
 

 

บทที ่3 
 

เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ส ำหรับประเทศไทยเสรีภำพในกำรชุมนุมได้รับกำรรับรองคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจกัรสยำม พ.ศ. 2475 ประเทศท่ีมีกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  กำรชุมนุม
เพื่อเรียกร้องสิทธิหรือเพื่อแสดงควำมคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงนั้นนบัว่ำเป็นเร่ืองปกติธรรมดำ 
ซ่ึงอำจเกิดข้ึนได้บ่อยคร้ัง  ส ำหรับประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย ดงันั้นจึงมกัปรำกฏเหตุกำรณ์กำรชุมนุมอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีทั้งกำรชุมนุมเพื่อเรียกร้อง
ให้รัฐบำลให้ควำมช่วยเหลือทั้ งในเร่ืองเศรษฐกิจกำรประกอบอำชีพ ส่ิงแวดล้อม สุขอนำมยั  
กำรเรียกร้องขอควำมเป็นธรรมจำกกำรถูกละเมิดสิทธิหรือกำรไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมจำกกลไก
ของรัฐ และกำรชุมนุมทำงกำรเมือง 

3.1 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมอืงและสิทธิทางการเมอืง  
(The UN International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR)1 
 สำระส ำคญั ประกอบไปดว้ยบทบญัญติั 53 ขอ้ วรรคอำรัมภบทกล่ำวถึงพนัธกรณีของรัฐ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนและหน้ำท่ีของบุคคลท่ีจะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีสิทธิเท่ำเทียมกัน  
ในด้ำนพลเมือง กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม สิทธิในกำรก ำหนดเจตจ ำนงตนเอง 
ตลอดจนหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนในกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมพนัธกรณี 
 3.1.1 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านการชุมนุมสาธารณะ  

ขอ้ 18  แห่งกติกำระหวำ่งประเทศวำ่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง2 ก ำหนดวำ่  

                                                           
1 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) เป็นคณะกรรมกำรประจำกติกำ ICCPR ประกอบดว้ย
ผูเ้ช่ียวชำญจ ำนวน 18 คน โดยกำรเลือกตั้งจำกผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอช่ือจำกรัฐภำคี กรรมกำรแต่ละคนปฏิบติัหนำ้ท่ี
อยำ่งมีอิสระในฐำนะผูเ้ช่ียวชำญ ไม่ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีเพ่ือเป็นตวัแทนในนำมรัฐของตน มีวำระคร้ังละ 4 ปี 
2 กติกำระหวำ่งประเทศวำ่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (องักฤษ: International Covenant on Civil and 
Political Rights) หรือ ICCPR เป็นสนธิสัญญำพหุภำคี ซ่ึงสมชัชำใหญ่แห่งสหประชำชำติรับรองเม่ือวนัท่ี 16 
ธันวำคม พ.ศ. 2509 และมีผลใชบ้งัคบัเม่ือ 23 มีนำคม พ.ศ. 2519 สนธิสัญญำน้ีให้ค  ำมัน่สัญญำว่ำภำคีจะเคำรพ
สิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองของบุคคล ซ่ึงรวมถึงสิทธิในชีวิตเสรีภำพในศำสนำ  เสรีภำพในกำร
พดู เสรีภำพในกำรชุมนุม สิทธิเลือกตั้ง และสิทธิในกำรไดรั้บกำรพิจำรณำควำมอยำ่งยติุธรรม จนถึงเดือนตุลำคม 
พ.ศ. 2552 กติกำระหวำ่งประเทศน้ีมีประเทศลงนำม 72 แห่งและภำคี 165 แห่ง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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%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/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/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) บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภำพทำงควำมคิด  มโนธรรมและศำสนำ สิทธิน้ี 
ย่อมรวมถึงเสรีภำพในกำรมีหรือนบัถือศำสนำ หรือมีควำมเช่ือตำมคตินิยมของตน และเสรีภำพ 
ในกำรแสดงออกทำงศำสนำ  หรือควำมเช่ือของตนโดยกำรสักกำรบูชำ กำรปฏิบติั  กำรประกอบ
พิธีกรรม และกำรสอนไม่วำ่จะโดยล ำพงัตวัเอง หรือในชุมชนร่วมกบัผูอ่ื้น และไม่วำ่ต่อสำธำรณชน
หรือเป็นกำรส่วนตวั  
 (2) บุคคลจะถูกบีบบงัคบัให้เส่ือมเสียเสรีภำพในกำรมีหรือนบัถือศำสนำ  หรือควำมเช่ือ 
(Believe) ตำมคตินิยม (Ideology) ของตนมิได ้ 
 (3) เสรีภำพในกำรแสดงออกทำงศำสนำ หรือควำมเช่ือของบุคคลอำจอยู่ภำยใตบ้งัคบั
แห่งขอ้จ ำกดัเฉพำะท่ีบญัญติัโดยกฎหมำย และตำมควำมจ ำเป็น  เพื่อรักษำควำมปลอดภยั ควำมสงบ
เรียบร้อย สุขอนำมยั  หรือศีลธรรมของประชำชน หรือเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพขั้นมูลฐำน 
ของบุคคลอ่ืนเท่ำนั้น 
 (4) รัฐภำคีแห่งกติกำน้ีรับท่ีจะเคำรพเสรีภำพของบิดำมำรดำหรือผูป้กครองตำมกฎหมำย  
ในกำรใหก้ำรศึกษำทำงศำสนำและศีลธรรมแก่เด็กตำมควำมเช่ือของตน 
 กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง3  ได้ก ำหนดไว ้
ในขอ้ 19 วำ่ ใหบุ้คคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีควำมคิดเห็นโดยปรำศจำกกำรแทรกแซง  ใหบุ้คคลทุกคน

