
 

 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎ ีเกี่ยวกับขอบเขตการใช้มาตรการของรัฐต่อการชุมนุมทาง
การเมืองที่ละเมิดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 

  การชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมานั้น  มิใช่เป็นการชุมนุมที่กระท าภายใต้ความมุ่งหมาย
หรือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เพราะเหตุที่ว่าการรวมกลุ่มของผู้
ชุมนุมนั้นถูกปลุกระดมด้วยวิธีการต่าง  ๆ ท าให้ผู้ชุมนุมมีความรู้สึกที่รุนแรง  ก่อความวุ่นวาย
เดือดร้อน อันเป็นสาเหตุของการกระท าที่ละเมิดต่อกฎหมาย  จนเกิดปัญหาขึ้นระหว่างผู้ชุมนุม และ
บุคคลผู้ที่ไม่ได้เข้าร่ วมการชุมนุมซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการปิดถนน  การปิดสถานที่ราชการ
และเมื่อมีการกระท าตาม มาตรา 215 และมาตรา  216 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เกิดขึ้นแล้ว คือมี
การมั่วสุมกันต้ังแต่สิบคนขึ้นไป  ใช้ก าลังประทุษร้าย  ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือกระท า
การอย่างหนึ่งอย่ างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง  ถ้าผู้กระท าความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ 
อันจะเป็นเหตุให้เกิดภยันตรายขึ้นได้ในบ้านเมืองแล้วนั้น ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐ สั่งให้ผู้ที่มั่วสุมที่
กระท าความผิดตามมาตรา  215 ให้เลิกไป  ถ้าผู้ใดไม่เลิกถือว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติขอ ง
กฎหมาย  รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็สามารถมีสิทธิที่จะด าเนินการ  “ส าหรับการใช้ก าลังเข้ายุติ
การชุมนุม” หรือ Enforce ment คือ การใช้ก าลังบังคับให้ ปฏิบัติตามค าสั่งหรือมาตรการต่าง  ๆ ของ
รัฐ ส าหรับผู้ที่สร้างความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมืองหรือที่ละเมิดสิทธิเส รีภาพของบุคคลอ่ืน 
แต่ถึงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของรัฐจะก าหนดการตามอ าเภอใจมิได้  เน่ืองจากต้องเป็นกรณีที่มี
กฎหมายให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินการแล้ว การด าเนินการนั้นต้องมีเหตุผลรองรับ
ชัดเจนและต้องไม่เกินกว่าเหตุและการกระท าของเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อส ลายการชุมนุมจะต้อง
กระท าเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความเหมาะสมมีล าดับขั้นตอนตามหลักสากลที่ใช้ในการสลายการ
ชุมนุมของประชาชน จึงมีเหตุผลที่อาจสรุปได้ว่ารัฐธรรมนูญได้อนุญาตให้รัฐสามารถเข้าแทรกแซง
การชุมนุมได้  ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้  รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ ต้องมองถึง  คุณธรรมทาง
กฎหมายที่เป็นการพิจารณาว่ากฎหมายในฐานความผิดน้ัน  ๆ มุ่งคุ้มครองสิ่งใด หรือเพื่อใคร  
อย่างเช่น ความผิดฐานลักทรัพย์ คุณธรรมทางกฎหมายมุ่งคุ้มครองเร่ืองกรรมสิทธิ์และการ 
ครอบครอง เป็นต้น และเมื่อมีความผิดที่เกิดขึ้นจากการชุมนุม  
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 คุณธรรมทางกฎหมายก็มุ่งคุ้มครองในเร่ืองของสิทธิและอ านาจและบทบาทที่จะมีต่อการ
ชุมนุม และทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหามากที่สุด คือกฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถควบคุมการ
รวมกลุ่มของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการใช้อ านาจในการควบคุมและปราบปรามฝูงชน
อย่างไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตอนและไม่มีมาตรการทางกฎหมายการที่ชัดเจนเกิดขึ้น   

แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ ภารกิจของรัฐ อ านาจรัฐและองค์ประกอบของรัฐ 

 1. รัฐ 
 ความหมายของรัฐ Roger Benjamin และ Raymond Duvall เสนอว่า ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้อยู่ 4 แนวทางด้วยกัน คือ 
  1) รัฐในฐานะที่เป็นรัฐบาล (The state as government) ซึ่งหมายความถึง  กลุ่มบุคคลที่
ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจในการตัดสินใจในสังคมการเมือง 
  2) รัฐในฐานะที่เป็นระบบราชการ (The State as Public Bureaucracy) หรือเคร่ืองมือ
ทางการบริหารที่เป็นปึกแผ่น และเป็นระเบียบทางกฎหมายที่มีความเป็นสถาบัน 
  3) รัฐในฐานะที่เป็นชนชั้นปกครอง (The State as Ruling Class) 
  4) รัฐในฐานะที่เป็นโครงสร้างทางอุดมการณ์ (The State as Normative Order) 
 โดยธรรมชาติแล้ว มีพลัง 3 ด้านที่ขับดันมนุษย์ให้มาอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้อ านาจที่
เหนือกว่าครอบครัวและชุมชนพลังทั้ งสามด้าน  ได้แก่ ความกลัว ความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดอยู่
อย่างมีความสุข และความต้องการที่จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี 
  1.1 ความกลัว มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ไม่สามารถเอาตัวรอดโดยล าพังเหมือนสัตว์อ่ืน  ๆ 
แต่มนุษย์มีธรรมชาติพึ่งพากัน อาศัยความรักผูกพันเป็นกลุ่ม หมู่ เห ล่า เผ่าพันธุ์ จึงสร้างระบบการ
เป็นอยู่ร่วมกันโดยมีการปกครองเพื่อปกป้องชีวิตและวิถีชีวิตให้สามารถด ารงอยู่ได้โดยปราศจากภัย
คุกคาม 
  1.2 ความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดอยู่อย่างมีความสุข  เมื่อมนุษย์อยู่รอดได้และมีความ
มั่นคงขั้นต่ าในชีวิต การประกอบอาชีพ  ถิ่นที่อยู่ และทรัพย์สินแล้ว มนุษย์ย่อมแสวงหาชีวิตที่มี
ความสุข ซึ่งน าไปสู่การสะสมเพื่อวันข้างหน้า ปีหน้า ทศวรรษหน้า และเพื่อลูกหลาน  การมีชีวิตอยู่
อย่างเป็นสุขนี้ด้านหน่ึง หมายถึง การอยู่ภายใต้อ านาจการปกครองที่เป็นธรรม ไม่กดขี่ ไม่เอาเปรียบ
หากเป็น 
  อ านาจการปกครองที่ให้ ความร่มเย็น  ชีวิตภายใต้อ านาจรัฐจึงจะเป็นสุข เงื่อนไขที่
ส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็นหลักประกันของการมีชีวิตที่เป็นสุขในระยะยาว  ก็คือการรับรองสิทธิใน
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ทรัพย์สินส่วนบุคคลในประวัติศาสตร์สังคม ความร่มเย็น เป็นสุข  มิได้มีอยู่เสมอไป บางสมัยก็มีแต่
ทุกข์เข็ญ เพราะสภาพชี วิตความยากจนข้นแค้น  หรือไม่ก็เกิดจากสภาพการณ์ข้าวยากหมากแพง 
นอกจากนี้สังคมที่ร่มเย็น เป็นสุขจะต้องเป็นสังคมที่ความร่มเย็น เป็นสุขนั้นแผ่ขยายวงกว้างออกไป
มิใช่จ ากัดวง แคบ  ยิ่งความร่มเย็น เป็นสุข (อย่างน้อยในปัจจัยสี่มีความมั่นคง ) มีมากเท่าใด  
ความชอบธรรมและความเป็นธรรมก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น 
  1.3 ความต้องการที่จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี  
  มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีศักดิ์ศรีมนุษย์ จึงมีไม่เฉพาะภาษา แต่ยังมีเพลง  มีการละเล่น มีการ
กีฬา และมีการสังสรรค์กัน นับตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ ความต้องการที่จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีสะท้ อน
จากความปรารถนาในการมีส่วนร่วม  ดังจะเห็นได้จากการเต้นระบ า ท าเพลง การละเล่นของเด็ก 
การกีฬา ซึ่งคนที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวต่างใช้กิจกรรมเหล่านั้นเป็นเวที  และกระบวนการของ
การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมหลายรูปแบบ และหลายระดับ  ในบางกรณีก็มีอาณาบริเวณที่ซ้อนกัน
อยู่ เราจะกล่าวถึงการมีส่วนร่วมเพียงด้านใดด้านหนึ่ง หรือในระดับใดระดับหนึ่งไม่ได้  เราจะ
กล่าวถึงการมีส่วนร่วมเพียงด้านใดด้านหนึ่งหน่ึงหรือในระดับใดระดับหนึ่งไม่ได้  แต่จะต้อง
พิจารณาพหุมิติ และหลายระดับของการมีส่วนร่วมทางสังคม วัฒนธรรม ทางเศรษฐกิจ และทาง
การเมือง 
  พลังขับดันสามประการน้ี  เป็นพื้นฐานส าคัญของการด ารงอยู่แห่งรัฐ และเป็นเหตุผล
สามด้านของการใช้อ านาจรัฐ และก็เป็นความคาดหวังของคนในสังคมที่ต้องการการตอบสนองจาก
รัฐในสามมิติด้วยเช่นกัน พลังสามด้านที่เกาะเกี่ยว  และขับดันซึ่งกันและกันนี้ ได้ก่อให้เกิดไตรภาค
ของเหตุผลแห่งรัฐ  เพราะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมต่างเกิดมาจากเหตุผลทั้งสามนี้  และแต่
ละเหตุผลต่างเป็นอุปกรณ์แก่กัน 
  1.1 ภารกิจของรัฐ (Functions of the State) 
   ประเภทของภารกิจของรัฐสมัยใหม่ 
   - ภารกิจพื้นฐานของรัฐ (Primary Functions of The State) 
   - ภารกิจพื้นฐานของรัฐ หมายถึง ภารกิจขั้นต่ าที่สุดที่รัฐไม่อาจตัดทอนลงได้อีก 
   - การรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากการประทุษร้ายของศัตรูภายนอกรัฐ 
   - การประกาศสงครามและการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ 
   - การดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยภายในรัฐ 
   - การอ านวยความยุติธรรม 
   - การเก็บภาษีอากร 
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   - ภารกิจล าดับรองของรัฐ (Secondary functions of the state) 
  ภารกิจล าดับรองของรัฐ  หมายถึง ภารกิจใด  ๆ ที่รัฐจัดท าเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของ
ประชาชน  เพื่อกระจายความมั่งคั่งไปยังราษฎรเพื่อก าจัดทุกข์บ ารุง สุขแก่ราษฎร  ส่งเสริมความ
ยุติธรรมทางสังคมและทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน 
  - งานบริการสาธารณะ (Public Services) มี 3 ประเภท 
   1. บริการสาธารณะทางปกครอง (Administrative public services) 
   2. บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและการค้า  (Industrial and commercial 
public services) 
   3. บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม  (Social and cultural public services) 
(จันทจิรา เอ่ียมมยุรา, ออนไลน,์ 2553) 

 2. องค์ประกอบของรัฐ 
 อนุสัญญามอนเตวิเดโอ ว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของรัฐ (The Montevideo convention on 
the rights and duties of states) ค.ศ. 1933 มาตรา 1 (Article 1) ได้อธิบายองค์ประกอบของรัฐเพื่อ
วัตถุประสงค์ในทางก าหมายระหว่างประเทศว่า รัฐประกอบด้วย 
  1) ประชากร (Population) รัฐทุกรัฐจะต้องมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างถาวร 
  2) ดินแดน (Territory) รัฐทุกรัฐจะต้องมีอาณาเขตพื้นดิน พื้นน้ าและพื้นอ ากาศอัน
แน่นอนมั่นคง 
  3) รัฐบาล (Government) หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจในการปกครองประเทศ 
  4) อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศท าให้
รัฐสามารถด าเนินการปกครองภายใน และภายนอกได้ 
 ถ้ามีแต่ดินแดน ประชากร และรัฐบาล ก็ไม่ถือว่าเป็นรั ฐ เพราะอาจจะเป็นเมืองขึ้นของรัฐ
อ่ืน ดังที่เรียกว่า อาณานิคม (Colony) ได้ 
 ดังนั้นรัฐ จึงต้องประกอบไปด้วย ประชากรที่มีการรวมตัวกันมาต่อเน่ืองยาวนาน
พอสมควร ดินแดน ทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอน รัฐบาล  ซึ่งสถาบันที่มีความต่อเน่ืองและมั่นคงในการ
ปกครองดูแลประชาชน และอ าน าจอธิปไตย  ที่จะก าหนดวิธีการปกครองต่าง  ๆ ของรัฐตนเองได้ 
นั่นเอง (วิชาญ ฤทธิธรรม, ออนไลน,์ 2553) 

