมิดสิทธิและ 
                         เสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
 6.  เจา้หนา้ท่ีสามารถก าหนดเง่ือนไขในการชุมนุมไดห้ากเช่ือไดว้า่การชุมนุมนั้นอาจ 
                        ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหรือความไม่สงบเรียบร้อย 
 7.  เจา้หนา้ท่ีมีอ านาจหา้มหรือจ ากดัการชุมนุมท่ีเป็นการบุกรุกทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นหรือ 
                        ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีมีความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ โบราณคดี วิทยาศาสตร์และ 
      สถาปัตยกรรม 
 จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้การชุมนุมสาธารณะเป็นการแสดงออกตามวิถีทางในระบอบ
ประชาธิปไตย แต่การชุมนุมสาธารณะไม่วา่จะเป็นท่ีใดในโลก ตอ้งเป็นการชุมนุมโดยสงบเท่านั้น
จึงจะไดรั้บการคุม้ครอง โดยในระหว่างการชุมนุมนั้น ผูชุ้มนุมตอ้งพึงระวงัว่าตอ้งไม่กระท าการ
ตามอารมณ์ เพราะอาจล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรืออาจก่อให้เกิดอันตราย               
ความเดือดร้อนเสียหาย หรือความร าคาญแก่บุคคลอ่ืนได ้ไม่วา่จะเป็นการปิดกั้นการจราจรอยา่งอ่ืน



21 

 

ท่ีผ่านเข้าไปในบริเวณท่ีชุมนุม เพราะการกระท าเหล่าน้ี ล้วนแล้วแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนทั้งส้ิน31 
 
 หลกันิติธรรมและหลกันิติรัฐในการบังคับใช้กฎหมายส าหรับการชุมนุมสาธารณะ 
 โดยทัว่ไป การชุมนุมสาธารณะมีหลกัการภายใตห้ลกันิติธรรมและหลกันิติรัฐ ท่ีส าคญั
อยู่ 6 ประการ ซ่ึงใช้บงัคับทั้งต่อกลุ่มผูชุ้มนุมและต่อเจา้หน้าท่ีของรัฐและเพื่อคุม้ครองสิทธิของ
บุคคลท่ีสาม ดงัน้ี 
 หลักการที่ 1 ขอ้สันนิษฐานในทางท่ีเป็นคุณต่อการจดัการชุมนุม (Presumption in 

Favors of Holding Assemblies) เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและสันติเป็นสิทธิเสรีภาพ 
ขั้นพื้นฐาน (Fundamental Right) ท่ีบุคคลควรมี โดยปราศจากการควบคุมกีดกนั ดงันั้น ในกรณีท่ี
ไม่มีบทบญัญติัห้ามไวโ้ดยกฎหมายอย่างชดัแจง้ ตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนวา่เป็นส่ิงท่ีกระท าได ้และ 
ผูท่ี้ปรารถนาจะจดัการชุมนุมในท่ีสาธารณะจะตอ้งไม่ถูกก าหนดให้ตอ้งขออนุญาตจากรัฐก่อน 
นอกจากนั้น ขอ้สันนิษฐานในทางท่ีเป็นคุณต่อการจดัการชุมนุมน้ีควรจะได้บญัญติัรับรองไวใ้น
กฎหมายอยา่งชดัแจง้ดว้ย 
 หลักการที่ 2 รัฐมีหน้าท่ีในการปกป้องคุม้ครองการชุมนุมท่ีเป็นไปโดยสงบ (Peace) 
หลกัการขอ้น้ีเรียกร้องให้รัฐมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งสร้างระบบการบริหารจดัการท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนสร้างกระบวนการต่างๆ ภายในระบบราชการ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่า
บุคคลสามารถมีเสรีภาพในการแสดงออกและสามารถเขา้ร่วมการชุมนุมโดยสงบไดอ้ย่างแทจ้ริง
ในทางปฏิบติั การชุมนุมโดยสงบตอ้งไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของระบบราชการและโดยระเบียบ
กฎเกณฑท่ี์หยมุหยมิไม่จ  าเป็น 
 หลักการที่ 3 หลกัความชอบด้วยกฎหมาย (Legality) ขอ้ห้ามขอ้จ ากดัใดๆ ท่ีบญัญติัข้ึน
เพื่อควบคุมแทรกแซงเสรีภาพในการชุมนุมตอ้งมีฐานอา้งอิงตามกฎหมายได ้และกฎหมายนั้นจะตอ้ง
สอดคล้อง (Compatible) กบักฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อีกทั้งจะต้องมีความ
แน่นอนชัดเจนเพียงพอท่ีบุคคลจะเข้าถึงและตรวจสอบได้ว่าการกระท าของตนจะฝ่าฝืนกฎหมาย
หรือไม่ และผลของการกระท าท่ีผดิกฎหมายนั้นคืออะไร ซ่ึงหลกัการขอ้น้ีคือหลกันิติรัฐนัน่เอง 
 หลักการที่ 4 หลกัความไดส้ัดส่วนหรือหลกัความพอสมพอควรแก่เหตุ (Proportionality) 
หลกัการขอ้น้ีเรียกร้องว่าขอ้จ ากดัหรือมาตรการใดๆ ท่ีจะใช้บงัคบักบัเสรีภาพในการชุมนุมจะตอ้งได้
สัดส่วนและเป็นไปโดยพอสมพอควรแก่เหตุ หมายความว่า รัฐตอ้งใช้มาตรการท่ีมีความรุนแรงหรือ
                                                 

