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วเิคราะห์ปัญหาเกีย่วกบัพระราชบัญญตักิารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
เปรียบเทียบกบักฎหมายการชุมนุมสาธารณะของต่างประเทศ    

   ในประเทศไทยเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะแม้เป็นเสรีภาพท่ีได้รับการรับรอง
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   
มาตรา  44  วรรคสอง1  ไดบ้ญัญติัขอ้ยกเวน้ให้สามารถบญัญติัหรือตรากฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุม
สาธารณะข้ึนมาใช้บงัคบัได้ ภายใตว้ตัถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก เพื่อรักษาความ
มั่นคงของรัฐ ประการท่ีสอง เพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะ  ประการท่ีสาม เพื่อรักษา 
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน และประการท่ีส่ีเพื่อคุม้ครองสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน และการบญัญติัหรือตรากฎหมาย จะตอ้งไม่ขดัต่อเง่ือนไขหรือหลกัการท่ีบญัญติัไว้
ในมาตรา  262 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 กล่าวคือ การบญัญติัหรือ
ตรากฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะจะตอ้งไม่ขดัต่อหลกันิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ ากดัสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ จะกระทบต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลไม่ได้ 
และต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไวด้้วย รวมทั้งต้องมีผลบังคับ 
เป็นการทัว่ไป ไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง เป็นการ
                                                           
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560  
 มาตรา 44 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 

การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
ท่ีตราข้ึนเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน หรือเพื่อคุม้ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560  
 มาตรา 26 การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็นการจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิไดบ้ญัญติัเง่ือนไขไว ้กฎหมายดงักล่าวตอ้งไม่ขดัต่อหลกันิติ
ธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยข์องบุคคลมิได ้รวมทั้งตอ้งระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพไวด้ว้ย 

กฎหมายตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป ไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง 
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เจาะจงหากกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะบญัญติัหรือตราข้ึนโดยขดัหรือแยง้ต่อวตัถุประสงค์
และเง่ือนไขหรือหลกัการในรัฐธรรมนูญดงักล่าวขา้งตน้ ยอ่มตอ้งเป็นอนัตกไปไม่สามารถใชบ้งัคบั
ได ้

เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ (Freedom  of Assembly) ในประเทศไทยไดรั้บการรับรอง
และคุ้มครองตามข้อ 21 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
และไดค้วามรับรองคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2560  มาตรา 44 
โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ  
พ.ศ.2558  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง จากการพิจารณาปัญหาขอ้เท็จจริงของการชุมนุมสาธารณะ
กับพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 พบว่ายงัมีบางมาตราแห่งพระราชบัญญัติ 
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการจดัการชุมนุมสาธารณะ ได้แก่  
ผูจ้ดัการชุมนุมไม่สามารถแจง้การชุมนุมไดท้นัตามก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนดและฝ่ายเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจท่ีมีหน้าท่ีในการดูแลการชุมนุมสาธารณะไม่สามารถเตรียมตัวเตรียมความพร้อม 
ในการจดัสถานท่ีหรือรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ผูชุ้มนุมหรืออ านวยความสะดวกแก่ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง 
กบัการชุมนุมไดท้นัท่วงที 

   อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะของการชุมนุมทาการเมืองท่ีผา่นมานั้น หาใช่การชุมนุมท่ีกระท า
ภายในความมุ่งมัน่หรือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะกลุ่มผูชุ้มนุมนั้นถูกปลุกป่ันดว้ย
วิธีการต่าง ๆ จนมีความรู้สึกท่ีแข็งแรง เป็นสาเหตุของการกระท าอนัละเมิดกฎหมายอยู่หลายคร้ัง
ครา แต่ส่ิงท่ีน่ากังวลยิ่งกว่าคือ กฎหมายท่ีมีอยู่เฉพาะหน้าไม่สามารถควบคุมการรวมกลุ่ม 
ของประชาชนจ านวนมากไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจเป็นเพราะสาเหตุท่ีส าคญั คือ สาเหตุแรก 
ไม่มีกฎหมายก าหนดถึงขั้นตอนและวิธีการใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะเอาไวช้ัดแจง้ว่า  
ผูชุ้มนุมตอ้งปฏิบติัอย่างไรก่อนการชุมนุม หรือขอ้ห้ามในการชุมนุมในท่ีสาธารณะมีอะไรบ้าง  
เป็นผลให้ฝ่ายปกครองควบคุมการชุมนุมได้ยาก สาเหตุประการท่ีสอง ไม่มีกฎหมายก าหนด 
ถึงมาตรการหรือขอบเขตอ านาจอยา่งเหมาะสมท่ีฝ่ายปกครองสามารถใชใ้นการควบคุมการชุมนุม
ได ้เม่ือมีความวุน่วายเกิดข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งประกาศพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ซ่ึงไดใ้ห้อ านาจฝ่ายปกครองอย่างกวา้งขวางในการยุติการชุมนุม ท าให้หลายคร้ังเกิดความ
รุนแรงเกินกวา่เหตุ     

4.1 วเิคราะห์ประเด็นปัญหาเวลาการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ 

    เสรีภาพในการชุมนุมนั้นเป็นเร่ืองสิทธิเสรีภาพท่ีมุ่งกดดนัรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง ฯลฯ ใหด้ าเนินการตามขอ้ร้องเรียกซ่ึงอาจจะ  
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กลายเป็นความรุนแรงข้ึนมาได ้ดงันั้น เพื่อมิให้มีการใชว้ิธีการท่ีเกินเลยไปจากวิถีทางของระบอบ
ประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญจึงไดรับรองเสรีภาพในการชุมนุมเฉพาะแต่เสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุเท่านั้น 
    อยา่งไรก็ดี  การท่ีรัฐยอมรับรองและให้ความคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวใ้น
รัฐธรรมนูญนั้น ไม่ไดห้มายความวา่รัฐจะยอมใหป้ระชาชนใชสิ้ทธิเสรีภาพของตนกระท าการต่าง ๆ 
ได้โดยปราศจากการแทรกแซงใด  ๆ  ของ รัฐ  ในบางกรณีหาก เ ป็น เ ร่ือง ท่ี เ ก่ี ย วข้อง 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะท่ีรัฐจะต้องรักษาไว ้รัฐสามารถจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการกระท าหรือละเวน้ไม่กระท าการบางอย่างได้ แต่การจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพของรัฐจะกระท าไดก้็ต่อเม่ือมีกฎหมายบญัญติัไวอ้ยา่งชดัแจง้ แต่ก็มกัจะมีกฎหมายออกมา
ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเป็นขอ้จ ากดัและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวม้ากมาย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ในการจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนไวใ้น มาตรา 26 ดงัน้ี 
    การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิไดบ้ญัญติัเง่ือนไขไว ้กฎหมายดงักล่าว
ตอ้งไม่ขดัต่อหลกันิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
และจะกระทบต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็น 
ในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพไวด้ว้ย 
    กฎหมายตามวรรคหน่ึง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบั 
แก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง  
    หากการพิจารณาท่ีวตัถุประสงค์ของบทบญัญติัมาตรา 26 แลว้เราจะพบว่าบทบญัญติั
มาตราน้ี มีข้ึนเพื่อจ ากัดมิให้องค์กรนิติบัญญัติและองค์กรอ่ืนท่ีได้มอบอ านาจองค์กรนิติอ่ืน 
ท่ีไดม้อบอ านาจองคก์รนิติบญัญัติตรากฎหมาย กฎ หรือขอ้บงัคบัอ่ืนใด อนัมีผลล่วงเขา้ไปในแดน
แห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยอ าเภอใจ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2560 มาตรา 26 จึงเป็นบทบัญญัติท่ีเรียกร้ององค์กรท่ีมีอ านาจตรากฎเกณฑ์ท่ีมีผลจ ากัดสิทธิ 
เสรีภาพ ของบุคคลให้ต้องเคล่ือนไหวอยู่ภายในกรอบท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดข้ึนในกรณี 
ท่ีรัฐธรรมนูญอนุญาตให้มีการจ ากดัสิทธิเสรีภาพได้ การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพนั้นย่อมไม่อาจ
กระท าได้โดยการตรากฎหมายข้ึนใช้บังคับเฉพาะกรณี หากมีการตรากฎหมายล่วงล ้ าสิทธิ 
และเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญท่ีใหอ้ านาจดว้ย นอกจากน้ีแลว้การตรากฎหมายล่วงล ้าแดนแห่งสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนจะตอ้งพอสมควรแก่เหตุ หลกัแห่งความจ าเป็นเพื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ไม่ใช่ฝ่ายบริหารตรากฎหมายออกมาใช้บงัคบัตามอ าเภอใจ และไม่ว่าจะอย่างไร 
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ก็ตาม รัฐจะตรากฎหมายใหก้ระทบกระเทือนถึงแก่นหรือสาระส าคญัแห่งสิทธิไม่ได ้เง่ือนไขต่าง ๆ 
ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเง่ือนไขท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะตอ้งใช้ในการตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายท่ีจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซ่ึงการตรากฎหมายเพื่อจ ากดัสิทธิเสรีภาพ
ประชาชนนั้นไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
มีสาระส าคญัดงัน้ี  
   1. การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะต้องอาศยัอ านาจ
ตามท่ีใหไ้ว ้