 3. อ านาจรัฐหรืออ านาจอธิปไตย (Sovereignty) 
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 อ านาจอธิปไตย  คือ อ านาจซึ่งแสดงความเป็นใหญ่  ความเป็นอิสระ ความไม่ขึ้นแก่ใคร 
หรือ ต้องเชื่อฟังค าสั่ง  ค าบัญชาของผู้ใดที่ เหนือตนโดยปราศจากความยินยอมของตน อ านาจ
อธิปไตย คือ คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของรัฐ และเป็นอ านาจสูงสุดที่รัฐมีอยู่เหนือประชากรของตน  ไม่
มีขีดจ ากัดใด  ๆ ตามกฎหมายที่จะใช้อ านาจนั้น ดังเราจะเห็นได้ว่ารัฐเปิดให้บุคคลมีเสรีภาพในการ
กระท าการใด  ๆ ตามต้องการได้  แต่รัฐพร้อมเ สมอที่จะแสดงอ านาจ หรือเข้าไปแทรกแซง การ
กระท าของประชาชน อ านาจสูงสุดที่อาจเรียกว่า  
 อ านาจอธิปัตย์จึงมีความชอบธรรมที่จะใช้ก าลังเหนือบุคคลอ่ืนในสังคมการเมืองหน่ึง  ๆ 
ในทางกฎหมายมหาชน อ านาจอธิปไตยถือว่าเป็นอ านาจสูงสุด (Supremacy) ในการปกครอง
ประเทศ หรืออ านาจที่แสดงความเป็นเจ้าของประเทศนั่นเอง  และถือว่าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง
ของรัฐ เป็นองค์ประกอบส าคัญในอันที่จะแสดงว่า  ดินแดนน้ัน  ๆ เป็นรัฐ หรือ เป็นประเทศเอกราช
ได้ หรือไม่แนวคิดเร่ืองอ านาจอธิปไตยที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐนี้  มีที่มาจากนักคิดคนส าคัญ 
คือ Jean Bodin (1529-1596) กับ โธมัส  ฮอปส์ โดยสร้างจากแนวคิดเร่ืองนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุน
ความสมบูรณ์และความสูงสุดของอ านาจรัฐ  หรือว่าเป็นการพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับ
อ านาจของผู้ปกครองนั่นเอง 
 อ านาจอธิปไตย คือ  อ านาจที่แสดงความเป็นใหญ่  ความเป็นอิสระ  ความไม่ขึ้นแก่ใคร
หรือต้ องเชื่อฟังค าสั่ง  ค าบัญชาของผู้ใดที่เหนือตนโดยปราศจากความยินยอมของตนอ านาจ
อธิปไตยคือคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของรัฐและเป็นอ านาจสูงสุดที่รัฐจะมีอยู่เหนือประชากรของตน  
ไม่มีขีดจ ากัดใด ๆ ตามกฎหมายที่ใช้อ านาจนั้น  ดังเราจะเห็นได้ว่า  รัฐเปิดให้บุคคลมีเสรีภาพในการ
ท าการใดๆตามความต้องการได้  แต่รัฐก็พร้อมที่จะแสดงอ านาจหรือเข้าไปแทรกแซงการกระท า
ของประชาชนอ านาจสูงสุดดังกล่าวนี้  อาจเรียกว่าอ านาจอธิปัตย์  จึงมีความชอบธรรมที่จะใช้ก าลัง
เหนือบุคคลอ่ืนในสังคมการเมืองหน่ึง  ๆ ในทางกฎหมายมหาชน  อ านาจอธิปไตยถือว่าเป็นอ านาจ
สูงสุด (Supremacy) ในการปกครองประเทศ  หรืออ านาจที่แสดงความเป็นเจ้าของประเทศนั่นเอง  
และถือเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของรัฐในอันที่จะแสดงว่า  ดินแดนน้ัน  เป็นรัฐหรือเป็น
ประเทศเอกราชได้หรือไม่ค าว่า  “อ านาจ” หมายถึง ความสามารถที่จะปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังที่กล่าวมาในข้า งต้นว่า  อ านาจเป็นสิ่งส าคัญในทางการเมือง  ดังที่กล่าวกันในทางรัฐศาสตร์ว่า  
“การเมืองเป็นการต่อสู้เพื่ออ านาจ” (วรวิทย์ กนิษฐะเสน, 2521, หน้า 1-4) 
  ส่วนอ านาจอธิปไตยคือ อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออ านาจที่แสดงความ
เป็นเจ้าของประเทศนั่นเอง  เมื่อสูงสุดหรือเป็น เจ้าของเสียแล้ว  ก็ไม่ต้องอยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใด  
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อ านาจนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของรัฐหรือเป็นเคร่ืองวัดว่าดินแดนนั้นเป็นรัฐหรือ
ประเทศเอกราช (วิษณุ เครืองาม, 2530, หน้า 212) 
  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  ความเป็นอ านาจสูงสุดไม่มีอ านาจอ่ืนใดในรัฐน้ันมาทัด เทียม
หรือสูงกว่า (สมภพ โหตระกิตย์, 2512, หน้า 15) อ านาจอธิปไตย นี้เพิ่งจะเรียกกันในสมัยศตวรรษที่  
16 นี่เองแต่เดิมเคยเรียกกันว่า  “อ านาจสูงสุด ” มาก่อน (วิษณุ เครืองาม , 2530, หน้า 212-213) 
นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ในปัจจุบันเรียก  “อ านาจสูงสุด ” ในความหมายของ  “อ านาจเด็ดขาด ” 
ดังนั้น ถ้าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดหรือสถาบันใดมีอ านาจสูงสุดแล้วก็ไม่มีอ านาจใดที่จะไปจ ากัด
อ านาจดังกล่าวได้อีกต่อไปยกเว้นเป็นความประสงค์ของผู้มีอ านาจสูงสุดเอง  กฎหมายทั่วไปได้วาง
หลักไว้ว่า สิทธิในทางกฎหมายจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อผู้มีอ านาจสูงสุดเป็นผู้ให้สิทธิดังกล่าวดังนั้นเมื่อผู้
มีอ านาจสูงสุดได้ยกเลิกสิทธิดังกล่าว  ก็ไม่อาจเรียกร้องสิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป  สิ่งใดที่ผู้มีอ านาจ
สูงสุดได้กระท าลงไปก็ให้ถือว่ามีความเที่ยงธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถคัดค้านการกระท าหรือค าสั่ง
ดังกล่าวพฤติกรรมของผู้มีอ านาจสูงสุด  จะเป็นบรรทัดฐานแห่งความชอบธรรมไม่มีผู้ใดสามารถ
ปฏิเสธได้ (มนตรี รูปสุวรรณ, 2553, หน้า 131) 
  แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนจะถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของ
อ านาจอธิปไตยโดยที่ทุกคนจะใช้อ านาจอธิปไตยของตนเองในกิจการทั้งปวงโดยตรง  หรืออาจจัด
ให้มีการปกครองเป็ นแบบประชาธิปไตยโดยอ้อม  คือ ให้ประชาชนเลือกผู้แทนขึ้นท าการแทนตน
ทฤษฎีที่ว่าด้วยความมีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน  (Sovereignty belongs to the people) นั้น 
เห็นว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน  ประชาชนทุกคนใช้อ านาจอธิปไตยเองในกิจการทั้งปวง
โดยตรงหรืออาจมีการจัดการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยโดยอ้อมคือให้ประชาชนเลือกผู้แทน
ฯ ขึ้นท าการแทนตน 
  แนวคิดดังกล่าวนี้เป็นแนวความคิดในทางทฤษฎีของนักปราชญ์ชาวสวิสคือ  ฌ๊องจ๊าค 
รุสโซ (Jean Jaque Rousseau: ค.ศ.1721-1778) ซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหนังสือ  “The Social Contract” หรือ
สัญญาประชาคมเมื่อ 200 ปีก่อน เพื่อต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในฝรั่งเศส  โดยรุสโซได้
เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตยว่า สังคมตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นก็คือมนุษย์เกิดมามี
อิสระและเท่าเทียมกัน สภาพธรรมชาติของมนุษย์จะมีสภาพคล้ายสัตว์ และมีความต้องการน้อยมาก
ในยุคนั้น เร่ืองของกรรมสิทธิ์ก็ยังไม่มี  จนภายหลัง  เมื่อการมีกรรมสิทธิ์ของมนุษย์แต่ละคนเกิดขึ้น
รุสโซจึงเชื่อว่ากรรมสิทธิ์ก่อให้เกิดความชั่วร้าย เพราะเหตุกรรมสิทธิ์ได้ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค
ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ความจ าเป็นที่จะต้องมีการคุ้มครองป้องกันกรรมสิทธิ์ของตน ท าให้มนุษย์ใน
ยุคโบราณ  ด าเนินการจัดรูปแบบการปกครองของตนขึ้น  ซึ่งรูปแบบการปกครองในยุคนี้  ก็เกิดขึ้น
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โดยขาดหลักของความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ท าให้มนุษย์จ าต้องจัดหารูปแบบการปกครองใหม่
เพราะเหตุว่าไม่สามารถจะกลับไปหารูปแบบตามธรรมชาติดังเดิมได้ จึงจ าเป็นต้องตั้งสังคมขึ้นใหม่
การที่มนุษย์ทุกคนยินยอมมารวมเป็นสังคม ก่อให้เกิดสัญญาประชาคมขึ้น ดังที่รุสโซได้กล่าวเอาไว้
ว่า “...เราแต่ละคนต่างมอบตัวของเราเอง  และพลังอ านาจของตัวเรา  ให้มาอยู่ภายใต้เจตจ านงทั่วไป
ร่วมกัน และเราก็ได้มาซึ่งองค์คณะ  ที่สมาชิกแต่ละคน  เป็นส่วนที่แยกไม่ได้ ของทั้งหมด...” อ านาจ
อธิปไตยของสังคมไม่อาจแยกได้เป็นอ านาจที่เป็นของคนทั้งหมดไม่ใช่ของคนบางส่วน  เจตจ านง
ทั่วไปคือ เจตจ านงของประชาชนทั้งองค์คณะสัญญาประชาคม ซึ่งก่อตั้งสังคมบนพื้นฐานของความ
ยินยอมของบุคคลให้อ านาจอธิปไตยขององค์คณะสังคมเข้ามาแทนที่  เสรีภาพตามธรรมช าติไม่
อาจจะมาก าหนดขอบเขตของอ านาจได้  หลักประกันที่แน่นอนที่สุดของสิทธิของบุคคลก็คือว่า  
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเอง  เสรีภาพคือการเคารพเชื่อฟังกฎหมาย  เสรีภาพจะท าให้เป็นผล
ขึ้นมาได้ก็แต่โดยองค์อธิปัตย์  แทนที่จะถูกคุกคามโดยองค์อธิปัตย์  ซึ่งองค์อธิปัตย์ในทรรศนะขอ ง
รุสโซจึง  ได้แก่  เจตนารมณ์ร่วมกันของปวงชนทั้งมวล  ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของสังคมไม่ใช่ของ
ปัจเจกชน แต่เป็นเจตนารมณ์ที่สูงสุด อันหมายถึงองค์คณะการเมืองที่ทุกคนในประชาคมมีส่วนร่วม
ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองนั่นเอง  ดังนั้นทุกคนในสังคมมีส่วนในอ านาจ
อธิปไตยเท่า ๆ กัน  
  เสรีภาพที่แท้จริงของรุสโซนั้นคือ เสรีภาพที่เกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ของประชาคมนั้น  ๆ 
ซึ่งเรียกว่าเสรีภาพในฐานะพลเมือง  (Civil liberty) สัญญาประชาคมของรุสโซ่จึงเป็นสัญญาเชิง
ศีลธรรม  (Le contrat moral) ซึ่งเป็นสัญญาที่ก่อก าเนิดมาจากทุก  ๆ คนในประชาคมนั้น แต่ละคนมี
ข้อผูกพันอยู่  2 ประการด้วยกันคือ  ประการแรกเป็นข้อผูกพันกับตนเอง  และประการที่สอง  เป็นข้อ
ผูกพันกับรัฐ  รุสโซมองว่า  การที่เกิดข้อผูกพันกับรัฐนั้นเป็นจุดก่อก าเนิดหรือการสร้างรัฐให้เกิด
ขึ้นมา  เพราะทุกคนต่างเข้าท าสัญญาประชาคมกันนั้นไม่ใช่การที่ทุก คนมอบเสรีภาพของตนเอง
ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นการมอบให้รัฐดังนั้นรัฐจึงเป็นการรวมตัวกันของทุก  ๆ คนใน
ประชาคมนั้นเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกคนก็คืออ านาจอธิปไตยเป็นของทุก  ๆ คนและก่อให้เกิด
ระบอบการปกครองที่เรียกว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยทางตรง  กล่าวคือ รุสโซให้
ความส าคัญกับฝ่ายนิติบัญญัติเป็นอย่างมากเพราะเกิดจากการเข้าท าสัญญาประชาคมของประชาชน
ทุกคน กล่าวคือประชาชนเป็นผู้บัญญัติกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับทุก  ๆ คนในประชาคมแห่งนั้น
ผลที่ตามมาก็คือรุสโซมองว่าฝ่ายบริหารนั้น  เป็นอ านาจที่รองลงมาและได้อ านาจมาจากนิ ติบัญญัติ
ส่วนฝ่ายตุลาการ  เป็นเพียงหน้าที่หนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น  รัฐบาลจึงเปรียบเสมือนเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจตนารมณ์ส่วนรวมอัน เป็นองค์อธิปัตย์ให้ท างานเท่านั้น 
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  รุสโซมีความเห็นต่างจาก  ฮอบส์และล๊อค  ฮอบส์ถือว่าประชาชนโอนอ านาจอธิปไตย
ให้แก่ผู้ปกครอง  ส่วนล๊อคนั้นจะเน้นเร่ืองการแบ่งแยกอ านาจ  ซึ่งรุสโซเห็นด้วยกับล๊อคในประเด็น
ที่ว่ารัฐบาลเป็นตัวแทนชั่วคราวของประชาชน  ๆ เป็นเจ้าของอ านาจแต่ไม่ถือว่าประชาชนโอน
อ านาจไปให้องค์กรรัฐบาล  เป็นผู้ใช้โดยแบ่งแยกอ านาจ  และมีการถ่วงดุลระหว่างอ านาจ  (เกรียง
ไกร เจริญ ธนาวัฒน์, 2550, หน้า 36) 
 
 
  ผลของทฤษฎีว่าด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน คือ  
  1. ประชาชนจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ปกครองของตนเอง  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงส่วน
แห่งอ านาจของตน อันมาสู่หลักการคือ  “การเลือกตั้งอย่างทั่วถึง ” เพราะถือว่า  การเลือกตั้งเป็นสิทธิ
ของทุกคน มิใช่เป็นหน้าที่ จึงไม่อาจมีการจ ากัดสิทธิได้ดังที่รุสโซกล่าวว่า  “สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิที่
ไม่มีอะไรที่จะมาพรากจากประชาชนได้”  
  2. การมอบอ านาจของประชาชนให้ผู้แทนนั้น  คือเป็นการมอบอ านาจในลักษณะที่
ผู้แทนต้องอยู่ภายใต้อาณัติของราษฎรผู้เลือกตั้ง (Mandat imperatif) กล่าวคือ ผู้แทนเป็นตัวแทนของ
ประชาชน  ๆ สามารถควบคุมผู้แทนได้การที่ประชาชนมอบอ านาจให้ผู้แทนเป็นการมอบใน
ลักษณะที่ผู้แทนต้องอยู่ภายใต้อาณัติของประชาชนผู้แทนแต่ละคนไม่ถือว่าเป็นผู้แทนของราษฎร
ทั้งหมดแต่อย่างใด 
  3. ประชาชนมีส่วนร่วมในทางกฎหมายและการเมืองเช่น  มีสิทธิเสนอร่างกฎหมายมี
สิทธิออกเสียงแสดงประชามติในเร่ืองส าคัญ ๆ เป็นต้น 
  แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติหรือ Nation sovereignty หมายความ
ว่า อ านาจอธิปไตยนั้นไม่ใช่ของประชาชนแต่เป็นของชาติ  เกิดจากการรวมตัวของประชาชนทุกคน
ซึ่งถ้าแยกเป็นคนแต่ละคนแล้วจะไม่มีชาติได้เลย ตรงกันข้าม ถ้ารวมกันทุกคนแล้วย่อมเป็นชาติ  อัน
เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง หลังปฏิวัติใหญ่ในฝร่ังเศสในปี  ค.ศ.1789 พวกปฏิวัติฝร่ังเศสมิได้ยอมรับทฤษฎี
อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน (มนตรี รูปสุวรรณ, 2553, หน้า 133) 
  จึงเกิดมีนักคิดคนส าคัญคือ  ซีเอเยส์  (Sieyes) ค.ศ.1748-1836 ซึ่งเป็นนักปรัชญาที่
ต่อต้านระบอบอภิสิทธิชนโดยเฉพาะขุนนางและกษัตริย์  หนังสือที่มีชื่อของเขาก็คือ  “ความเรียง
เกี่ยวกับอภิสิทธ์ ...” (Essai Sur les Privileges) ในปี ค.ศ.1789 และ “อะไรคือสามัญชน” (Qu’est-ce 
que letiers Etat) ด้วยการต่อต้านอภิสิทธิชน นี้เองท าให้เขาได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาฐานันดรซึ่ง
น าไปสู่การปฏิวัติใหญ่ในปี  ค.ศ.1789 และได้รับเลือกเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและสภาคงวงซีออง  
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(Convention) หลังปฏิวัติ และได้รับแต่งต้ังให้เป็นกงสุล 1 ใน 3 คน ในจักรวรรดิที่ 1 ของ นโปเลียน
อย่างไรก็ตาม  ซีเอเยส์ได้รับ อิทธิพลอย่างมากมาจากแนวความคิดของล๊อค  (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ , 
2538, หน้า 57) 
  การเสนอทฤษฎีนี้ต้ังอยู่บนพื้นฐานของ  “ชาติ” แทนที่จะเป็นของ  “ปวงชน” หรือเป็น
ของ“ราษฎร” ด้วยเหตุผลที่ว่าชาตินั้น โดยสภาพความเป็นจริงจะอยู่เหนือราษฎร ซึ่งราษฎรจะมีชีวิต
อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น  ส่วนชาติเป็นนิติบุคคลที่อยู่คงทนกว่าราษฎรหรือประชาชน  แต่ละยุค
สมัยเป็นความต่อเน่ืองของราษฎรในสังคมนั้น ๆ โดยสรุปก็คือว่าชาติอยู่เหนือประชาชน  เพราะชาติ
เป็นผลสังเคราะห์ทางประวัติศาสตร์  ทางความเป็นปึกแผ่นของราษฎรทุกยุคทุกสมัย  (มนตรี รูป-
สุวรรณ, 2553, หน้า 133) 
  ซีเอเยส์ เห็นว่า รัฐบาลมีขึ้นก็เพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ความเสมอ
ภาคปราศจากอภิสิทธิ์เท่านั้นที่จะเป็นรากฐานของสังคมที่ดี  สิทธิเสรีภาพพื้นฐานที่เป็นสิทธิ
มนุษยชน  ที่รัฐต้องคุ้มครองความมีเสรีภาพ  กรรมสิทธิ์และความมั่นคง  ซีเอเยส์มีควา มเชื่อ
เช่นเดียวกับมองเตส -กิเออว่า การคุ้มครองเสรีภาพที่ดีนั้นจะเกิดมีขึ้นได้  ก็ในระบอบที่อ านาจต้อง
ถูกท าให้อ่อนตัวลงและการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตย ที่มองเตสกิเออเสนอเป็นสิ่งที่ถูกต้อง  แต่
สิ่งที่ซิเอเยส์เสนอใหม่ในทฤษฎีกฎหมายมหาชนก็คือ  การแบ่งแยกระหว่าง  อ านาจสูงสุดในการ
ก่อต้ังองค์กรทางการเมือง  (Pouvoir constituant) และอ านาจขององค์กรที่ได้รับมากจากการก่อตั้ง  
(Pouvoir constitue)อ านาจแรก  เป็นอ านาจที่เป็นของชาติ  (Nation) ซึ่งอาจมอบให้ผู้แทนไปสร้าง
รัฐธรรมนูญ  เพื่อก่อต้ังองค์กรทางการเมืองขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการปกครอง ประเทศ ดังนั้นอ านาจนี้
จึงสูงสุด  ไม่มีข้อจ ากัดหรือข้อผูกมัดโดยข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ใดๆที่มีอยู่ก่อนเลย  ซึ่งต่างจาก
อ านาจที่สองที่ถือว่าเป็นอ านาจขององค์กรที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้น  เป็นอ านาจที่ถูกจ ากัดและก าหนด
ขอบเขตโดยรัฐธรรมนูญซึ่งตั้งองค์กรนั้น  ๆ ขึ้น ดังนั้นตามทัศนะของซิเอเยส์  กฎหมายจึงมีล าดับ
ศักดิ์ (Hierarchie) ดังนี้คือล าดับสูงสุดได้  แก่ กฎหมายธรรมชาติ  ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้  รองลงมาก็
คือ รัฐธรรมนูญ  ซึ่งชาติเป็นผู้ร่างและแก้ไขโดยใช้อ านาจสูงสุดในการก่อต้ังองค์กรทางการเมือง  
รองลงมาอีกก็คือกฎหมายธรรมดาที่ผู้แทนราษฎร ของชาติตราขึ้นโดยอาศัยอ านาจที่ได้รับมอบมา
จากรัฐธรรมนูญ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538, หน้า 57-58) 
  ทฤษฎีของซิเอเยส์จึงมีเน้ือหาที่ดูโต้แย้งหลักการเร่ืองอ านาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  โดยเห็นว่าเมื่ออ านาจอธิปไตยอยู่ที่ชาติแล้ว  คณะบุคคลจะใช้อ านาจนี้ได้ก็
ต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากชาติ  องค์อธิปัตย์คือชาติ  ประชาชนแต่ละคน  ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของ
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อ านาจอธิปไตยประชาชนจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง  หรือเข้ามามีส่วนร่วม  ก็แต่ในฐานะที่เป็นเพียง
สมาชิกส่วนหน่ึงของชาติเท่านั้นเอง 
  ในยุคสมัยของซิเอเยส์นั้นประเทศฝรั่งเศสแต่ดั้ง เดิมได้มีการปกครองประเทศด้วย
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่ภายหลังจากเกิดการปฏิวัติคร้ังใหญ่ขึ้นใน  ปี ค.ศ.1789 ก็ได้มีการ
ล้มเลิกระบอบการปกครองดังกล่าว  ซึ่งต่อมา ได้มีการประกาศปฏิญญา  ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิของพลเมืองเมื่อวันที่  26 สิงหาคม ค.ศ.1789 (Declaration des droits de I homme et du citoye 
du 26 a out 1789) ซึ่งเป็นเอกสารที่วางหลักของปรัชญาการเมืองการปกครองไว้หลายประการโดย
หลักการเร่ืองอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ  หรือของรัฐน้ัน  ได้มีที่มาส่วนหน่ึงจากมาตรา  3 ของ
ปฏิญญาสากลดังกล่าว  ซึ่งก าหนดว่า  “...หลักเร่ืองอ านาจอธิปไตยทั้งหมดด ารงอยู่กับชาติ  ห้ามมิให้
กลุ่มบุคคลหรือองค์กร หรือบุคคลใด ใช้อ านาจซึ่งไม่ได้รับมอบอย่างชัดแจ้งจากชาติ...” 
  หลักการดังกล่าวนี้ได้ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจะจ ากัดสิทธิของ
ประชาชนในการออกเสียงเลือกตั้ง  ภายหลังจากการล้มล้างอ านาจของก ษัตริย์แล้วเนื่องจากเกรงว่า
กลุ่มของตนซึ่งเป็นผู้ที่ร่ ารวยอาจเสียอ านาจไป เพราะอ านาจอธิปไตยจะตกไปเป็นของประชาชนซึ่ง
เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศจึงได้ก าหนดให้อ านาจอธิปไตยเป็นของชาติเพราะว่าเมื่ออ านาจ
อธิปไตยเป็นของชาติหรือของรัฐแล้วรัฐก็ย่อมมีอ านาจออกกฎหมาย  มาตัดหรื อจ ากัดสิทธิของ
ประชาชนชั้นกรรมกรหรือผู้ยากจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างไรก็ได้ 
  แต่ทว่าในปัจจุบันนี้  ประเทศฝร่ังเศสซึ่งเป็นประเทศที่มีการวิวัฒนาการในเร่ือง
การเมืองและการปกครอง  และมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็ได้ปฏิเสธหลัก
เร่ืองอ านาจอธิปไตยเป็นของชาต ิตามทฤษฎีของซิเอเยส์ดังกล่าวแล้วโดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของ
ฝร่ังเศสได้บัญญัติหลักเร่ืองอ านาจอธิปไตยให้เป็นของประชาชนไว้ใน  มาตรา  3 ว่า “อ านาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชน  ซึ่งใช้อ านาจดังกล่าวโดยผู้แทนหรือโดยการลงประชามติ ” (อมร รักษา-
สัตย์, 2540, หน้า 15) 
  แนวความคิดของซิเอเยส์นี้โดยมีความเชื่อว่าชาติมีอยู่ก่อนสิ่งอื่นใดและเป็นที่มาของ
ทุกสิ่ง เจตนารมณ์ของชาติจึงเป็นเจตนารมณ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย  เจตนารมณ์ของชาติจะแสดงออก
ได้ก็แต่โดยชาติโดยผ่านผู้แทนของชาติและผู้แทนที่ได้รับเลือกโดยประชาชนนั้นเมื่อได้รับเลือก
แล้วไม่ใช่ผู้แทนราษฎรของประชาชนที่เลือก  แต่เป็นผู้แทนราษฎรของชาติ  สภาพความเป็นผู้แทน
ของชาติจึงเป็นอิสระไม่ผูกมัดหรืออยู่ใต้อาณัติของประชาชนแต่ประการใด  ทุกการกระท าของ
ผู้แทนจึงเป็นการกระท าแทนชาติทั้งสิ้น 
  การถือทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ ท าให้เกิดผลดังนี้ คือ 
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   1. การออกเสียงเลือกตั้งเป็นหน้าที่ ซึ่งประชาชนต้องปฏิบัติตาม และไม่ใช่สิทธิที่ว่าจะ
เลือกปฏิบัติหรือไม่ก็ได้  กล่าวคือชาติเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยไม่ใช่ปวงชนหรือราษฎร  อ านาจ
เลือกตั้งเป็นสิ่งที่ชาติมอบให้ประชาชน ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่เลือกตั้งผู้แทนของชาติ  ดังนั้นการ
เลือกตั้งของประชาชน  จึงเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่  ไม่ใช่เป็นการไปใช้สิทธิ  ชาติจึงมีสิทธิที่จะมอบ
อ านาจการเลือกตั้งให้แก่ประชาชนที่เห็นว่าเหมาะสมได้การเลือกตั้งจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบทั่วถึง
(Universal suffrage) มีการจ ากัดสิทธิการเลือกตั้งได้ 
  2. ผู้แทนแต่ละคนไม่ได้เป็นผู้แทนของประชาชน เป็นเพียงแต่ว่าในแต่ละเขตเลือก  ตั้ง
ได้เลือกตนเข้ามาเท่านั้น  ผู้แทนทั้งหมดที่ได้รับเลือกจึงถือเป็นผู้แทนของชาติและไม่ตกอยู่ภายใต้
อาณัติของประชาชนที่เลือกตั้งมา (Mandat representatif) หมายถึงว่า ผู้แทนแม้จะมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนแต่ก็ใช่ว่าผู้แทนเหล่านั้นจะเป็นตัวแทนของประชาชน การกระท าต่าง ๆ เช่นการออก
กฎหมาย ก็ถือว่าเป็นของชาติ ผู้แทนจะไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของประชาชน หรือพรรคการเมืองใด 
  3. ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางกฎหมายกับการเมืองไม่มีสิทธิที่จะเสนอร่างกฎหมาย
หรือสิทธิในการออกเสียงประชามติในเร่ืองส าคัญ ๆ เป็นต้น 

แนวคิดในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นรูปแบบการปกครองมาจากความเชื่อ
ที่ว่า ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนมีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  การ
ปกครองตนเองของประชาชนด าเนินก ารโดยผ่านผู้แทนที่ประชาชนเลือกเข้าไปท าหน้าที่แทนตน
ตามระเบียบวิธีที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  เราจึงอาจสรุปหลักการที่ส าคัญของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หมายความว่า ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุด
ของรัฐ ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินปัญหาและก าหนดความเป็นไปของพวกเขาเอง แต่มิได้หมายความ
ว่าประชาชนทั้งประเทศจะต้องมานั่งถกเถียงหาทางแก้ปัญหา 
 2. หลักอ านาจอธิปไตยโดยปวงชน หมายถึง การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง  
รูปแบบของการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีอยู่หลายทางด้วยกันที่ส าคัญ  คือ การเลือกตัวแทน
ของตนขึ้นไปท าหน้าที่ในรัฐสภา  นอกจากนี้ประชาชนอาจท าได้โดยการช่วยรณรงค์หาเสียงให้
ผู้สมัครที่ตนนิยมอยู่หรือเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์เดียวกัน  เพื่อหาทางผลักดันให้
นโยบายของพรรคน ามาใช้ปฏิบัติ เป็นต้น 
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 3. หลักอ านาจอธิปไตยเพื่อประ ชาชน สังคมประชาธิปไตยนั้น  ผู้ปกครองหรือผู้มีอ านาจ
ในการบริหารประเทศและรัฐบาลจะต้องไม่กระท าไปเพียงเพื่อผลประโยชน์ของคนในกลุ่มตน
เท่านั้น  ผู้ปกครองที่มาจากประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะต้องเป็นผู้ที่กระท าเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่ด้วยให้สมกับความไว้วา งใจของประชาชนที่เลือกตนเข้ามา
รับหน้าที่ไม่เช่นน้ันเมื่อครบวาระอาจจะไม่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในสมัยต่อไปก็ได้ 
 4. หลักเหตุผล ประชาธิปไตยประกอบด้วยหลักเหตุผล  ทั้งนี้เน่ืองจากคนแต่ละคนต่างก็มี
แนวความคิดในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไป  ถ้าคนปราศจากเหตุผลแล้ว สั งคมก็อาจยุ่งเหยิง
ไม่ได้ข้อยุติที่ดีและถูกต้อง  ดังนั้นในระบอบประชาธิปไตยนั้นทุกคนจะต้องร่วมกันคิด  โดยต่างก็
เสนอความคิดเห็นแล้วอาจมีการเปิดอภิปราย มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง  ต่างคนต่างรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นธรรม  ข้อเสนอหรือความคิดเห็ นของใครที่มีเหตุผลดีกว่าก็จะ
ได้รับเลือกให้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาน้ัน ๆ ต่อไป 
 5. หลักเสียงข้างมาก  วิธีการหนึ่งที่จะรู้ได้ว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักการเพื่อปวง
ชน คือ  หลักเสียงข้างมาก นั่นคือหลังจากที่ผู้แทนราษฎรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  
วิพากษ์วิจารณ์โดยการอ ภิปรายกันพอแล้ว ก็จะมีการออกเสียงลงคะแนนกัน  ข้อเสนอที่ได้รับเสียง
ข้างมากจากที่ประชุมก็จะได้รับเลือกให้น าไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะถือได้ว่าเป็นข้อเสนอที่มีเหตุผลของ
คนส่วนใหญ่ 
 6. หลักความยินยอม  ประชาธิปไตยจะต้องมีพื้นฐานมาจากความยินยอมอีกด้วย เมื่อ
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน และปวงชนได้เลือกตั้งตัวแทนของตนเพื่อใช้อ านาจ ดังกล่าว  จึงถือ
ได้ว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้ามาใช้อ านาจเหล่านี้ได้รับความยินยอมจากปวงชน  แต่จะมีอ านาจจ ากัด
ตามรัฐธรรมนูญ และยังถูกจ ากัดช่วงเวลาที่ได้รับความยินยอม คืออาจอยู่ในวาระช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
(วาระครบ 4 ปี เป็นต้น) เมื่อครบวาระหรือมีการยุบสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม่  หากผู้แทนราษฎร
ผู้ใดได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนจะได้รับเลือกเข้ามาท าหน้าที่ต่อไป 
 7. หลักประนีประนอม ในหลายกรณี  หลังจากที่ผู้แทนราษฎรได้อภิปรายกันแล้ว และ
เล็งเห็นว่าข้อเสนอต่าง  ๆ ที่ผู้แทนแต่ละคนเสนอไปนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากหรือมีข้อ
ขัดแย้งกันไม่มากนักที่ประชุมก็อาจใช้การประนีประนอมกันโดยยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นเกณฑ์ ไม่จ าเป็นต้องมีการลงคะแนนเสียงข้างมากก็ได้ 
 8. หลักความเสมอภาค ประชาธิปไตยเชื่อว่ามนุษย์ต่างก็มีศักดิ์ ศรีเท่าเทียมกัน  แม้แต่
รัฐธรรมนูญไทย ก็ยอมรับในหลักการนี้โดยเขียนไว้ว่า  บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมาย 
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ฐานันดรศักดิ์โดยก าเนิดก็ดี โดยแต่งต้ังก็ดี  โดยประการอ่ืนก็ดี ไม่กระท าให้เกิดอภิสิทธิ์แต่อย่างใด
เลย ฉะนั้นกฎหมายในสังคมประชาธิปไตย จึงบังคับใช้กับบุคคลทุกคนโดยเสมอหน้ากันหมด 
 9.หลักเสรีภาพ สังคมประชาธิปไตย นอกจากจะให้ความส าคัญกับหลักความเสมอภาค
แล้ว ยังให้ความส าคัญกับหลักเสรีภาพด้วย กล่าวคือ  รัฐในระบอบประชาธิปไตยจะต้องส่งเสริม
เสรีภาพต่างๆของปวงชน เช่น เสรีภาพในการพูด  การเขียน การอบรมศึกษา การรวมตัวกันเป็น
สมาคม เป็นต้น แต่ทั้งนี้เสรีภาพเหล่านี้จะถูกจ ากัดโดยกฎหมายนั้นคือ  ประชาชนต้องไม่ใช่เสรีภาพ
นี้เพื่อท าลายหรือรบกวนเสรีภาพของผู้อื่น 
 10. หลักนิติธรรม  หมายถึงการยึดถือกฎหมายเป็นเกณฑ์กติกา  และหลักประกันความ
เสมอภาคให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ  และการรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวม เพื่อ
ความถูกต้อง สงบเรียบร้อยและชอบธรรม โดยรัฐบาลจะต้องบังคับใช้กฎหมายแก่คนทุกคนโดยเท่า
เทียมกัน ไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ เพราะเหตุแห่งความเป็นผู้มีอิทธิพลยศถาบรรดาศักดิ์ เงินทอง หรือ
อภิสิทธิ์อ่ืน ๆ 
  11. หลักการปกครองตนเอง  เมื่อสังคมประชาธิป ไตยให้ความส าคัญกับหลักความ
เสมอภาคและหลักเหตุผล เชื่อว่ามนุษย์สามารถปรับปรุงตัวเองให้ก้าวหน้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปกครองตนเอง ทั้งนี้เพราะพวกเข้ารู้ดีกว่าคนอื่น  ๆ ว่า
ตนเองต้องการอะไร หรือสิ่งใดที่เป็นผลประโยชน์ของพวกเขา  ซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะอยู่ใน
แง่รูปธรรม เช่น สวัสดิการทางสังคมต่าง  ๆ หรืออาจจะอยู่ในแง่ของนามธรรม เช่น เสรีภาพในการ
รวมตัวกันเป็นสมาคมก็ได้ 

