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บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ (Public Assembly) นับได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้ งยงัเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญท าให้ประชาชนมีช่องทางในการ
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็น  เรียกร้องความตอ้งการ บอกกล่าวความล าบากเดือดร้อนสนบัสนุนหรือ
คดัคา้นนโยบายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงต่อรัฐ ซ่ึงรัฐในฐานะมีหน้าท่ีในการให้ การบริการสาธารณะ 
(Public Service) แก่ประชาชนจะตอ้งรับฟังความคิดเห็นซ่ึงเป็นเสียงสะทอ้นของประชาชน การ
ชุมนุมจึงเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีเสริมสร้างเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตย  อีกทั้งการ
ชุมนุมยงัเป็นการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของปัจเจกบุคคลมาสู่การแสดงความคิดเห็นแบบรวม
หมู่ (Collective)1 ท าให้ประชาชนสามารถออกมาเรียกร้องให้รัฐจดัท าบริการสาธารณะในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามความตอ้งการของตนได ้ตลอดระยะเวลา 10 กวา่ปีท่ีผา่นมา  ประเทศไทยตอ้งอยูก่บัการ
ชุมนุมทางการเมืองขนาดใหญ่ โดยอาศยักฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้กบัการชุมนุม  แต่ไม่มี
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการชุมนุมโดยเฉพาะมาใช้บงัคบั อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ได้พยายามท่ีจะออก
กฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมมาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการดูแลการชุมนุมสาธารณะมาโดยตลอด  แต่ก็
มีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถออกกฎหมายเก่ียวกบัการชุมนุมมาใชบ้งัคบัได ้การท่ีมีคนมาร่วมชุมนุมกนั
สาเหตุเน่ืองมาจากปัญหาปากท้องของประชาชน ปัญหาแรงงาน ปัญหาหน้ีสินและท่ีดินของ
เกษตรกร  ตลอดถึงปัญหาของกลุ่มอุดมการณ์การชุมนุมทางการเมืองต่าง ๆ ได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักาชุมนุม การใชเ้สรีภาพในการชุมนุมมิใช่สิทธิเด็ดขาด  
(Absolute Right) แต่เป็นสิทธิสัมพทัธ์ (Relative Right) ท่ีสามารถจ ากัดได้โดยบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายในกรณีท่ีก่อให้เกิดการกระทบต่อสิทธิบุคคลอ่ืน2 รัฐบาลไดน้ ากฎหมายต่าง ๆ ท่ีมีอยู่มา
บงัคบัใช้ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา (Criminal Code) พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.  2535 และ