31 ภาสพงษ ์ เรณุมาศ, อา้งแลว้, หนา้ 2. 
 



22 

 

ผลกระทบน้อยท่ีสุดก่อน ในกรณีท่ีมาตรการท่ีมีผลกระทบน้อยท่ีสุดไม่เป็นผลจึงเพิ่มระดับของ 
การด าเนินการให้เข้มข้นข้ึนตามล าดับ ส่วนการสลายการชุมนุมนั้นให้ถือเป็นมาตรการสุดท้าย 
ท่ีจะกระท า เพราะเหตุว่าเป็นการท าลายเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผูชุ้มนุม หลกัการขอ้น้ี
เรียกร้องใหเ้จา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจในการสั่งการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและวิจารณญาณในการวินิจฉยัสั่งการดว้ย
ความระมดัระวงัส าหรับขอ้เท็จจริงแต่ละกรณี ไม่ใช้วิธีการแบบรูทีน (routine) หรือออกค าสั่งแบบ
เหวี่ยงแห เป็นต้นว่า การออกค าสั่งห้ามการเคล่ือนขบวนท่ีครอบคลุมถนนทุกสายในเมือง โดยไม่
พิจารณาสถานการณ์เฉพาะท่ีเป็นปัญหาอยา่งแทจ้ริง 
 หลักการที่ 5 หลกัความโปร่งใสและธรรมาภิบาล (Good Administration) สาธารณชน
ควรไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือและท่ีอยู่ของพนักงานเจา้หน้าท่ีท่ีเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจในเร่ือง
ของการจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมในท่ีสาธารณะและเพื่อเป็นหลกัประกนัว่าสามารถเขา้ถึงข้อมูล
เหล่าน้ีไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคจากระบบงานของรัฐ และเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทนัสมยัเช่ือถือได ้จึงควรมี
การบญัญติัเร่ืองน้ีไวใ้นกฎหมายดว้ย 
 หลกัการที่ 6 หลกัความเสมอภาค (Non - Discrimination) หลกัการขอ้น้ีมุ่งรับรองวา่
บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพในการชุมนุม (Right to Freedom of Public Assembly) โดยสงบ
และสันติอย่างเสมอภาคกนั ในกฎหมายของรัฐและในการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานเจา้หน้าท่ี
จะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแตกต่างกันเพราะเหตุความแตกต่างของ 
เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ความเช่ือต่อศาสนา ทศันะต่อการเมือง หรือฐานะทางสังคม ทรัพยสิ์น  
ชาติก าเนิด หรือสถานภาพอ่ืนๆ หลกัความเสมอภาคยงับงัคบัใชค้รอบคลุมถึงเสรีภาพในการจดัการ
ชุมนุมและการเข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะโดยสมัครใจ ทั้ งโดยปัจเจกบุคคลและองค์การ 
โดยชนกลุ่มนอ้ยและชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม โดยบุคคลสัญชาติของรัฐและคนต่างดา้ว รวมตลอดถึง
บุคคลไร้สัญชาติ ไร้รัฐ ผูอ้พยพ ผูล้ี้ภยัและนกัท่องเท่ียว ก็ตอ้งไดรั้บสิทธิดงักล่าวน้ีอยา่งเสมอภาค
เช่นเดียวกนั 
 นอกจากน้ี รัฐต้องตระหนักและรับรองว่าเด็กและเยาวชนก็มีสิทธิในการเข้าร่วม 
การชุมนุมหรือเป็นผูจ้ดัการชุมนุมโดยสงบและสันติ ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมแก่พฒันาการของเด็ก 
ในการน้ีกฎหมายอาจก าหนดข้อจ ากดับางประการในเร่ืองอายุและการได้รับความยินยอมจาก
ผูป้กครองหรือผู ้อนุบาลตามกฎหมายได้ ส าหรับเจ้าหน้าท่ีต ารวจและทหารอาจได้รับสิทธิ  
ในเสรีภาพในการชุมนุมเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป เวน้แต่ การใชสิ้ทธินั้นจะกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการแผน่ดินและการจดับริการสาธารณะในหนา้ท่ีการงานโดยตรง32 