หลักการประชาธิปไตย 12 ประการ ที่นักการเมืองต้องเข้าใจและยึดถือ 

 หลักการประชาธิปไตยมีมากมายแต่ที่ถือว่าส าคัญและนักการเมืองต้องยืดถึงเป็นสรณะมี
ดังต่อไปนี้ 
 1. อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (Popular sovereignty) ระบอบการปกครองแบบ  
ประชาธิปไตยคือระบบที่ประชาชนมีอ านาจอธิปไตย และมอบหมายให้สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร 
ที่มาจากการเลือกต้องท าหน้าทีแทนตน การเลือกต้องจึงเป็นการแสดงออกถึงสิท ธิและอ านาจของ 
ประชาชนจนมีค ากล่าวว่าเสียงของประชาชนคือเสียงของสวรรค์ (Vox populi, vox dei) 
 2. สิทธิเสรีภาพ  (Rights and freedom)  เป็นหัวใจส าคัญของระบอบการ ปกครองแบบ  
ประชาธิปไตย  สิทธิดังกล่าว ต้อง ก าหนดในรัฐธรรมนูญและการบังคับกฎหมาย  เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ได้แก่ผู้ด าร งต าแหน่งบริหารแ ละข้าราชการประ จ าที่มีอ านาจตามกฎหมาย จะต้องยึดถือตัวบท  
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กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ละเมิดสิทธิเสร ีภาพของประชาชน เพราะถ้ามีการกระท าดังกล่าวเท่ากับ  
ละเมิดเจ้าของอ านาจอธิปไตย         
  3. ความเสมอภาค (Equality) ความเสมอภาคภายใต้ระบอบการปกครองแบบ  
ประชาธิปไตยถือว่าทุกคนเสมอภาคเท่ากันหมด หนึ่งคนมี สิทธิลงคะแนนเสียงได้หนึ่งเสียง (One 
man one vote) ความเสมอภาคดังกล่าวนี้หมายถึงความเสมอภาคทางการเ มือง และความเสมอภาค  
ต่อหน้ากฎหมาย (Equality before the law) การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลอันใดก็ ตามถือว่าขัดต่อหลัก  
การประชาธิปไตย 
 4. หลักนิติธรรม (The rule of law) ได้แก่ การใช้กฎหมายในการบริหารประเทศ  โดย
กฎหมายดังกล่าวนั้นต้องผ่านกระบวนการร่างกฎหมายอย่างถูกต้อง  และหลักของกฎหมายนั้นต้อง
เป็นกฎหมายที่ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพและอ านาจอธิปไตยของประชาชน  โดยกระบวนการยุติธรรม 
(Due process of law) จะต้องเป็นไปตามครรลอง หลักนิติธรรม  (The rule of law) จึงต่างจาก The 
rule by law ซึ่งหมายถึงการใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการบริหารประเทศโดยไม่ค านึงถึงหลักการ
ประชาธิปไตยและบ่อยครั้งก็กลายเป็นการบริหารงานโดยตัวบุคคล (The rule by men) มากกว่า
หลักการ 
 5. ค่านิยมและจิตวิญญาณความเป็นประชาธิปไตย  (The democratic ethos) ซึ่งหมายถึง
ค่านิยมที่ได้รับการอบรมต้ังแต่ครอบครัวสถาบันการศึกษาและทางสังคม ให้มีความเชื่อและศรัทธา
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  มีพฤติกรรมที่เป็นประชาธิปไตย มองคนอ่ืนด้วยสายตา
ที่เสมอภาค ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณประชาธิปไตย  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อความส าเร็จของการพัฒนาและธ ารงไว้ซึ่งระบบประชาธิปไตย 
 6. ความอดทนอดกลั้น (Tolerance) ความใจกว้าง (Open-Mindedness) และความมีน้ าใจ
นักกีฬา (Sporting spirit) ทั้งหมดนี้เป็นหัวใ จส าคัญของสังคมประชาธิปไตย  เพราะในสังคม
ประชาธิปไตยนั้นจะต้องยอมรับความแตกต่างทั้งในเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
จุดยืนและความคิดเห็นทางการเมืองของคนในสังคม การรู้แพ้รู้ชนะ  เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปราชญ์ราชบัณฑิตแ ละผู้มีประสบการณ์  เพื่อน ามาประมวลใช้ให้
เป็นประโยชน์ในการท างาน  ที่ส าคัญอะไรที่ตนไม่ชอบและไม่พอใจแต่ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อ
สิทธิของตนก็ต้องยอมให้สิ่งนั้นปรากฏอยู่  เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลภายใต้ระบบที่มีความเสมอ
ภาค 
 7. ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยคือกรรมวิธี (Means) เพื่อเป้าหมายทาง
การเมือง  แต่ขณะเดียวกันระบบประชาธิปไตยก็เป็นเป้าหมายอันสูงส่ง (Noble end) ในตัวของมัน
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เอง การมองว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นเฉพาะกรรมวิธีหรือ Means จึงไม่ถูกต้อง  
ถึงแม้ว่า end คือผลประโยชน์จะตกต่อสังคมก็ตาม  เพราะถ้าท าลายกระบวนขอ งความถูกต้องแม้จะ
ส่งผลในทางบวกต่อสังคม  แต่ถ้ามีผลกระทบในทางลบต่อระบบก็จะเป็นการท าลายเป้าหมายอัน
สูงส่งของระบบประชาธิปไตย  อันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง ประชาธิปไตยจึงเป็นทั้ง
กรรมวิธี (Means) และเป้าหมาย (End) ในตัวของมันเอง ทั้งสองส่วนน้ีต้องไปด้วยกัน 
 8. ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูงทั้งในนิติบัญญัติ บริหารและศาลรัฐธรรมนูญ  จะต้อง
ตระหนักว่าตนเป็นผู้ซึ่งได้รับอาณัติจากประชาชน ดังนั้นผลประโยชน์สูงสุดจะต้องเป็น
ผลประโยชน์ที่เอ้ืออ านวยต่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่  การกระท าอันใดขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประชาชนซึ่ งเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย  การนั้นย่อมไม่ถูกต้อง  นอกจากนั้นยัง
ต้องมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ตนท าอยู่นั้นเป็นการประกอบภารกิจศักดิ์สิทธิ์  (Sacred mission) หรือหน้าที่
อันสูงส่ง (Noblesse oblige) เพื่อประชาชน เพื่อชาติและแผ่นดิน 
 9. ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูงทั้งในนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ จ าเป็นอย่างยิ่งต้อง
ยึดถือหลักจริยธรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งมารยาททางการเมือง  โดยจะต้องกระท าหน้าที่อย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต ค านึงถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดต่อประชาชน ชาตแิละบ้านเมือง เสียสละความสุขส่วนตัว
เพื่อส่วนรวม เพราะงานการเมืองเป็นงานอาสาสมัครที่ได้รับมอบหมายจากประชาชน 
 10. ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  การกระท าอันใดก็ตามต้องค านึงถึง
หลักการใหญ่  ๆ ดังต่อไปนี้ คือ ความถูกต้องตามกฎหมาย  (Legality) ความชอบธรรมทางการเมือง 
(Legitimacy) ความถูกต้องเหมาะสม (Decency) ความน่าเชื่อถือ  (Credibility) ทั้งหลายทั้งปวง
ดังกล่าวจะท าให้งานที่รับผิดชอบอยู่นั้นประสบความส าเร็จ การมุ่งเน้นไปที่ตัวบทกฎหมายตามลาย
ลักษณ์อักษรแต่เพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ไม่พอเพียง  การกระท าอันใดที่ไม่เหมาะสมแม้จะถูกต้อง
ตามกฎหมายก็จะขาดความชอบธรรมทางการเมือง  อันจะส่งผลถึ งความน่าเชื่อถือของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองในที่สุด 
 11. การบริหารบ้านเมืองจะต้องอิงหลักธรรมรัฐาภิบาล (Good governance) ซึ่งได้แก่ 
ความชอบธรรมทางการเมือง (Legitimacy) ความโปร่งใส (Transparency) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation) ความรับผิดชอบเปิดให้ ไล่เบี้ยได้  (Accountability) และความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and effectiveness) ซึ่งหมายถึงการกระท านั้นต้องส่งผล
ในทางบวกทั้งในแง่ผลได้ (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 
 12. ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง  ซึ่งสามารถน า
ประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญ หรือไปสู่ความเสียหายในด้านต่าง  ๆ ทั้งในแง่การเมือง 
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สังคม เศรษฐกิจ อุดมการณ์ ศรัทธาและความเชื่อในระบบ ฯลฯ  ต้องเป็นบุคคลที่เปี่ยมไปด้วย
คุณสมบัติอันได้แก่ การมีอุดมการณ์ทางการเมือง  (Political ideology) การมีจริยธรรมทางการเมือง  
(Political ethics) การมีความรู้ทางการเมือง (Political knowledge) การมีประสาทสัมผัสทางการ
เมือง (Political sense) และการเข้าใจอารมณ์ทางการเมือง (Political mood) ของประชาชนอย่าง
ถูกต้อง นอกจากนั้นยังต้องบริหารประเทศโดยค านึงถึงหลักนิติธรรมและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่กล่าวมา 
11 ข้อเบื้องต้น  เพื่อจะธ ารงไว้ซึ่งความชอบธรรมที่จะด ารงต าแหน่งบริหารและการใช้อ านาจรัฐ 
(Moral authority) ผู้ใดก็ตามที่ขาดหลักการข้อที่ 12 ดังกล่าวมานี้ย่อมจะเสียความชอบธรรมทาง
การเมืองในการด ารงต าแหน่งทางการเมือง (ศาสตราจารย์ดร .ลิขิต ธีรเวคิน, ออนไลน์, 2553) 

การปกครองแบบประชาธิปไตย 

 ระบอบประชาธิปไตย  (Democracy) หมายถึง ระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่  
ดังนั้นการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยก็คือ รูปการปกครองที่ยึดถืออ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้นจ าเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญ  เพราะรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายหลักหรือ
เป็นกติกาที่ก าหนดแนวทางส าหรับการที่รัฐจะใช้อ านาจปกครองประชาชน  และมีหลักการจัด
ระเบียบการปกครองแต่รัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่เคร่ืองหมายแสดงความเป็นประชาธิปไตยเพราะ
ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเสด็จการก็มีรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน  การที่จะพิจารณาว่าประเทศใด
เป็นประชาธิปไตยหรือไม่  จึงต้องดูว่ารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตยหรือไม่ 
 ลักษณะส าคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยสามารถพิจารณาได้จากรัฐบาล  การ
เลือกตั้งและการปกครองโดยเสียงข้างมาก 

 1. รัฐบาล 
 ลักษณะของรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย  คือ “รัฐบาลของประชาชน  โดยประชาชน  และ
เพื่อประชาชน” ซึ่งเป็นวาทะของอันราฮะมลินคอลน์  (Abraham Lincoln) อดีตประธานาธิบดีของ
สหรัฐฯ  การที่รัฐบาลใดจะได้รับการยอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยจะต้องมีลักษณะครบทั้ง  3 
ประการ คือ  
 รัฐบาลของประชาชน  หมายถึง  รัฐบาลจะต้องมาจากการเลือกตั้ง ของประชาชน  และ
ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้ด้วยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  นั่นคือ ประชาชน
อยู่ในฐานะเป็นเจ้าของรัฐบาลซึ่งบ่งชี้ถึงมิติของการปกครองในด้านความเป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตย 
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 รัฐบาลโดยประชาชน  หมายถึง ประชาชนหรือพลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นผู้ปก ครอง
ได้ ถ้าหากได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
 รัฐบาลเพื่อประชาชน หมายถึง รัฐบาลจะต้องมีจุดประสงค์เพื่อความผาสุกของประชาชน  
และจะต้องมีการก าหนดวาระ ในการด ารงต าแหน่ง  เช่น ทุก 4 ปี ฯลฯ เพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่า
ผู้ปกครองจะต้องปกครองเพื่อประชาชน  หากผันแปรจากจุดหมายนี้  ประชาชนจะได้มีโอกาส
เปลี่ยนผู้ปกครองผ่านทางการเลือกตั้ง 

 2. การเลือกตั้ง 
 ประเทศประชาธิปไตยจ าเป็นต้องมีการเลือกตั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถเสนอตัว
เข้ารับใช้ส่วนรวมโดยการสมัครรับเลือกตั้ง  และเปิดโอกาสให้พลเมืองใช้สิทธิในการที่จะเ ลือก
บุคคลที่ตนต้องการให้เป็นผู้ปกครอง  หรือเป็นผู้ใช้สิทธิเป็นปากเสียงแทนตนในสภาในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น การมีสิทธิเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวยังไม่เป็นการเพียงพอ ต้องมีหลักประกันในการ
ใช้สิทธิในการใช้สิทธินั้นด้วยว่า  สามารถใช้ได้อย่างเสรีเต็มที่และมีโอกาสเลือกสร รตัวบุคคลที่
ต้องการจริง ๆ คือ ต้องมีการลงคะแนนแบบลับ (Secret ballot) 
 
  2.1 การปกครองโดยเสียงข้างมาก 
   การปกครองโดยเสียงข้างมาก  หมายถึง  บุคคลที่ประกอบกันขึ้นเป็นรัฐบาล  นั้นถ้า
หากไม่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรโดยตรงแล้ว  ก็ต้องเป็นคณะบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากเ สียงข้าง
มากของผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา  โดยการออกฎหมาย  การวินิจฉัยปัญหา  หรือการตัดสินใจ
ในนโยบายต่าง  ๆ ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของเสียงข้างมากของผู้แทนในสภาพในระบอบ
ประชาธิปไตยมิได้หมายความเพียงการยึดหลักเสียงข้างมากเท่านั้น แต่จะต้องมีหลักประกันส าหรั บ
เสียงข้างน้อยด้วย  นั่นคือ สิทธิขั้นพื้นฐานของเสียงข้างน้อยจะต้องได้รับการเคารพ  เป็นเสียงข้าง
มากจะละเมิดหรือก้าวก่ายสิทธิของเสียงข้างน้อยจึงถือเป็นการใช้ “กฎหมู่” 
  นอกจากนี้ความเห็นหรือทัศนะของเสียงข้างน้อยจะต้องได้รับการรับฟัง  เพราะใน
ระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายหรือผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างได้เผยแพร่ทัศนะ
หรือแนวความคิดของเขา 
  ทัศนะหรือความคิดเห็นที่ปราชัยต่อเสียงข้างมากหรือตกเป็นเสียงข้างน้อยนั้นไม่ได้
หมายความว่าจะต้องสูญหายไปโดยสิ้นเชิง แต่อาจจะกลับมาเป็นทัศนะที่ได้รับการยอมรับหรือเป็น
เสียงข้างมากในโอกาสต่อไปได้ 
  2.2 วิถีชีวิตประชาธิปไตย 
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  ลักษณะส าคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อาจจ าแนกได้ดังนี้ 
   1. เคารพเหตุผลมากกว่าบุคคล  โดยไม่ศรัทธาบุคคลใดถึงชั้นปูชนียบุคคล  (แต่ก็
ต้องกตัญํูต่อญาติผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ ) จะต้องไม่เคร่งครัดเร่ืองระบบอา วุโส (แต่ก็ต้องให้ความ
เคารพผู้อาวุโส ) ประชาธิปไตยจะด าเนินไปได้ด้วยดี ก็ต่อเมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย  
เพื่อค้นหาเหตุผลและความถูกต้องที่แท้จริงเพราะเหตุผลเท่านั้นที่จะจรรโลงให้ประชาธิปไตย
ด าเนินไปได้ และประชาธิปไตยเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล 
   2. รู้จักการประนีประนอม  คือ ยอมรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  
ไม่นิยมความรุนแรง ต้องรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ยึดมั่นหรือดึงดันแต่ความคิดเห็นของ
ตนเองโดยไม่ยอมผ่อนปรนแก้ไขและต้องยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไขความคิดเห็นของตนเองเมื่อผู้อ่ืนมี
ความคิดเห็นที่ดีกว่า 
    ปรัชญาประชาธิปไตย  โดยพื้นฐานไม่ปรารถนาให้มีการใช้ก าลังและการล้มล้าง
ด้วยวิธีการรุนแรง  เพราะถ้ามีการใช้ก าลังและความรุนแรงแล้วก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่มีหรือไม่
ใช้เหตุผล ซึ่งก็ขัดกับหลักความเชื่อขั้นมูลฐานของประชาธิปไตยที่ถือว่ามนุษย์มีเหตุผล 
    3. มีระเบียบวินัย  คือ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างสม่ าเสมอและ
ช่วยท าให้กฎหมายของบ้านเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ยอมให้ผู้ใดมาละเมิดตามอ าเภอใจ  แต่ถ้ามี
ความรู้สึกว่ากฎหมายที่ใช้อยู่ไม่เป็นธรรม ก็ต้องหาทางเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้น  มิใช่ฝ่าย
ฝืนหรือไม่ยอมรับการใช้เสรีภาพเกินขอบเขตจนละเมิดหรือก้าวก่ายในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นย่อม
ท าให้เกิดความไม่สงบขึ้นในสังคม  เพราะสังคมที่ไม่มีการจ ากัดในเร่ืองสิทธิเสรีภาพเลยนั้นหาใช่
สังคมประชาธิปไตยไม่แต่เป็นสังคมอนาธิปไตยที่เปรียบเสมือนไม่มีรัฐบาลไม่มีกฎ หมายไร้
ระเบียบวินัยทางสังคมโดยสิ้นเชิง 
   4. มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  ซึ่งเกิดขึ้นจากความรู้สึกของคนในสังคมว่า  ตน
เป็นเจ้าของประเทศ  และประเทศเป็นของคนทุกคน  โดยส านึกว่าการที่ตนได้รับการศึกษา  สามารถ
ท ามาหาเลี้ยงชีพและด ารงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะสังคมอันเป็นส่วนรวมของทุกคน  ดังนั้นจึงต้องมีหน้าที่
ท าประโยชน์ให้เป็นการตอบแทน 
   นอกจากนี้ลักษณะวิถีชีวิตประชาธิปไตยยังมีอีกหลายประเด็น  เช่น ต้องเป็นคน
หนักแน่นไม่หูเบา  ต้องไม่เชื่ออะไรง่าย  มีทัศนะที่ดีต่อคนอ่ืน  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  เคารพ
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีน้ าใจเป็นนักกีฬาคือรู้แพ้รู้ชนะ เป็นต้น 

แนวคิดและขอบเขตความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 
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 ค าว่า “สิทธิและเสรีภาพ ” นั้น ประกอบด้วยค าสองค าคือ  ค าว่า “สิทธิ ” และค าว่า 
“เสรีภาพ” ซึ่งแต่ละค าก็มีความหมายเฉพาะในตัวของมันเอง 
  “สิทธิ ” นั้น ในความหมายอันเป็นที่เข้าใจกันในระบบ กฎหมายทั่วไป หมายถึง 
“ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้” 
 ศาสตราจารย์หยุด แสงอุทัย ให้ความหมายของค าว่า “สิทธิ” เอาไว้ ซึ่งเป็นความหมาย
ของค าว่าสิทธิในหลักทั่วไป สามารถปรับใช้ได้กับทั้งกฎหมายเอกชนและมหาชน มีสอง
ความหมาย ได้แก่ การมองจากอ านาจของผู้ทรงสิทธิ  คือ “อ านาจที่กฎหมายให้แก่บุคคลในอันที่จะ
มีเจตจ านง” และมองจากวัตถุประสงค์ของสิทธิ คือ “ประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองให้” (สมคิด เลิศ-
ไพฑูรย์, 2544, หน้า 45) 
 ในขณะที่ “สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ” ซึ่งถือเป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชนนั้น หมายถึง 
อ านาจตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุด ได้บัญญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจกชน ในอันที่
จะกระท าการใดไม่กระท าการใดและก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลหรือองค์กรใด
แทรกแซง (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547, หน้า 47) 
 ส าหรับ “เสรีภาพ” นั้น หมายถึง อิสระในการกระท าการตามเจตจ านงแห่งตนได้โดยไม่มี
ผู้ใดมาขัดขวาง 
 รองศาสตราจารย์  ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์  มีความเห็นในเร่ือง “เสรีภาพ ” นี้ว่าหมายถึง
“ภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของผู้อื่น มีอิสระที่จะกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ” 
 ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เห็นว่า “เสรีภาพ” นั้นหมายถึง “อ านาจในการก าหนดตน เองโดย
อิสระของบุคคลอ่ืน” 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว เสรีภาพย่อมหมายถึง การที่บุคคลจะกระท าการใด หรือไม่กระท าการ
ใด โดยใจสมัครอันปราศจากการบังคับหรืออยู่ภายใต้อาณัติของบุคคลอ่ืนหรือรัฐ 
 สิทธิและเสรีภาพหากเปรียบเทียบกรอบตามรัฐธรรมนูญแล้วย่อมเป็นสิ่งคู่กันเพราะความ
เป็นมนุษย์นั้นย่อมชอบที่จะมีสิทธิเป็นทั้งผู้สร้างและผู้รักษาสิทธิของมนุษยชาติ  ท าให้สิทธิและ
เสรีภาพกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงมีพึงได้โดยชอบธรรมอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งสามารถ
แบ่งแยกประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  ได้ดังต่อไปนี้  (ยศศักดิ์  โกไศยกานนท์, 
2544, หน้า 134) 
 1. สิทธิและเสรีภาพที่จ าแนกตามเนื้อหา  
 โดยเน้นอาศัยวัตถุแห่งสิทธิและเสรีภาพเป็นหลักเกณฑ์สามารถจ าแนกตามรัฐธรรมนูญ
ได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้คือ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล  สิทธิและเสรีภาพในทางความคิดและการ
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แสดงออกซึ่งความคิดสิทธิและเสรีภาพทางสั งคมและเศรษฐกิจ  สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม  
สิทธิและเสรีภาพในอันที่จะได้รับปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน 
 2. สิทธิและเสรีภาพที่จ าแนกตามการเกิด  
 การจ าแนกแบบนี้ตามรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองให้แก่ราษฎรอย่างชัดแจ้งหรือโดย
ปริยายแล้วแต ่
 3. สิทธิและเสรีภาพที่จ าแนกตามอาการที่ใช้  
 หากมีการพิจารณาตามอาการที่ใช้แล้วสามารถจ าแนกย่อยได้อีกเป็นสองประเภทคือ  
“สิทธิมนุษยชน” (Human rights) กับ “สิทธิพลเมือง” (Citizens rights) 
 4. สิทธิและเสรีภาพที่จ าแนกตามอาการที่ใช้  หากมีการพิจารณาตามอาการที่ใช้แล้ว
สามารถจ าแนกย่อยได้อีกเ ป็นสองประเภทคือ  “สิทธิและเสรีภาพตามมโนธรรม ” (Liberty of 
conscience) กับ “สิทธิและเสรีภาพในการกระท า” (Liberty of action) 
 สรุปได้ว่าสิทธิและเสรีภาพมีความเกี่ยวพันกันเพราะไม่ว่าจะเป็นสิทธิหรือเสรีภาพล้วน
แต่ต้องการปกป้องและคุ้มครองแก่นแท้ของศักดิ์ศรีความเป็นม นุษย์ ซึ่งหากมีการละเมินสิทธิและ
เสรีภาพตามที่ได้กล่าวมานี้  ก็ย่อมมีนัยของการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยในตัวของมันเอง
ทั้งสิ้น 
 
