
 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีที่เกีย่วข้องกบัการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม 
 

 ในบทน้ีจะ ศึกษา ถึงแนวคิด  ทฤษฎีและความหมายและหลักการ ท่ี เ ก่ี ยวข้อง 
กบัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม โดยจะเร่ิมตน้จากการศึกษาแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับ
เสรีภาพในการชุมนุม จากนั้นจะท าการศึกษาถึงท่ีมา และความหมายของเสรีภาพในการชุมนุม 
ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิดของหลักการว่าด้วยเสรีภาพในการชุมนุมตามกฎหมายต่างประเทศ  
และแนวคิดพื้นฐานและพฒันาการของเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการชุมนุมในท่ีสาธารณะ  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายธรรมชาติ ในการรวมตัวเป็นสังคมของมนุษย์ แสดง 
ความคดิเห็นโดยผ่านการชุมนุม 

 แนวความคิดของกฎหมายธรรมชาติเป็นของส านักความคิดกฎหมายธรรมชาติ  
ซ่ึงมีก าเนิดและวิวฒันาการมาตั้งแต่สมยักรีกโบราณ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีระเบียบอยู่โดยธรรมชาติ 
ของมนัเองไม่ข้ึนตามอ าเภอใจของบุคคล มนุษยมิ์ไดเ้ป็นผูส้ร้างกฎเกณฑ์เหล่าน้ี แต่เป็นผูค้น้พบ
กฎเกณฑ์เหล่าน้ีและเป็นผูใ้ช้กฎเกณฑ์เหล่าน้ีเท่านั้น1 โดยส านักน้ีมีความคิดเห็นว่ากฎหมายนั้น 
เ ป็นส่ิง ท่ี เ กิด ข้ึนและมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ เ รียกว่า  กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) 
เป็นหลักเกณฑ์ท่ีเกิดข้ึนมาตามธรรมชาติโดยตรง เช่น การเกิดปรากฎการณ์อ่ืนๆ บนโลก  
บา้งก็มีความเช่ือว่าธรรมชาตินั้น คือ พระผูเ้ป็นเจา้ เป็นผูท้  าให้เกิดหลกัเกณฑ์ทางศาสนา เหตุผล
และศีลธรรม  จึงเป็นส่ิงท่ีนักกฎหมายเช่ือว่าเป็นท่ีมาของกฎหมาย เพราะกฎหรือระเบียบใด 
ท่ีขดัต่อเหตุผลและศีลธรรม ยอ่มไร้สภาพบงัคบัทางกฎหมายทั้งส้ิน 

 ลกัษณะส าคญัของกฎหมายธรรมชาติมี 2 ลกัษณะ คือ 
 1. ตอ้งเป็นกฎเกณฑท์ัว่ไป คือ เป็นจริงในทุกสถานท่ี  สังคมในยคุสมยันั้นยงัคงเป็นสังคม
แบบแคบ ๆ มิได้มีการส่ือสารกับกลุ่มชนอ่ืน ๆ มากนัก  และแต่ละกลุ่มชนก็มีจารีตประเพณี 
ความประพฤติปฏิบติัแตกต่างกนัออกไป   

                                                           
1 สมยศ เช้ือไทย. (2559). ทฤษฎกีฎหมายนิติปรัชญา. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพว์ญิญูชน.หนา้ 72. 
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 2. ต้อง มีลักษณะนิ รันดร คือ  เ ป็นจ ริงตลอดไป การพัฒนาสั งคมในสมัยนั้ น 
เป็นไปอย่างเช่ืองช้าไม่รวดเร็วเหมือนอยา่งในปัจจุบนั  กฎเกณฑ์ในทางสังคมมีลกัษณะเป็นจารีต
ประเพณีในการยดึถือและปฏิบติัจากคนรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง  จึงมีความเช่ือวา่จารีตประเพณีของตน 
เป็นอมตะนิรันดร 
 กฎหมายธรรมชาติ คือ กฎหมายนิรันดร (Lex  Aeterna) นัน่เอง แต่เป็นกฎหมายนิรันดร
เฉพาะบางส่วนท่ีมนุษยส์ามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยเหตุผลของมนุษยท่ี์มีอยูใ่นตวัทุกคน แปลว่า เหตุผล 
รู้ผิดชอบชั่วดีของมนุษย์นั้ นเป็นส่วนหน่ึงของ Lex  Aeterna แต่เราเรียกว่าเป็น Lex Naturalis  
หรือ Natural Law ก็เพราะเป็นเหตุผลท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติของมนุษย ์(Human  Nature)2 

 ความคิดเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษย ์ จ  าแนกไดอ้อกเป็น 2  ทฤษฎี คือ 
 1) ความเช่ือว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้ นมีเหตุผล ซ่ึงมีอยู่แล้วในธรรมชาติและอาจ
เปล่ียนแปลงไดโ้ดยอ านาจหรือตามอ าเภอใจของผูมี้อ  านาจแห่งรัฐ3 มนุษยเ์ป็นผูท่ี้สามารถรู้จกัผิด
ชอบชัว่ดีได ้สามารถท่ีจะเขา้ใจหรือคน้ควา้หาหลกัเกณฑข์องกฎหมายธรรมชาติได ้ และยอมรับวา่
โลกมนุษย์น้ีเป็นโลกของการใช้เหตุผล  มีหลักเกณฑ์ในตัวของมันเอง  สังคมหรือรัฐบาล 
ของมนุษยเ์กิดข้ึนโดยธรรมชาติในตวัของมนัเอง 
 2) ความเช่ือท่ีวา่มนุษยไ์ม่มีเหตุผล แต่ด าเนินชีวิตไปตามความอยาก ความตอ้งการ ระบบ
ของสังคมจึงเป็นระบบของอ านาจไม่สามารถจะช้ีว่าอะไรผิดอะไรถูกได ้ หากไม่ค  านึงถึงอ านาจ
และผลประโยชน์ 
 เพลโต (Plato)4 เป็นผู ้พ ัฒนาแนวคิดเร่ืองกฎหมายธรรมชาติมาสู่หลักตรรกวิทยา  
โดยเขาได้ยืนยนัถึงความแตกต่างระหว่างกฎหมายตามความเป็นธรรมและบรรดากฎหมายท่ีได้
บญัญติัข้ึนโดยรัฐ 

                                                           
2 ปรีดี เกษมทรัพย.์ (2559). นิติปรัชญา. (พิมพค์ร้ังท่ี 14).กรุงเทพฯ:โครงการต าราและเอกสารการสอนคณะ
นิติศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 155. 
3ภูริชญา  วฒันรุ่ง. (2554). หลกักฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. หนา้ 33. 
4 เพลโต  (427-347 ปี ก่อน ค.ศ.) เป็นนกัปรัชญาชาวกรีกโบราณท่ีมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อแนวคิดตะวนัตก  
เขาเป็นลูกศิษยข์องโสกราติส เป็นอาจารยข์องอริสโตดติล เป็นนกัเขียนและเป็นผูก่้อตั้งคะคาเดมี ซ่ึงเป็นส านกั
วชิาในกรุงเอเธนส์  
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 อริสโตเติล (Aristotle)5 สานุศิษยข์องเพลโตเห็นวา่ส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติเป็นความเป็นธรรม
ท่ีสมบูรณ์กบัส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติโดยเพียงกฎหมายอนัเป็นความเป็นธรรมท่ีไม่สมบูรณ์ท่ีเขาเห็นว่า
ความเป็นธรรมตามธรรมชาติมีความสมบูรณ์  ก็เพราะวา่มนัมีผลบงัคบัใชทุ้กๆ แห่งเหมือนกนั 
 แนวความคิดในเร่ืองท่ีมาของกฎหมายธรรมชาติน้ีท าให้กฎหมายธรรมชาติมีลกัษณะ
พิเศษ  คือ ใช้ไดโ้ดยไม่จ  ากดัเวลา  ใช้ไดเ้สมอไม่มีวนัยกเลิกหรือล่วงสมยัและใช้ไดโ้ดยไม่จ  ากดั
สถานท่ี  กฎหมายธรรมชาติย่อมอยู่ เหนือกฎหมายของรัฐ กล่าวคือ กฎหมายธรรมชาติ 
ย่อมมีความยุติธรรมท่ีสุด  กฎหมายของรัฐจะขัดแยง้กับกฎหมายธรรมชาติไม่ได้ การนิยาม
ความหมายของส านักความคิดน้ีได้รับการยกย่องอย่างกวา้งขวาง เพราะมีท่ีมาจากความรู้สึก
รับผดิชอบของมนุษย ์ และมุ่งถึงความเสมอภาค เสรีภาพ คุณธรรมและจริยธรรมเป็นส าคญั 