                                                 
32 จนัทจิรา  เอ่ียมมยรุา, อา้งแลว้, หนา้ 3-4. 

 



23 

 

 การชุมนุมสาธารณะในประเทศไทย 
 การชุมนุมสาธารณะท่ีได้รับการรับรองคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ คือ การชุมนุม 
ท่ีเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 ไดบ้ญัญติัรับรองเสรีภาพในการชุมนุมเอาไวใ้นมาตรา 63 ความวา่ 
 “มาตรา 63 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ  
 การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะ
ใชท่ี้สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหวา่งเวลาท่ีประเทศอยูใ่นภาวะสงคราม หรือ
ในระหวา่งเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก ” 
 เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญดงักล่าวแลว้ จะพบวา่ ลกัษณะการรับรอง
เสรีภาพในการชุมนุมน้ี เป็นการรับรองเสรีภาพอย่างมีเง่ือนไข กล่าวคือ ถึงแมรั้ฐธรรมนูญจะยอม
รับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ แต่ก็ได้บญัญติัเปิดช่องในการจ ากัด
เสรีภาพชนิดน้ีเอาไวเ้ช่นกนั โดยสังเกตไดจ้าก มาตรา 63 วรรคสอง “การจ ากดัเสรีภาพตามวรรค
หน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่ โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุม
สาธารณะ และเพื่อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ี้สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อย ในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาท่ีมีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก” 
 ซ่ึงสามารถเขา้ใจไดว้า่การจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมนั้น จะมีไดใ้นกรณีต่อไปน้ี คือ 
 1.  กรณีท่ีมีการชุมนุมในท่ีสาธารณะ เพื่อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ี้
สาธารณะนั้นๆ 
 2.  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยูใ่นภาวะสงครามหรือ 
มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก 
 จะเห็นไดว้า่ กรณีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะ เป็นกรณีหน่ึงท่ีรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้มีการ
บญัญติักฎหมายออกมาจ ากดัเสรีภาพชนิดน้ีได ้ดงันั้น หากจะมีการตรากฎหมายควบคุมการชุมนุม
สาธารณะข้ึนในเบ้ืองตน้ จึงตอ้งมิใช่กฎหมายท่ีมีสาระส าคญัของเน้ือหาขดัต่อรัฐธรรมนูญแต่อยา่ง
ใด และสมควรท่ีจะศึกษาหาแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการใช้เสรีภาพขั้นพื้นฐานดงักล่าว33 
เน่ืองจากแมบุ้คคลจะมีเสรีภาพในการรวมตัวชุมนุมในท่ีสาธารณะเพื่อแสดงออก ซ่ึงความคิดเห็น
และความต้องการของตน แต่การชุมนุมในท่ีสาธารณะกลางแจง้ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ

                                                 
33 ไกรพล  อรัญรัตน์, อา้งแลว้, หนา้ 2-3. 
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เสรีภาพ หรือสวสัดิภาพของบุคคลท่ีสาม กระทบต่อสุขอนามยัหรือจิตใจของบุคคลทัว่ไป รวมทั้ง
อาจกระทบต่อความมัน่คงของชาติและความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง  