 ที่มาของสิทธิและเสรีภาพในทางทฤษฎี 
 ที่มาแห่งสิทธิ เป็นส่วนประกอบส าคัญในการให้ความหมายว่า สิทธิ  เสรีภาพ นั้น คือ
อะไร เป็นสิ่งที่ได้มีขึ้นก่อนที่จะมีกฎหมายรับรอง หรือ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
(กฎหมายบันดาลให้มีให้เป็นขึ้น ) หรือไม่ในเร่ืองนี้ได้มีแนวความคิดทางฝ่าย เสรีนิยม
ประชาธิปไตยแตกต่างกันเป็น 2 แนวความคิด คือ 
  1.1 แนวความคิดกฎหมายธรรมชาติ (Law of nature) เชื่อว่า สิทธิทั้งหลายเกิดขึ้น ตาม
ธรรมชาติพร้อม  ๆ กับมนุษย์  และถือว่าความยุติธรรมมาก่อนตัวบทกฎหมาย  นับแต่สมัยโบราณ
มาแล้วที่ได้เกิดมีความคิดว่ากฎหมายตามธรรมชาติมีอยู่จริงแม้มิได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
แต่ก็เป็นกฎหมายที่สูงส่ง ควรแก่การเคารพยิ่งไปกว่ากฎหมายที่ตราขึ้นโดยผู้ปกครองประเทศ  สิทธิ
ทั้งหลายแห่งมนุษยชาติเกิดมีขึ้นตามกฎหมายธรรมชาติ  ส่วนกฎหมายที่ตราขึ้นในภายหลังนั้น  เป็น
เพียงการยอมรับหรือรับรองสิทธิที่ได้มีอยู่แล้วว่า มีอยู่จริง  และรับบังคับคุ้มครองให้เท่านั้น ไม่ได้
เป็นผู้ก่อตั้ง หรือ  ประกาศสิทธิให้มนุษย์แต่อย่างใด เช่นสิทธิในร่างกาย (Right of personal liberty) 
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of speech / Freedom of expression) เป็นต้น 
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  กล่าวกันว่า กฎหมายธรรมชาติ ก็คือ  กฎแห่งธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ เมื่อ
แนวความคิดนี้ เชื่อในกฎธรรมชาติ ก็เลยเชื่อในสิทธิธรรมชาติด้วย และเป็นที่มาของสิทธิมนุษยชน
ในที่สุด 
   1.2 แนวความคิดกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง (Positive law) มีความเห็นขัดแย้งกับ
แนวความคิดข้างต้น โดยมีความเห็นว่าในเมื่อสิทธิ  หมายความว่า  ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและ
คุ้มครองให้ สิทธิจึงเกิดขึ้นได้โดยกฎหมาย  ถ้าไม่มีกฎหมายรับรอง หรือ คุ้มครองแล้วสิทธินั้น  ๆ ก็
ไม่อาจเกิดมีขึ้นได้ เช่น  ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หากกฎหมายภายในของรัฐใด
มิได้รับรองไว้  บุคคลในรัฐย่อมจะอ้างสิทธิดังกล่าวไม่ ได้แนวความคิดน้ี มองว่า  การกล่าวอ้างถึง
สิทธิที่เกิดจากกฎหมายธรรมชาติ นั้น แท้จริงแล้วกฎหมายธรรมชาติ ก็คือ ศีลธรรม มโนธรรม และ
ความรู้สึกควรจะเป็น  ซึ่งหากฎเกณฑ์วัดได้ยากว่า สิทธิต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้ นโดยธรรมชาตินั้น มีอยู่
เพียงใดและภายในขอบเขตอย่างไร  หากยอมให้มีการ อ้างกฎหมายธรรมชาติได้แล้วก็จะเกิดปัญหา
ถกเถียงไม่มีที่สิ้นสุด 
  โดยการที่จะวินิจฉัยว่า แนวความคิดฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกนั้นเป็นสิ่งที่ท าได้ยากยิ่งจึงเกิด
แนวความคิดที่จะประนีประนอมทฤษฎีทั้ง 2 เข้าด้วยกันภายใต้หลักว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
  1.3 ที่มาของสิทธิมนุษยชน (Human rights) 
  สิทธิมนุษยชนคืออะไรถ้าจะกล่าวไปแล้วก็คือ สิทธิของมนุษย์นั่นเองแต่อะไรคือสิทธิ
ของมนุษย์ก็คงต้องมองย้อนกลับไปในอดีต นับแต่มีการก าเนิดมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้ ซึ่งในช่วงเวลา
ดังกล่าวก็มีแต่ธรรมชาติ เท่านั้นที่อยู่ล้อมรอบมนุษย์เรา ไม่มีใครที่จะปฏิเสธความ จริงนี้ได้ในระยะ
เร่ิมแรกมนุษย์ก็คงจะไม่แตกต่างไปจากสัตว์ซึ่งต่างก็จะต้องดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด ต่อมาเมื่อ
มนุษย์มีความเจริญก้า วหน้าขึ้นมีการอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นครอบครัว  เป็นชนเผ่า เป็นรัฐตามล าดับ
ความไม่เป็นธรรมก็เกิดมีขึ้นในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองก่อใ ห้เกิดความสับสนวุ่นวาย ความไม่
สงบสุข ความเอารัดเอาเปรียบ ความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างบางครั้งก็ถึงขนาดเป็น
การป่าเถื่อนไม่มีมนุษยธรรม มนุษย์จึงมีความต้องการที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง มีความ
ปลอดภัยตลอดจนได้รับสิทธิต่าง ๆ ของตนอันจะพึงมี 
  มนุษย์ จึงได้พิจารณาถึง สิทธิตามธรรมชาติ ส าหรับแนวความคิดในเร่ืองสิทธิตาม
ธรรมชาตินี้เป็นที่มาอันส าคัญยิ่งของสิทธิมนุษยชน (สมชาย กษิติประดิษฐ์, 2547, หน้า 5) 
  เราสามารถจ าแนกสิทธิมนุษยชนได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่  
   1.3.1 สิทธิพลเมือง ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต
ไม่ถูกทรมาน  ไม่ถูกท าร้ายหรือฆ่า  สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย  สิทธิที่จะได้รับการ
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ปกป้องจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาในศาลอย่างยุติธรรมโดยผู้
พิพากษาที่มีอิสระ  สิทธิการได้รับสัญชาติ  เสรีภาพในศาสนิกในกา รเชื่อถือและปฏิบัติตามความ
เชื่อถือของตน 
   1.3.2 สิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของคนเองทั้งทางการเมือง
เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  รวมถึงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและการแสดงออก สิทธิในมีส่วนร่วมกับรัฐในการด าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ 
   1.3.3 สิทธิทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิการมีงานท าได้เลือกงานอย่างอิสระและได้รับ
ค่าจ้างอย่างเป็นธรรม สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินการได้รับอาหารที่เพียงพอแก่การยังชีพ 
   1.3.4 สิทธิทางสังคม  ได้แก่ สิทธิการได้รับการศึกษา  สิทธิการได้ รับหลักประกัน
ด้านสุขภาพ  แม่และเด็กต้องได้รับการดูแลได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่ได้รับความมั่นคง
ทางสังคม มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว  
   1.3.5 สิทธิทางวัฒนธรรม  ได้แก่ การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อความหมาย
ในภาษาท้องถิ่นของตน มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นของตน  การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา  การพักผ่อนหย่อนใจทางศิลปวัฒนธรรมและ
การบันเทิงได้โดยไม่มีใครมาบีบบังคับ ฯลฯ 
   จึงจะเห็นได้ว่า  “สิทธิตามกฎหมาย ” ทุกอย่างไม่ใช่เร่ืองสิทธิมนุษยชนมีสิทธิ
บางอย่างเท่านั้นถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน  และสิทธิที่เป็นสิทธิมนุษยชนนั้น  ถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ า
ของการปฏิบัติต่อกันระหว่างมนุษย์  เช่น การฆ่าหรือท าร้ายกัน  แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่า  การท า
ร้ายหรือการฆ่าเป็นความผิดคนทุกคนก็รู้แก่ใจว่าการฆ่าเป็นความผิด  แต่การที่คนในชาติไม่ ได้รับ
อาหารที่เพียงพอแก่การยังชีพไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย  แต่เป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนประเภทหนึ่งคือสิทธิทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องจัดการให้คนในชาติได้รับอาหาร
เพียงพอแก่การมีชีวิตอยู่รอด 
   ฉะนั้น สิทธิมนุษยชนจึงเป็นของมนุษย์ทุกคนไม่จ าเพาะแ ต่ฝร่ังมังค่าหรือจ าเพาะ
ตามกฎบัตรสหประชาชาติเท่านั้นเพราะไม่มีส่วนใดเลยของสิทธิมนุษยชนที่จะไปกระทบกระเทือน
ต่อความมั่นคงของชาติตามที่ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหว่ันเกรงจนต้องออกมาตรการหรือ
กฎหมายความมั่นคงรวมถึงกฎอัยการศึกที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้อย่าง มากมายมหาศาลแทบ
จะไม่มีขีดจ ากัด  ซึ่งแทนที่จะช่วยแก้ปัญหาความมั่นคงกลับท าให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตดังเป็นที่
ทราบกันโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาคใต้หรือปัญหาในภูมิภาคอื่น (ช านาญ  จันทร์เรือง , 
ออนไลน,์ 2553) 
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สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย 

 สิทธิเสรีภ าพตามรัฐธรรมนูญ ถือเป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายมหาชน หรือเป็นสิทธิ
เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองแก่ปัจเจกชนในอันที่จะกระท าการใดหรือไม่
กระท าการใดได้ โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐหรือองค์กร ผู้ใช้อ านาจรัฐ และสิทธิเสรีภาพ
ตาม รัฐธรรมนูญมิใช่เพียงท าหน้ าที่ในการปกป้องคุ้มครองปัจเจกชนจากรัฐเท่านั้น หากแต่ยัง
สามารถสร้างอ านาจในการเรียกร้องต่อรัฐให้กระท าการใดหรือไม่กระท าการใดได้อีกด้วย สิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์หรือความผูกพันระหว่างปัจเจกชนกับรัฐขึ้น 
ส่งผลให้รัฐหรือองค์กรผู้ใช้อ านาจ รัฐต้องให้ความเคารพ  ปกป้องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ปัจเจกชนให้มีผลในทางปฏิบัติ สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจึงมีภาระในการก่อความผูกพันต่อ
ฝ่ายต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ บทบังคับของรัฐธรรมนูญเดียวกัน ดังน้ี 
 1. สิทธิเสรีภาพ ในฐานะที่ท าหน้าที่ในการปกป้องปัจเจกชน ให้ป ลอดพ้นจากการ
แทรกแซง ของอ านาจมหาชน เพื่อคงความมั่นคงหรือสร้างหลักประกัน ให้แก่ปัจเจกชน ในอันที่จะ
ไม่ถูกบังคับหรือแทรกแวงจากรัฐหรือองค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐทั้งปวง สิทธิเสรีภาพในประการน้ีมัก
ได้แก่ “สิทธิในเสรีภาพ” 
 2. สิทธิเสรีภาพในฐานะที่ท าหน้าที่คุ้มครองปัจเจกช นมิให้ถูกเลือกปฏิบัติโดยพื้นฐาน
ของสิทธิเสรีภาพแล้วนั้น ผู้ทรงสิทธิเสรีภาพจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือต้องได้รับความเสมอภาค 
โดยเท่าเทียมกันต่อการใช้อ านาจของฝ่ายมหาชน สิทธิเสรีภาพในประการดังกล่าวนี้ เช่น สิทธิ
เสรีภาพในการเรียกร้องต่อรัฐให้กระท าการอย่างหนึ่งอ ย่างใด ให้เหมือนกันในสิ่งที่มีสาระส าคัญ
อย่างเดียวกัน และรัฐต้องให้เหตุผลด้วยการปฏิบัติเช่นน้ันเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ มีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้กระท าเช่นนั้นหรือไม่ เป็นต้น 
 3. สิทธิเสรีภาพในฐานะที่ท าหน้าที่เรียกร้องให้รัฐกระท าการ สิท ธิเสรีภาพที่เกี่ยวกับการ
เรียกร้องให้รัฐกระท าการน้ี มักจ ากัดอยู่กับสิทธิเสรีภาพที่เรียกว่า “สิทธิขั้นพื้นฐานทางสังคม ” อัน
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่คุ้มครองผลประโยชน์ของปัจเจกชนในเร่ืองที่เกี่ยวกับความจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตมนุษย์ 
 4. สิทธิเสรีภาพในฐานะที่ท าหน้าที่ คุ้มครองบุคคลให้พ้นจากการแทรกแซงของบุคคลที่
สาม แม้ว่า ตามหลักทั่วไปแล้ว สิทธิเสรีภาพจะมีผลผูกพันต่ออ านาจมหาชนโดยตรง แต่ก็มีสิทธิ
เสรีภาพบางอย่างที่มีผลผูกพันต่อบุคคลที่สามโดยทางอ้อม ซึ่งในกรณีน้ีย่อมเป็นหน้าที่ของรัฐที่
จะต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในประการดั งกล่าวแก่บุคคลด้วยมาตรการคุ้มครองของรัฐอาจกระท า
ได้ทั้งในรูปของการออกกฎหมาย เพื่อรับรองคุ้มครองสถานะของบุคคลเป็นการเฉพาะ หรืออยู่ใน
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รูปแบบของข้อห้ามมิให้สาธารณะกระท าการอันเป็นการรบกวนปัจเจกชน ที่เรียกว่า การคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพความเป็นอยู่ส่วนบุคคล นั่นเอง 
 5. สิทธิเสรีภาพในฐานะที่เป็นหลักประกันในเชิงสถาบัน หลักประกันเชิงสถาบัน 
หมายถึง หลักประกันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการปกป้องคุ้มครองหลักกฎหมายทั่วไปในทาง
หลักการต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น จากฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างจากสิทธิ
เสรีภาพที่ให้ความคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลอยู่ด้วยแล้ว ยังมีลักษณะที่มุ่งหมายในการคุ้มครองต่อสิ่ง
ที่เป็นหลักเกณฑ์หรือหลักการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับปัจเจกบุคคลคนใด คนหนึ่งเป็นการ
เฉพาะด้วย สิทธิเสรีภาพในฐานะที่เป็นหลักประกันเชิงสถาบัน ได้แก่ สิทธิเสรีภาพในการ รวมตัว
เป็นกลุ่ม สมาคม สหภาพ สิทธิเสรีภาพในการเป็น ครอบครัวของการสมรส เสรีภาพในการ
แสดงออกโดยสื่อทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อสารมวลชนอื่น  ๆ เป็นอาทิ และหลักประกันเชิง
สถาบันนั้น ยังหมายความรวมถึงบทบัญญัติอ่ืน  ๆ ของรัฐธรรมนูญที่มีส่วนท าให้สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนไ ด้รับหลักประกัน มากขึ้น มีความเป็นไปได้มากขึ้น เช่น หลักเงื่อนไขของกฎหมาย 
หลักการควบคุมโดยฝ่ายตุลาการ และหลักความได้สัดส่วน 
 6) สิทธิเสรีภาพในฐานะที่ก่อให้เกิดหน้าที่แก่ฝ่ายนิติบัญญัติ  สิทธิเสรีภาพประเภทนี้มัก
เกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญก าหนด ภาระผูกพั นให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นการเฉพาะ  เช่น การ
ก าหนดให้บุคคลผู้สูงวัยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นต้น เงื่อนไข
ของรัฐธรรมนูญดังนี้จะผูกพัน มิให้ ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายนอกเหนือจากหลักการดังกล่าวนั้น 
ซึ่งหากฝ่าย นิติบัญญัติ ละเมิดหรื อฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าว ปัจเจกชนย่อมยกสิทธิเสรีภาพในกรณี
เช่นน้ีขึ้นต่อสู้และเรียกร้องได้ 
 7) สิทธิเสรีภาพในฐานะที่เป็นหลักประกันในทางศาล ถือเป็นเร่ืองที่มีสาระส าคัญส าหรับ
การใช้สิทธิเสรีภาพของผู้ทรงสิทธิ์ เพราะหากมีเพียงการรับรองคุ้มครองว่าปัจเจกบุคคลหรือ
สาธารณชนมีสิทธิเสรีภาพกว้างขวางมากน้อยเพียงใด แต่ถ้าไ ม่มีหลักประกันในกระบวนการทาง
ศาล ที่จะท าให้สิทธิเสรีภาพนั้นเป็นไปได้ในทางปฏิบัติแล้ว  สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญก็จะไม่มีความหมายหรือประโยชน์อันใดทั้งสิ้น หลักประกันทางศาลนั้น ถือ ว่าเป็น
ศูนย์กลางของสิทธิเสรีภาพและการรับรองให้สิทธิเสรีภาพเป็นหลักประกันในทางศาลเท่านั้น จึงจะ
เท่ากับเป็นการยอมรับว่า สิทธิเสรีภาพมีฐานะเป็นสิทธิเรียกร้อง และเป็นสิทธิเรียกร้องของมหาชน 
อันเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญโดยตรง (สราวุธ สุธราพันธ์, 2545, หน้า 10-13) 