                                                           
3 ขอ้ 19 1. บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีควำมคิดเห็นโดยปรำศจำกกำรแทรกแซง  

2. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภำพแห่งกำรแสดงออก สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภำพท่ีจะแสวงหำ รับและ
เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรและควำมคิดทุกประเภท โดยไม่ค ำนึงถึงพรมแดน ทั้งน้ี ไม่วำ่ดว้ยวำจำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
หรือกำรตีพิมพ ์ในรูปของศิลปะ หรือโดยอำศยัส่ือประกำรอ่ืนตำมท่ีตนเลือก  

3. กำรใชสิ้ทธิตำมท่ีบญัญติัในวรรค 2 ของขอ้น้ี ตอ้งมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปดว้ย 
กำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวอำจมีขอ้จำกดัในบำงเร่ือง แต่ทั้งน้ีขอ้จำกดันั้นตอ้งบญัญติัไวใ้นกฎหมำยและจ ำเป็นต่อ  

(ก) กำรเคำรพในสิทธิหรือช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน  
(ข) กำรรักษำควำมมัน่คงของชำติ หรือควำมสงบเรียบร้อย หรือกำรสำธำรณสุข หรือศีลธรรมของ

ประชำชน 
 Article 19 

1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference. 
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, 

receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, 
in the form of art, or through any other media of his choice. 
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มีสิทธิในเสรีภำพแห่งกำรแสดงออก สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภำพท่ีจะแสวงหำ รับและเผยแพร่ขอ้มูล
ข่ำวสำรและควำมคิดทุกประเภท โดยไม่ค  ำนึงถึงพรมแดน ทั้งน้ี ไม่วำ่ดว้ยวำจำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
หรือกำรตีพิมพ์ ในรูปของศิลปะ หรือโดยอำศยัส่ือประกำรอ่ืนตำมท่ีตนเลือกและกำรใช้สิทธิ
ดงักล่ำวน้ี ตอ้งมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปดว้ย กำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวอำจมีขอ้จ ำกดั
ในบำงเร่ือง แต่ทั้ งน้ีข้อจ ำกัดนั้นต้องบัญญัติไวใ้นกฎหมำยและจ ำเป็นต่อกำรเคำรพในสิทธิ 
หรือช่ือเสียงของบุคคลอ่ืนและกำรรักษำควำมมัน่คงของชำติ หรือควำมสงบเรียบร้อย หรือกำร
สำธำรณสุข หรือศีลธรรมของประชำชน 
 3.1.2 สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ   

ขอ้ 21 แห่งกติกำระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง ก ำหนดว่ำ 
สิทธิในกำรชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับกำรรับรอง กำรจ ำกดักำรใช้สิทธิน้ีจะกระท ำมิได้นอกจำก 
จะก ำหนดโดยกฎหมำยและเพียงเท่ำท่ีจ  ำเป็นส ำหรับสังคมประชำธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งควำม
มั่นคงของชำติ (National Security) หรือควำมปลอดภัย ควำมสงบเรียบร้อย  กำรสำธำรณสุข   
หรือศีลธรรมของประชำชน หรือกำรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน4 

3.2 เสรีภาพในการชุมนุมของสหรัฐอเมริกา 

 สหรัฐอเมริกำเป็นประเทศท่ีเน้นควำมเป็นอิสระและควำมเท่ำเทียมกัน รัฐธรรมนูญ 
ของสหรัฐอเมริกำไดร้องรับสิทธิพลเมืองเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัแจง้ เสรีภำพในกำรชุมนุม
โดยสงบของประชำชนในสหรัฐอเมริกำเพื่อเรียกร้องควำมต้องกำรของประชำชนต่อรัฐบำล 
เป็นส่วนส ำคัญของกระบวนกำรทำงกำรเมือง (Political Process)5 บทบัญญัติของกฎหมำย 
มีกำรรับรองถึงเสรีภำพในกำรชุมนุมไวภ้ำยใตเ้สรีภำพในกำรแสดงออก ซ่ึงถือวำ่เป็นหลกัประกนั
ว่ำรัฐจะไม่สำมำรถออกกฎหมำยมำละเมิดสิทธิดังกล่ำวได้ อย่ำงไรก็ตำม  กำรใช้เสรีภำพนั้น 
                                                           

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties 
and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided 
by law and are necessary: 