 แนวคิดของส านักกฎหมายธรรมชาติถือว่าชีวิตมนุษยเ์ป็นสิทธิตามธรรมชาติท่ีมนุษย์
ไม่ได้ก าหนดข้ึนและเป็นสิทธิท่ีมนุษยไ์ด้รับในฐานะท่ีเป็นมนุษย ์เม่ือเกิดมาเป็นมนุษยก์็มีสิทธิ 
ในร่างกายของตน เม่ือมนุษยม์าอยู่รวมกันเป็นสังคม มนุษยจ์ะมีชีวิตท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ 
ของตวัเองไดม้ากท่ีสุด การอยู่ร่วมกนัในสังคมเป็นการด าเนินชีวิตท่ีตอ้งเป็นไปตามหลกัเหตุผล 
มนุษย์ทุกคนสามารถท าความตกลงกับมนุษย์ผู ้อ่ืนในการท่ีจะเข้ามาอยู่ร่วมกันและรวมกัน 
เป็นสังคมได ้เพื่อการด ารงอยูแ่ละความปลอดภยัของกนัและกนัและหลีกเล่ียงการรุกรานกนัและกนั
โดยก าหนดกติกาของการอยู่ร่วมกนัข้ึนมา และต่างก็ได้สละสิทธิลงโทษผูท่ี้ไม่เคารพต่อกติกา 
ของการอยู่ร่วมกนัให้แก่รัฐ องค์กรของรัฐ ซ่ึงมีอ านาจบงัคบัท่ีเป็นอิสระต่อมนุษยแ์ละอยู่เหนือ
มนุษยทุ์กคนในประชาคมนั้น และตอ้งท าเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์สุขของประชาชน
เป็นท่ีตั้ ง ข้อจ ากัดใด ๆ ท่ีใช้บังคับกับเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะต้องเป็นไปตามหลัก 
ความไดส้ัดส่วนหรือหลกัความจ าเป็นพอสมควรแก่เหตุ6 

2.2 หลกัทัว่ไปเกีย่วกบัสิทธิและเสรีภาพ 

 โดยทัว่ไปแลว้ทุกคนต่างรู้จกัค าวา่  สิทธิและเสรีภาพเป็นอยา่งดี  ทั้งสองค าน้ีมีการกล่าว
อา้งถึงอยู่เสมอในชีวิตประจ าวนัและบางคร้ังก็มีการใช้ทั้งสองค าควบคู่กนัไป  หรือบางคร้ังก็ใช ้

                                                           
5 อริสโตเติล (พ.ศ. 160 (384 ก่อนค.ศ.) - 7 มีนาคม พ.ศ. 222 (322 ก่อน ค.ศ.)) เป็นนักปรัชญากรีกโบราณ  
เป็นลูกศิษยข์องเพลโตและเป็นอาจารยข์องอเลก็ซานเดอร์มหาราช ท่านและเพลโตไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงในนกั
ป รัชญา ท่ี มี อิท ธิพลสูง ท่ี สุ ด ท่านหน่ึง  ในโลกตะวันตก  ด้วยผลงาน เ ขี ยนหนัง สือ เ ก่ี ยวกับ ฟิ สิก ส์   
กวนิีพนธ์สตัววทิยา การเมือง การปกครอง จริยศาสตร์ และชีววทิยา 
6 วรเจน์  ภาคีรัตน์. (2549). หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระท าทางปกครอง.  กรุงเทพฯ:
ส านกัพิมพว์ญิญูชน. หนา้ 29. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._160
https://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._222
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%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/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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สองค าน้ีแยกกนั  แต่ในความหมายทางกฎหมายแลว้ค าสองค าน้ีมีความแตกต่างและมีความหมาย
คาบเก่ียวกนัอยู ่ ซ่ึงจะไดอ้ธิบายความหมายของค าวา่ สิทธิและเสรีภาพ ดงัต่อไปน้ี 
 
 2.2.1. ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 

สิทธิ (Right) มีผูใ้หนิ้ยามความหมายของค าวา่ สิทธิ ไวห้ลายท่าน 
 ศาสตราจารย์  ดร .หยุด  แส ง อุทัย  ได้ให้ความหมายของค าว่ า  สิท ธิ  ว่ า  สิท ธิ 
เป็นการก่อให้เกิดหนา้ท่ีแก่บุคคลอ่ืนในอนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัการให้เป็นไปตามประโยชน์ท่ีกฎหมาย
รับรองและคุม้ครอง และให้รวมถึงหน้าท่ีท่ีจะไม่รบกวนต่อสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีจะกระท าการหรือ 
งดเวน้กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหเ้ป็นไปตามสิทธิ ทั้งน้ี แลว้แต่ประเภทของสิทธินั้น ๆ ดว้ย7 
 ศาตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ได้ให้ความหมายของค าว่า สิทธิ ว่า ประโยชน์ 
ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได้ให้ความหมายของค าว่า สิทธิ หมายถึง 
อ านาจท่ีกฎหมายรับรองและให้ความคุ้มครองแก่บุคคลในอันท่ีจะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืน 
กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  สิทธิจึงก่อใหเ้กิดหนา้ท่ีแก่บุคคลอ่ืนดว้ย 
 ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ให้ความหมายของค าว่า สิทธิ ว่า คือความชอบธรรมท่ีบุคคล 
ใชย้นักบับุคคลอ่ืนเพื่อคุม้ครองเพื่อรักษาผลประโยชน์อนัเป็นส่วนท่ีพึงไดข้องบุคคลอ่ืน 
 ความหมายของ เสรีภาพ (Liberty)   
 ดร.วิษณุ เครืองาม ไดใ้ห้ความหมายค าว่า  เสรีภาพ  หมายถึง  ความมีอิสระท่ีจะกระท า
หรืองดเวน้กระท าการ 
 นอกจากน้ียงัมีนักนิติศาสตร์ได้ให้ความหมายค าว่า  เสรีภาพ หมายถึง  สภาพการณ์ 
ท่ีบุคคลมีอิสระในการท่ีจะกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความประสงคข์องตน8 
 ในความหมายดงักล่าว  เสรีภาพ  จึงสรุปไดว้า่หมายความถึง  อ านาจในการก าหนดตนเอง
โดยอิสระของบุคคล 
 ความแตกต่างระหวา่ง  สิทธิ และ เสรีภาพ  อยูท่ี่วา่สิทธิเป็นอ านาจท่ีบุคคลมีเพื่อเรียกร้อง
ให้ผู ้อ่ืนกระท าการหรือละเว้นกระท าการอันใดอันหน่ึง ดังนั้ น สิทธิเป็นอ านาจท่ีถูกต้อง 