ดังนั้ น การชุมนุมสาธารณะจึงต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
โดยเฉพาะการชุมนุมโดยสงบเท่านั้นท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองภายใตรั้ฐธรรมนูญการ ชุมนุมจะเป็น
การชุมนุมโดยสงบ ถ้าผูจ้ดัการชุมนุมมีความตั้งใจหรือเจตจ านงท่ีสันติ อย่างไรจึงถือว่าสงบและ
สันติ ตามปกติกฎหมายจะถือวา่เป็นการชุมนุมโดยสงบ จนกวา่จะมีขอ้เท็จจริงหรือพยานหลกัฐาน
ชดัเจนว่า ผูจ้ดัการชุมนุมหรือแมแ้ต่ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมตั้งใจจะใช้หรือยุยงสนบัสนุนให้มีการใช้
ความรุนแรง หรือมีการย ัว่ยุบงัคบัข่มขู่ ค  าว่า “สงบ” นั้นจะตอ้งตีความอย่างกวา้งครอบคลุมถึง
พฤติกรรมหรือการกระท าท่ีจะก่อให้เกิดความร าคาญ หรือการตอบโตบุ้คคลอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยในส่ิง
ท่ีผูชุ้มนุมก าลังด าเนินการอยู่ และแม้แต่การกระท าท่ีจงใจขัดขวางกิจกรรมของบุคคลท่ีสาม 
จากตวัอยา่งท่ียกมาอาจกล่าวไดว้่า การชุมนุมท่ีสงบรวมถึงวิธีการต่อตา้นอย่างเงียบๆ การด้ือแพ่ง 
การไม่กระท าส่ิงท่ีตอ้งท า (Passive Resistance) หรือการนัง่ปิดลอ้ม (Sit-down Blockade)  
เกณฑ์พื้นฐานเหล่าน้ี ท่ีเป็นท่ียอมรับกนัว่า คือ ลกัษณะของการชุมนุมโดยสงบ จะก่อภาระหน้าท่ี
ใหแ้ก่รัฐในอนัท่ีจะตอ้งช่วยปกป้องคุม้ครองเสรีภาพในการชุมนุมลกัษณะเช่นน้ีให้ด าเนินไปไดโ้ดย
ตลอด อยา่งไรก็ตาม การชุมนุมโดยสงบอาจถูกจ ากดัไดใ้นบางสถานการณ์ท่ีมีความจ าเป็น34 ดงัท่ีได้
กล่าวไปแลว้ 
 
 ข้อสังเกต ในการน าหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐรวมถึงหลักกฎหมายสากลมา
ประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
 แม้มาตรา 63 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
บญัญติัให้ตรากฎหมายจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธไดเ้ฉพาะในกรณี 
การชุมนุมสาธารณะ เพื่อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะหรือเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อย ในระหวา่งเวลาท่ีประเทศอยูใ่นภาวะสงครามหรือในระหวา่งเวลาท่ีมีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการของนานาอารยประเทศ 
และขอ้สังเกตทั้งหกประการ ดงักล่าวขา้งตน้ท่ีแสดงให้เห็นถึงหลกัสากลภายใตห้ลกันิติธรรมและ
หลกันิติรัฐซ่ึงเก่ียวกบัการชุมนุมในท่ีสาธารณะ ท่ีควรน ามาประยุกตใ์ช ้แต่หากจะน าหลกัดงักล่าว
มาประยกุตใ์ชใ้นบริบทของสังคมไทย เห็นวา่ มีขอ้ส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึง 2 ประการ 