(a) For respect of the rights or reputations of others; 
(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or 

morals. 
4 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ. (2554). ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน The Universal Declavation 
of Human Right. กรุงเทพฯ: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ. หนำ้ 20. 
5 โกวิท  วงศ์สุรวฒัน์. (2544). รัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์
ศูนยส่์งเสริมและฝึกอบรมกำรเกษตรแห่งชำติ. หนำ้ 10. 
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มีขอบเขตจ ำกัดอยู่ และในภำยหลงั มีเหตุผลอ่ืน ๆ ตำมมำ ในกำรก ำหนดขอบเขตของเสรีภำพ 
ในกำรชุมนุม เช่น เพื่อควำมมัน่คงปลอดภยั หรือตอ้งไม่เป็นกำรกระท ำท่ีก่อควำมไม่สงบ หรือกำร
กระท ำท่ีละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
 3.2.1 หลกักฎหมายทีคุ้่มครองสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม 

กฎหมำยหลกัท่ีคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพในกำรชุมนุมในสหรัฐอเมริกำ คือ  รัฐธรรมนูญ
ของสหรัฐอเมริกำ6 หลกักำรพื้นฐำนของเสรีภำพในกำรชุมนุม และกำรแสดงควำมคิดเห็นถือเป็น
สิทธิในทำงกำรเมือง ท่ีจะเป็นหลกัประกนัว่ำกำรใช้อ ำนำจรัฐจะเป็นไปด้วยควำมยุติธรรม ตำม
เจตนำรมณ์ของผูร่้ำงรัฐธรรมนูญ (Founder)  Thomas Jefferson ไดเ้ขียนไวใ้นหลกัประกนัสิทธิและ
เสรีภำพของประชำชนภำยใตรั้ฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงควำมเป็นมำของกำรสร้ำงควำมเป็นรัฐ
บนพื้นฐำนของสิทธิและเสรีภำพท่ีสัมพนัธ์อยำ่งลึกซ้ึงกบัจิตวิญญำณประชำชำติและประวติัศำสตร์  
ท่ีถือเป็นรำกฐำนส ำคญัของอุดมคติของประชำชน และระบบกฎหมำยของสหรัฐอเมริกำ7 
 จำกกำรท่ีผูมี้ส่วนส ำคญัในกำรร่ำงรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกำ และรณรงค์ให้มีมลรัฐ 
ต่ำง ๆ ใหส้ัตยำบนั เพื่อรับรองรัฐธรรมนูญน้ี มีกำรจดัท ำเอกสำรเผยแพร่ท่ีเรียกวำ่  Federalist Papers  
เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ให้ประชำชนไดเ้ห็นถึงรูปแบบของรัฐธรรมนูญท่ีด ำเนินกำรร่ำงอยู่โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง  James Madison  ผู ้มี ส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนร่ำงค ำประกำศสิทธิและเสรีภำพ 
ของประชำชน  (Bill of Rights)  ซ่ึงเอกสำรน้ีถือวำ่เป็นส่วนหน่ึงของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกำดว้ย  
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งใน The First Amendment ท่ีมีหลกักำรส ำคญัสืบทอดมำจำก  Magna  Carta และ 
Bill of Rights ของสหรำชอำณำจกัรดว้ย8 
 ระบบกฎหมำยของสหรัฐอเมริกำสัมพนัธ์กบัระบบกำรเมืองกำรปกครองแบบสหพนัธรัฐ 
(Federal State) ซ่ึงมีจะมีรัฐบำลกลำง (Federal Government) และรัฐบำลมลรัฐ (State Government) 
ซ่ึงจะมีรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกำเป็นกฎหมำยสูงสุดก ำหนดโครงสร้ำงและกำรใชอ้  ำนำจของ
รัฐ แมว้ำ่รัฐบำลมลรัฐจะมีอ ำนำจในตวัเองและมีรัฐธรรมนูญ กฎหมำย และศำลของตนเอง แต่ก็จะ
                                                           