                                                           
7 หยุด แสงอุทัย. (2560). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. (พิมพ์คร้ังท่ี 21). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์. หนา้ 214. 
8 กุลพล  พลวนั. (2543). สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย (พิมพค์ร้ังท่ี 1). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากดัภาพพิมพ์.  
หนา้ 264. 
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ใช้ในความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกับผูอ่ื้น ในการตดัสินใจท่ีจะกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง   
โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าจากบุคคลอ่ืน 
 แต่ท่ีอาจท าให้เกิดความสับสนคือ  กรณีในสิทธิในเสรีภาพ (Right of Liberty) กล่าวคือ  
โดยล าพงัของเสรีภาพนั้นไม่ก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่บุคคลอ่ืน เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา   
ซ่ึงบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการท่ีจะนับถือศาสนาใดก็ได้ หรือไม่นับถือศาสนาใดก็ได้ ในแง่น้ี 
จะเห็นว่า เสรีภาพน้ีไม่ ก่อให้ เ กิดหน้า ท่ีแก่บุคคลใด แต่ถ้าหากเป็นสิทธิในเสรีภาพนั้ น 
ย่อมหมายความว่า เสรีภาพของบุคคลนั้นกลายเป็นสิทธิในตวัเอง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิท่ีจะใช้
เสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองในความหมายน้ี  ยอ่มก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อบุคคลอ่ืน  กล่าวคือ  
บุคคลยอ่มมีหนา้ท่ีจะไม่ไปละเมิดการใชเ้สรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลนั้น9 
 จึงไดมี้การแยกความหมายของค าวา่  สิทธิตามรัฐธรรมนูญ  ออกจากความหมายของค าวา่ 
สิทธิทั่วไป โดยสิทธิตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อ านาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุด 
ของประเทศได้บญัญติัให้การรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลใดอนัท่ีจะกระท าการใดหรือไม ่
กระท าการใด การให้อ านาจแก่ปัจเจกชนดงักล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องท่ีจะไม่ให้บุคคลใด
แทรกแซง (Intervene) ในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกร้องต่อองคก์ร
ของรัฐมิใหแ้ทรกแซงขอบเขตสิทธิของตนท่ีมีรัฐธรรมนูญไดใ้หค้วามรับรองคุม้ครองไว้10 
 สรุป สิทธิ คือ อ านาจท่ีกฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันท่ีจะกระท าการเก่ียวข้อง 
กบัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืน เป็นอ านาจท่ีกฎหมายรับรองให้แก่บุคคลหน่ึงในอนัท่ีจะเรียกร้องให้ผูอ่ื้น 
อีกคนหน่ึงหรือหลายคนกระท าการบางอยา่งบางประการให้เกิดประโยชน์แก่ตน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง
สิทธิเป็นประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้และเป็นกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัให้ประโยชน์
แก่บุคคลไวโ้ดยเฉพาะเจาะจงและกฎหมายได้คุม้ครองประโยชน์น้ี ก็จะก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่รัฐ
หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องเคารพสิทธินั้นๆ รวมถึงก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่
ประชาชนท่ีจะตอ้งเคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนัดว้ย โดยบุคคลผูไ้ดรั้บประโยชน์สามารถใชสิ้ทธิทาง
ศาลใหต้รวจสอบได้11 
 เสรีภาพ  คือ ความมีอิสระของบุคคลท่ีจะกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความประสงค์
ของตนไม่อยูภ่ายใตค้วามครอบง าของบุคคลอ่ืน  จึงเป็นอิสระของบุคคลท่ีจะใชสิ้ทธิต่าง ๆ ของตน
ท่ีมีอยูภ่ายในกรอบท่ีกฎหมายก าหนด 
                                                           
9 สุรียรั์ตน์ ประจนปัจจนึก. (2559). หน่วยที ่5 สิทธิ เสรีภาพ : หลกัทัว่ไปสิทธิและเสรีภาพ. หนา้ 8. 
10 บรรเจิด สิงคะเนติ. (2555). หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์. (พิมพ์คร้ังท่ี 4) 
กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพว์ญิญูชน. หนา้ 47. 
11 หยดุ แสงอุทยั. อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 7. หนา้  188. 
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เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ (Freedom of Assembly) ได้ถูกยอมรับและรับรอง 
ตามรัฐธรรมนูญทั้ งของต่างประเทศและประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ให้การรับรองในเร่ือง 
ท่ีประชาชนสามารถท่ีจะมารวมตวัชุมนุมกนัได้ แต่ทั้งน้ี ภายใตสิ้ทธิและเสรีภาพในการชุมนุม
สาธารณะ ย่อมต้องมีมาตรการของรัฐออกมาจ ากัดมิให้ใช้เสรีภาพดังกล่าวจนเกินขอบเขต 
จนอาจกระทบกระทัง่สิทธิและเสรีภาพในด้านอ่ืน ๆ ของประชาชน แต่รัฐจะมีมาตรการเข้ามา
ควบคุมการชุมนุมมิให้มีการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนโดยการออกกฎหมาย 
ซ่ึงแต่ละบุคคลยอ่มตอ้งมีขอบเขตสิทธิและเสรีภาพของตน 
 2.2.2 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญทีเ่กีย่วกบัการชุมนุมสาธารณะ 
 หลักประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมืองในรัฐธรรมนูญท าให้เกิดลัทธิ
ธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) ท่ีมีวิวฒันาการมาจากการปกครองแบบตะวนัตก ซ่ึ งพบว่า 
ลัทธิธรรมนูญนิยมได้รวบรวมปรัชญาทางการเมืองไว ้3 ปรัชญา คือ ปรัชญาสัญญาประชาคม  
(Socail Contract Theory) ปรัชญาการแบ่งแยกอ านาจ (Separation of Powers) และปรัชญาว่าด้วย 
การปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติรัฐ 12  รัฐธรรมนูญจึงต้องมีบทบญัญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของพลเมือง โดยรัฐจะตอ้งเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง รัฐจะล่วงล ้ าสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนๆ ได้ก็ต้องมีกฎหมายให้อ านาจไว้จึงจะกระท าได้ สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนท่ีรัฐยอ่มรับรองและใหค้วามคุม้ครองไวใ้นรัฐธรรมนูญ อาจแยกออกได ้3 ปะเภท คือ13 
 1. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลโดยแท ้อนัไดแ้ก่ สิทธิและเสรีภาพในร่างกาย สิทธิและ
เสรีภาพในเคหะสถาน สิทธิและเสรีภาพในการติดต่อส่ือสารถึงกันและกัน สิทธิและเสรีภาพ 
ในการเดินทางและเลือกถ่ินท่ีอยู ่
 2. สิทธิและเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
สิทธิและเสรีภาพในการมีและใชท้รัพยสิ์น 
 3. สิทธิและเสรีภาพในอนัท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเจตนารมณ์ของรัฐ 
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมรวมตวั
กนัเป็นกลุ่มเป็นสมาคมหรือพรรคการเมืองเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของตน 

                                                           
12 บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ. (2535). รัฐธรรมนูญไทย : วิเคราะห์โครงสร้างและกลไกล รวมบทความ 80 ปี ไพโรจน์  
ชัยนาม. คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 98. 
13 สมยศ เช้ือไทยและวรพจน์  วิศรุตพิชญ์. (2537). “แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย”.
วารสารนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 3. หนา้ 56. 
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 การปกครองซ่ึงประชาชนเป็นทั้งผูป้กครองและผูถู้กปกครองจึงตอ้งมีแนวคิดของสิทธิ
และเสรีภาพ (Liberty) และความเสมอภาค (Equality) หลักการประชาธิปไตยจึงต้องยอมรับ 
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน บนความขดัแยง้ต้องมีการรับฟังเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อย  
การยอมรับฟังความคิดเห็นทางการเมืองตอ้งให้หลกัประกนัในการแสดงสิทธิเสรีภาพโดยให้สิทธิ
เสรีภาพในการแสดงเจตนารมณ์ในทางการเมือง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการโต้แยง้
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกันเป็นองค์กรโดยให้ประชาชนทุกคน 
ในระบอบประชาธิปไตยสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั (Equal)14 
 เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ จึงเป็นเสรีภาพท่ีส าคญัของการปกครอง  ในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะบุคคลตอ้งการพบปะเพื่อสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นในทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม จึงจะสามารถให้สิทธิเลือกตั้งและสิทธิในทางการเมืองได้ถูกตอ้ง การอ่าน
หนงัสือพิมพ ์ฟังวทิยกุระจายเสียง การดูโทรทศัน์ อาจไม่เขา้ใจจึงจ าเป็นท่ีเจา้ของความคิดเห็นจะมา
แถลงขอ้เทจ็จริงและแสดงเหตุผลดว้ยตนเองและจะไดมี้การอภิปรายขอ้เทจ็จริงซ่ึงกนัและกนั15 

2.3 หลักความได้สัดส่วนและหลักความจ าเป็นที่เป็นกรอบก าหนดการห้ามการชุมนุม 
สาธารณะ 