 1. เสรีภาพในการแสดงออก  
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 เสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of expression) คือ เสรีภาพของบุคคลในอั นที่จะ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นใด  ๆ ของตนโดยไม่ถูกตรวจพิจารณาก่อน (Censorship) ถูกปิดกั้น (Bar) 
หรือถูกจ ากัด (Restriction) ด้วยวิธีการอ่ืนใด 
 เสรีภาพในการแสดงออกนี้ได้รับการรับรองไว้ตามข้อ 19 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน  ข้อ 10 ของอนุสัญญาแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (European convention on 
human rights) และหมวด 3 ส่วนที่ 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550)  

 2. วิวัฒนาการและเหตุการณ์ส าคัญเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก 
 399 ปีก่อนคริสต์ศักราช โสกราตีส นักปรัชญาชาวกรีก กล่าว แก่ตุลาการผู้ไต่สวนคดีของ
ตนว่า หากท่านเสนอว่าจะนิรโทษกรรมให้แก่ข้าพเจ้าไซร้ ข้าพเจ้านั้นจะไม่กล่าวความในใจใด  ๆ 
อีก...กระนั้น ข้าพเจ้านั้นควรกล่าวแก่ท่านว่า 'บุรุษแห่งเอเธนส์เอ๋ย ข้าพเจ้าจัก ปฏิบัติตามพระวจนะ
แห่งพระเจ้ามากกว่าค าของท่าน 
 พ.ศ.1758 พระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษลงพระนามาภิไธยในมหากฎบัตร  กฎหมายซึ่งต่อมา
ได้รับการขนานชื่อว่าเป็นแม่บทแห่งเสรีภาพในประเทศอังกฤษ 
 พ.ศ.2059 เดซิเดริอุส เอราสมุส แห่ งนครรอตเตอร์ดัม (Desiderius erasmus roterodamus) 
นักมานุษยวิทยา ชาวเนเธอร์แลนด์  ถวายการศึกษาแก่พระกุมารในราชส านักว่า ในดินแดนอัน เสรี 
บุคคลควรมีเสรีในการพูดด้วย 
 พ.ศ.2176 กาลิเลโอ กาลิเลอี นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี ถูกน าตัวเข้ารับการไต่สวนในกรณี
ที่ได้แถลงว่าโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล และดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบโลก 
 พ.ศ.2187 จอห์น มิลตัน (John Milton) นักประพันธ์ชาว อังกฤษ  ทอดบัตรสนเท่ห์เป็น
เพลงยาวชื่อ “อาเรโอพากิทิกา ” (Areopagitica) หรือ “ค ากล่าวของคุณจอห์น มิลตัน ถึงรัฐสภาแห่
อังกฤษ ว่าด้วยเสรีภาพในการเผยแพร่สิ่งพิ มพ์โดยมิได้รับอนุญาต ” (A speech of Mr. John Milton 
for the liberty of unlicensed printing to the parliament of England) ซึ่งความตอนหน่ึงในเพลงยาว
ว่า "ผู้ใดไซร้ประหัตหนังสือทรงคุณเสีย ผู้นั้นเสียเหตุผลในตนไซร้"  
 พ.ศ.2232 ประเทศอังกฤษประกาศใช้พระราชบัญญัติสิทธิ พ.ศ.2232 กฎหมายแม่บทฉบับ
หนึ่งซึ่งพัฒนาไปเป็นกฎหมายส าคัญหลายฉบับของโลกในกาลข้างหน้า 
 พ.ศ.2313 ฟรองซัวส์-มารี อารูเอต์ (François-Marie arouet) หรือวอลแตร์ นักประพันธ์
ชาวฝร่ังเศส เขียนจดหมายฉบับหนึ่ง ความตอนหน่ึงว่า “คุณลาบเบ กระผมรู้สึกเดียดฉันท์ข้อความที่
คุณเขียนอย่างยิ่ง กระนั้น กระผมจักอุทิศชีวิตของกระผมเพื่อท าให้คุณเขียนต่อไปเร่ือย ๆ” 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1758
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2059
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2176
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2187
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2232
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2232
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2313
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
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 พ.ศ.2332 คณะปฏิวัติในเหตุการณ์ปฏิวัติฝร่ังเศสออกประกาศว่าด้วยสิทธิของบุคคล (The 
declaration of the rights of man) ซึ่งความตอนหน่ึงเป็นการรับรองสิทธิในการแสดงออก 
 พ .ศ .2334  รัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิแห่ง
สหรัฐอเมริกา (United State Bill of Rights) เป็นคร้ังแรก โดยเพิ่มบทบัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพสี่ประการ ได้แก่ สิทธิและเสรีภาพในทางศาสนา สิทธิและเสรีภาพในการพูด สิทธิและ
เสรีภาพในการสมาคม และสิทธิและเสรีภาพของสื่อ 
 เสรีภาพในการแสดงออกหรือ Freedom of expression ในภาษาอังกฤษเป็นสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง ในบางกรณีอาจแยกเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of 
opinion) อีกประการหนึ่ง  แต่ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการแสดงออกหรือเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นต่างก็เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเป็นสิทธิที่มีการรับรองไว้ในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 
 โดยกฎหมายระหว่างประเทศส าคัญสองฉบับ ที่รับรองเสรีภาพในการแสดงออก ไว้คือ  
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal declaration of Human Rights) และ กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International covenant of civil and political 
rights) ซึ่งประเทศไทยได้รับรองเป็นภาคีของทั้งสองฉบับ  โดยเข้าเป็นภาคีของกติกา ระหว่าง
ประเทศเมื่อ 29 ตุลาคม 2539 จึงมีผลผูกพันประเทศไทย (ส าหรับปฏิญญาสากลฯ นั้น ไม่มีผลผูกพัน
ในทางกฎหมาย)  
 กฎหมายระหว่างประเทศทั้งสองฉบับ  บังเอิญรับรองเสรีภาพในการแสดงออกไว้ใน
บทบัญญัติข้อเดียวกันคือข้อ 19 โดย ข้อ 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนบัญญัติไว้ว่า 
“บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความเห็นและการแสดงออกสิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะยึดมั่นใน
ความเห็นโดยปราศจากการแทรกสอดและที่จะแสวงหารับตลอดจนแจ้งข่าว รวมทั้งความคิดเห็น
โดยผ่านสื่อใด ๆ และโดยมิต้องค านึงถึงเขตแดน”        
  ส่วนข้อ 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมีสาม
วรรค โดยรับรองเสรีภาพในการแสดงออกไว้ในสองวรรคแรก ดังนี้ 
  1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะถือความเห็นใดก็ได้โดยปราศจากการแทรกสอด 
  2. บุคคลทุกคนมีสิท ธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก  สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะ
แสวงหา รับ และกระจายข่าวและความคิดเห็นทุกรูปแบบ โดยไม่ค านึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ไม่ว่าด้วย
วาจา เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการตีพิมพ์ ในรูปของศิลปะ  หรือโดยอาศัยสื่อประการอ่ืนตามที่
ประสงค์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2332
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2334
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  อย่างไรก็ตาม  กติการะหว่ างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมิได้
มองว่าเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิโดยสมบูรณ์ แต่อาจถูกจ ากัดได้ ทั้งนี้การจ ากัดสิทธิต้องอยู่
ในวงแคบและมีเงื่อนไขดังที่บัญญัติไว้ในวรรคสามของข้อ 19 ดังนี ้ 

  3. การใช้สิทธิตามท่ีบัญญัติในวรรคสองของข้อนี้ต้อง เป็นไปโดยมีหน้าท่ีพิเศษและ
ความรับผิดชอบ จึงตกอยู่ใต้ข้อจ ากัดตัดทอนบางเร่ืองแต่ท้ังนี้ต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายและจ าเป็น
แก ่(ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น      
    การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุขหรือ
ศีลธรรม 
    จาก ข้อบัญญัติในวรรคสามนี้จะเห็นได้ว่าการที่รัฐจะจ ากัดเสรีภาพในการ
แสดงออกได้นั้น จะต้องกระท าโดยมีเงื่อนไขสามประการคือ หนึ่งต้องออกเป็นกฎหมายสองต้อง
เป็นไปเพื่อเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอ่ืนและสามต้องเป็นไปเพื่อการรักษาความมั่นคง
ของชาติ หรือความสงบเรียบร้อยหรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรม 
   การรับรองเสรีภาพในการแสดงออกในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  และ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  รวมทั้งข้อจ ากัดสิทธิในวรรคสาม
ของข้อ 19 ของกติการะหว่างประเทศฯ สอดคล้องกับการรับรองเสรีภาพในการแสดงออกข อง
บุคคลและเสรีภาพของสื่อมวลชนในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันพ .ศ.2550 ของไทย  ซึ่งการรับรอง
เสรีภาพในการแสดงออกของบุคคลและเสรีภาพของสื่อมวลชนนี้ เป็นไปอย่างก้าวหน้านับต้ังแต่
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540 ส าหรับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้รับรองไว้ในมาตรา 45 ถึงมาตรา 
48 โดยมาตรา 45 เป็นมาตราหลักซึ่งได้รับรองเสรีภาพในการแสดงออกของบุคคลและเสรีภาพของ
สื่อมวลชนไว้อย่างครอบคลุม          
   มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550 บัญญัติหลักการทั่วไปไว้ในวรรคแรกว่า  “บุคคล
ย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา  และการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอ่ืน ” และวรรคสองบัญญัติว่าการจ ากัดสิทธิต้องออกเป็นกฎหมายเฉพาะเพื่อ
รักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน  ซึ่งจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ
ข้อจ ากัดสิทธิตามข้อ 19 ของกติการะหว่างประเทศ  
  มาตรา 45 นี้ยังมีความก้าวหน้ามากตรงที่ห้ามรัฐปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอ่ืนใดไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามและห้ามรัฐแทรกแซงการเสนอข่าวหรือเซ็นเซอร์ข่าวเว้น
แต่จะมีกฎหมายเฉพาะให้อ านาจไว้ 
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  เสรีภาพของสื่ อมวลชนมีความสัมพันธ์อย่างมากกับเสรีภาพในการแสดงออกของ
บุคคล  เน่ืองจากหากสื่อมวลชนไม่มีเสรีภาพ ก็ยากที่ปัจเจกบุคคลจะมีเสรีภาพในการแสดงออก  
เน่ืองจากบุคคลมักต้องใช้สิทธิในเสรีภาพนี้โดยผ่านสื่อ 
  มาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพในการเสนอข่าวของพนักงานหรือลูก จ้าง
ในสื่อมวลชนที่มีเอกชนหรือรัฐเป็นเจ้าของ  ส่วนมาตรา 47 ก าหนดว่าคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์
สาธารณะ  ซึ่งเป็นบทบัญญัติเดียวกับที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญปี 2540 อันเป็นที่มาของวิทยุชุ มชน และ
โทรทัศน์บอกรับสมาชิกระดับท้องถิ่นที่ได้เกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศ ส่วนมาตรา 48 ห้ามผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
หรือโทรคมนาคม        