6 เสรีภำพในกำรชุมนุมโดยสงบของประชำชนไดมี้กำรรับรองในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกำ แต่ระบบกฎหมำย
ของสหรัฐอเมริกำจะไม่มีกฎหมำยเก่ียวกบักำรชุมนุมสำธำรณะโดยเฉพำะจึงใชก้ฎหมำยทัว่ไป คือ กฎหมำยอำญำ
และกฎหมำยแพง่ ในกำรควบคุมดูแลกำรชุมนุม 
7 ค ำประกำศอิสรภำพของสหรัฐอเมริกำ “ ...คนทุกคนถูกสร้ำงข้ึนมำอยำ่งเท่ำเทียมกนัวำ่ทุกคนไดรั้บสิทธิทั้งหลำย
จำกพระผูส้ร้ำง (พระเจ้ำ) อนัเป็นสิทธิท่ีไม่อำจพรำกไปได้ อนัได้แก่ สิทธิในชีวิตอิสรภำพ และสิทธิในกำร
แสวงหำควำมสุข และเพ่ือรักษำสิทธิแหล่ำนั้น รัฐบำลนั้นจะมำจำกกำรจดัตั้งจำกประชำชน โดยใชอ้ ำนำจปกครอง
ภำยใตค้วำมยนิยอมของปวงชน...”  
8 สมบติั จนัทรวงศ์. (2530). อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน, เจมส์ เมดิสัน และ จอห์น เจย์, เดอะเฟเดอรัลลิสต์เปเปอร์, 
เอกสารความคดิทางการเมืองอเมริกนั. กรุงเทพฯ: ส ำนกัพิมพธ์รรมศำสตร์. หนำ้ 36. 
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ไม่อำจด ำเนินกำรใดขดัหรือแยง้กบัส่ิงท่ีก ำหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกำได้จึงถือว่ำ
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมำยสูงสุดท่ีจะเป็นหลกัประกนัสิทธิและเสรีภำพให้แก่ประชำชนเน้ือหำของ
กฎหมำยท่ีรับรองสิทธิในกำรชุมนุมนั้น คือ Bill of Rights บญัญติัอยู่ในบทแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 
(First Amendment)ใน ค.ศ. 1791  รัฐสภำจะตอ้งไม่บญัญติักฎหมำย เพื่อสถำปนำศำสนำ หรือห้ำม
กำรปฏิบติัตำมศำสนำโดยเสรี หรือจ ำกดัเสรีภำพในกำรพูด หรือกำรพิมพ ์หรือสิทธิของประชำชน
ในกำรชุมนุมโดยสงบ และสิทธิท่ีจะยืน่เร่ืองรำวร้องทุกขต่์อรัฐบำล9 
 บทแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 น้ี คือ สิทธิในกำรพูด เขียน พิมพ์ อย่ำงเสรี (Right of Free 
speech and of Free Press) ซ่ึงในบำงคร้ังเรียกรวมว่ำ  เสรีภำพในกำรแสดงออก  (Freedom of 
expression) ถือเป็นหลกัประกนัสิทธิท่ีส ำคญัท่ีถูกก ำหนดไวอ้ยูใ่นกลุ่มของเสรีภำพของประชำชน 
กำรชุมนุมโดยสงบหรือเสรีภำพในกำรรวมตวัและกำรยื่นขอ้เรียกร้อง  (freedom of assembly and 
petition) ก็ถือว่ำเป็นกำรแสดงออกอย่ำงหน่ึง  ในกำรท่ีจะเรียกร้องให้สำธำรณะไดส้นใจต่อควำม 
อยติุธรรมท่ีกลุ่มผูเ้รียกร้องตอ้งกำรน ำเสนอและแกไ้ขเปล่ียนแปลง  กำรชุมนุมโดยสงบน้ีประชำชน
ตอ้งกระท ำโดยกำรเคำรพต่อกฎหมำยและด ำเนินกำรอย่ำงรอบคอบและเคำรพต่อสิทธิของผูอ่ื้น
ดว้ย10 
 ขอบเขตของผูท่ี้สำมำรถอำ้งเสรีภำพในกำรแสดงออกน้ี ไม่จ  ำกดัว่ำจะตอ้งเป็นพลเมือง
อเมริกนัเท่ำนั้น คนต่ำงดำ้วและผูห้ยอ่นควำมสำมำรถ รวมไปถึงนิติบุคคล  เช่น สหภำพ และสมำคม
ก็สำมำรถอำ้งสิทธิน้ีไดเ้ช่นกนั  ทำงดำ้นผูท่ี้ตอ้งเคำรพต่อเสรีภำพในกำรแสดงออกน้ี  รัฐธรรมนูญ
ของสหรัฐอเมริกำ รับรองไวอ้ยำ่งกวำ้งขวำงมำก โดยถือวำ่กำรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพน้ี ผกูพนั
ทุกองคก์ร ไม่วำ่จะเป็นองคก์รนิติบญัญติัหรือบริหำรหรือตุลำกำร ไม่วำ่จะในระดบัสหพนัธรัฐหรือ
มลรัฐท่ีตอ้งไม่ละเมิดเสรีภำพดงักล่ำว รวมถึงบุคคลทัว่ไปก็ตอ้งเคำรพเสรีภำพในกำรแสดงออก
ของผูอ่ื้นดว้ยทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัแต่ละมลรัฐว่ำจะก ำหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญของมลรัฐว่ำ  บุคคลทัว่ไป
ตอ้งไม่กระท ำกำรใดท่ีเป็นกำรละเมิดเสรีภำพในกำรแสดงออก เช่น ใน New Jersey และ Ohio มี
กำรรับรองในกฎหมำยว่ำบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตอ้งไม่เขำ้ไปแทรกแซงเสรีภำพในกำรแสดงออก
ของบุคคลอ่ืน ท่ี Hawaii มีกำรก ำหนดให้รัฐมีหน้ำท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อกำรกระท ำของบุคคลทัว่ไป 
เพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลไปละเมิดเสรีภำพในกำรแสดงออกของผูอ่ื้น ดงันั้น รัฐจึงตอ้งด ำเนินกำร
เพื่อส่งเสริมใหมี้กำรเคำรพสิทธิดงักล่ำว   