ทหลกัความไดส้ัดส่วน เป็นหลกักฎหมายทัว่ไปท่ีส าคญัท่ีเขา้มามีบทบาทในการจ ากดั
วิธีการ หรือมาตรการท่ีฝ่ายปกครองจะใช้บงัคบัเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์  อยู่ในขอบเขต 
ท่ีเหมาะสมจ าเป็นกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชนท่ีจะถูกกระทบ โดยมีความมุ่งหมายให้การใช้
อ านาจรัฐเป็นไปอย่างได้สัดส่วนเม่ือเปรียบเทียบกับว ัตถุประสงค์ปลายทางกับมาตรการ 
ท่ี รัฐน ามาใช้ หากมาตรการหรือวิธีการท่ีน ามาใช้มีลักษณะเกินความจ าเป็นไม่ได้สัดส่วน  
ผลก็คือการใช้มาตรการดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อาจมีผล 
ใช้บังคับได้ ดังนั้ นหลักความได้สัดส่วนจึงเป็นหลักพื้นฐานของการพิจารณาในการก าหนด 
ขอ้หา้มในการชุมนุมสาธารณะ 

 หลักความได้สัด ส่วน  (Principle of Proportionality) หรือ เ รียก อีกอย่า งห น่ึ ง ว่ า  
หลกัความพอสมควรแก่เหตุ เป็นหลกักฎหมายท่ีสามารถพบแนวความคิดปรากฏอยูต่ามบทบญัญติั
ของกฎหมายสาขาต่างๆ ในระบบกฎหมายไทย แม้จะมิได้บญัญติัโดยการใช้ถ้อยค า  และเรียก 
                                                           
14 ปรีชา หงส์ไกรเลิศ. (2553). สิทธิและหน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์
ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. หนา้ 13. 
15 วรเจตน์  ภาคีรัตน์ . (2543). “เ ง่ือนไขการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน.“มาตร”  
ในการควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย”. วารสารนิติ  ฉบบัท่ี 2  ปีท่ี 30. หนา้ 185. 
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หลักกฎหมายดังกล่าวว่า  หลักความได้สัดส่วน   ดังเช่น ในระบบกฎหมายมหาชนก็ตาม 
แต่ได้ปรากฏแนวคิดโดยการบัญญัติให้ การกระท าใดๆ  จะต้องเป็นการกระท าเท่าท่ีจ  าเป็น 
หรือพอสมควรแก่เหตุ จึงจะเป็นกรณีท่ีชอบดว้ยกฎหมาย หลกัความไดส้ัดส่วน มีท่ีมาจากประเทศ 
ท่ีใช ้Civil Law System ในทวปียโุรป ซ่ึงอาจมีค าอธิบายความหมายท่ีแตกต่างกนัไป อยา่งในระบบ 
ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไดอ้ธิบายหลกัดงักล่าวหมายความไวว้่า รัฐตอ้งไม่กระท าการใด 
ท่ีเกินขอบเขตขอบเขตแห่งความจ าเป็น เพื่อท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ของรัฐบาล  โดยตอ้งมีการ
ถ่วงดุล (Checks and Balances) หรือชัง่น ้าหนกัระหวา่งความเสียหายต่อปัจเจกชนและผลท่ีไดรั้บต่อ
รัฐหรือชุมชนจากการกระท าของฝ่ายปกครอง16  ส่วนในระบบสาธารณรัฐฝร่ังเศส ไดอ้ธิบายวา่ เป็น
หลกัขั้นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ระหว่าง ผูใ้ช้อ  านาจกบัผูท่ี้ตกภายใตอ้  านาจ โดยบงัคบัให้ผูใ้ช้
อ  านาจจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของผูท่ี้ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของตนอยา่งพอเหมาะพอประมาณ17 

หลักความได้สัดส่วน  เป็นหลักกฎหมายท่ีได้รับความยอมรับจากประเทศต่าง ๆ  
หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยว่า เป็นหลกักฎหมายทัว่ไป แมมิ้ได้บญัญติัไวเ้ป็นลายลักษณ์
อกัษรแต่มีค่าบงัคบัเช่นเดียวกบับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
ไดมี้บทบญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนไวห้ลายประการ หากผูใ้ชอ้  านาจ
กระท าการอนัเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ย่อมกระท าไดเ้ฉพาะท่ีรัฐธรรมนูญ
บญัญติัให้อ านาจและภายในขอบเขตท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น18 อย่างเช่น บทบญัญติัมาตรา 29 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 บญัญติัว่า “การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ี
รัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเพื่อการท่ี
รัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไวแ้ละเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได”้  

 จากบทบญัญติัดังกล่าว การใช้อ านาจรัฐจะกระท าการใดอนัเป็นการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพประชาชนนอกจากตอ้งค านึงถึงอ านาจตามรัฐธรรมนูญท่ีไดบ้ญัญติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แล้วยงัตอ้งค านึงถึง หลกัความได้สัดส่วนด้วย ซ่ึงเป็นหลกักฎหมายทัว่ไป หลกัความได้สัดส่วน 
มีรากฐานมาจากหลกัความยุติธรรม (Justice) ท่ีตอ้งค านึงถึงทั้งในส่วนของปัจเจกบุคคลและสังคม

                                                           
16 เสาวนีย์ อัศวโรจน์ . (2553).”สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายปกครองการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน”. 
วารสารกระบวนการยตุิธรรม  เล่ม 1 ปีท่ี 3. หนา้ 68. 

17
 วรดนู วิจาระนันท. (2548). หลักความได้สัดส่วนในระบบกฎหมายไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. หนา้ 1. 
18 ส านกัวจิยัและวชิาการส านกังานศาลปกครอง. (2548). สรุปหลกักฎหมามหาชน เร่ือง หลกัแห่งความได้สัดส่วน. 
กรุงเทพฯ: ส านกังานศาลปกครอง. หนา้ 1. 
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โดยรวม ทั้งน้ี เพราะการอาศยัอยู่ร่วมกนัในสังคมนั้น ผลประโยชน์ของปัจเจกชน ผลประโยชน์ 
ของกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกัน รวมทั้ งผลประโยชน์ของมหาชน ย่อมมีการกระทบกันเสมอ  
การคล่ีคลายปัญหาความขดัแยง้ในเชิงผลประโยชน์  ประเทศทางตะวนัตกได้อาศยัหลกัความได้
สัดส่วนในการแก้ไขปัญหา โดยค านึงถึงความยุติธรรมของทุกฝ่าย  อนัเป็นความสมบูรณ์หรือ
ความชอบดว้ยกฎหมายของ การกระท าของรัฐทั้งหลาย19 ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการท า
ความเขา้ใจหลกัความได้สัดส่วน เพื่อน ามาใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการก าหนดการห้ามการชุมนุม
สาธารณะ 

หลักความได้สัดส่วน นับว่าเป็นหลักกฎหมายท่ีส าคัญ ในการตรวจสอบการกระท า
ทั้ งหลายของรัฐ ซ่ึงมีผลต่อความสมบูรณ์หรือความชอบด้วยกฎหมายของการกระท านั้ น ๆ 
ภาระหนา้ท่ีของหลกัความไดส้ัดส่วน มิไดมุ้่งหมายเฉพาะเพื่อการจ ากดัการแทรกแซงของรัฐเท่านั้น 
แต่เป็นหลกัการในทางเน้ือหาท่ีห้ามมิให้การใช้อ านาจอย่างอ าเภอใจ (Willkuerverbot) นอกจากน้ี 
ยงัเป็นหลกัท่ีมีความส าคญัส าหรับคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดว้ย20 

หลกัความจ าเป็นอนัเป็นองคป์ระกอบของหลกัความไดส้ัดส่วน การตรวจสอบความจ าเป็น
ของมาตรการอนัหน่ึงอนัใด มีเง่ือนไขพื้นฐานท่ีจะตอ้งพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการนั้น
ก่อน ท่ีจะน าไปสู่การตรวจสอบหลักความจ าเป็น แต่ M.Ch. Jakobs เห็นว่าหลักความจ าเป็น 
จะน ามาใช้พิจารณาก็เม่ือมีมาตรการท่ีเหมาะสมหลายมาตรการเท่านั้น และจะตอ้งเลือกมาตรการ 
ท่ีมีผลกระทบน้อยท่ีสุด  ส าหรับผลของการแทรกแซงท่ีมีต่อผูไ้ด้รับผลกระทบนั้นเป็นเกณฑ ์
ท่ีส าคญัท่ีใช้ในการตรวจสอบ  แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องค านึงผลกระทบท่ีมีต่อสาธารณะด้วย  
จึงจ าเป็นต้องใช้หลกัความได้สัดส่วนในการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีก่อความยุ่งยาก 
ในการพิจารณาเม่ือมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีได้รับผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั ในขณะเดียวกัน
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์อีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงจาเป็นตอ้งพิจารณาผลกระทบหรือผลเสียหาย 
ท่ีเกิดต่อกลุ่มบุคคลหน่ึงท่ีอยูใ่นระดบัท่ีส าคญักวา่21 