                                                           
1 จนัทจิรา เอ่ียมมยรุา. (2552). “ร่างกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ : กบักติกาท่ีควรจะเป็น”.วารสารจลุนิติ   
ฉบบัท่ี 1 ปีท่ี 9. หนา้ 59. 
2 ปกรณ์ นิลประพนัธ์. (2553). “กฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมในท่ีสาธารณะของต่างประเทศ”. วารสารกฎหมาย
ปกครอง ฉบบัท่ี 1 ปีท่ี 27. หนา้ 14. 
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พระราชบญัญติัการควบคุมการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง พ.ศ.  2493 เป็นตน้ แต่ไม่สามารถ
น ามาใช้บงัคบักบัการชุมนุมสาธารณะได้อย่างสัมฤทธิผล ต่อมารัฐบาลจึงไดมี้ประกาศใช้บงัคบั
พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ในราชกิจจานุเบกษา (Government Gazette) เม่ือ
วนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อใชบ้งัคบักบัการชุมนุมสาธารณะและมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 13 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้มา  
 เม่ือได้พิจารณาพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.  2558 แล้ว พบว่ายงัมีปัญหา
ในทางปฏิบติัแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหน้าท่ีในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ เน่ืองจากในมาตรา 103 วรรค
หน่ึง แห่งพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดให้ผูป้ระสงคจ์ะจดัการชุมนุม
ตอ้งแจง้การชุมนุมต่อผูรั้บแจง้ให้ทราบถึง วนั เวลา และสถานท่ีท่ีจะจดัการชุมนุมก่อนเร่ิมการ
ชุมนุมไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมงและมาตรา 204 ไดก้ าหนดให้ ส านกังานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดท้ราบถึงการชุมนุม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมและให้เกิดผลกระทบจากการชุมนุม
นอ้ยท่ีสุด  ในการชุมนุมขนาดเล็กมีผูร่้วมชุมนุมจ านวนไม่มากไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่อยา่งใดในทาง
กลบักนัหากเป็นการชุมนุมขนาดใหญ่มีผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมเป็นจ านวนมาก ย่อมก่อให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา อาทิ ปัญหาเร่ืองการเดินทาง ปัญหาเร่ืองความพร้อมของสถานท่ี การดูแลในด้าน
สุขอนามยั ปัญหาเร่ืองการดูแลรักษาความปลอดภยัแก่ผูชุ้มนุมและการอ านวยความสะดวกแก่ผูท่ี้
ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุม  ตลอดทั้งปัญหาเร่ืองการจราจร การท่ีกฎหมายก าหนดใหผู้จ้ดัการ
ชุมนุมแจง้การชุมนุมต่อผูรั้บแจง้ก่อนเร่ิมการชุมนุมไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง หากผูป้ระสงคจ์ะจดัการ
ชุมนุมตอ้งแจง้การชุมนุมก่อนเร่ิมการชุมนุมเพียงแค่ 24 ชัว่โมง อาจท าใหเ้จา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งมีเวลา
ไม่เพียงพอในการเตรียมตวัล่วงหน้าหรือเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
                                                           
3 พระราชบัญญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ให้ไว ้ณ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 เล่ม 132 ตอนท่ี 63 ก หน้า 21 
  มาตรา 10 ผูใ้ดประสงคจ์ะจดัการชุมนุมสาธารณะ ให้แจง้การชุมนุมต่อผูรั้บแจง้ก่อนเร่ิมการชุมนุม 
ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บส่ีชัว่โมง 
