
 

บทที ่5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 441 ได้รับรองให้
ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ โดยปราศจากอาวุธ เสรีภาพในการชุมนุมนั้นเป็น
เสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อตอ้งการส่ือสารขอ้คิดเห็น ขอ้เท็จจริง 
หรือความตอ้งการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ต่อสาธารณชนต่อรัฐ โดยการรวมตวักนัเพื่อ
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของตวัเองและการใหรั้ฐสนองความตอ้งการของประชาชน 
    ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 21 ได้ให ้
ความคุม้ครองและรับรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ อนัถือเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะประกนัสิทธิ
ดงักล่าว และมีหนา้ท่ีในการไม่แทรกแซงเพื่อควบคุมการใชสิ้ทธินั้น แต่สามารถจ ากดัการใช้สิทธิ
ดังกล่าวโดยต้องบัญญัติ เป็นกฎหมาย และต้องอยู่บนพื้นฐานของความจ า เป็นในสังคม
ประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คงของชาติ หรือความปลอดภยัของประชาชน หรือ 
การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น2 
    ดงันั้น เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปดว้ยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือน
ต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชนตลอดจนสุขอนามยัหรือความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะ และไม่
กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น จึงจ าเป็นตอ้งก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้สิทธิชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ 

                                                           
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560  
 มาตรา 44 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 

การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจ ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
ท่ีตราข้ึนเพ่ือรักษาความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี ของประชาชน 
หรือเพื่อคุม้ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
2 จันทจิรา  เอ่ียมมยุรา. (2552). “ร่างกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ : กับกติกาท่ีควรจะเป็น”.วารสารจุลนิติ  

ฉบบัท่ี 1 ปีท่ี 9. หนา้ 57. 
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วา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จึงไดมี้การตราพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 
2558 ฉบบัน้ี จากการศึกษาพระราชบญัญติัดงักล่าว พบวา่มีปัญหา ดงัน้ี  

   1. ปัญหาระยะเวลาการแจง้การชุมนุมสาธารณะ 

   ระยะเวลาการแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา มาตรา 10 วรรคหน่ึง  แห่ง
พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  บญัญติัวา่ ผูใ้ดประสงคจ์ะจดัการชุมนุมสาธารณะ 
ให้แจง้การชุมนุมต่อผูรั้บแจง้ก่อนเร่ิมการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีชั่วโมง มาตรา 10 วรรคสอง  
บญัญติัวา่  ใหถื้อวา่ผูเ้ชิญชวนหรือนดัผูอ่ื้นมาร่วมชุมนุมในวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีก าหนดไม่วา่จะ
ดว้ยวิธีการใด ๆ  รวมทั้งผูข้ออนุญาตใชส้ถานท่ีหรือเคร่ืองขยายเสียงหรือขอให้ทางราชการอ านวย
ความสะดวกในการชุมนุมเป็นผูป้ระสงค์จะจดัการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม 
บญัญติัวา่ การแจง้การชุมนุมสาธารณะตอ้งระบุวตัถุประสงคแ์ละวนั ระยะเวลาและสถานท่ีชุมนุม
สาธารณะตามวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดซ่ึงตอ้งเป็นวิธีท่ีสะดวกแก่ผูแ้จง้  และตอ้งให้แจง้
ผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดด้ว้ย 
    ในการชุมนุมท่ีมีผู ้ร่วมชุมนุมจ านวนไม่มากมักจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเท่าใดนัก  
ในทางกลบักนั หากเป็นการชุมนุมขนาดใหญ่มีผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมเป็นจ านวนมากยอ่มก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมา  อาทิ ปัญหาเร่ืองการเดินทาง ปัญหาเร่ืองความพร้อมของสถานท่ี การดูแล 
ในดา้นสุขอนามยั  ปัญหาเร่ืองการดูแลรักษาความปลอดภยัแก่ผูชุ้มนุมและการอ านวยความสะดวก
แก่ผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุม  ตลอดทั้งปัญหาเร่ืองการจราจร การท่ีกฎหมายก าหนดให้
ผูจ้ดัการชุมนุมแจง้การชุมนุมต่อผูรั้บแจง้ก่อนเร่ิมการชุมนุมไม่น้อยกวา่ 24 ชัว่โมง หากผูป้ระสงค์
จะจดัการชุมนุมต้องแจ้งการชุมนุมก่อนเร่ิมการชุมนุมเพียงแค่ 24 ชั่วโมง อาจท าให้เจ้าหน้าท่ี
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมตวัล่วงหนา้หรือเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อยและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะนั้นได ้โดยเฉพาะการ
ชุมนุมท่ีมีขนาดใหญ่มีผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมเป็นจ านวนมาก มาตรา 10 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติั
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  