หลักความจ า เ ป็นมีความส าคัญในการควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง  
ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างตวัอย่างท่ีเกิดข้ึนใน ค.ศ. 1968 ท่ีเบอร์ลิน มีการเดินขบวน
ของชาวเวียดนาม  เจ้าหน้า ท่ีต ารวจได้ท าการห้ามมิให้มีการเดินขบวน  แลได้มีกลุ่มบุคคล 

                                                           
19 บรรเจิด  สิงคะเนติ. (2552). หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์. กรุงเทพฯ : 
ส านกัพิมพว์ญิญูชน. หนา้ 269. 
20 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เร่ืองเดียวกัน. หนา้ 28. 
21 บรรเจิด สิงคะเนติ และ สมศกัด์ิ นวตระกูลพิสุทธ์ิ.(2543). หลกัความไดส้ัดส่วนตามหลกักฎหมายเยอรมนัและ
ฝร่ังเศส”. วารสารกฎหมายปกครอง  เล่มท่ี 19  ตอน 1. หนา้ 178. 
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น าโปสเตอร์แผ่นเล็กติดท่ีโคมไฟตามถนน และตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชน 
เขา้ร่วมดินขบวน โดยระบุสถานท่ีชุมนุมไวใ้นแผ่นประกาศแผ่นเล็ก ๆ ต ารวจได้จบับุคคลท่ีติด
ประกาศตามก าแพงบา้นและควบคุมตวัไวใ้นวนัต่อมา จนกระทั้งการเดินขบวนได้ร้องไปยงัศาล
ปกครองชั้นสูงของเบอร์ลิน และศาลไดว้นิิจฉยัวา่ การจบับุคคลดงักล่าวนั้นไม่มีความจ าเป็นส าหรับ
การรักษาความสงบของสังคม เพราะการริบแผน่ประกาศดงักล่าวถือวา่เพียงพอแลว้22 

   หลกัการท่ีเป็นกรอบก าหนดในการห้ามการชุมนุมสาธารณะ ซ่ึงเป็นการจ ากดัเสรีภาพ 
ในการชุมนุม ได้แก่ เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมหรือบ้านเมือง ว ัตถุประสงค์ข้อน้ี 
ไม่อาจน าไปใชเ้ป็นขอ้อา้งเพื่อห้ามหรือสลายการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ (Unarmed)ได ้
รัฐจะตอ้งไม่อา้งเหตุผลเร่ืองความเส่ียงท่ีจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยข้ีนในบา้นเมือง หรือเร่ือง 
การปรากฏตวัของกลุ่มท่ีเป็นปรปักษ์ต่อกลุ่มผูชุ้มนุมมาเป็นข้อห้ามหรือยุติการชุมนุมโดยสงบ 
นอกจากน้ีการห้ามการชุมนุมในท่ีสาธารณะล่วงหน้า โดยอ้างว่ามีแนวโน้มท่ีจะเกิดเหตุการณ์
วุ่นวาย ความรุนแรงเป็นเหตุผลท่ีขัดกับหลักความได้สัดส่วน กรณีเกิดเหตุความรุนแรง 
โดยการกระท าของบุคคลบางคนเป็นส่วนตวั รัฐควรใช้วิธีการจบักุมด าเนินคดีเป็นรายบุคคล
มากกวา่การสั่งหา้มการชุมนุมในท่ีสาธารณะไวล่้วงหนา้ 

   เหตุผลเร่ืองความสงบเรียบร้อยของสังคมจะใชไ้ดใ้นกรณีท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมท าการ 
ยุยงส่งเสริมให้ผูอ่ื้นกระท าผิดกฎหมาย และการกระท านั้นเกิดข้ึนแล้ว ซ่ึงเป็นไปตามหลักการ 
ทฤษฎีท่ีประจักษ์และปรากฏอยู่  (Clear and Present Danger)  หลักการน้ีผู ้ยุยงต้องมี เจตนา 
ท่ีจะก่อความรุนแรงและความรุนแรงนั้นตอ้งปรากฏแก่สังคมและจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ความรุนแรงกบัการแสดงออกท่ีถือวา่เป็นการยยุงดว้ย 

2.4 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการชุมนุมเรียกร้องหรือการชุมนุมประท้วง 

    2.4.1. แนวคิดเกีย่วกบัความขัดแย้ง 
    ความขัดแยง้เป็นปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกันและรู้สึกว่าอีกฝ่ายหน่ึง 
มีจุดประสงคห์รือผลประโยชน์แตกต่างจากตน รวมทั้ง ขดัขวางการบรรลุวตัถุประสงคข์องแต่ละ
ฝ่าย การขดัแยง้นั้น สามารถแบ่งแยกไดเ้ป็น 2 ระดบั กล่าวคือ ในระดบัของบุคคลตกอยูใ่นสภาวะ 
ท่ีไม่สามารถจะตดัสินใจหรือตกลงหาขอ้ยุติอนัเป็นท่ีพอใจของทั้งสองฝ่ายส่วนระดบัองคก์ร ระดบั
หน่วยงานภายในองค์กร ระดบักลุ่มบุคคล ท่ีมีความขดัแยง้ร่วมกนัเพื่อเรียกร้องสนบัสนุนจากรัฐ 
และความขดัแยง้หมายถึงชนิดของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มีความตรงกนัขา้ม
กนัอนัเป็นผลมาจากความคิดเห็น ความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัในกิจกรรมท่ีตอ้งสัมพนัธ์กนั 
                                                           
22 บรรเจิด สิงคะเนติ และ สมศกัด์ิ นวตระกลูพิสุทธ์ิ. อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 21. หนา้ 179. 



19 

   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 ใหค้  าอธิบาย “ขดัแยง้” วา่ “ขดั” หมายถึง 
ไม่ท าตาม ฝ่าฝืน ขืนไว ้ส่วน “แยง้” หมายถึง ไม่ตรงกนั ไม่ลงรอยกนั ตา้นไว ้ทานไวร้วมความแลว้ 
 ความขดัแยง้ หมายถึง “สภาพความไม่ลงรอยกนัคือไม่ยอมท าตามและยงัมีความตา้นทาน
ไว”้ 

   วนัชัย วฒันศพัท์ ให้ความหมายไวว้่า ความไม่ลงรอยกนั หรือสภาวะท่ีไม่เห็นพอ้ง
ตอ้งกนั หรือความเป็นปฏิปักษ์ ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไปโดยมีสาเหตุมา
จากวตัถุประสงค์ท่ีไม่สามารถเขา้กนัได ้ความไม่ลงรอยกนัทางดา้นความตอ้งการความปรารถนา 
ค่านิยม ความเช่ือ และทศันคติ 

   อรุณ รักธรรม กล่าววา่ ค าวา่ “ความขดัแยง้” (Conflict) มาจากรากศพัท์ ภาษาลาตินคือ 
“Configure” ซ่ึงแปลว่า “การต่อสู้” (Fight) หมายถึง “การท าสงคราม”“ความไม่ลงรอยกนั” หรือ 
“การเขา้กนัไม่ได”้ “การคดัคา้นซ่ึงกนัและกนั” หรือ “ฝ่ายตรงขา้ม” 

   เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์ ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความขดัแยง้ (Conflict) คือสภาพการณ์ท่ีคน
หรือกลุ่มคนเกิดความไม่เขา้ใจกนั มีความรู้สึกไม่พึงพอใจหรือคบัขอ้งใจท่ีจะพดูคุยต่อกนั 

   สมยศ นาวีการ ได้ให้ความหมายไวว้่า ความขดัแยง้ คือการไม่เห็นพอ้งท่ีเกิดข้ึนจาก
ความแตกต่างระหว่างบุคคลสองคนหรือกลุ่มสองกลุ่ม หรือมากกว่า ภายใต้ความขดัแยง้ของ
องคก์าร บุคคล หรือกลุ่มอาจจะขดัขวางเป้าหมาย หรืองานระหวา่งกนั 