 ใหถื้อวา่ผูเ้ชิญชวนหรือนดัใหผู้อ่ื้นมาร่วมชุมนุม ในวนั เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด ไม่วา่จะดว้ยวิธีการ
ใด ๆ รวมทั้ง ผูข้ออนุญาตใชส้ถานท่ีหรือเคร่ืองขยายเสียงหรือขอใหท้างราชการอ านวยความสะดวกในการชุมนุม
เป็นผูป้ระสงคจ์ะจดัการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหน่ึง 
4 พระราชบัญญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ให้ไว ้ณ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 เล่ม 132 ตอนท่ี 63 ก หน้า 25 
 มาตรา 20 ก่อน ระหวา่งและภายหลงัการชุมนุมสาธารณะ ใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงาน
ประชาสัมพนัธ์ของรัฐหรือประสานให้มีการประชาสัมพนัธ์เป็นระยะเพื่อให้ประชาชนทราบถึงสถานท่ีท่ีใช้ 
ในการชุมนุมและช่วงเวลาท่ีมีการชุมนุม ตลอดจนค าแนะน าเก่ียวกบัเสน้ทางจราจรหรือระบบการขนส่งสาธารณะ
เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมนอ้ยท่ีสุด 
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และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะนั้นได ้โดยเฉพาะการชุมนุมท่ีมี
ขนาดใหญ่มีผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมเป็นจ านวนมาก 
 ปัญหาต่อมาอีกประการ คือ  ในกรณีท่ีผูป้ระสงคห์รือผูจ้ะจดัการชุมนุมไม่แจง้การชุมนุม  
กฎหมายให้ถือว่าเป็นการชุมนุมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย5 เน่ืองจากเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ
เป็นเสรีภาพท่ีมีความส าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเม่ือวนัท่ี 6 เมษายน   
พ.ศ. 2560  ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560 โดยในมาตรา 26 วรรคหน่ึง แห่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดว่า 
การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็นการจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบญัญติั
ไวใ้นรัฐธรรมนูญ  ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญไม่ได้บญัญติัเง่ือนไขไว ้  กฎหมายดงักล่าวต้องไม่ขดั 
กับหลัก นิ ติธรรม  (Rule of Law)  ไม่ เพิ่ มภาระหรือจ ากัด สิท ธิห รือ เส รีภาพของ บุคคล 
เกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลมิได ้รวมทั้งตอ้งระบุเหตุผล
ความจ า เป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วยและวรรคสอง ก าหนดไว้ว่า  กฎหมาย 
ตามวรรคหน่ึงต้องมีผลบงัคบัเป็นการทัว่ไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือ 
แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง อนัถือไดว้า่เป็นหลกัความมัน่คงและแน่นอนของกฎหมาย  
(Sécurité Juridique) กล่าวคือ กฎหมายต้องมีขอบเขตและหลักเกณฑ์ท่ีใช้บังคับเป็นรูปธรรม
ประช าชนต้อ งมั่น ใ จและส าม า รถ เ ข้ า ใ จ คว า มป ระพฤ ติป ฏิ บั ติ ข อ ง ตนว่ า ถู ก ต้ อ ง 
ตามกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่  กฎหมายต้องก าหนดกรอบการประพฤติให้ทราบล่วงหน้า 
เพื่อให้บุคคลสามารถคาดหมายผลลัพธ์ของกฎหมายในการกระท าของตนเองและมั่นใจ 
ไดว้่าการกระท าของตนจะไม่เป็นส่ิงท่ีผิดต่อกฎหมายในภายหลงั อีกทั้งมัน่ใจไดว้่าผลประโยชน์ 
ท่ีตนได้รับจากการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายจะได้รับการรับรองตลอดไป และในมาตรา 446 
วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ได้ก าหนดว่า บุคคลย่อม 
มีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