                                                 
34 จนัทจิรา   เอ่ียมมยรุา, อา้งแลว้, หนา้ 3. 
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 (1)  แม้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะจะได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2489 แต่จนถึงปัจจุบนั 
ก็ยงัไม่เคยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้เสรีภาพน้ีเลย ทั้งยงัไม่เคยมีการศึกษาและให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกับผลกระทบและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้เสรีภาพน้ีอย่างจริงจัง 
การชุมนุมสาธารณะท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา จึงเป็นไปแบบไร้กฎเกณฑ์ ซ่ึงเห็นว่า 
ขอ้เท็จจริงดงักล่าวมีส่วนอย่างส าคญัในการผลกัดนัให้ทศันะ (Perception) ของสังคมท่ีมีต่อการ
ชุมนุม สาธารณะไม่ใหเ้ขา้ใจอยา่งคลาดเคล่ือน หรือใหเ้ป็นไปในเชิงอตัวสิัย (Subjective) เป็นตน้วา่ 
 1.1  “ควรส่งเสริมการชุมนุมมากกวา่การจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุม” ทั้งท่ีหลกัสากล
และ บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญเองยอมรับถึงการจ ากดัเสรีภาพตงักล่าว 
 1.2  “การชุมนุมไม่จ  าเป็นตอ้งมีกติกา” ทั้งท่ีหลกัสากลและบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ
เอง ยอมรับวา่ตอ้งมีกติกาในเร่ืองดงักล่าว 
 1.3  “กฎหมายท่ีมีอยูเ่พียงพอแลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งมีกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะ 
อีก” ทั้งท่ีบรรดาประเทศเสรีประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพ
ของตนเป็นอย่างดี เห็นว่ามีความจ าเป็นตอ้งตรากฎหมายก าหนด หลกัเกณฑ์การชุมนุมสาธารณะ
ข้ึนใชบ้งัคบัเป็นการเฉพาะ  
 1.4  “เจา้หนา้ท่ีรัฐไม่ควรเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมเพราะเป็นการใชเ้สรีภาพตามรัฐธรรมนูญ” 
และ“การแจง้การชุมนุมเป็นภาระและขดัขวางการใชเ้สรีภาพในการ ชุมนุม” ทั้งท่ีรัฐมีหนา้ท่ีรักษาความ
สงบเรียบร้อยของบา้นเมือง และการชุมนุมเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบา้นเมืองข้ึนได้
เสมอ แมว้่าจะเร่ิมตน้จากการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธก็ตาม หลกัสากลจึงยอมรับว่า จ  าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐเขา้มามีส่วนบริหารจดัการความเส่ียงเช่นวา่น้ีดว้ย รวมทั้ง เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนอ่ืนท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุม 
 1.5  “การชุมนุมเป็นการใชเ้สรีภาพตามรัฐธรรมนูญ คนอ่ืนก็ตอ้งเขา้ใจและยอมรับว่า
ตน ต้องได้รับผลกระทบบ้าง” ทั้งท่ีหลักสากลยอมรับว่า ผูใ้ช้เสรีภาพในการชุมนุมมีหน้าท่ี 
โดยปริยาย (Implied Duty) ท่ีจะตอ้งชุมนุมโดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิและเสรีภาพ
ผูอ่ื้นนอ้ยท่ีสุด และตอ้งไม่กระท าการใดท่ีเส่ียงท่ีจะก่อใหเ้กิดความ ไม่สงบเรียบร้อยข้ึนในบา้นเมือง 
และมีการก าหนดหน้าท่ีบางประการให้แก่ผูชุ้มนุม และผูจ้ดัการชุมนุม เพื่อเป็นกรอบในการใช้
เสรีภาพไม่ให้ล่วงล ้ าก ้ าเกินสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้นมากเกินสมควร และไม่สร้างความไม่สงบ
เรียบร้อยข้ึนในบา้นเมือง35 