                                                           
9 มำนิตย์  จุมปำ. (2553). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์วิญญูชน.  
หนำ้ 63. 
10 นัทมน คงเจริญ. (2557). “เสรีชนกับเสรีภำพในกำรชุมนุมในสหรัฐอเมริกำ”. วารสารนิติสังคมศาสตร์   
ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2. หนำ้ 44. 
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 ลักษณะของกำรแสดงออกท่ีจะได้รับกำรคุ้มครองน้ี ไม่จ  ำกัดว่ำจะต้องเป็นกำรพูด 
หรือเขียนเท่ำนั้น อำจเป็นสิทธิท่ีจะไม่แสดงควำมเห็นดว้ย เช่น สิทธิท่ีจะไม่พดู นอกจำกน้ียงัรวมถึง
กำรกระท ำ เช่น กำรกระท ำเชิงสัญลกัษณ์ หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกแลว้ส่ือสำรไดเ้สมือนกบักำร
พดู เช่น กำรคว  ่ำบำตร (Boycott)11 อยำ่งไรก็ดี มีขอ้สังเกตวำ่หำกเป็นกำรกระท ำท่ีแสดงออกถึงควำม
คิ ด เ ห็ น ด้ ว ย นั้ น  อ ำ จ มี เ ง่ื อ น ไ ข ท่ี จ ะ ถู ก จ ำ กัด ไ ด้ ม ำ ก ก ว่ ำ ก ำ รพู ด เ พี ย ง อ ย่ ำ ง เ ดี ย ว  
กำรแสดงออกผำ่นสิทธิในกำรชุมนุม เช่น กำรเรียกร้องให้เกิดกำรปฏิบติัอยำ่งเสมอภำคต่อคนผิวสี 
ตวัอย่ำงจำกกรณีของกำรแสดงออกถึงควำมไม่พอใจท่ี Rosa Park ถูกจบัจำกกำรท่ีเธอปฏิเสธท่ีจะ
ลุกจำกท่ีนัง่เพื่อให้คนผิวขำวไดน้ัง่บนรถประจ ำทำงท่ีเมือง Montgomery  มลรัฐ Alabama  ซ่ึงปลุก
กระแสต่อตำ้นกำรแบ่งแยกส่วนระหวำ่งสีผิว ในรถโดยสำรประจ ำทำง มีคนรวมตวักนัเพื่อต่อตำ้น
กฎหมำยท่ีแบ่งแยก กำรปฏิบติัต่อคนต่ำงสีผิวกนั กำรรณรงค์คว  ่ำบำตรกำรโดยสำรรถประจ ำทำง 
ในคร้ังน้ี ยำวนำนถึง 381 วนั จนกระทัง่ศำลมีกำรตดัสินวำ่กำรแบ่งแยก ท่ีนัง่ตำมสีผิวบนรถประจ ำ
ทำงเป็นกำรกระท ำท่ีขดัรัฐธรรมนูญ อยำ่งไรก็ตำม แมว้ำ่จะมีค ำตดัสินของศำลวำ่กำรแบ่งแยกสีผิว
ในบริกำรรถโดยสำรสำธำรณะนั้นขดัต่อรัฐธรรมนูญ แต่ก็ยงัมีกำรปฏิบติักนัอยูใ่นวงกวำ้งในมลรัฐ
ทำงใตข้องสหรัฐอเมริกำ ดงันั้น 5 ปีต่อมำ ใน ค.ศ.1960 มีกลุ่มนกัศึกษำ ผวิขำวและผวิสีร่วมรณรงค ์
ให้มีกำรนั่งรวมกัน ท่ีเรียกว่ำ Freedom Riders บนรถโดยสำรท่ีปกติแล้วมีกำรแบ่งแยกระหว่ำง 
คนผวิขำวกบัคนผวิสี12 
 นอกจำกกำรคุ้มครองเสรีภำพในกำรชุมนุมท่ีอยู่ภำยใต้ขอบเขตเดียวกันกับเสรีภำพ 
ในกำรแสดงออก (freedom of expression – free speech and free press) ซ่ึงจดัอยูใ่นสิทธิส่วนบุคคล  