                                                           
5 มาตรา 14 การชุมนุมสาธารณะท่ีไม่เป็นไปตามมาตรา 6 หรือไม่แจ้งการชุมนุมตามมาตรา 10 หรือท่ีผูแ้จ้ง 
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผูรั้บแจง้หรือท่ีผูรั้บแจง้มีค าสั่งห้ามชุมนุมตามมาตรา 11 หรือท่ีจัดข้ึนหลงัจากท่ีผูย้ื่น 
ค าขอไดรั้บหนงัสือแจง้วา่ไม่มีเหตุผลอนัสมควรท่ีจะผ่อนผนัก าหนดเวลาตามมาตรา 12 ให้ถือวา่เป็นการชุมนุม
สาธารณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 ตราไว ้ณ วนัท่ี 6 เมษายน 2560. ราชกิจจานุเบกษา.  
เล่ม 134 ( ตอนท่ี 4 ). หนา้ 12. 
    มาตรา 44 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 

ฯลฯ     ฯลฯ 
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พุทธศกัราช 2560 มาตรา 44 วรรคหน่ึงน้ี มีเจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงคือ ตอ้งเป็นการชุมนุมเรียกร้องของ
บุคคลท่ีมุ่งแสดงพลงัแห่งเจตจ านงให้ปรากฏโดยท่ีไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอ่ืน ไม่ได้
หมายความแต่เพียงวา่การชุมนุมโดยสงบจะตอ้งไม่มีการพกพาอาวธุ เช่น มีด ท่อนไม ้หรืออาวุธปืน
เขา้ไปในสถานท่ีชุมนุมดว้ยเพียงเท่านั้น  และในวรรคสองของมาตรา 447 ยงัก าหนดถึงการจ ากดั
เสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึน
เพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน  หรือเพื่อคุม้ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน จึงเห็นได้ว่าเสรีภาพในการชุมนุม 
(Freedom of Assembly)ได้ถูกยอมรับและได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญไทยมาอย่างช้านาน
ภายใต้ข้อจ ากัดมิให้การใช้เสรีภาพดังกล่าวมากระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัย
สาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพใน
ด้านอ่ืนๆ ของประชาชน ซ่ึงในต่างประเทศก็ยงัยอมรับในเสรีภาพในการชุมนุมไวเ้ช่นเดียวกัน  
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยการชุมนุมโดยสงบเป็นพื้นฐานของการแสดงออก  การชุมนุม
ของประชาชนเพื่อประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการก าหนดเจตจ านงของตนในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของประชาชนให้รัฐไดรั้บทราบ เพื่อน าไปประกอบการพิจารณา
ด าเนินการต่อไป เสรีภาพในการชุมนุมน้ียงัเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบัสิทธิเสรีภาพอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ
อีกดว้ย เช่น เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการพดู เสรีภาพ
ในการเดินทาง  เสรีภาพในการเขียนพิมพแ์ละเผยแพร่เอกสารสิทธิในการเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์  
โดยรัฐจะตอ้งงดเวน้การเขา้แทรกแซงการชุมนุมโดยสงบนั้น และตอ้งดูแลรักษาความปลอดภยั 
ต ล อ ด จนอ า น ว ย ค ว า มส ะ ด ว ก ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น  ใ น ก า ร ชุ ม นุ ม โ ด ย ส งบ อี ก ด้ ว ย   
นอกจากน้ีเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะยงัไดรั้บการคุม้ครองตามกติการะหว่างประเทศว่าดว้ย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (The UN International Covenant on Civil and Political Rights 
หรือ ICCPR)8 ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีโดยการภาคยานุวติั เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2539 
และมีผลใช้บงัคบัตั้งแต่ วนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2540  เป็นตน้มา ดงันั้น การท่ีกฎหมายว่าดว้ยการ
ชุมนุมสาธารณะไดก้ าหนดให้ผูป้ระสงคจ์ะจดัการชุมนุมตอ้งแจง้การชุมนุมต่อผูรั้บแจง้  กฎหมายมี

                                                           
7 มาตรา 44 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 

การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
ท่ีตราข้ึนเพ่ือรักษาความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี ของประชาชน 
หรือเพื่อคุม้ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
8 จันทจิรา เอ่ียมมยุรา. (2552). เสรีภาพในการชุมนุมในท่ีสาธารณะ : หลกัทั่วไปและขอ้จ ากัด. บทบัณฑิตย์  
ฉบบัท่ี 4 ปีท่ี  65 หนา้ 2. 
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วตัถุประสงค์ในการแจง้เพื่อให้ผูรั้บแจง้ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ี ดูแลการชุมนุมสาธารณะทราบถึงวนั 
เวลา และสถานท่ีท่ีผูชุ้มนุมจะท าการชุมนุมและเตรียมตวัเตรียมความพร้อมเพื่อจะเขา้ไปดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยให้แก่ผูชุ้มนุม  ผูรั้บแจง้อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในการใช้ท่ี
สาธารณะเพียงเท่านั้น  การแจง้การชุมนุมสาธารณะจึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งขออนุญาตเพื่อจะจดัการ
ชุมนุมสาธารณะแต่อยา่งใด เพราะการชุมนุมสาธารณะโดยสงบและปราศจากอาวธุเป็นเสรีภาพและ
ไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ โดยไดรั้บการรับรองตามกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (The UN International Covenant on Civil and Political Rights หรือ 
ICCPR)9 ซ่ึงเป็นกติกาตามหลักมาตรฐานสากล การท่ีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะได้
ก าหนดให้การชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ไดแ้จง้การชุมนุมต่อผูรั้บแจง้  ถือว่าเป็นการชุมนุมท่ีไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายและมีผลให้เจา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ านาจประกาศให้ผูชุ้มนุมเลิกการ
ชุมนุมสาธารณะนั้นได้10 หากการชุมนุมสาธารณะท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวธุ  เพียงแค่ผูป้ระสงคจ์ะจดัการชุมนุมสาธารณะไม่ไดแ้จง้การชุมนุมก่อนเร่ิมชุมนุม  กฎหมายให้
ถือว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  และก าหนดให้เจา้พนกังานดูแลการชุมนุม
สาธารณะมีอ านาจประกาศให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมได ้ ท าให้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะไม่
อาจเกิดข้ึนได้จริง  บทบญัญติัดังกล่าวจะเป็นการจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะตามท่ี
รัฐธรรมนูญได้ให้การคุม้ครองและมีหลกักติกาสากลรับรองไวห้รือไม่  จึงเป็นปัญหาท่ีจะต้อง
ท าการศึกษาในสารนิพนธ์ฉบบัน้ี 
 