  2. รัฐสามารถออกกฎหมายมาจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดแ้ต่ก็มีขอ้จ ากดั
ของกฎหมายดังกล่าว  คือ  กฎหมายนั้ นจะต้องจ ากัดสิทธิ เส รีภาพเท่ า ท่ี จ  า เ ป็นและไม่
กระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิเสรีภาพ 

   3. กฎหมายท่ีจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะต้องมีผล
บงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปและไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง
เป็นการเฉพาะเจาะจง ท าใหเ้กิดความเสมอภาคในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

   4. ตอ้งระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อ านาจในการตรากฎหมาย เพื่อจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพ 

   กล่าวโดยสรุปในการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพบุคคลนั้ น กระท าได ้
เท่าท่ีจ  าเป็น การท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติหลักในเร่ืองความจ าเป็นไว้ แสดงให้เป็นหลักนิติรัฐ 
และการยอมรับหลักพอสมควรแก่เหตุ เป็นหลกัท่ีมีข้ึนเพื่อจ ากัดการใช้อ านาจรัฐไม่ให้เป็นไป 
โดยอ าเภอใจ ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินไป เพื่อเป็นการป้องกนัการล่วงล ้า
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง แต่องค์กรนิติบญัญัติก็อาจใช้อ านาจรัฐตรากฎหมาย  
ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดเ้ช่นกนั ดว้ยเหตุดงักล่าว เม่ือองคก์รนิติบญัญติั
จะตรากฎหมายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายนั้นจึงตอ้งสอดคล้องกบัหลกั
ความสมควรแก่เหตุดว้ย 
        จากกรณีปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัได้ศึกษากฎหมายการชุมนุมสาธารณะ กรณีการแจง้ 
การชุมนุม การบอกกล่าวก่อนการชุมนุม ของสหรัฐอเมริกาไม่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดขั้นตอนและ
วิธีการในการชุมนุมหรือเดินขบวนไว ้  แต่ในทางปฏิบติันั้นก่อนท่ีจะมีการชุมนุมหรือเดินขบวน  
โดยจะมีการบอกกล่าวแก่สถานีต ารวจท้องท่ี เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภยั 
แก่การชุมนุมหรือเดินขบวน อย่างไรก็ดี หากการชุมนุมหรือเดินขบวนน ามาซ่ึงความไม่สงบ
เรียบร้อยหรือเกิดความวุ่นวายข้ึนในบ้านเมือง ผูชุ้มนุมหรือเดินขบวนจะมีความผิดอาญาฐาน 
ก่อการจลาจล  และความรับผดิทางแพง่หากมีการก่อใหเ้กิดความเสียหายข้ึนมา   
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    แต่อย่างไรก็ดี หากการชุมนุมหรือเดินขบวนน ามาซ่ึงความไม่สงบเรียบร้อยหรือ 
ความวุน่วายในบา้นเมือง ผูชุ้มนุมหรือผูเ้ดินขบวนก็จะมีทั้งความผิดอาญาฐานจลาจล และความผิด
ทางแพง่หากมีความเสียหายเกิดข้ึน 