                                                           
11กำรคว  ่ ำบำตร  (Boycott)  กำรยุติกำรติดต่อกันในมิติใดมิติหน่ึง เ พ่ือประโยชน์ในกำรลงโทษ ต่อรอง  
หรือเพื่อตกัเตือนทั้งในดำ้นกำรคำ้และดำ้นกำรเมือง เพ่ือใช้ต่อรองให้คู่กรณีจ ำยอมท ำตำมขอ้ตกลง มกัจะใช ้
ในระดบักำรคำ้ระหวำ่งประเทศ โดยกลไกกำรคว  ่ำบำตรอำจจะมีทั้ง กำรไม่ยอมขำยสินคำ้หรือบริกำรใหป้ระเทศ 
คู่คำ้ หรือไม่ซ้ือสินคำ้หรือบริกำรจำกประเทศคู่คำ้ กำรคว  ่ำบำตรในควำมหมำยทำงกำรคำ้จึงถือไดว้่ำเป็นอำวธุ 
ทำง เศรษฐกิจ ท่ี ร้ ำยกำจอย่ำ งห น่ึง  เ พ่ือใช้ต่ อรองให้ คู่ กร ณีจ ำยอมในข้อตกลงด้ำน อ่ืนๆ เ ช่นด้ำน 
กำรทูต กำรเมือง วฒันธรรม กำรทหำร เน่ืองเพรำะทุกประเทศในโลกตอ้งคำ้ขำยกนั เพ่ือแลกเปล่ียนสินคำ้และ
บริกำรท่ีตนเองไม่สำมำรถผลิตเองได ้หรือผลิตไดไ้ม่พอกบัควำมตอ้งกำรในประเทศ 
12 ในยุคนั้ นกำรนั่งรถโดยสำรระหว่ำงรัฐต้องแบ่งแยกสีผิวกำรนั่งรถโดยสำรรวมกันระหว่ำงคนต่ำงสีผิว 
จึงเป็นกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย  ผลจำกกำรแสดงออกน้ีถูกต ำรวจจับในข้อหำกำรชุมนุมท่ีผิดกฎหมำย  
(unlawful assembly) หลงัจำกนั้นมีกำรน ำคดีข้ึนสู่ศำลอีกเพ่ือเป็นกำรยืนยนัถึงเสรีภำพ ในกำรชุมนุมและเสรีภำพ
ในกำรแสดงออกใน เ ร่ือ ง น้ี และผลปรำกฏว่ ำชนะค ดี ใน ท่ี สุด  Boynton v. Virginia (1960) 364 U.S.  
ถือเป็นกำรวำงบรรทัดฐำนว่ำกำรแบ่งแยกสีผิวในบริกำรสำธำรณะ เป็นกำรกระท ำท่ีขัดรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกำ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95
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%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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(Personal Right)  แลว้ยงัมีกำรคุม้ครองเสรีภำพในกำรชุมนุมในอีกมิติหน่ึง  ท่ีก็ยงัถือว่ำอยู่ภำยใต้
เสรีภำพในกำรแสดงออก   แต่เจำะจงไปในส่วนของกำรรวมกลุ่มเพื่อแสดงออกถึงควำมเห็น 
ของบุคคลได ้ เป็นสิทธิในกำรชุมนุมโดยเสรีและสงบโดยถูกกฎหมำย  และเสรีภำพในกำรเสนอ
เร่ืองร้องเรียน (the right of free and peaceable assembly for lawful purposes and the right to petition 
the government for a redress of grievances) ซ่ึงจดัวำ่เป็นสิทธิเสรีภำพภำยใตบ้ทแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 
1 (First Amendment) เหมือนกนั 
 จำกกำรท่ีรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกำ ไดรั้บรองเสรีภำพในกำรแสดงออกไวใ้นตวักฎหมำย
สูงสุดของประเทศซ่ึงมีผลผกูพนัทุกองคก์รของรัฐให้ตอ้งเคำรพสิทธิน้ีและบุคคลผูถู้กกระทบสิทธิ
สำมำรถน ำ สิท ธินั้ นไปบังคับใช้ได้จ ริงในศำล  โดย เฉพำะศำลสูงของสหรัฐอเม ริก ำ  
(US Supreme Court)  หลักกำรข้ำงต้นต่ำง  ๆ  นั้ น เ ป็นกำรวำงหลักกฎหมำย ท่ีศำลสูงของ
สหรัฐอเมริกำ  ท่ีมีค  ำพิพำกษำก ำหนดไวใ้นแต่ละคดีจำกกำรท่ีสหรัฐอเมริกำ  มีระบบกฎหมำยแบบ  
Case Law  ซ่ึงค ำพิพำกษำถือเป็นท่ีมำหลกัของกฎหมำย  จึงท ำใหก้ำรตีควำมบทแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 
1 เป็นท่ีมำหลักของกฎหมำย  และมีล ำดับศักด์ิในระดับเดียวกับกฎหมำยรัฐธรรมนูญด้วย  
จึงมีผลผกูพนัทัว่ประเทศทั้งในระดบัรัฐบำลกลำงและระดบัมลรัฐทั้งหมด 
    3.2.2 หลกักฎหมายทีเ่ป็นข้อจ ากดัในการชุมนุม 

   แมว้ำ่จะมีกำรรับรองเสรีภำพในกำรชุมนุมภำยใตรั้ฐธรรมนูญ แต่บำงคร้ังกำรใชอ้  ำนำจ
รัฐในกำรด ำเนินภำรกิจ เช่น กำรให้บริกำรสำธำรณะ ด ำเนินกำรสำธำรณูปโภค กำรให้สวสัดิกำร 
รวมไปถึงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  และควำมมั่นคง  ได้มีกำรบัญญัติกฎหมำยต่ำง ๆ  
และมีกำรก ำหนดขอ้หำ้มบำงประกำรซ่ึงอำจเป็นขอ้จ ำกดัต่อเสรีภำพในกำรชุมนุมได ้
    โดยทัว่ไปรัฐอำจจะออกขอ้ก ำหนดบำงอยำ่งท่ีอำจเขำ้มำจ ำกดัเสรีภำพในกำรแสดงออก  
แต่มกัจะเป็นกำรด ำเนินกำรก่อนท่ีจะมีกำรกระท ำนั้น ๆ เช่นออกระเบียบว่ำตอ้งมีกำรขออนุญำต
ก่อนด ำเนินกำรหรือมีกำรกลัน่กรอง (Censorship) มำกกว่ำจะเป็นกำรท่ีปล่อยให้มีกำรกระท ำแลว้
ค่อยมำยึดหรือห้ำมหรือจับกุมภำยหลัง แม้ว่ำข้อจ ำกัดล่วงหน้ำน้ี (Prior Restraint) ไม่ถือว่ำขดั 
กบัรัฐธรรมนูญในเร่ืองเสรีภำพในกำรแสดงออกโดยตรงก็ตำม  แต่กำรเปิดโอกำสให้ใชไ้ดใ้นกรณี
ท่ีเป็นพิเศษจริงๆ  หำกมีกำรยกขอ้จ ำกัดน้ีข้ึนมำเป็นคดีร้องต่อศำล  ศำลจะท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ 
อย่ำงเขม้งวด ในกำรพิจำรณำว่ำกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบั หรือค ำสั่งท่ีมีข้ึนก่อนนั้น เป็นกำรขดั
รัฐธรรมนูญ  เน่ืองจำกละเมิดสิทธิเสรีภำพตำมมำตรำ 11 น้ี13 หลกักำรทัว่ไปท่ีจะท ำใหก้ระบวนกำร
ท่ีท ำใหข้อ้จ ำกดัล่วงหนำ้น้ี สำมำรถบงัคบัใชไ้ดโ้ดยไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ  ก็ต่อเม่ือมีเง่ือนไขในกำร
                                                           