   Greenberg and Baron ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ กระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ่ม
รับรู้วา่บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนไดป้ฏิบติัอยา่งใดอย่างหน่ึงซ่ึงจะส่งผลในทางลบ หรือสร้างความไม่
เท่าเทียมกนัใหเ้กิดข้ึนต่อความตอ้งการหรือผลประโยชน์ของตน 

   Nelson and Quick ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า สถานการณ์ใด ๆ ก็ตามท่ีความไม่เท่าเทียม
กนัของเป้ าหมาย ทศันคติ และอารมณ์หรือพฤติกรรม น าไปสู่ความไม่ลงรอยกนั หรือตรงกนัขา้ม
กันระหว่าง 2 ฝ่ายข้ึนไปความขดัแยง้ หมายถึง ปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล 
องคก์ารหรือระหวา่งประเทศ ตั้งแต่ 2 ฝ่าย หรือมากกวา่นั้น ซ่ึงตั้งอยูบ่นผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย 
โดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงพยายามท่ีจะป้ องกนัหรือบีบบงัคบัเพื่อผลบางอยา่ง ในขณะท่ีฝ่ายหน่ึงพยายาม
ต่อตา้นความขดัแยง้เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได ้ทั้งน้ีเป็นค าพูดหรือไม่ไดเ้ป็นค าพูด แสดงออก
โดยพยายามขดัขวาง บีบบงัคบัท าอนัตราย ต่อตา้นหรือโดยการแกเ้ผด็ฝ่ายตรงขา้ม 

   พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส มองวา่ เม่ือกล่าวถึง เหตุปัจจยัของความขดัแยง้ ไดมี้นกัคิด
หลายคนท่ีไดน้ าเสนอประเด็นขอ้มูลไวม้าก โดยจดักลุ่มความคิดออกเป็นกลุ่มดงัต่อไปน้ี กล่าวคือ
กลุ่มท่ีมองว่า ความขัดแย้งเกิดจากปัจจัยภายใน โดยจ าแนกออกเป็น  2 กลุ่มคือ กลุ่มนักคิด 
ทางศาสนา และกลุ่มนกัคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
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   1. กิเลส คือ ท่ีมาของความขดัแยง้ นกัวิชาการดา้นพระพุทธศาสนา มองวา่ ความอยาก
ได ้
อยากใหญ่ และใจแคบ ถือไดว้า่เป็นตวัการส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความหวาดกลวั ระแวง และไม่ไวใ้จกนั 
ตวัปัญหาของความขดัแยง้อยูท่ี่อวิชชา ซ่ึงแตกก่ิงใหญ่ออกมาเป็น ความโลก ความโกรธ และความหลง    
    2. พฤติกรรมศาสตร์ในแง่สัญชาตญาณ และสันดานของมนุษย์ ท่ีมาของความขดัแยง้
นกัวชิาการพฤติกรรมศาสตร์ มองวา่ สาเหตุของการขดัแยง้นั้นเกิดจากสันดานมนุษยแ์ละสัตวใ์นทุก
สังคม ความขดัแยง้ของมนุษยเ์กิดจากพื้นฐานของแนวคิดสัญชาตญาณความกา้วร้าว และดว้ยความ
กา้วร้าวของมนุษยน้ี์เอง ไดช้ี้ไปในทิศทางเดียวกนัว่า ความขดัแยง้และการต่อสู้เป็นกระบวนการ
เพื่อการทดแทนหรือชดเชย ส่ิงท่ีเป็นสัญชาตญาณกา้วร้าวท าลายลา้งมนุษยโ์ดยผา่นทางความขดัแยง้
หรือการแข่งขนั 

   กลุ่มท่ีมองว่า ความขดัแยง้เกิดจากความตอ้งการ มองว่า ความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ 
และสังคมเป็นตวัแปรส าคญัประการหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในสังคม ส่ิงท่ีสามารถน ามายนืยนั
ไดคื้อ ดชันีช้ีความแตกต่างทางเศรษฐกิจนั้นคือ รายได ้สินทรัพยถื์อครอง และการมีงานท า เป็นตน้
ส่วนตวัแปรคือ ความตอ้งการดา้นสังคมก็คือ ระดบัการศึกษา ความทนัสมยั และฐานะทางสังคมซ่ึง
ความแตกต่างดงักล่าวจดัไดว้า่เป็นส่ิงกระตุน้ใหค้นในสังคมเกิดความขดัแยง้ 

   กลุ่มท่ีมองว่า ความขดัแยง้เกิดจากอ านาจ มองว่า ความไม่เท่าเทียมกนั หรือความไม่
สัมพนัธ์กนัของอ านาจระหว่างบุคคลในสังคม และความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมของอ านาจเป็น
ลกัษณะส าคญัท่ีสุดของความขดัแยง้ เน่ืองจากระดบัของอ านาจท่ีแตกต่างกนัเป็นผลให้คู่กรณีเร่ิม
ตระหนกัถึงความแตกต่างกนัและยิ่งท าให้มีการแสวงหาวิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอ านาจกลุ่มท่ีมองวา่ 
ความขดัแยง้เกิดจากค่านิยม ก็ประกอบไปดว้ยประเด็นหลกัหลายประการเช่น ความเช่ือ วฒันธรรม 
ประเพณี ศาสนา ภาษา และชาติพนัธ์ 