   ส่วนสาธารณรัฐฝร่ังเศสไดมี้การบญัญติัรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบในภาวะ
ปกติไว ้คือ สามารถท่ีจะกระท าการใด ๆ ก็ได ้ท่ีไม่เป็นการรบกวนผูอ่ื้น โดยกฎหมายจะห้ามเฉพาะ
การกระท าท่ีเป็นการรบกวนสังคมเท่านั้น ถา้ส่ิงใดท่ีไม่มีกฎหมายห้ามก็สามารถท าได ้ซ่ึงการใช้
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของสาธารณรัฐฝร่ังเศสในภาวะปกตินั้ น ต้องมีหนังสือแจ้ง 
จากเจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐผูรั้บผิดชอบ พร้อมกบัรายละเอียดตามท่ีก าหนดให้ครบถ้วน 
หนงัสือแจง้บอกกล่าวจะตอ้งแจง้ ณ ท่ีท าการของรัฐในทอ้งท่ีนั้น โดยแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั 
หรืออยา่งมาก 15 วนั ท่ีจะมีการชุมนุมสาธารณะหรือมีการเดินขบวน 

   สาธารณรัฐเกาหลีได้มีการบัญญัติ รับรองเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะไว้  
โดยก าหนดให้ผูจ้ดัการชุมนุมหรือผูน้ าการชุมนุม มีหน้าท่ีแจง้และยื่นรายงานการจดัการชุมนุม
สาธารณะต่อหัวหนา้สถานีต ารวจท่ีควบคุมดูแลเขตพื้นท่ีท่ีจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง แต่ไม่เกิน 72 ชัว่โมง ก่อนเร่ิมการชุมนุมหรือเดินขบวนจะเร่ิมข้ึน 

   เม่ือพิจารณาพระราชบัญญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.  2558 มาตรา 10 ก าหนดว่า  
หากประสงค์จะจดัการชุมนุมสาธารณะให้ผูจ้ดัการชุมนุมแจง้การชุมนุมต่อผูรั้บแจง้ก่อนเร่ิมการ
ชุมนุมได้ เน่ืองจากการชุมนุมสาธารณะเป็นเสรีภาพท่ีสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับ
อนุญาต ซ่ึงการแจง้การชุมนุมนั้น ผูจ้ดัการชุมนุมตอ้งแจง้การชุมนุมต่อผูรั้บแจง้ โดยตอ้งระบุให้
ทราบถึงวตัถุประสงค์ วนั ระยะเวลา และสถานท่ีชุมนุมสาธารณะ และในมาตรา 20 ก าหนดให้
ส านกังานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบถึงการชุมนุม 