13 กระมล  ทองธรรมชำติ และสมบูรณ์ สุขส ำรำญ. (2539). การปกครองและรัฐธรรมนุญของสหรัฐอเมริกา . กรุงเทพฯ: 
ส ำนกัพิมพศ์ำลปกครอง. หนำ้ 90. 



33 

ออกขอ้จ ำกดัอย่ำงสมเหตุสมผลและในกำรด ำเนินกำรจะตอ้งประกอบไปดว้ยวิธีกำร 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 
กำรแจ้งให้ประชำชนได้ทรำบถึงข้อจ ำกัดน้ีก่อนท่ีจะมีกำรกระท ำและจะต้องมีกำรรับฟัง 
ขอ้เรียกร้องของประชำชนเหล่ำน้ีดว้ย14 
    ในกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีไดรั้บกำรคุม้ครองน้ี มกัจะเป็นประเด็นขอ้ถกเถียงในเร่ือง
สำธำรณะและใช้พื้นท่ีสถำนท่ีสำธำรณะในกำรแสดงออก เช่น สวนสำธำรณะ ทำงสำธำรณะ 
รวมไปถึงเวทีสำธำรณะ  เช่น  สถำนีโทรทศัน์  และวิทยุสำธำรณะ  เพื่อเป็นช่องทำงเผยแพร่ขอ้มูล
กระจำยไปยงัสังคมในวงกวำ้ง หำกพิจำรณำในทำงกลบักนักำรเขำ้ไปใชพ้ื้นท่ีนอกเหนือจำกพื้นท่ี
สำธำรณะถือวำ่ยงัเป็นพื้นท่ีซ่ึงรัฐเป็นเจำ้ของ  แต่ไม่ใช่พื้นท่ีส ำหรับสำธำรณชนสำมำรถเขำ้ไปใชไ้ด้
เช่น สถำนท่ีใช้เพื่อทำงรำชกำรโดยเฉพำะ ท่ีตอ้งมีกำรขออนุญำต มกัจะมีขอ้พิจำรณำว่ำจะเขำ้ใช้
พื้นท่ีเพื่อวตัถุประสงคอ์ยำ่งไรและอำจมีกำรไม่อนุญำตให้ใชพ้ื้นท่ีนั้น หำกกำรกระท ำนั้น หมำยถึง
ทั้งเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น รวมไปถึงเสรีภำพในกำรชุมนุมดว้ย  จะเป็นกำรแทรกแซงกำร
ใช้พื้นท่ีโดยปกติ  เช่น  กำรปิดห้องเรียนในมหำวิทยำลยั  หรือกำรนัดหยุดงำนของพนกังำนกำร
ไฟฟ้ำ หรือกำรรถไฟ เป็นตน้ กำรอนุญำตหรือไม่อนุญำตใหใ้ชส้ถำนท่ีในกำรแสดงออกถึงเสรีภำพ
น้ี จึงมีขอ้จ ำกดัจำกมิติของกำรเขำ้ใชส้ถำนท่ีดว้ย 
    ในกรณีของกำรแสดงควำมคิดเห็นในสถำนท่ีส่วนบุคคล เช่น โรงแรม หอพกัหรือ
สถำนท่ีให้บริกำรของเอกชน เช่น คลินิกรับท ำแทง้ รัฐสำมำรถออกกฎหมำยหรือระเบียบข้ึนมำ 
เพื่อคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลได้ โดยถือว่ำเป็นข้อจ ำกัดก่อนกำรใช้สิทธิท่ีไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ   
สำมำรถท ำระเบียบออกมำได้  ขอ้สังเกตเพิ่มเติมในกรณีท่ีเสรีภำพในกำรแสดงออกอำจเข้ำไป
กระทบกับสิทธิในควำมเป็นอยู่อย่ำงสงบสุข  เช่น  กำรใช้เคร่ืองขยำยเสียง  รัฐสำมำรถออก 
เทศบญัญติั (Municipal Law)  เพื่อจ ำกัดกำรใช้เคร่ืองขยำยเสียงท่ีจะส่งเสียงดังและสร้ำงควำม
ร ำคำญแก่บุคคลทัว่ไป โดยมีกำรจ ำกดัเป็นบำงช่วงเวลำหรือในบำงสถำนท่ี   ซ่ึงเทศบญัญติัท ำนองน้ี
ไม่ถือว่ำเป็นกำรจ ำกัดเสรีภำพในกำรแสดงออกแต่ต้องเป็นกำรใช้บังคับระเบียบโดยทั่วไป 
ท่ีไม่เลือกปฏิบติัเฉพำะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
    เม่ือพิจำรณำถึงเสรีภำพในกำรชุมนุม   นอกจำกจะมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัเสรีภำพ 
ในกำรแสดงออกก็ตำม ยิ่งไปกว่ำนั้น  กำรชุมนุมยงัมีลักษณะเฉพำะของกำรรวมกลุ่ม  ดังนั้ น  
กำรจ ำกัดสิทธิโดยรัฐ เช่น กำรออกระเบียบต่ำง ๆ เก่ียวกับกำรเข้ำเป็นสมำชิกขององค์กรหรือ
สหภำพต่ำง ๆ เพื่อเรียกร้องให้มีกำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนกำรเมืองหรือเศรษฐกิจสำมำรถท ำได้  
หำกมีเหตุผลอนัสมควร เพื่อรักษำควำมเรียบร้อย หรือควำมสงบสุขของสังคม โดยท่ีไม่ถึงขนำด 
ท่ีเป็นกำรตดัสิทธิในกำรชุมนุมทั้งหมด  อ ำนำจรัฐท่ีอำจด ำเนินกำรจ ำกดัเสรีภำพในกำรชุมนุมน้ี
                                                           