                                                 
35 ปกรณ์  นิลประพนัธ์, อา้งแลว้, หนา้ 83-84. 
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 (2)  ส าหรับกระบวนการควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้น เม่ือประเทศไทยจดัอยู ่
ในกลุ่มประเทศท่ีลงนามและให้สัตยาบนักติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองแลว้ สมควรพิจารณาก าหนด โดยอาจใชห้ลกัสากลเป็นแนวทาง สรุปไดด้งัน้ี 
 2.1  การจดัการชุมนุม สามารถกระท าไดท้ั้งในท่ีส่วนบุคคลและสาธารณะ 
 2.2  การจดัการชุมนุมในท่ีส่วนบุคคลนั้น สามารถกระท าได ้โดยไม่ตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ี 
ผูมี้อ านาจทราบก่อน แต่การชุมนุมนั้น ตอ้งไม่เป็นการกระท าอนัเป็นความผิดตามกฎหมาย และ 
ตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่บุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เสียง และผูจ้ดัการ
ชุมนุมตอ้งดูแลรักษาความปลอดภยัของสถานท่ีชุมนุมและผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมดว้ย 
 2.3  การคดัคา้นหรือปฏิเสธการชุมนุมสาธารณะนั้น เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจตอ้งมีเหตุผล 
อันเช่ือได้ว่า  การชุมนุมหรือเดินขบวนนั้ น อาจกระทบต่อการรักษาความมั่นคงของชาติ 
ความปลอดภยัสาธารณะ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การคุม้ครองสาธารณสุขหรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน (แต่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั จ ากดัเฉพาะเพื่อคุม้ครองความสะดวกของประชาชน ท่ีจะใช้ท่ี
สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือ 
ในระหวา่งเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึกเท่านั้น)  
 2.4   เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจ สามารถก าหนดเง่ือนไขในการชุมนุมหรือเดินขบวนในท่ีสาธารณะ
ได ้เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.5 เจ้าหน้าท่ีต ารวจ มีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมดูแลการชุมนุมหรือเดินขบวน 
ในท่ีสาธารณะ ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และมีอ านาจสั่งให้ผูรั้บผิดชอบการชุมนุมหรือ
เดินขบวนในท่ีสาธารณะ ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ในระหว่างการชุมนุมหรือเดินขบวนได ้ 
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและการอ านวยการจราจรให้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมหรือ
เดินขบวนนอ้ยท่ีสุด 
 2.6  การชุมนุมหรือการเดินขบวน ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ฝ่าฝืนเง่ือนไข 
ท่ีเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจก าหนด  
 2.7  ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม ตอ้งเขา้ร่วมการชุมนุม โดยสงบและปราศจากอาวุธ ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจก าหนด และไม่ก่อใหเ้กิดคามไม่สงบเรียบร้อยใดๆ ข้ึน 
 2.8  หากผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมหรือเดินขบวนผูใ้ด ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยข้ึน 
ในระหว่างการชุมนุมหรือเดินขบวน อาจตอ้งรับผิด หากเข้าองค์ประกอบของความผิดฐานใด 
ฐานหน่ึง ตามกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา 
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 2.9  เจ้าหน้าท่ีต ารวจ มีอ านาจประกาศก าหนดให้พื้นท่ีท่ีผูเ้ข้าร่วมการชุมนุมหรือ
เดินขบวนก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยเป็นพื้นท่ีควบคุม และมีอ านาจห้ามมิให้ผูใ้ดเข้าไป 
ในพื้นท่ีดงักล่าว และสั่งให้ผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ีควบคุม ยุติการก่อให้ความไม่สงบและออกมาจากพื้นท่ี
ควบคุม ในการน้ี เจา้หน้าท่ีต ารวจมีอ านาจตรวจคน้ ควบคุมตวับุคคล หรือยึดหรืออายดัทรัพยสิ์น 
ท่ีมีเหตุอนัเช่ือได้ว่าเก่ียวข้องกับการกระท าความผิด และมีอ านาจใช้ก าลังได้เท่าท่ีจ  าเป็นและ
สมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ีควบคุม ซ่ึงตอ้งพิจารณาจาก
ขอ้เทจ็จริงเป็นกรณีๆ ไป 
 2.10  โดยท่ีการชุมนุมในท่ีสาธารณะ เป็นสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
สมควรมีการน าหลักการต่างๆ ท่ีจะน ามาบัญญัติเป็นกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ 
ออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการท าประชาพิจารณ์ในเวทีสาธารณะก่อนท่ีจะลงมือยก
ร่างกฎหมายต่อไป ทั้งน้ี เพื่อใหก้ฎหมายน้ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของสังคม36 
 
 บทสรุป 
 การชุมนุมสาธารณะโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและ
เป็นหลกัสากลท่ีไดรั้บการรับรองโดยกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
แต่มีข้อสังเกตว่า กติการะหว่างประเทศดังกล่าวรับรองเสรีภาพดังกล่าวแบบมีข้อจ ากัด กล่าวคือ  
รัฐสามารถตรากฎหมาย จ ากัดเสรีภาพดังกล่าวได้เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของชาติ 
(National Security) หรือความปลอดภยัสาธารณะ (Public Safety) การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชน (Public Order) การคุม้ครองสาธารณสุขหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน (Protection 

of Public Health or Morals) หรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน (Protection of the 

Rights and Freedoms of Others) 
 เห็นว่า การท่ีกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรับรอง 
เสรีภาพดังกล่าวแบบมีขอ้จ ากัดสืบ เน่ืองจากเหตุผลท่ีว่า การชุมนุมโดยเฉพาะการชุมนุมในท่ี
สาธารณะ นอกจากจะเป็นการรอนสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้นท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะแล้ว  ยงัมีความ
เส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยข้ึนในสังคมได้ตลอดระยะเวลาการชุมนุม ดังนั้ น  
อย่างน้อยท่ีสุด ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมในท่ีสาธารณะ อนัไดแ้ก่ผูจ้ดัการชุมนุมและผูร่้วมชุมนุม 
รวมทั้งหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้อง 
“ร่วมกนั” บริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าว และด าเนินการเพื่อมิให้การชุมนุมสาธารณะนั้น มีผล
                                                 

36 ปกรณ์  นิลประพนัธ์, กฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมในท่ีสาธารณะของต่างประเทศ, http : www.lawreform.go.th,

หนา้ 51-52. 