   ผูว้ิจยัเห็นวา่ พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 และ มาตรา 20 
เป็นหลกัการส าคญัท่ีรองรับทั้งสิทธิและเสรีภาพมนการชุมนุม ขณะเดียวกนัก็เป็นการคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนผูท่ี้มิได้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนร่วมในการชุมนุมด้วย ซ่ึงพิจารณาได ้
จากการก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหนา้ เพื่อท าให้ประชาชนทัว่ไปได้
เตรียมความพร้อมเพื่อใหไ้ดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมนอ้ยท่ีสุด และเพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดว้างแผนเส้นทางจราจร ระบบการขนส่งสาธารณะล่วงหนา้ รวมถึงให้ประชาชนไดมี้เวลาเตรียม
แผนล่วงหนา้ในการเดินทาง ซ่ึงไม่อาจปฏิเสธไดว้า่เม่ือมีการชุมนุมสาธารณะเกิดข้ึนมกัมีผลกระทบ
ต่าง ๆ ตามมา อาทิ การเดินทางหรือความปลอดภยัของประชาชน เป็นตน้ ดงันั้น หากเจา้หน้าท่ี 
ได้ทราบข้อมูลก่อนล่วงหน้าก็จะสามารถเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัย  
ดา้นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม ตลอดจนสามารถช่วยดูแลให้การด าเนินการ
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ชุมนุมเป็นไปตามระบบและไม่ เ กิดผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ มากจนเกินไปอีกด้วย  
อย่างไรก็ตามการก าหนดให้แจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ตามพระราชบญัญติัการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 อาจไม่เพียงพอแก่การเตรียมตวัล่วงหน้าของหน่วยงานของรัฐ  
เจา้พนกังานฝ่ายปกครอง หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีมีการชุมนุม หรือหน่วยงาน
ประชาสัมพนัธ์ของรัฐหรือเอกชนในพื้นท่ีนั้น และประชาชน 

    เม่ือน าพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ของไทยเก่ียวกับประเด็น 
การแจง้ก่อนเร่ิมการชุมนุม เปรียบเทียบกบัการแจง้ก่อนการชุมนุมสาธารณะของสหรัฐอเมริกา 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสาธารณรัฐเกาหลี พบวา่ประเทศต่างๆ ไดก้ าหนดกรอบระยะเวลาการแจง้
ก่อนการชุมนุมเป็นระยะเวลานานกวา่ของประเทศไทย ซ่ึงเห็นไดว้า่การใหค้วามส าคญัในเร่ืองการ
แจง้ก่อนการชุมนุม ก็เพื่อให้เจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งไดมี้ระยะเวลาเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ชุมนุมท่ีอาจมีข้ึน เน่ืองจากการใชสิ้ทธิชุมนุมบางประเภทอาจมีผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมเป็นจ านวนมาก 
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชร้ะยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อม แต่เม่ือพิจารณาการแจง้ก่อนการชุมนุม
สาธารณะของไทยปรากฏวา่ กฎหมายก าหนดกรอบระยะเวลาให้แจง้การชุมนุมก่อนเร่ิมการชุมนุม
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนั้น ไม่อาจเพียงพอต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการชุมนุมได้ 
เน่ืองจากในระยะเวลาท่ีผ่านมาประเทศไทยเกิดวิกฤติทางการเมืองหลายคร้ัง ซ่ึงในแต่ละคร้ังเกิด
การชุมนุมคร้ังใหญ่และเกิดผลกระทบต่อหลายฝ่ายไม่วา่จะเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ผูใ้ชท้างสาธารณะ 
ผูใ้ช้บริการขนส่งสาธารณะ ผูอ้ยู่อาศยัตามบา้นเรือนหรือสถานศึกษา ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการขยาย
ระยะเวลาในการแจง้ก่อนการชุมนุมเป็นไม่นอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้เวลา
เตรียมความพร้อมและท าใหป้ระชาชนไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมนอ้ยท่ีสุด 

4.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ผู้จะจัดการชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุมล่วงหน้า กฎหมาย 
ให้ถือว่าเป็นการชุมนุมทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย  