                                                           
9 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  เป็นสนธิสัญญาพหุภาคี ซ่ึงสมชัชาใหญ่ 
แห่งสหประชาชาติรับรองเม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2509 และมีผลใช้บังคับเม่ือ 23 มีนาคม พ.ศ. 2519 
สนธิสญัญาน้ีใหค้  ามัน่สญัญาวา่ภาคีจะเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของบุคคล ซ่ึงรวมถึงสิทธิในชีวติ
เสรีภาพในศาสนา เสรีภาพในการพดู เสรีภาพในการชุมนุม สิทธิเลือกตั้ง และสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาความ
อยา่งยติุธรรม จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 กติการะหวา่งประเทศน้ีมีประเทศลงนาม 72 แห่งและภาคี 165 แห่ง 
10 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี  9 กรกฎาคม 2558  เล่ม  132  ตอนท่ี  63  ก  หนา้  25 

มาตรา 21 ในกรณีมีการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 14  หรือกรณีผูจ้ ัดการ
ชุมนุมหรือผู ้ชุมนุมฝ่าฝืนมาตรา 7 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18  
ใหเ้จา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีมีการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 14 หรือไม่เลิกชุมนุมภายใน 
ระยะเวลาท่ีแจง้ไวต้่อผูรั้บแจง้ตามมาตรา 18 ใหป้ระกาศใหผู้ชุ้มนุมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ฯลฯ                     ฯลฯ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://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%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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1.2 วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

 1. เพื่อศึกษาปัญหาในการชุมนุมสาธารณะ ในกรณีการก าหนดระยะเวลาในการแจง้ 
การชุมนุม และการไม่แจง้การชุมนุมตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. เพื่อค้นควา้แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับข้อจ ากัดในการชุมนุมสาธารณะ ระยะเวลา 
ในการชุมนุมสาธารณะ และการไม่แจ้งการชุมนุมสาธารณะตามท่ีกฎหมายก าหนด หลักการ 
และขอ้จ ากดัของกฎหมายระหวา่งประเทศและกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะของต่างประเทศ 
 3. เพื่อศึกษาหลกัการและขอ้จ ากดัการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมสาธารณะของประเทศไทย  
 4. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการแจง้การชุมนุมสาธารณะและระยะเวลาในการแจง้การ
ชุมนุมสาธารณะในพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
 5. เพื่อคน้หาแนวทางในการแกไ้ขเยียวยาปัญหาการชุมนุมสาธารณะในกรณีการก าหนด
ระยะเวลาในการแจง้การชุมนุมและการไม่แจง้การชุมนุมตามกฎหมายก าหนด 

1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.  2558 มาตรา 10 บัญญัติว่า ผูใ้ดประสงค ์
จะจดัการชุมนุมสาธารณะ ใหแ้จง้ต่อผูรั้บแจง้ ก่อนเร่ิมการชุมนุมไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง และมาตรา 
14 บญัญติัว่า การชุมนุมสาธารณะท่ีไม่เป็นไปตามมาตรา 6 หรือไม่แจง้การชุมนุมตามมาตรา 10  
หรือผูท่ี้แจง้ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของผูรั้บแจง้มีค าสั่งห้ามชุมนุมตามมาตรา 11 หรือท่ีจดัข้ึนหลงัจาก 
ท่ีผูย้ื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้งว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรท่ีจะผ่อนผนั ให้ถือว่าเป็นการชุมนุม 
ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