   กลุ่มท่ีมองวา่ ความขดัแยง้เกิดจากโครงสร้างสังคม มองวา่ ความขดัแยง้เกิดจากการกด
ข่ีขดูรีดทางชนชั้น โดยเฉพาะในสังคมทุนนิยม ซ่ึงโครงสร้างสังคมมีการแบ่งชนชั้นสูง และเป็นชน
ชั้นท่ีกดข่ีขูดรีด ดว้ยเหตุน้ี ความขดัแยง้จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงขดัแยง้กนัในผลประโยชน์
ของชนชั้น เน่ืองจากความส านึกของชนชั้นท่ีก่อตวัข้ึนกลายเป็นความขดัแยง้ ไดท้  าการจ าแนกตวั
แปรพื้นฐานของการขดัแยง้ว่าความขดัแยง้ไม่ไดเ้กิดโดยบงัเอิญแต่เป็นผลพวงจากสังคมทุนนิยม
และโครงสร้างทางเศรษฐกิจการกดข่ีและการขดัแยง้ทางสังคมกลุ่มท่ีมองวา่ ความขดัแยง้เกิดจาก
ข้อมูล  ข่าวสารหรือการส่ือสารท่ีไร้ประสิทธิภาพมองว่าการรับรู้ท่ีผิดพลาด  ความเข้าใจ 
ท่ีคลาดเคล่ือน มีส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ซ่ึงการเกิดสงครามเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก 
ความผิดพลาดในการรับรู้และการประเมินท่ีผิดพลาดตลอดจนความทนัสมยัหรือความคล่องตวั
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อาจจะเป็นจุดอ่อนได้เช่นกันคือ วิจารณญาณในการกลั่นกรอง เพราะการท่ีข้อมูลมีมากมาย  
ซ่ึงสามารถแสวงหาได้ จากส่ือส่ิงพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ตถ้าขาดการกลั่นกรองข้อมูล อย่างมี
วจิารณญาณ หรือขาดการแยกแยะ วเิคราะห์และสังเคราะห์แลว้ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ไดเ้ช่นกนั 
    จากความขดัแยง้น้ีถือว่าเป็นมาตรการท่ีตรงกบัปัญหามากท่ีสุด เพราะบางคร้ังความ
ขดัแยง้น าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน โดยตวัเองมิใช่ปัญหา แต่ความไม่ชอบธรรมท่ีแฝงตวัมา
พร้อมกบัความเหล่ือมล ้ าต่างหากท่ีเป็นรากเหงา้ของปัญหาจนสามารถเป็นเช้ือไฟก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทั้งท่ีแฝงเร้นและท่ีแสดงออกอย่างรุนแรงได้ จนน าไปสู่การแสดงข้อเรียกร้องของกลุ่ม
ประชาชนท่ีไม่เห็นดว้ยหรือมีความขดัแยง้ต่อองคก์รของรัฐบาล 
    2.4.2. สาเหตุทัว่ไปของการเกดิการชุมนุมเรียกร้อง 
    ส าหรับการเกิดข้ึนหรือสาเหตุของการชุมนุมเรียกร้องนั้น มีแนวคิดท่ีเป็นปัจจยัส าคญั  
4 ประการ สรุปไดด้งัน้ี 
    1) ความไม่พึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล หรือระบบราชการท่ีล่าช้า ไม่ค่อย
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน สวสัดิภาพของประชาชนถูกคุกคาม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี
ไดเ้พิ่มพนูความไม่พอใจของประชาชนมากข้ึนและแสดงแกในรูปการประทว้ง 
    2) ความรู้สึกเช่ือมัน่ในความสามารถของตนในการมีบทบาททางการเมืองวา่สามารถจะ
มีอิทธิพลต่อรัฐบาลและกระบวนการประชาธิปไตยได ้ซ่ึงหมายความวา่ เม่ือประชาชนมีความรู้สึก
เก่ียวขอ้งทางการเมืองแลว้ ประชาชนตอ้งเช่ือมัน่วา่ตนเองมีบทบาท มีอิทธิพล มีความสามารถ และ
บทบาทต่อระบบการเมืองได ้โดยอาจจะผ่านตวัแทน หรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกสภา
เทศบาล หรือผูท่ี้ประชาชนเลือกเขา้ไปท าหนา้ท่ี เป็นตน้ หรือเช่ือวา่ตนเองมีความสามารถเขา้มามี
ส่วนร่วมในการแกไ้ขส่ิงท่ีไม่เป็นธรรมและท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
    3) การขาดความศรัทธาต่อระบบการเมือง กล่าวคือ ประชาชนตอ้งมีความเช่ือมัน่ ช่ืนชม
ต่อระบบการเมืองท่ีมีอยู ่แต่ถา้เม่ือใดประชาชนขาดความศรัทธาต่อระบบการเมืองท่ีเป็นอยู ่เช่น ไม่
พอใจผูน้ าขาดความเช่ือถือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือรัฐมนตรีตลอดจนเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน
ในระดบัต่าง ๆ โดยมีความคิดวา่บุคคลเหล่าน้ีพยายามกอบโกยผลประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่จะดูแล
ผลประโยชน์ของประชาชน ส่ิงเหล่าน้ีจะน าไปสู่การขาดความไวว้างใจหรือความศรัทธาในระบบ
การเมือง ผลก็คือ ประชาชนจะไม่เรียกร้องภายในแบบแผนประชาธิไตยแต่จะหนัไปใชว้ิธีการนอก
แบบมากข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่ การประทว้งเพื่อให้รัฐบาลหรือผูรั้บผิดชอบไดต้ระหนกัหรือหนัมาให้ความ
สนใจต่อขอ้เรียกร้องของประชาชนมากข้ึน 
    4) การมีส่วนร่วมทางการเมือง การชุมนุมประทว้งเรียกร้องของราษฎรและกลุ่มพลงั ถือ
ว่า เป็นการแสดงออกซ่ึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีส าคญัในระบอบประชาธิปไตย ทั้งน้ี เพื่อ
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แสดงให้รัฐบาลรู้วา่ประชาชนเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบันโยบายและการกระท าของรัฐบาล และ
เพื่อแสดงการเรียกร้องใหรั้ฐบาลตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งรวดเร็ว 
    2.4.3. ผลประโยชน์และกลุ่มคนทีเ่กีย่วข้องกบัการชุมนุมเรียกร้อง 
    การเกิดข้ึนของกลุ่มชุมนุมเรียกร้องหรือกลุ่มประทว้งนั้น Lip sky เรียก กลุ่มผูชุ้มนุม
เรียกร้องน้ีวา่ กลุ่มค่อนขา้งไวอ้  านาจ ซ่ึงหมายถึง กลุ่มเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืนในสังคมแลว้ เป็น
กลุ่มท่ีขาดทรัพยากรทางการเมืองแบบท่ีสังคมยอมรับ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการต่อรองหรือ
เรียกร้องสิทธิหรืออีกนยัหน่ึงเรียกวา่ กลุ่มดอ้ย อภิสิทธ์ิ 
    นอกจากน้ี Lip sky ยงัไดแ้บ่งกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการชุมนุม ไดเ้ป็น 5 กลุ่ม
ด้วยกัน กล่าวคือ กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มของแกนน าของราษฎรและกลุ่มพลัง กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่ม 
ของผูร่้วมในการชุมนุม อนัได้แก่ ราษฎรของกลุ่มเรียกร้องหรือชุมนุมประทว้งต่อปัญหาต่าง ๆ  
ท่ีผูน้  าหรือแกนน าสามารถระดมเขา้ร่วมชุมนุมเรียกร้องได ้กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มส่ือมวลชน ไดแ้ก่ วทิยุ 
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ซ่ึงเป็นผเ็ผยแพร่ประเด็นของการชุมนุมและการเรียกร้อง กลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่ม
ผูใ้ห้แรงสนับสนุนอันได้แก่ นักการเมือง นักศึกษา นักวิชาการและกลุ่มคนอ่ืน ๆ ท่ีเห้นด้วย 
กบัขอ้เรียกร้องการสนบัสนุนของกลุ่มน้ีเป็นการสร้างความชอบธรรมให้แก่กลุ่มผูชุ้มนุมเรียกร้อง
ยิ่งข้ึน และกลุ่มท่ี 5 ซ่ึงเป็นกลุ่มสุดทา้ยนัน่ก็คือกลุ่มของเป้าหมายของการเรียกร้อง ไดแ้ก่ รัฐบาล
และหน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจตอบสนองต่อขอ้เรียกร้องทางใดทางหน่ึง 
   จากกลุ่มทั้งหมด 5 กลุ่ม อาจกล่าววา่การชุมนุมเรียกร้องหรือประทว้งของกลุ่มค่อนขา้ง
ไร้อ านาจนั้น ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ถ้าปราศจากการร่วมมือของกลุ่มท่ี 3 และกลุ่มท่ี 4  
แมว้่าผูน้  าหรือแกนน าของการชุมนุมประท้วงจะสามารถระดมผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมเรียกร้องได ้
เป็นจ านวนมากก็ตาม ทั้งจะตอ้งแกไ้ขปัญหาขอ้เรียกร้องจากการท่ีผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมตอ้งการเรียกร้อง 
คือ รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐท่ีกลวัการเสียประโยชน์จากการเรียกร้องสร้างกลุ่มต่อตา้นข้ึนมา 
ซ่ึงอาจเป็นกลุ่มราษฎรและกลุ่มพลงัจึงตอ้งน าการสร้างพนัธมิตรและการสร้างกลุ่มต่อตา้นเขา้มา
พิจารณาดว้ย การชุมนุมเรียกร้องหรือการชุมนุมประทว้งท่ีเกิดข้ึนนั้น นอกจากกระท าไปเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ตามขอ้เรียกร้องแล้วยงัหวงัผลให้เกิดเป็นข่าวส าคญัข้ึนมา เพราะจากการท่ีส่ือมวลชน
เผยแพร่หรือกระจายข่าวนั้นออกไปยอ่มเป็นการสร้างผลดีใหแ้ก่กลุ่มของตน เป็นตน้ ดงัเช่น 
    ประการท่ี 1 เป็นการดึงประเด็นของการชุมนุมหรือการต่อสู้ให้เป็นเร่ืองสาธารณะ  
ท าใหเ้กิดการยอมรับถึงความชอบธรรมในการเรียกร้อง 
    ประการท่ี 2 การท่ีข่าวสารจากการชุมนุมของกลุ่มผูริ้เร่ิม หรือผูน้ าการประท้วงได้
กระจาย ผา่นส่ือมวลชนต่าง ๆ รวมทั้งส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ เช่น ใบปลิว แถลงการณ์ นั้นจะมีผลกระทบใน
การระดมบรรดากลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความรู้สึกไม่พอใจร่วมกนัใหเ้ขา้ร่วมขบวนการในวงกวา้งยิง่ข้ึน 
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    ประการท่ี 3 กลุ่มผูชุ้มนุมหวงัว่าจะให้เหตุผลการประทว้งเรียกร้องเป็นท่ียอมรับของ
กลุ่มท่ีสาม ซ่ึง LiP sky หมายถึง กลุ่มผูน้ าทางสังคมและการเมืองระดบัสูง นกัวิชาการ นกัศึกษา 
กลุ่มผูเ้ห็นใจและมีอิทธิพลให้เขา้มาเก่ียวพนัในปัญหาความขดัแยง้และเป็นผูท่ี้จะไปมีอิทธิพล 
บีบบงัคบัให้รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งด าเนินการบางอย่างเป็นการตอบสนอง 
ในลกัษณะเป็นทางบวกต่อการเรียกร้องของผูชุ้มนุม 
 2.4.4. หลกัความชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  หรือเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมาย 
ทั้งปวงและยงัเป็นกฎหมายท่ีก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้าท่ีขององค์กรของรัฐตลอดจนก าหนด
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รต่าง ๆ ของรัฐ ซ่ึงจากหลกัความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญดงักล่าว ไดน้ ามาสู่แนวความคิดในการสร้างระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขดัหรือ
แยง้ต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นหลกัประกนัความเป็นกฎหมายสูงสุดและให้ความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญท่ีมีสถานะเหนือกฎหมายใดๆนั้ น  ได้เ กิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง  
จึงไดก้ าหนดให้มีองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการท่ีจะควบคุมมิให้บทบญัญติัของกฎหมายใดขดัหรือแยง้ 
ต่อรัฐธรรมนูญข้ึนซ่ึงในแต่ละประเทศจะมอบหมายอ านาจในการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยองคก์รนิติบญัญติัไวใ้นองคก์รท่ีแตกต่างกนัไป23 