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560  มาตรา 44  บญัญติัวา่ บุคคลยอ่มมี
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ ไดรั้บรองเสรีภาพในอนัท่ีจะชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ ซ่ึงสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1984 กติการะหว่าง
ประเทศว่าดว้ย สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 การตรากฎหมายว่าดว้ยการชุมนุม
สาธารณะ จึงต้องค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพ ในการชุมนุมเป็นหลัก แม้เสรีภาพในการชุมนุม 
จะไดรั้บการรับรองคุม้ครอง แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 44 วรรคสอง 
ก็ได้บญัญติัเหตุแห่งการจ ากดัเสรีภาพดังกล่าวไวว้่า เสรีภาพในชุมนุมจะถูกจ ากดัได้แต่เฉพาะ 
เพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
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ของประชาชน หรือเพื่อคุม้ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบักติการะหว่าง
ประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองว่าการชุมนุมในท่ีสาธารณะ ย่อมมีการกระทบ
กระทั้งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลภายนอกในอนัท่ีจะใชท่ี้สาธารณะ รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือความมัน่คงของบา้นเมือง การจ ากดัเสรีภาพเช่นน้ีให้กระท าได้แต่ 
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีวา่นั้น 
 มาตรา 10 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 บญัญติั วา่ผูใ้ด
ประสงค์จะจดัการชุมนุมสาธารณะ ให้แจง้การชุมนุมต่อผูรั้บแจง้ก่อนเร่ิมการชุมนุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบส่ีชัว่โมง วรรคสอง บญัญติัว่า ให้ถือว่าผูเ้ชิญชวนหรือนดัผูอ่ื้นมาร่วมชุมนุมในวนั เวลา และ
สถานท่ีท่ีก าหนดไม่วา่จะดว้ยวิธีการใดๆ  รวมทั้งผูข้ออนุญาตใชส้ถานท่ีหรือเคร่ืองขยายเสียงหรือ
ขอให้ทางราชการอ านวยความสะดวกในการชุมนุมเป็นผูป้ระสงค์จะจดัการชุมนุมสาธารณะตาม
วรรคหน่ึงและวรรคสาม  บญัญติัว่า การแจง้การชุมนุมสาธารณะตอ้งระบุวตัถุประสงค์และวนั 
ระยะเวลา และสถานท่ีชุมนุมสาธารณะตามวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดซ่ึงต้องเป็นวิธีท่ี
สะดวกแก่ผูแ้จง้และตอ้งใหแ้จง้ผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดด้ว้ย 
 มาตรา  14 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุสาธารณะ พ.ศ.2558 บัญญัติว่า การชุมนุม
สาธารณะท่ีไม่เป็นไปตามมาตรา  6  หรือไม่แจง้การชุมนุมตามมาตรา 10 หรือท่ีผูแ้จง้ไม่ปฏิบติัตาม
ค าสั่งของผูรั้บแจ้งหรือท่ีผูรั้บแจ้งมีค าสั่งห้ามการชุมนุมตามมาตรา 11 หรือท่ีจัดข้ึนหลังจาก 
ท่ีผูย้ื่นค าขอได้รับหนังสือแจง้ว่าไม่มีเหตุผลอนัสมควรท่ีจะผ่อนผนัก าหนดเวลาตามมาตรา  12   
ใหถื้อวา่เป็นการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 มาตรา  44 วรรคหน่ึง น้ี 
มีเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงคือ ต้องเป็นการชุมนุมเรียกร้องของบุคคลท่ีมุ่งแสดงพลังแห่งเจตจ านง 
ให้ปรากฏโดยท่ีไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอ่ืน ไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าการชุมนุม 
โดยสงบจะตอ้งไม่มีการพกพาอาวุธ  เช่น  มีด  ท่อนไม ้ หรืออาวุธปืนเขา้ไปในสถานท่ีชุมนุมดว้ย
เพียงเท่านั้ น สหรัฐอเมริกาไม่มีการตรากฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะออกมาใช้บงัคบั
โดยเฉพาะ  จึงไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการแจง้การชุมนุมสาธารณะไว ้รวมทั้งไม่มี
การก าหนดโทษในการไม่แจง้การชุมนุมสาธารณะดว้ย  เพราะถือวา่หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเช่นนั้นเป็น
การขดัต่อรัฐธรรมนูญ  