28 

 

เป็นการรอนสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้นท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะนั้น เกินสมควรแก่เหตุ รวมทั้งควร
ร่วมกนัก าหนดแนวทางการใช้เสรีภาพในการชุมนุมในท่ีสาธารณะให้ชดัเจน และก าหนดหน้าท่ี
ของผูจ้ดัการชุมนุม ผูร่้วมชุมนุม และหน่วยงานของรัฐท่ีมีรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
ในการร่วมกันบริหารจดัการความเส่ียง ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการชุมนุมในท่ีสาธารณะ โดยหน้าท่ี
ดงักล่าว ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการชุมนุมในท่ีสาธารณะนั้นดว้ย 
 อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีการชุมนุมสาธารณะนั้น เป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธและปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัดแลว้ เจา้หนา้ท่ีรัฐคงท าไดเ้พียงการดูแลความเรียบร้อย
ให้แก่ ผูชุ้มนุมและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอ่ืนท่ีจะใชท่ี้สาธารณะ โดยสะดวกเท่านั้น 
จะใช้ก าลังเข้ายุติการชุมนุมดังกล่าวโดยทนัทีมิได้ แต่ถ้าการชุมนุมไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยข้ึนในบา้นเมือง ผูก้ระท าตอ้งรับผิดเป็นการส่วนตวั และหากมี
กฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะตราข้ึนใช้บงัคบั ก็ควรให้อ านาจแก่เจา้หน้าท่ีรัฐมีอ านาจใช้
ดุลพินิจ เพื่อพิจารณาการใชก้ าลงัเขา้ยติุการชุมนุมดงักล่าวไดท้นัทีตามควรแก่กรณีภายใตห้ลกัความ
จ าเป็น (Necessity) และหลกัสัดส่วน (Proportionality) อนัเป็นหลกันิติธรรมและนิติรัฐท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในทางสากล นัน่เอง 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 (1) โดยท่ีมาตรา 63 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 บญัญติัให้ตรากฎหมายจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธได ้เฉพาะใน
กรณีการชุมนุมสาธารณะ เพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะหรือ 
เพื่อรักษาความสงบ เรียบร้อยในระหวา่งเวลาท่ีประเทศอยูใ่นภาวะสงครามหรือในระหวา่งเวลาท่ีมี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก และปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายคุม้ครอง
ความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ี้สาธารณะในระหวา่งท่ีมีการชุมนุมสาธารณะโดยตรง ขณะท่ีมี
กฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมในระหวา่งเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการ
ศึกแลว้ สมควรท่ีจะมีการตรากฎหมายดงักล่าวข้ึนเพื่อใชบ้งัคบัโดยตรง และโดยท่ีประเทศไทยเป็น
ภาคีโดยสมบูรณ์ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ดังนั้ น  
การพิจารณาและบงัคบใชก้ฎหมายเท่าท่ีมีอยู่ รวมทั้งการใชดุ้ลยพินิจของเจา้หน้าท่ีของรัฐ ส าหรับ
การชุมนุมสาธารณะ จึงควรสอดคลอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกบัหลกัประเพณีสากล หลกันิติธรรม
และหลกันิติรัฐ และกฎหมายของกลุ่มประเทศท่ีลงนามและให้สัตยาบนักติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยเน้นวตัถุประสงค์หลัก            
2 ประการ คือ การบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการชุมนุมสาธารณะกับการอ านวยความ
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สะดวกแก่ประชาชนอ่ืน ท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะหรือเพื่อให้ได้รับผลกระทบต่อการชุมนุมสาธารณะ
นอ้ยท่ีสุด  
 (2) โดยท่ีสังคมไทยยงัไม่ตระหนกัถึงความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการชุมนุมสาธารณะ และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนอ่ืนท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะหรือ
เพื่อให้ได้รับผลกระทบต่อการชุมนุมสาธารณะน้อยท่ีสุด ทั้งก่อน ระหว่าง และหลงัการชุมนุม
สาธารณะ สมควรท่ีรัฐจะส่งเสริมและให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชนเก่ียวกบัการใช้สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ตลอดจนผลกระทบและความเส่ียงจากการใชสิ้ทธิเสรีภาพต่างๆ ก่อนท่ีจะ
ผลกัดนัร่างกฎหมายเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะต่อไป มิฉะนั้น ร่างกฎหมายอาจไม่เป็นท่ียอมรับ
จากฝ่ายต่างๆ37 
        (3) โดยท่ีปัจจุบนั ยงัไม่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการชุมนุมสาธารณะโดยตรง 
จึงสมควรบญัญติักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการชุมนุมสาธารณะ โดยให้มีบทบญัญติัท่ีครอบคลุม
เก่ียวกบัวิธีการหรือขั้นตอนการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะของประชาชนข้ึน 
เพื่อสร้างความชดัเจนให้กบัประชาชนท่ีตอ้งการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อประโยชน์ของเจา้หนา้ท่ี
รัฐ ในการควบคุมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผูชุ้มนุม นอกจากน้ี เน้ือหาของกฎหมายท่ีจะ
บญัญติัข้ึนนั้น ควรท่ีจะมีความชดัเจน มีความเหมาะสมและไม่เป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน มากเกินกว่าเหตุ โดยอาจยึดเอากฎหมายควบคุมการชุมนุมสาธารณะของประเทศ
ประชาธิปไตยอ่ืนๆ เป็นตวัอย่างและเป็นแนวทาง ตามท่ีได้น าเสนอไว้แล้วน ามาปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมและวฒันธรรมของประเทศไทย ต่อไป 
        (4) โดยท่ีปัจจุบนั ก็ยงัไม่มีกฎหมายรองรับการใช้อ านาจของเจา้หน้าท่ีของรัฐ ในการยุติ
การชุมนุมหรือสลายการชุมนุมสาธารณะโดยตรง จึงควรบญัญติักฎหมายท่ีให้อ านาจในการยุติการ
ชุมนุมหรือสลายการชุมนุมสาธารณะโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐข้ึน โดยให้มีบทบัญญัติท่ีครอบคลุม 
โดยก าหนดถึง ขั้นตอนหรือมาตรการในการสลายการชุมนุมสาธารณะท่ีมีความชดัเจนและมีความ
เป็นสากล รวมถึงควรก าหนดความรับผดิของเจา้หนา้ท่ีรัฐ อนัเกิดจากการสลายการชุมนุมสาธารณะ
ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรการท่ีก าหนดเอาไว ้ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นหลกัประกนัแห่งสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตย และเพื่อป้องกนัมิให้เจา้หน้าท่ีรัฐ ใช้อ านาจ 
ในการสลายการชุมนุมตามอ าเภอใจและโดยไม่มีขอบเขต อันขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนั38 