    2.ปัญหาท่ีผูจ้ะจดัการชุมนุมไม่แจง้การชุมนุมล่วงหนา้ กฎหมายใหถื้อวา่เป็นการชุมนุม
ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

   บทบญัญติักฎหมายไดก้ าหนดในมาตรา 14 วา่ถา้ไม่แจง้การชุมนุมตามมาตรา 10 ให้ถือ
วา่เป็นการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  การท่ีกฎหมายก าหนดเช่นนั้นเป็นการจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพในการชุมนุมมากเกินไป เน่ืองจากสิทธิในการชุมนุมเป็นสิทธิข้ึนพื้นฐานท่ีรัฐธรรมนูญ
รับรองไวก้ารท่ีจะถือวา่การชุมนุมสาธารณะนั้นชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ ไม่สมควรท่ีจะเอ
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เง่ือนไขท่ีไม่ไดแ้จง้การชุมนุมสาธารณะเป็นการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หากการ
ชุมนุมดังกล่าวเป็นการชุมนุมท่ีสงบปราศจากอาวุธ การจ ากัดสิทธิดังกล่าวย่อมไม่เป็นไปตาม
หลกัการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติกา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

    เสรีภาพในการชุมนุมมีการพฒันามาจากเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็น 
นบัว่าเป็นเสรีภาพท่ีคู่กบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถือเป็นกลไกลอยา่งหน่ึงท่ีสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองการปกครองและธรรมาภิบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 44 ได้บญัญติั
รับรองและคุม้ครองเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะไวด้ว้ย ดงันั้น การบญัญติักฎหมาเพื่อจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ และกฎหมายท่ีออกมาใช้
บงัคบันั้นตอ้งไม่ขดัต่อหลกันิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร
แก่เหตุ 

   5.2.1 ปัญหาระยะเวลาการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ 

    จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายการชุมนุมสาธารณะของต่างประเทศเก่ียวกบัการ
แจง้การชุมนุม พบว่าสาธารณรัฐฝร่ังเศสตอ้งมีหนงัสือแจง้เจา้หน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
ผูรั้บผิดชอบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั หรืออย่างมาก 15 วนั ก่อนท่ีจะมีการชุมนุมสาธารณะหรือมี
การเดินขบวน สาธารณะรัฐเกาหลี ผูจ้ดัการชุมนุมหรือผูน้ าการชุมนุมมีหน้าท่ีแจ้งการชุมนุม
สาธารณะต่อหัวหนา้สถานีต ารวจท่ีควบคุมดูแลเขตพื้นท่ีท่ีจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมงแต่ไม่เกิน 72 ชัว่โมง ก่อนเร่ิมการชุมนุมหรือเดินขบวน 

    พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ควรจะก าหนดวิธีการและ
ขั้นตอนในการใชเ้สรีภาพในการชุมนุม โดยก าหนดให้ผูจ้ดัการชุมนุมสาธารณะตอ้งแจง้บอกกล่าว
แก่เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้รับผิดชอบเป็นการล่วงหนา้โดยก าหนดระยะเวลาบอกกล่าวก่อนเร่ิมการชุมนุมไม่
นอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจทราบล่วงหนา้วา่จะมีการชุมนุมหรือเดินขบวนเพื่อ
วตัถุประสงคใ์ด และเพื่อประโยชน์ในการตระเตรียมการของเจา้หนา้ท่ีของรัฐและการประสานงาน
กบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสามารถอ านวยความสะดวก และดูแลรักษาความปลอดภยัเพื่อให้
การใชเ้สรีภาพในการชุมนุมเป็นไปดว้ยความสงบเรียบร้อยตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ 
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   ผูว้จิยัเห็นวา่ควรแกไ้ขมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ดงัน้ี 
   จากเดิม มาตรา 10 วรรคหน่ึง บญัญติัวา่ ผูใ้ดประสงคจ์ะจดัการชุมนุมสาธารณะ ให้แจง้การ

ชุมนุมต่อผูรั้บแจง้ก่อนเร่ิมการชุมนุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บส่ีชัว่โมง 

   ควรแก้ไขเป็น มาตรา 10 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า ผูใ้ดประสงค์จะจดัการชุมนุมสาธารณะ ให้
แจง้การชุมนุมต่อผูรั้บแจง้ก่อนเร่ิมการชุมนุมไม่นอ้ยกวา่ส่ีสิบแปดชัว่โมง 

   5.2.2 ปัญหาที่ผู้จะจัดการชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุมล่วงหน้า กฎหมายให้ถือว่าเป็นการ
ชุมนุมทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย 

    การท่ีมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 บัญญัติว่า 
การชุมนุมสาธารณะท่ีไม่แจง้การชุมนุมตามมาตรา 10 ให้ถือวา่เป็นการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายนั้น  อาจถือว่า เป็นการจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะท่ีได้รับความรับรอง
คุม้ครองตามรัฐธรรมนูญได ้หากการชุมนุมสาธารณะนั้นเป็นการชุมนุมกนัโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ  แมว้า่ผูป้ระสงค์จะจดัการชุมนุมจะไม่ไดแ้จง้การชุมนุมต่อผูรั้บแจง้ตามท่ีกฎหมายบญัญติัก็
ตาม  ก็เป็นเพียงความรับผดิเฉพาะตวัของผูป้ระสงคจ์ะจดัการชุมนุมเท่านั้น  ไม่เก่ียวขอ้งกบัผูชุ้มนุม
แต่อยา่งใด  ในประเทศต่าง ๆ ท่ีไดท้  าการศึกษามาจะเห็นไดว้า่ไม่มีประเทศใดบญัญติัใหก้ารไม่แจง้
การชุมนุมหรือเดินขบวนเป็นการชุมนุมหรือเดินขบวนท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  หากการชุมนุมหรือ
เดินขบวนนั้นไม่ขดัต่อหลกัความสงบเรียบร้อยหรือฝ่าฝืนกฎหมายบา้นเมือง   

      ผูว้จิยัเห็นวา่ควรแกไ้ขมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ดงัน้ี 
      จากเดิม  มาตรา 14 การชุมนุมสาธารณะท่ีไม่เป็นไปตามมาตรา 6 หรือไม่แจ้ง 

การชุมนุมตามมาตรา 10 หรือท่ีผูแ้จง้ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของผูรั้บแจง้หรือท่ีผูรั้บแจง้มีค าสั่งห้าม 
การชุมนุมตามมาตรา  11 หรือท่ีจัดข้ึนหลังจากท่ีผู ้ยื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้งว่าไม่มีเหตุผล 
อนัสมควรท่ีจะผ่อนผนัก าหนดเวลาตามมาตรา 12 ให้ถือวา่เป็นการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

      ควรแก้ไขเป็น มาตรา 14 การชุมนุมสาธารณะท่ีไม่เป็นไปตามมาตรา 6 หรือท่ีผูแ้จง้ 
ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของผูรั้บแจง้หรือท่ีผูรั้บแจง้มีค าสั่งห้ามการชุมนุมตามมาตรา 11 หรือท่ีจดัข้ึน
หลังจากท่ีผูย้ื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้งว่าไม่มีเหตุผลอนัสมควรท่ีจะผ่อนผนัก าหนดเวลาตาม 
มาตรา12  ใหถื้อวา่เป็นการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 