   เม่ือน ากฎหมายการชุมนุมสาธารณะของประเทศไทยเปรียบเทียบกับการชุมนุม
สาธารณะในสหรัฐอเมริกา หากผูชุ้มนุมไม่ฝ่าฝืนกฎหมายอาญาหรือไม่กระท าการอันขัดต่อ
กฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองความสงบเรียบร้อยหรือความสงบสุขในสังคมก็ตอ้งถือวา่
การชุมนุมนั้นเป็นการชุมนุมโดยชอบดว้ยกฎหมาย   
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ในสาธารณรัฐฝร่ังเศสนั้น เสรีภาพในการชุมนุมและการประทว้งไม่ได้ถูกรับรองโดย 
ค าประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง  ค .ศ . 1789  หรือโดยรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ   
ของฝร่ังเศส  แต่ไม่ไดห้มายความว่าเสรีภาพในการชุมนุมและการประทว้งมีศกัด์ิต ่ากว่าเสรีภาพ 
อ่ืน ๆ ท่ีถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะมีกฎหมายระดบัรัฐบญัญติัเก่ียวกับ
เสรีภาพในการชุมนุมและการประทว้งซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนภายใตส้าธารณรัฐท่ี 3 ท่ียึดหลกั 
ความเป็นสถาบนัสูงสุดของรัฐสภา  และชาวฝร่ังเศสเองก็ถือว่าเสรีภาพในการชุมนุมและการ
ประท้วงเป็นสิทธิตามธรรมชาติของเขา อีกทั้งตามบทบญัญัติของมาตรา 55 แห่งรัฐธรรมนูญ   
ค.ศ. 1958 ก าหนดให้ สนธิสัญญาและขอ้ตกลงระหว่างประเทศท่ีไดรั้บการให้สัตยาบนัหรือได้รับ 
ความเห็นชอบใหมี้ผลบงัคบัใช ้นบัตั้งแต่ไดมี้การประกาศใชแ้ละยอ่มมีฐานะทางกฎหมายสูงกวา่รัฐ
บญัญติัของรัฐสภา ในกรณีท่ีผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนตดัสินใจจะไม่จดัการชุมนุมสาธารณะ
หรือเดินขบวนตามท่ีได้แจ้งไว้ ก็จะต้องท าหนังสือแจ้ง เจ้าหน้า ท่ีต ารวจผู ้มี เขตอ านาจ 
ถึงการตดัสินใจลม้เลิกการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนดงักล่าวอีกคร้ังหน่ึงก่อนถึงก าหนดวนั
เวลาท่ีแจ้งไวใ้นหนังสือฉบับเดิม และกรณีเจ้าหน้าท่ีต ารวจผู ้มีเขตอ านาจได้รับหนังสือแจ้ง  
และรายงานการจดัการชุมนุมหรือเดินขบวนว่าจะมีการจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน 
ในสถานท่ีและในวนัเวลาเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนัมากกว่าหน่ึงกลุ่ม โดยท่ีวตัถุประสงค์หรือ 
ความมุ่งหมายของการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนของผูจ้ดัการชุมนุมหลายกลุ่มนั้นขดัแยง้กนั   
และมีเหตุอันควรเช่ือว่าจะมีการแทรกแซงรบกวนการชุมนุมหรือเดินขบวนระหว่างกัน   
ให้เจา้หน้าท่ีต ารวจผูมี้เขตอ านาจมีค าสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนไปยงัผูจ้ดัการ
ชุมนุมท่ีได้แจง้ทีหลงัพร้อมทั้งแจง้เหตุดงักล่าวให้ผูรั้บค าสั่งทราบด้วย ในกรณีเช่นว่าน้ีผูจ้ดัการ
ชุมนุมหรือเดินขบวนท่ีอยู่ในบังคับของค าสั่งห้ามต้องชะลอการจัดการชุมนุมสาธารณะหรือ
เดินขบวนออกไปจนกวา่ระยะเวลาหรือเหตุตามค าสั่งจะส้ินสุดลง  ในกรณีท่ีการชะลอกการชุมนุม
สาธารณะหรือเดินขบวนออกไปเป็นเหตุให้ล่วงเลยวนัเวลาท่ีแจ้งไวเ้ดิม  ผูจ้ดัการชุมนุมหรือ
เดินขบวนอาจก าหนดวนัและเวลาท่ีจะจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนท่ีไดแ้จง้ไวเ้ดิมนั้นข้ึน
ใหม่และแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจผูมี้เขตอ านาจทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง ก่อนเร่ิม 
การชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน   