จากบทบญัญติัดงักล่าว พิจารณาแลว้เห็นวา่มีปัญหาท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด ให้แจง้การชุมนุมสาธารณะไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมง 

อาจไม่เพียงพอในการเตรียมพร้อมเพื่อจะเขา้ไปดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 
2. การไม่แจง้การชุมนุมตามระยะเวลาท่ีก าหนด ตามมาตรา 14 ให้ถือว่าเป็นการชุมนุม

สาธารณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงบทบญัญติัดงักล่าวเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม 
เพราะการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุนั้นยอ่มชอบดว้ยกฎหมาย 

กรณีปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาส าคัญท่ีควรศึกษาค้นควา้เพื่อหาค าตอบท่ีเหมาะสม 
แก่การปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าพนักงานผูดู้แลการชุมนุมสาธารณะและให้ความคุ้มครองต่อสิทธิ 
และเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนต่อไป 
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1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 งานสารนิพนธ์ฉบบน้ีมุ่งศึกษาถึงหลกัการของกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (The UN International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) 
กฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะของสหรัฐอเมริกา  สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสาธารณรัฐเกาหลี 
เพื่อเปรียบเทียบกับพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.  2558 ในเร่ืองการแจ้งการชุมนุม 
ก่อนเร่ิมการชุมนุม เพื่อหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเตรียมตวั เตรียมความพร้อมของเจา้หน้าท่ี 
ผู ้มีหน้า ท่ีในการดูแลการชุมนุมสาธารณะและเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ผู ้ชุมนุม   
รวมถึงการคุม้ครองดูแลบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมความสะดวกในการใช้ท่ีสาธารณะ   
และศึกษาข้อบกพร่องในพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ . 2558 เป รียบเทียบ 
กับการชุมนุมสาธารณะของต่างประเทศ ในเร่ืองท่ีกฎหมายบัญญัติว่าการไม่แจ้งการชุมนุม
สาธารณะให้ถือวา่เป็นการชุมนุมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย อนัมีผลท าให้เจา้พนกังานดูแลการชุมนุม
สาธารณะมีอ านาจประกาศให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะนั้นได้  เพื่อหาทางแก้ไขให้มี 
ความถูกตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญและหลกักติกาสากลทัว่ไป 

1.5 วธิีด ำเนินกำรศึกษำ 

สารนิพนธ์น้ีใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยการวิจัย 
ทางเอกสาร (Documentary  Research) โดยไดศึ้กษาเอกสารทางวิชาการ  ต ารา  ขอ้เขียน  บทความ  
รายงานวิจยัทั้งของในประเทศและต่างประเทศ  วิทยานิพนธ์  พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ. 2558  ตลอดจนรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลสนับสนุน 
ในการศึกษาวเิคราะห์ในงานสารนิพนธ์ฉบบัน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. เพื่อศึกษาปัญหาในการชุมนุมสาธารณะ ในกรณีการก าหนดระยะเวลาในการแจง้ 
การชุมนุมและการไม่แจง้การชุมนุมตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. เพื่อค้นควา้แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับข้อจ ากัดในการชุมนุมสาธารณะ ระยะเวลา 
ในการชุมนุมสาธารณะและการไม่แจง้การชุมนุมสาธารณะตามท่ีกฎหมายก าหนดหลกัการและ
ขอ้จ ากดัของกฎหมายระหวา่งประเทศและกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะของต่างประเทศ 

3. เพื่อศึกษาหลกัการและขอ้จ ากดัการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมสาธารณะของประเทศไทย  



8 
 

4. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการแจง้การชุมนุมสาธารณะและระยะเวลาในการแจ้ง  
การชุมนุมสาธารณะในพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

5. เพื่อคน้หาแนวทางในการแกไ้ขเยียวยาปัญหาการชุมนุมสาธารณะในกรณีการก าหนด
ระยะเวลาในการแจง้การชุมนุมและการไม่แจง้การชุมนุมตามกฎหมายก าหนด 
 