ส าหรับประเทศไทย  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงเป็น
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดบ้ญัญติัให้ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีในการคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายมิใหข้ดั
หรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ ซ่ึงสามารถกระท าได้ 2 ช่วงระยะเวลาด้วยกนั กล่าวคือ ช่วงระยะเวลา
ก่อนท่ีกฎหมายจะตราข้ึนใช้บงัคบัและช่วงระยะเวลาภายหลงัจากท่ีกฎหมายนั้นตราข้ึนใช้บงัคบั
แล้ว  ทั้ ง น้ี  ตาม  หลักการตรวจสอบความชอบด้วย รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย จะปรากฏในมาตรา 141 และมาตรา 154 โดยเป็นการตรวจสอบ 
ร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบญัญติัท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วว่า 
ตราข้ึนโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญหรือไม่  และมีข้อความขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ส่วนหลกัการตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญภายหลงัประกาศใชเ้ป็น
กฎหมายนั้น บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพผูต้รวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิ

                                                           
23 บวรศักด์ิ อุวรรณโณ และนันทชัย เพียรสนอง.ค าอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: ส านักอบรม 
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา. หนา้ 124. 
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มนุษยชนแห่งชาติ สามารถท่ีจะเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ว่า บทบญัญติั 
แห่งกฎหมายท่ีประกาศใชแ้ลว้มีขอ้ความขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่24 

หลกัการตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบญัญติั ก่อนประกาศใช้
เป็นกฎหมายหรือหลกัการควบคุมร่างพระราชบญัญติัมิให้ขดัรัฐธรรมนูญน้ี มีการน ามาใชค้ร้ังแรก
ในรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส เหตุท่ีประเทศฝร่ังเศสน าระบบการควบคุมร่างกฎหมายมิให้ขดัรัฐธรรมนูญ
มาใช้ เพราะในประเทศฝร่ังเศสกฎหมายท่ีประกาศใช้บังคับแล้วถือว่าเป็นเจตจ านงร่วมกัน 
ของปวงชนตามทฤษฎีสัญญาประชาคมของรุสโซ  ดงันั้น ศาลใดหรือองค์กรใดจะไปพิพากษาว่า
กฎหมายท่ีประกาศใชบ้งัคบัแลว้ขดัต่อรัฐธรรมนูญไม่ได ้ ซ่ึงแนวความคิดดงักล่าวมีความแตกต่าง
กบัหลกัการควบคุมกฎหมายมิให้ขดัรัฐธรรมนูญในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัเน่ืองจาก
กฎหมายท่ีอาจยื่นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์ของเยอรมนัวินิจฉัยได้นั้น ตอ้งเป็นกฎหมาย 
ท่ีประกาศใช้แล้ว และเป็นกฎหมายท่ียงัคงมีผลบงัคบัใช้อยู่ การควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย 
ในลกัษณะป้องกนั จึงไม่อาจจะกระท าได ้ส าหรับประเทศไทยแลว้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2517 นบัเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีบญัญติัให้มีการควบคุมร่างพระราชบญัญติั 
มิใหข้ดัรัฐธรรมนูญก่อนท่ีจะมีการประกาศใชเ้ป็นกฎหมาย  

หลักการท่ีส าคัญของระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ของประเทศไทยปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ มาตรา  6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 โดยบัญญัติว่า  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  บทบัญญัติใด 
ของกฎหมาย กฎ หรือขอ้บงัคบั ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญน้ี บทบญัญติันั้นเป็นอนัใชบ้งัคบัไม่ได้
โดยเน้ือความแห่งบทบัญญัติดังกล่าวท าให้เห็นถึงความเก่ียวพันระหว่างการจัดล าดับชั้ น 
ของกฎหมาย (Hierarchy of Law) ท่ีมีอยู่หลายรูปแบบและท่ามกลางล าดับชั้นของกฎหมายนั้ น  
ไดมี้กฎหมายรูปแบบหน่ึงท่ีคงความเป็นกฎหมายสูงสุดอนัมีสถานะในทางกฎหมายอยูใ่นล าดบัสูง
กว่ากฎหมายอ่ืนใดทั้ งปวงหลักการน้ีแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยอมรับว่า รัฐธรรมนูญ 
เป็นกฎหมายสูงสุดในลาดบัชั้นของกฎหมายทั้งหมด ซ่ึงความเป็นกฎหมายสูงสุดน้ีท าให้มีสถานะ 
ท่ีเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายทั้งปวงและความเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีกล่าวมาน้ี หมายถึง สภาวะ
สูงสุดของกฎหมายซ่ึงแสดงให้เห็นถึงสถานะของกฎหมายนั้น ๆ ว่าอยู่ในล าดบัสูงเหนือกฎหมาย
อ่ืนทั้งปวงซ่ึงอาจเรียกไดว้า่ ศกัด์ิ ของกฎหมายหรือ ชั้น ของกฎหมายดงันั้น กฎหมายใดก็ตามไม่วา่
จะประกาศออกมาใช้บังคับก่อนหรือหลังจากท่ีรัฐธรรมนูญฉบับน้ีใช้บังคับจะต้องมีเน้ือหา 
ของกฎหมายท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญ ถ้าเน้ือหาของกฎหมายฉบบัดังกล่าวขดัหรือแยง้ 
                                                           
24 ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ. (2554).ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัศาลรัฐธรรมนูญ. (พิมพค์ร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: บริษทั 
พี.เพรส จ ากดั. หนา้ 4. 
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กบัรัฐธรรมนูญ กฎหมายฉบบันั้นยอ่มเป็นอนัใชบ้งัคบัไม่ไดรั้ฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายท่ีมีลกัษณะ
พิเศษ คือ มีสภาวะสูงสุดในทางกฎหมายเป็นผลให้รัฐธรรมนูญมีความแตกต่างไปจากกฎหมาย 
ทั่วไปทั้ งในเร่ืองของกระบวนการตราการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญนั้ น 
ย่อมตอ้งมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากกฎหมายทัว่ไปและเต็มไปด้วยขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยากกว่า
กฎหมายธรรมดา ดงันั้นเพื่อเป็นหลกัประกนัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญท่ีจะไม่ให้ถูก
ละเมิดจากรัฐหรือผูใ้ช้อ  านาจรัฐจึงจะตอ้งมีองค์กรท่ีท าหน้าท่ีในการตรวจสอบและวินิจฉัยว่ามี
บทบญัญติัของกฎหมายใดท่ีมีเน้ือหาท่ีขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ 