 ประวัติและความเป็นมาเกี่ยวกับการควบคุมการชุมนุม 

 เมื่อย้อนหลังไปเมื่อวันที่14 กรกฎาคม  ค.ศ.1789 กองทัพทหาร  และประชาชนในฝร่ังเศส
ได้พร้อมใจกันบุกคุกบาสติลย์  (Bastilles) เพื่อปลดปล่อย  นักโทษ การเมืองให้เป็นอิสร  อันคุกบา
สติลย์นี้ถือว่าเป็นเคร่ืองหมายของการบีบบังคับและความอยุติธรรม  ซึ่งเกิดจากการปกครองโดย
กษัตริย์ที่ไร้ทศพิธราชธรรม  จึงประกาศวันที่ได้รับการปลดปล่อยนี้ให้เป็นวันชาติของฝรั่งเศส  (La 
FêteNationale) 
    เมื่อหลายร้อยปีก่อนประเทศฝรั่งเศสมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  
จนกระทั่งถึงปลายศตวรรษที่  16 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่  16 แห่งราชวงศ์บูร บอง 
(Bourbon) บ้านเมืองอยู่ในระยะของสงครามอังกฤษ  เพื่อแย่งชิงอาณานิคม  ท าให้การเงินการคลัง
ของประเทศล้มละลายประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างอัตคัดขาดแคลน  แต่ในทางกลับกัน  ราชส านัก
กลับมีความเป็นอยู่อย่างหรูหรา  ฟุ่มเฟือย ชนชั้นขุนนางได้รับการยกเว้น  ภาษี ส่วนประชาชน  ที่มี
ความยากจนอยู่แล้วต้องถูกทางการรีดภาษีอย่างหนักท าให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากในตอนนั้น  
ชนชั้นกลางมีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเน่ืองจากชนกลุ่มนี้มีการศึกษาดี  ร่ ารวย 
แต่ไม่มี  สิทธิในทางการเมือง  การปกครอง  เทียบเท่าชนชั้นพระและชนชั้นขุนนางจึงต้องการ
เปลี่ยนแปลงระบบเก่าและได้กุมอ านาจทางเศรษฐกิจเอาไว้  โดยเข้าร่วม  การปฏิวัติในอเมริกา  ซึ่งมี
สาระส าคัญในทางทฤษฎีว่าด้วยสิทธิ  ตามธรรมชาติของมนุษย์  และสองนักปราชญ์แห่งยุคคือ  วอล
แตร์ กับ มองเตสกิเออน าทฤษฎีดังกล่าวมาสอนประชาชน ในขณะเดียวกัน มาควิส เดอ ลา ฟาแยตต์ 
(Marquis de la Fayett) ซึ่งท าสงคราม  ช่วยเหลือ  ชาวอาณานิคมในอเมริกาต่อต้านอังกฤษจนได้ชัย
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ชนะ ก็น าความคิดนี้มาเผยแพร่ จึงท าให้ประชาชนชาวฝรั่งเศส  ดิ้นรนเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิและ
เสรีภาพยิ่งขึ้น 
    เดือนมิถุนายน  ค.ศ.1789 ประชาชนซึ่งมีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้ นได้บุกเข้า
ปล้นสะดมบ้านของพวกขุนนาง  กรุงปารีสมีแต่ความวุ่นวาย  ชนชั้นกลางได้รวมตัวกันก่อต้ังกอง
ทหารรักษาการณ์แห่งชาติเข้าร่วมกับประชาชนท าลายคุกบาสติลย์  ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการปลดแอก
อ านาจการปกครองโดยกษัตริย์ นับเป็นการปฏิวัติคร้ังใหญ่ยิ่งและส าคัญของโลก  
    ผลกระทบของเหตุการณ์ได้แพร่ไปสู่ประเทศอ่ืน  ๆ ในยุโรปโดยเฉพาะในรัสเซีย
กล่าวคือระยะแรกของการปฏิวัติ  ประมาณปี  ค.ศ.1791 ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใช้  กษัตริย์
ต้องอยู่ใต้กฎหมาย  และรัฐสภาก็มีเพียงสภาเดียว  คือ สภานิติบัญญัติ  ชนชั้นกรรมาชีพมีบทบาทใน
การปกครอง  แต่ด้วยความเกรงกลัวว่า  การล้มล้างสถาบันกษัตริย์  จะแพร่ขยายไปทั่วยุโรป  ท าให้
ออสเตรีย และปรัสเซีย ยกทัพรุกฝรั่งเศสแต่ไม่ส าเร็จ  ทางสภานิติบัญญัติจึงยกเลิกระบบ  ราชาธิป
ไตยและประกาศเป็นประเทศสาธารณรัฐ  เมื่อวันที่ 20 กันยายน ค.ศ.1792 และตั้งสภาใหม่ขึ้นมา  
และในปี 1793 ก็ได้ส าเร็จโทษพระเจ้าหลุยส์และพระนางมารี  อังตัวเนต์ด้วยการประหารชีวิตด้วย
เคร่ืองประหาร  กิโยตีน  แม้ผลการปฏิวัติจะส าเร็จแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังมีฐานะยากจน
เหมือนเดิมรัฐบาลยังมุ่งแต่กอบโกยผลประโยชน์กันจนมีบุคคลคนหน่ึงแสวงหาอ านาจโดย  เป็น
เคร่ืองมือ  ให้ประชาชนเลื่ อมใสและยึดอ านาจการปกครองมาเป็นของตน  บุคคลผู้นี้คือ  นโปเลียน 
โบนาปาร์ตนโปเลียนได้กลายเป็นวีรบุรุษของชาติเพราะอาศัยความล้มเหลวของรัฐบาลสถาปนาตน
เป็นแม่ทัพใหญ่คุมกองทัพ  ออกไปรบชนะออสเตรเลียในปี  ค.ศ.1797 ทั้งยังแพร่ขยายอาณาเขตไป
ทั่วยุโรปจนปี ค.ศ.1804 ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิ นโปเลียนและพยายามที่จะครอบครอง  
รัซเซียให้ได้  จึงท าสงคราม  กับรัสเซีย  และเป็นคร้ังแรก ที่ นโปเลียนแพ้  ท าให้ชนชาติต่างๆที่อยู่
ภายใต้การปกครองของฝร่ังเศสเกิดก าลังใจที่จะต่อต้าน  เมื่อนโปเลียน  ได้ถูกเนรเทศไปยังเกาะอัล
บา พระเจ้าหลุยส์ได้กลับมาครองราชย์ใหม่แต่เพียงระยะสั้น ๆ ในปี ค.ศ.1815 นโปเลียนหนีกลับมา
ได้ อีกครั้งและประกาศตนเป็นจักรพรรดิ  รวบรวมก าลังทหารเข้าต่อสู้กับ  ฝ่ายพันธมิตรต่าง  ๆ เกิด
สงครามวอเตอร์ลูขึ้น  แต่ฝร่ังเศสก็รบแพ้  ท าให้ นโปเลียนถูกส่งขังที่เกาะเซนต์เฮเลนา  นับเป็นการ
สิ้นสุดการในป ีค.ศ.1821 พระเจ้าหลุยส์ที่ 18 กลับมาขึ้นครองราชย์อีกครั้ง แต่พระอนุชาคือ  พระเจ้า
ชาร์ลส์ที่ 10 ทรงพยายาม  ฟื้นฟูระบบเก่าขึ้นมาอีกจึงมีการปฏิวัติขึ้นอีกพระเจ้าหลุยส์ฟิลิป ซึ่งด ารง
ต าแหน่งกษัตริย์อยู่ได้ถูกเนรเทศออกนอกประเทศและต่อมาก็ได้มีการสถาปนาสาธารณรัฐขึ้ นเป็น
คร้ังที่ 2โดยมีหลุยส์ นโปเลียนท าการรัฐประหารต้ังตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิ  ซึ่งพระองค์ท าให้ชาติ
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ฝร่ังเศสมีความเข้มแข็ง  มั่นคงขึ้นสภาพทุกอย่างในประเทศดีขึ้น  และมีการขยายอาณานิคมไปยัง
ประเทศต่าง ๆ 
    ในปี ค.ศ.1860 พระเจ้าหลุยส์นโปเลียน  สถาปนาจักรพรรดิฝร่ั งเศสในเม็กซิโกแต่ไม่
ส าเร็จ เพราะถูกอเมริกาขัดขวางไว้และยังต้องท าสงครามกับปรัสเซียอีกฝรั่งเศสก็เป็นฝ่ายแพ้อีกครั้ง
และต้องเสียดินแดนในแคว้นอัลซาสให้แก่  ปรัสเซียอีกด้วย  ซึ่งท าให้พระองค์ต้องสละราชบัลลังก์ .
ในปี ค.ศ.1875 มีการสถาปนาฝรั่งเศสเป็นคร้ังที่ 3 ยุคของ นโปเลียนสิ้นสุดลงท าให้ประเทศฝรั่งเศส
อ่อนแอเป็นอย่างมาก  ต้องเสียดินแดนให้ผู้รุกราน  ประจวบกับเกิดสงครามโลกครั้งที่  2 ขึ้นเป็นเหตุ
ให้ฝรั่งเศสยิ่งบอบช้ าขึ้นไปอีก ภายหลังได้มีการเซ็นสัญญาสงบศึกที่  Vinchy แล้วฝรั่งเศสก็ประกาศ
ตัวเป็นอิสรภาพโดยความช่วยเหลือจากฝ่าย พันธมิตรต่าง  ๆ ในเดือนกันยายนปี  1944 นายพลชาลส์
เดอโกล์ ก็ได้ด ารงต าแหน่งผู้น ารัฐบาลในปี ค.ศ.1946 ซึ่งเป็นยุคของสาธารณรัฐที่ 4 
    ระหว่างปี ค.ศ.1946-1958 นายพลเดอโกล์ กลับมาด ารงต าแหน่งผู้น าอีกครั้งระหว่างที่
ฝร่ังเศสเข้าร่วมวิกฤติการณ์ในแอลจีเรียเขาท าให้ฝรั่ งเศสเป็นประเทศที่มีสังคมเปลี่ยนไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจ โดยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  และพัฒนาฝร่ังเศสดีขึ้นในหลาย  ๆ ด้าน ท าให้เป็นที่
ยอมรับจากผู้คนที่นิยมในตัวเขาและให้สถาปนาฝรั่งเศสเป็นสาธารณรัฐเป็นคร้ังที่  5 ตั้งแต่ปี  
ค.ศ.1958-ปัจจุบัน  ต่อมามีการชุมนุมประท้วงรั ฐบาลในกรุงปารีส  ท าให้รัฐบาลต้องยอมรับมติ
ประชาชน (ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, ออนไลน,์ 2553) 
    ตัวอย่างอีกกรณีหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการชุมนุมเกิดต้ังแต่ปี  1985 มีการแสดง
ละครคัดค้านนโยบายของประเทศมหาอ านาจประเทศหนึ่งโดยในการแสดงนั้นมีการเผาธงประเทศ
นั้น กรณีนี้เป็นปัญหาใหญ่มาก  เยอรมันก็เป็นเหมือนประเทศไทย  การที่ไปเผาธงของประเทศอื่นที่
เป็นพันธมิตรหรือประเทศที่เป็นมิตรเป็นความผิดทางอาญาในเยอรมันจึงเกิดเป็นข้อถกเถียงกันว่า  
การกระท าดังกล่าวนั้นเป็นสิทธิแสดงความคิดเห็นไม่ได้มุ่งหมายจะเผาธง  แต่เป็นการแสดงออกซึ่ ง
ศิลปวัฒนธรรมต่อต้านนโยบายของประเทศมหาอ านาจประเทศนั้นไม่ควรจะเป็นเหตุ  หากไม่ได้
เป็นการกระท าของรัฐหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐที่อาจถือได้ว่าเป็นการกระท าที่เป็น
ปฏิปักษ์ของรัฐหนึ่งต่ออีกรัฐหนึ่งที่เป็นมิตรกัน  อย่างไรก็ดี  หากว่าเป็นการกระท าของศิลปินซึ่ง
ต้องการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นก็ควรจะได้รับการยอมรับและควรจะมีขอบเขตไม่ใช่เผาธงชาติ
ของที่ไหนก็ได ้ดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีเหตุหรือไม่เหตุนั้นรับฟังได้หรือไม่ 
 ในการพิจารณาการปรับใช้กฎหมาย  จะต้องค านึงถึงส่วนประกอบอื่น  ๆ ด้วย ยกตัวอย่าง  
คุณวีระ มุสิกพงษ์ กล่าวในการหาเสียงว่าพระองค์เจ้าวีระจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้  ก็โดนข้อหาหมิ่น
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พระบรมเดชานุภาพ  แต่ลิเกแสดงเท่าไหร่  ๆ ก็ไม่มีใครไปกล่าวหาว่าผิดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  
สภาพการณ์มันผิดไปเงื่อนไขมันผิดกันท าให้ต้องรับผิดในทางอาญาได้ 
 อังกฤษเป็นประเทศที่มองว่าการชุมนุ มประท้วงเป็นเร่ืองปกติเป็นส่วนหน่ึงของการใช้
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นที่ปกติแล้วรัฐบาลหรือฝ่ายปราบปรามจะไม่เข้าไปก้าวก่ายแต่ก็ไม่ใช่
ว่าผู้ชุมนุมประท้วงจะท าอะไรก็ได้โดยไม่ต้องเกรงว่าจะถูกด าเนินคดีแต่อย่างใดหลักการพื้นฐาน
ของการชุมนุมประท้วงตามกฎหมายอังกฤษก็คื อกฎหมายอนุญาตให้ท าได้  แต่ต้องไม่ใช้ความ
รุนแรง  ต้องไม่ท าลายทรัพย์สินของผู้อื่นและต้องไม่ไปขัดขวางสิทธิของผู้อ่ืนเช่นกัน การชุมนุม
ประท้วงมีหลายรูปแบบ  เช่น การประท้วงนัดหยุดงาน  การประท้วงนโยบายหรือการกระท าของ
รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือการประท้วงที่ไม่เกี่ยว ข้องกับอังกฤษแม้แต่นิดเดียว  เช่น การที่
กลุ่มชาวทมิฬในอังกฤษออกมาชุมนุมประท้วงการปราบปรามกบฏพยัคฆ์ทมิฬของรัฐบาลศรีลังกา 
 ตัวอย่างเร่ืองการนัดหยุดงาน  เมื่อมีการนัดหยุดงาน  กฎหมายอนุญาตให้คนงานชุมนุม
ประท้วงนายจ้างที่ด้านนอกเขตสถานที่ท างานได้  แต่ผู้ประท้วงไม่มี สิทธิที่จะห้ามหรือขัดขวาง
ไม่ให้คนงานคนอ่ืนที่ไม่ได้เข้าร่วมการนัดหยุดงาน ไม่ให้เข้าไปในสถานที่ท างานขอร้องให้เขาร่วม
หยุดงานได้  แต่ถ้าเขาไม่เอาด้วยและจะเดินเข้าไปท างาน  ก็ต้องปล่อยไปจะไปขัดขวางไม่ได้  ข้อ
ส าคัญ  ถ้ามีการใช้ก าลังหรือใช้ความรุนแรงขัดขวางก็ถือว่าละ เมิดกฎหมายและอาจจะถูกต ารวจ
จับกุมด าเนินคดีได้ 
 ส าหรับเร่ืองการชุมนุมประท้วงทั่วไปจนกระทั่งเมื่อสามสี่ปีก่อนใคร  ๆ ก็สามารถออกไป
ชุมนุมประท้วงที่ไหนก็ได้  ยกเว้นบางสถานที่  ที่กฎหมายระบุว่าเป็น  “สถานที่คุ้มครอง ” ที่ไม่
อนุญาตให้มีการไปชุมนุมประท้วง  สถานที่เหล่านี้ ได้แก่ ค่ายทหาร  ฐานทัพและโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ 
 แต่เมื่อปี 2548 และปี 2549 รัฐสภาอังกฤษได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามกลุ่ม
อาชญากรรมร้ายแรงและกฎหมายว่าด้วยการก่อการร้ายออกมาใช้บังคับ  ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับนี้  
ได้เพิ่มจ านวนสถานที่คุ้มครองที่ไม่อนุญาตให้ มีการไปชุมนุมประท้วงขึ้นอีกหลายแห่ง  ส่วนใหญ่
คือสถานที่ท าการทางการเมืองและความมั่นคง  เช่น ถนนดาวนิ่งหรือดาวนิ่งสตรีท  ซึ่งเป็นที่ต้ังของ
บ้านพักประจ าต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษ  พระราชวังเวสต์มินสเตอร์  หรืออาคารรัฐสภาที่หอ
นาฬิกาบิ๊กเบน  ส านักงานใหญ่ของหน่วยงานเอ็ มไอไฟว์ หรือหน่วยปราบปรามการก่อการร้ายและ
ส านักงานใหญ่ของเอ็มไอซิกส์ หรือหน่วยสืบราชการลับ  หรือที่หลายคนเรียกว่า  ที่ท าการของเจมส์
บอน สถานที่เหล่านี้  ใครบุกเข้าไปประท้วงก็จะถูกจับกุมด าเนินคดีทันที  แต่ก่อนที่จะมีการออก
กฎหมายสองฉบับนี้มานั้น ต ารวจจะจับกุมผู้ประท้วงที่บุกรุกเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวไม่ได้ ถ้าหาก
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ว่า ผู้ประท้วงไม่ได้ไปก่ออาชญากรรมอื่น  ๆ ด้วย เช่น เข้าไปท าลายข้าวของและได้ยินยอมออกไป
จากสถานที่นั้น ๆ ตามค าขอของต ารวจแต่โดยดีอีกประเด็นหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยการปราบปราม
กลุ่มอาชญากรรมร้ายแรง  ที่อยากจะกล่าวถึ งก็คือ เร่ืองการชุมนุมประท้วงบริเวณสถานที่ส าคัญ  ๆ 
ในใจกลางกรุงลอนดอน 
 กฎหมายดังกล่าวให้อ านาจผู้บัญชาการต ารวจนครบาลออกข้อบังคับขึ้นมาจ ากัดสิทธิใน
การชุมนุมประท้วง  ภายในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรจากอาคารรัฐสภา  ซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงถนนไวท์
ฮอลล์ซึ่งเป็นที่ต้ังของกระทรวงท บวงกรมหลายแห่ง  ถนนดาวนิ่ง  อาคารกระทรวงมหาดไทยและ
กองบัญชาการต ารวจนครบาลหรือสก็อตแลนด์ยาร์ด  เป็นต้น แต่ไม่รวมจตุรัสทราฟัลการ์  ซึ่งเป็น
สถานที่ชุมนุมประท้วงของประชาชนมาแต่ไหนแต่ไรตามข้อบังคับที่ออกมานั้นใครก็ตามที่ต้องการ
ไปชุมนุมประท้วงหน้าสถานที่ดังกล่าวจะต้อ งยื่นค าขออนุญาตต่อผู้บัญชาการหน่วยล่วงหน้าอย่าง
น้อยหกวันหรือถ้าติดขัดจริง  ๆ ก็ต้องไม่ต่ ากว่า  24 ชั่วโมงก่อนก าหนดการประท้วงใครฝ่าฝืน
ออกไปชุมนุมประท้วงโดยไม่ได้รับอนุญาตก็อาจจะถูกต ารวจจับกุมตัวไปด าเนินคดีได้ตาม
กฎหมาย แต่ไม่ว่ากฎหมายจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม  หลักการพื้นฐานที่กล่าวมาตั้งแต่แรกก็ยังใช้
บังคับอยู่ตลอด คือผู้ประท้วงต้องไม่ใช้ความรุนแรง ต้องไม่ท าลายทรัพย์สินของผู้อื่นและต้องไม่ไป
ขัดขวางสิทธิของผู้อ่ืนเช่นกัน  

ความหมายของเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 

 ศาตราจารย์  หยุด  แสงอุทัย  ได้ให้ความหมายของค าว่า เสรีภาพใ นการชุมนุมโดยสงบ
(Right assembly) ไว้ว่า เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ คือ เสรีภาพที่ส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะบุคคลจะต้องมาพบปะเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมจึงจะสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งและสิทธิในทางการเมืองได้ถูกต้อง 
 ในขณะที่ศาสต ราจารย์  วิษณุ  เครืองาม  ให้ค าอธิบายว่า เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
เป็นส่วนหน่ึงของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพราะประชาชนจะมาชุมนุมรวมกลุ่มกันเพื่อ
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ  
 วินิจ  เจริญชัยยง  ได้ให้ความหมายค าว่า เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบไว้ว่า หมายถึง 
สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีศักดิ์สูงกว่าสิทธิตามกฎหมายธรรมดาเป็นสิทธิที่
ประชาชนจะมีเสรีภาพในการชุมนุมร่วมกลุ่มกัน เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยสงบ 
หรือเพื่อเรียกร้องแสดงความคิดเห็นต่อรัฐ โดยการชุมนุมจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่สุจริตไม่ก่อให้เ กิด
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ความวุ่นวายในบ้านเมืองหรือขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง (สราวุธ สุธราพันธ์ , 
2545, หน้า 24) 

 1. องค์ประกอบพื้นฐานของเสรีภาพ ในการชุมนุมโดยสงบ 
  เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เป็นเสรีภาพที่ประกอบขึ้นจากเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 6 
ประการ คือ  
   1. เสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of expresstion) 
  2. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of opinion) 
  3. เสรีภาพในการพูด (Freedom of speech) 
  4. เสรีภาพในการเดินทาง (Freedom of movement) 
  5. เสรีภาพในการพิมพ์ (Freedom of press) และ 
  6. เสรีภาพในการเลือกตั้ง (Freedom of vote) 

 2. ลักษณะของเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
   การชุมนุมสาธารณะ (Public meeting) หมายถึง  การชุมนุมของประชาชนในที่
สาธารณะเพื่อแสดงออกซึ่งความคิดเห็น หรือแสดงข้อเรียกร้องอย่างใดอย่างหนึ่งต่อรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐบาล ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของการชุมนุมได้ดังนี้ 
  1. การชุมนุมอยู่กับที่ (Assembly) คือ การรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนที่มารวมกัน
เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อเรียกร้องที่มีวัตถุประสงค์ที่สุจริต ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
วุ่นวาย และไม่เป็นการขัดต่อหลักการรักษาความสงบเรียบร้อยข องบ้านเมือง โดยปกติการชุมนุม
สาธารณะนี้มักกระท าในกลางแจ้งและไม่มีการเคลื่อนย้ายการชุมนุมไปตามที่ต่าง ๆ 
   2. การเดินขบวน (Demonstration) คือ การชุมนุมของประชาชนที่เคลื่อนไหวไปตาม
ท้องถนนหรือสถานที่ต่าง ๆ ในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบระเบียบและไม่ขัดต่อหลักกา รรักษา
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองไม่เป็นการขัดขวางเสรีภาพของบุคคลอ่ืนในการใช้ที่หรือทาง
สาธารณะ 
  การจ าแนกลักษณะของการชุมนุม โดยสงบของประชาชนดังกล่าว ก็เพื่อประโยชน์ใน
การจัดการเพื่อคุ้มครองสิทธิของทุกฝ่าย และรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งจะมีการ
จัดการชุมนุมที่แตกต่างกัน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับ สิทธิและ เสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ 

 ความหมายโดยสรุปของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  หมายถึง การปกครอง
ตนเองของผู้อยู่ใต้การปกครอง หรือการมีรัฐบาลซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มี จากประชาชน
หรือโดยความยินยอมของประชาชน 
 การปกครองซึ่งประชาชนเป็นทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง จึงต้องมีแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการรับฟังเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยเป็นส าคัญ บนหลักการของสิทธิเสรีภาพกับความ
เสมอภาค ในขณะเดียวกัน การรับฟังความคิดเห็นก็ต้องมีหลักประ กันในการแสดงออกซึ่งสิทธิ
เสรีภาพด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการโต้แย้งคัดค้าน เสรีภาพในการชุมนุม 
เสรีภาพในการรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นองค์กรอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน (ปรีชา หงส์ไกรเลิศ , 
2523, หน้า 13-15) 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่รัฐ
จะต้องจัดให้มีขึ้นและให้การรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเหล่านั้น  ท าให้การประชุมระบอบ
ประชาธิปไตยมีความแตกต่างไปจากการปกครองในระบอบอื่น ๆ  

เรียกร้องสาเหตุทั่วไปของการเกิดการชุมนุม 

 มีแนวคิดที่เป็นปัจจัยส าคัญ 4 ประการ สรุปได้ ดังนี้ 
 1. ความไม่พึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล  หรือ ระบบราชการที่ล่าช้า  (Political 
dissatisfaction) ไม่ค่อยตอบสนองต่อความต้องาการของประชน  สวัสดิภาพของประชาชนถูก
คุกคาม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้เพื่อพูนความไม่พอใจของประชาชนมากขึ้น  และแสดงออกในรูปการ
ประท้วง  
  2. ความรู้สึกเชื่อมั่นในความสามารถของตน  ในการมีบทบาททางการเมือง  (Political 
efficacy) ว่าสามารถจะมีอิทธิพลต่อรัฐบาลและกระบวนการประชาธิปไตยได้ ซึ่งความหมายว่า  เมื่อ
ประชาชนมีความรู้สึกเกี่ยวข้องทางการเมืองแล้ว  ประชาชนจะต้องเชื่อมั่นว่า ตนเองมีบทบาท  มี
อิทธิพ ลมีความสามารถและบทบาทต่อระบบการเมืองได้โดยอาจจะผ่านตัวแทนหรือ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์สมาชิกสภาเทศบาล  หรือผู้ที่ประชาชนเลือกตัวเข้าไปท าหน้าที่  เป็นต้น 
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หรือเชื่อว่า ตนเองมีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและท าสิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม  
  3. การขาดความศรัทธาต่อระบบการเมือง  กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีความเชื่อมั่น
ชื่นชมต่อระบบการเมือง  (Political trust) ที่มีอยู่แต่ถ้าเมื่อใดประชาชนขาดความศรัทธาต่อระบบ
การเมืองที่เป็นอยู่  เช่น ไม่พอใจผู้น า  ขาดความเชื่อถือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์  หรือ รัฐมนตรี
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง  ๆ โดยมีความคิดว่า  บุคคลเหล่านี้  พยายามกอบโกย
ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าจะดูแลผลประโยชน์ของประชาชนสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่การขาดความ
ไว้วางใจ  หรือความศรัทธาในระบบการเมือง  ผลก็คือ ประชาชนจะไม่เรียกร้องภายในแบบแผน
ประชาธิปไตยแ ต่จะหันไปใช้วิธีการนอกแบบมากขึ้น  ซึ่งได้แก่  การประท้วงเพื่อให้รัฐบาลหรือ
ผู้รับผิดชอบได้ตระหนักการนอกแบบมากขึ้น ซึ่งได้แก่ การประท้วงเพื่อให้รัฐบาลหรือผู้รับผิดชอบ
ได้ตระหนักหรือหันมาให้ความสนใจต่อข้อเรียกร้องของประชาชนมากขึ้น  
  4. การมีส่วนร่วมทางการเมือง  (Political participation) การชุมนุมประท้วงเรียกร้อง
ของราษฎรและกลุ่มพลัง ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส าคัญในระบอบ
ประชาธิปไตย ทั้งนี้เพื่อแสดงให้รัฐบาลรู้ว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายและการ
กระท าของรัฐบาล  และเพื่อแสดงการเรี ยกร้องให้รัฐบาลตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างรวดเร็ว  
  แนวโน้มของการชุมนุมในที่สาธารณะของประชาชนมีโอกาสที่จะมีการชุมนุมเพิ่ม
มากขึ้นเนื่องมาจากสภาพสังคมไทยเปิดโอกาสมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 63 ให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนว่า สามารถมีเสรีภาพ
ในการชุมนุมในที่สาธารณะโดยสงบและปราศจากอาวุธได้  
  ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่ง  คือ ไม่มีกฎหมายที่สามารถน ามาบังคับใช้ได้เป็นการ
เฉพาะเกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะ 
  กฎหมายเดิมที่มีอยู่ก็ไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงในการควบคุมความรุนแรงที่ เกิดขึ้นจาก
การชุมนุมและไม่มีรูปแบบการชุมชนที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบองค์ประกอบของการชุมนุมได้
ง่าย ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลก็มิได้ให้ใช้ความรุนแรงในการควบคุมการชุมนุมและไม่กีดกั้น
เสรีภาพของการชุมนุมมากนัก  ดังนั้นแนวโน้มของการชุมนุมในที่สาธารณะของประชาชนจึงมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้รูปแบบของการชุมนุมในที่สาธารณะก็เปลี่ยนไปจากเดิม
มากไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการชุมนุม เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือเคร่ืองเสียง
ที่ทันสมัย  ป้าย แผ่นพับและสื่อต่าง  ๆ รวมทั้งการน าผู้เข้าร่วมในการชุมนุมที่เป็นสตรี  คนชราและ
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เด็กให้เป็นกลุ่มน าหน้าในการชุมนุม มีการใช้อาวุธ ใช้ก าลัง สร้างความปั่นป่วนวุ่นวาย ในบ้านเมือง 
เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มบุคคลที่ไม่พอใจในรัฐบาลหรือการบริหารงานของรัฐบาล
ในแต่ละยุคสมัย  ท าให้สร้างปัญหาในการควบคุมผู้ชุมนุมแก่เจ้าหน้าที่ต ารว จโดยตรง  ซึ่งเจ้าหน้าที่
ต ารวจเองก็จะต้องหาวิธีการควบคุมผู้ชุมนุมให้อยู่ในกรอบกฎหมายไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน ๆ ต่อไป  
 ตัวอย่างเช่น  ถ้าผู้ต้องการแสดงความคิดเห็นเป็นนักวิชาการหรือผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมดี มีการศึกษา  ส่วนใหญ่เป็นคนในกรุงเทพฯ  อาจใช้พื้นที่ของสื่อหนังสือพิมพ์  โดยการเขียน
บทความ เขียนจดหมาย ส่งเมสเสจหรือแม้แต่โฟนอินเข้าไปในรายการวิทยุโทรทัศน์ต่าง  ๆ อาจารย์
อาจใช้วงเสวนาหรือเวทีอภิปรายสาธารณะหรือแม้แต่ออกแถลงการณ์  เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง
รัฐบาล แต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในชนบทหรือคนด้อยโอกาสวิธีแสดงออกซึ่งความคิดเห็นจะเป็นอย่างไร
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปัญหาน้ันสาหัสสากรรจ์ส าหรับคนกลุ่มนั้น  เช่น ข้าวราคาตก  น้ านมดิบ
ราคาตกถึงที่สุดไม่มีที่ท ากินเขาจะแสดงออกอย่างไรเขาไม่สามารถออกแถลงการณ์หรือไปพูดที่เวที
ต่าง ๆ ได้มากหรือแม้แต่ระยะหลังนี้คนที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลไม่ต้องการรัฐบาลชุดนั้นชุดนี้แสดงออก
อย่างไร  จึงจะเสียงดังและได้ผลส าเร็จตามที่เรียกร้องเพื่อให้ความคิดเห็นของกลุ่มตัวสามารถ
เรียกร้องความสนใจจากรัฐบาลและจากสังคมได้มากคนเหล่านี้จะใช้วิธีการออกมาชุมนุมกัน  การ
ชุมนุมที่ได้ผลในแง่กา รเรียกร้องความสนใจก็ต้องชุมนุมในที่สาธารณะจะไปชุมนุมในสวนหลัง
บ้านใครคงไม่มีประโยชน์  ยิ่งถ้าเป็นที่สาธารณะในกรุงเทพฯ  หรือที่ซึ่งประชาชนต้องใช้ร่วมกัน
มากเท่าไหร่  ยิ่งสามารถเรียกร้องความสนใจได้มากเท่านั้น  ระยะหลังจึงยกระดับไปจนถึงการยึด
ถนนราชด าเนิน  ยึดสนามบิน  ยึดอนุสาวรีย์เป็นที่ชุมนุม  นอกจากนี้การชุมนุมหยุดอยู่กับที่นาน  ๆ ก็
อาจไม่ประสบความส าเร็จจึงมีการพัฒนารูปแบบการชุมนุมโดยการเคลื่อนขบวนผู้ชุมนุมเดินขบวน
ไปประท้วงสถานที่โน่นที่นี่  ก่อปัญหาการจราจรให้แก่คนที่ต้องใช้รถใช้ถนนอย่างยิ่งจึงมีปัญหา
ชวนขบคิดว่าถ้าหาก ฝ่ายผู้ชุมนุมมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ถนนสาธารณะเป็นที่แสดงความคิดเห็น
และประกาศเจตนารมณ์ในการชุมนุมแล้วประชาชน  นักเรียน และคนท างานที่จ าเป็นต้องสัญจรไป
มาบนถนนหนทางหรือแม้กระทั่งคนท ามาหากินทั่วไปนั้นมีสิทธิเสรีภาพในอันที่จะเดินทางไปมา
โดยสะดวก หรือมีสิทธิได้รับบริการการเดินรถสาธารณะตามปกติโดยไม่ขาดแคลนและเพียงพอบน
ถนนหนทางสาธารณะที่ถูกจับจองโดยม็อบหรือไม่ 
 ในกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าเวลาที่มีการชุมนุมเดินขบวนและมีการปิดกั้นถนนทุกครั้ง  จะมีสิทธิ
เสรีภาพของคนสองกลุ่มที่แตกต่างกันขัดแย้งกันเสมอ  ได้แก่เสรีภาพของผู้ชุมนุมในก ารใช้ทาง
สาธารณะเป็นที่ชุมนุม  กับสิทธิของประชาชนทั่วไปในการใช้ที่สาธารณะในชีวิตประจ าวันปัญหา
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คือการใช้เสรีภาพในการชุมนุมมีกติกาหรือไม่  หรือใช้ได้โดยไม่มีขอบเขต  และถ้ามีกติกาคืออะไร  
ถ้ามีการละเมิดกติกา ใครเป็นผู้รักษากฎกติกา  และจะรักษากฎกติกาได้ด้วยมาตรการใดไ ด้บ้าง ต้อง
เร่ิมที่รัฐธรรมนูญ  
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา 63 นี้ หมายความว่าเสรีภาพของบุคคลในการ
รวมตัวชุมนุมกันเป็นสิทธิเสรีภาพเด็ดขาด รัฐไม่อาจแทรกแซงจ ากัดเสรีภาพนี้ได้เลย  ถ้าเข้าเงื่อนไข
ครบทั้ง 4 ประการ คือ 
  1. ชุมนุมโดยสงบ/อย่างสันติ 
   2. โดยปราศจากอาวุธ 
   3. ในสถานที่ส่วนบุคคล 
   4. ในสภาวการณ์ปกติ ซึ่งไม่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎ
อัยการศึก 
  แต่ถ้าหากพ้นจากเงื่อนไขทั้ง  4 ประการแล้ว  รัฐสามารถจ ากัดหรือแทรกแซงการ
ชุมนุมนั้น  ๆ ได้กล่าวคือว่ารัฐสามารถจ ากัดหรือแทรกแซงการใช้เสรีภาพในกา รชุมนุมได้เมื่อเข้า
องค์ประกอบ 2 ประการ คือ องค์ประกอบด้านเนื้อหา และองค์ประกอบด้านรูปแบบ 
  องค์ประกอบด้านเนื้อหา  หมายความว่า  การจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมท าได้เฉพาะ
เมื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 
   1. เมื่อการชุมนุมนั้นเป็นการชุมนุมสาธารณะและรัฐจ า เป็นต้องแทรกแซงเพื่อ
คุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือ 
   2. เป็นการชุมนุมในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือ 
   3. เป็นการชุมนุมในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้
กฎอัยการศึก  และรัฐเข้าแทรกแซงเพื่อรักษาความสงบเรีย บร้อย ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
ในช่วงเวลาดังกล่าว 
  องค์ประกอบด้านรูปแบบ  คือ รัฐจะจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวได้จะต้องมีกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติออกมาใช้บังคับ  เพื่อให้รัฐสภาเป็นผู้ให้ความเห็นชอบกับมาตรการต่าง  ๆ ที่จะใช้
แทรกแซงจ ากัดเสรีภาพของผู้ชุมนุม  และมาตรการใ นพระราชบัญญัติฉบับนี้จะต้องเป็นไปเพื่อ
ตอบสนองต่อองค์ประกอบด้านเนื้อหา  3 ประการข้างต้น เท่านั้น  จะวางมาตรการเพื่อวัตถุประสงค์
ประการอ่ืนใดอีกไม่ได้  เช่นเพื่อรักษาความสะอาดของสถานที่สาธารณะหรือเพื่อคุ้มครอง
ประชาชนจากเสียงที่ดังหนวกหูไม่ได้ดังนั้น เสรีภาพในการชุมนุมจึงเป็นบทหลักและเป็นบทจ ากัด
อ านาจรัฐไม่ให้เข้าไปแทรกแซงลิดรอนเสรีภาพดังกล่าวโดยง่าย กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือเสรีภาพในการ
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ชุมนุมเป็นหลัก  ส่วนการจ ากัดเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น  (จันทร์จิรา เอ่ียมมยุรา , ออนไลน์ , 2553) ที่
กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นข้อวินิจฉัยในการหาข้ อสรุปในการที่จะดูว่า การกระท าดังกล่าวนั้นเป็น
การละเมิดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

การไม่ยอมรับกฎหมายหรือการดื้อแพ่ง 

 การดื้อแพ่งของพลเมือง (Civil disobedience) การที่พลเมืองบางคนหรือบางกลุ่มคัดค้าน
ไม่ท าตามกฎหมาย โดยอ้างเหตุผลทางศาสนา จริยธรรม หรือหลักการทางการเมื อง ที่พวกเขาถือว่า
เหนือกว่า กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม เป็นการใช้สิทธิพลเมืองเคลื่อนไหวทางการเมืองในที่สาธารณะ 
เพื่อสร้างแรงผลักดันวิธีหนึ่ง เช่น เฮนร่ี เดวิด ธอโร (1817-1862) ปัญญาชนชาวอเมริกันที่ปฏิเสธ
การเสียภาษีเพราะไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สนั บสนุนระบบทาสและการท า
สงครามกับเม็กซิโก การที่มหาตมา คานธี (1869-1948) และคณะคัดค้านกฎหมายภาษีเกลือและ
กฎหมายไม่เป็นธรรมอื่น  ๆ ของรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (1929-1968) 
คัดค้านการแบ่งแยกผิวในสหรัฐฯ (วิทยากร เชียงกูล, 2553, หน้า 67) 
  การดื้อแพ่งต่อกฎหมาย (Civil disobedience) หมายถึง การกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายโดยสันติวิธี เป็นการกระท าในเชิงศีลธรรม เป็นการประท้วง  หรือคัดค้านค าสั่งหรือ
กฎหมายของผู้ปกครองที่อยุติธรรม หรือเป็นการต่อต้านรัฐบาลที่ประชาชนเห็นว่า ไม่ถูกต้อง เป็น
การกระท าที่ไม่ได้วางอยู่บนบรรทัดฐานของกฎหมายที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน แต่ เป็นการกระท า
ของประชาชนที่อ้างความถูกต้อง ความยุติธรรม เพื่อคัดค้านกฎหมายหรือการกระท าของรัฐที่
ประชาชนเห็นว่าเป็น (สราวุธ สุธราพันธ์, 2545, หน้า34) 
  การอ้างสิทธิการดื้อแพ่งต่อกฎหมายนับเป็นหนทาง อีกทางหนึ่งที่ใช้ในการอ้างถึง
เสรีภาพในการชุมนุมเรียกร้องของประชาชน  (Liberty on assembly) ในปัจจุบัน นอกจากการอ้าง
สิทธิตามธรรมชาติ ตามปรัชญากฎหมายธรรมชาติที่มาแต่ดั้งเดิม แต่ John Rawis เห็นว่าสิทธิการดื้อ
แพ่งต่อกฎหมายนี้ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการละเมิดอ ย่างรุนแรงต่อหลักความเสมอภาคของ
เสรีภาพ และหลักความเสมอภาคแห่งโอกาสอันชอบธรรม และการด้ือแพ่งต่อกฎหมายจะต้อง
เกิดขึ้นต่อเมื่อได้มีการด าเนินการโดยวิธีทางอื่นแล้ว การดื้อแพ่งต่อกฎหมายจึงเป็นวิถีทางสุดท้าย
หลังจากที่ได้ด าเนินการตามกระบวนการทางการเมืองที่มีอยู่ก่อนแล้วและไม่ประสบผล (สราวุธ สุ-
ธราพันธ์, 2545, หน้า 36-37) 