   การใช้เสรีภาพในการชุมนุมหรือเดินขบวนในสาธารณรัฐเกาหลี  เป็นสิทธิเสรีภาพท่ี
ไดรั้บการรับรองและคุม้ครองไวอ้ย่างชดัเจน แต่ทั้งน้ี  ตอ้งเป็นการชุมนุมหรือเดินขบวนโดยสงบ
และไม่ขดัต่อหลกัความสงบเรียบร้อยหรือฝ่าฝืนกฎหมายบา้นเมือง โดยมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่
ด้วยการชุมนุมสาธารณะและการเ ดินขบวนก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และขั้นตอนในการ
ด าเนินการชุมนุมหรือการเดินขบวนไว้อย่างชัดเจน  หากการชุมนุมนั้ นเป็นการชุมนุมมี
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วตัถุประสงคท่ี์เป็นการขดัต่อกฎหมายอนัจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบา้นเมือง  หากมีการ
กระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติัดงักล่าวยอ่มถือเป็นความผดิซ่ึงตอ้งไดรั้บโทษ   

เม่ือพิจารณาการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมสาธารณะของประชาชนตามพระราชบญัญติัการ
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 แล้ว จะเห็นได้ว่าการใช้เสรีภาพในการชุมนุมนั้นสามารถท าได้
ตลอดเวลาตราบเท่าท่ีเป็นไปตามกฎหมายบญัญติัให้อ านาจกระท าได ้เพียงแต่ประชาชนผูมี้ความ
ตอ้งการเรียกร้อง สนับสนุน คดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตอ้งท าการยื่น
หนงัสือแจง้ความจ านงต่อเจา้หนา้ท่ีผูรั้บแจง้เพื่อทราบเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในความปลอดภยัและ
อ านวยความสะดวกแก่การชุมนุม แต่อยา่งไรก็ตามกรณีท่ีมีการชุมนุมเร่งด่วน ซ่ึงมีการรวมตวักนั
โดยไม่รู้ล่วงหน้าจึงไม่อาจแจง้ได้ทนัก่อนการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ตามมาตรา 10 นั้น 
บทบญัญติักฎหมายไดก้ าหนดในมาตรา 14 วา่ถา้ไม่แจง้การชุมนุมตามมาตรา 10 ให้ถือวา่เป็นการ
ชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย การท่ีกฎหมายก าหนดเช่นนั้นเป็นการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพในการชุมนุมมากเกินไป เน่ืองจากสิทธิในการชุมนุมเป็นสิทธิข้ึนพื้นฐานท่ีรัฐธรรมนูญ
รับรองไวก้ารท่ีจะถือว่าการชุมนุมสาธารณะนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ไม่สมควรท่ีจะเอา
เง่ือนไขท่ีไม่ไดแ้จง้การชุมนุมสาธารณะเป็นการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หากการ
ชุมนุมดังกล่าวเป็นการชุมนุมท่ีสงบปราศจากอาวุธ การจ ากัดสิทธิดังกล่าวย่อมไม่เป็นไปตาม
หลกัการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สมควรปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติ
ดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชน และกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเพื่อเป็นการรับรอง
สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม 