                                                 
37 ปกรณ์  นิลประพนัธ์, การตรากฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะ, หนา้ 86. 
38 ไกรพล  อรัญรัตน์, อา้งแลว้, หนา้ 5.     
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 (5) อย่างไรก็ดีการพิจารณาออกกฎหมายตามขอ้ (3) และ(4) ขา้งตน้นั้น รัฐบาลและ
รัฐสภาไทยนั้น ควรจะตอ้งพิจารณาความส าคญั เหตุผลและความจ าเป็นอยา่งแทจ้ริงของกฎหมายท่ี
จะตราข้ึนใชบ้งัคบั ทั้งน้ี โดยค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ส าหรับการชุมนุม
สาธารณะ ภายใตก้ารปกครองระบบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญและกติการะหวา่งประเทศว่าดว้ย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ประกอบกบัหลกันิติธรรมและนิติรัฐ ส าหรับการมี
เหตุผลอนัชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ในการออกกฎหมายหรือขอ้จ ากดัสิทธิและเสรีภาพ 
ในการชุมนุมสาธารณะ (Legitimate Grounds for Public Restriction) ของประชาชน ดงัน้ี  
 5.1 เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม (Public Order) 
 5.2 เพื่อความปลอดภยัของสังคม (Public Safety) 
 5.3 เพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (Civil Liberty) 
 5.4 เพื่อปกป้องศีลธรรมอนัดีของประชาชน (Moral Protection) และ 
 5.5 เพือ่ความมัน่คงปลอดภยัของประชาชน (Public Security) 
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