14 นัทมน คงเจริญ. อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 10. หนำ้ 48. 
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เรียกว่ำเป็น Police Power ซ่ึงเป็นอ ำนำจในกำรจัดกำรของรัฐ  อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้อ ำนำจรัฐ 
ก็ยงัต้องอยู่บนพื้นฐำนของหลักนิติธรรม (Due Process) ด้วย เช่น กำรท่ีรัฐบงัคบัให้เปิดเผยช่ือ
สมำชิกขององค์กรท่ีท ำกำรเคล่ือนไหว จดักำรชุมนุม  ถือว่ำเป็นค ำสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำย15 
ซ่ึงในกำรใช้กฎหมำยเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงออกและเสรีภำพในกำรชุมนุม
เช่ือมโยงกับบทแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 14 โดยมีหลักกำรพื้นฐำนว่ำ รัฐต้องใช้อ ำนำจภำยใต้
กระบวนกำรท่ีถูกตอ้งชอบธรรม ไม่มีกำรเลือกปฏิบติัไม่วำ่จะเป็นในดำ้นชนชั้น เพศหรือเช้ือชำติ16 
    กำรบัญญัติกฎหมำยท่ีมีเน้ือหำจ ำกัดเสรีภำพในกำรชุมนุมแอบแฝงอยู่ ไม่ว่ำจะ 
โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตำม เช่น กฎหมำยป้องกนักำรผูกขำด กฎหมำยว่ำดว้ยกำรก่อกำรร้ำย กฎหมำย
อำญำว่ำด้วยเร่ืองกำรก่อควำมไม่สงบ และกรณีท่ีรัฐบำลเสนอกฎหมำยท่ีกระทบต่อกำรเสรีภำพ 
ในชุมนุมโดยสงบ คือ กฎหมำยเก่ียวกับกำรป้องกันกำรบุกรุก (Trespass Bill) ท่ีบญัญติัว่ำกำร
กระท ำท่ีเป็นกำรรวบกวน หรือกำรกระท ำท่ีก่อควำมไม่สงบแก่กิจกำรของรัฐบำลหรือกำรท ำงำน
ของเจ้ำหน้ำท่ี  ถือว่ำเป็นควำมผิด และหน่วยสืบรำชกำรลับ (Secret Service) สำมำรถเข้ำไป
ตรวจสอบผูส่้งสัญญำณกระจำยเสียงหรือแพร่ภำพสู่สำธำรณะได้ หรือกำรชุมนุมบริเวณคุก  
ซ่ึงไม่ใช่ท่ีสำธำรณะของประชำชน ผูชุ้มนุมจึงไม่มีสิทธ์ิชุมนุม แมว้่ำรัฐธรรมนูญจะก ำหนดว่ำ 
จะชุมนุมไดทุ้กเวลำ ทุกวธีิ ทุกสถำนท่ี17 
    กำรออกกฎหมำยเพื่อคุม้ครองสำธำรณะจำกกำรก่อควำมไม่สงบอำจเป็นกำรจ ำกัด
เสรีภำพในกำรชุมนุมได้ รวมไปถึงกำรให้อ ำนำจแก่เจำ้หน้ำท่ีในกำรปรำบจลำจล  เม่ือกำรชุมนุม
โดยสงบนั้นมกัจะถูกสลำยกำรชุมนุมดว้ยควำมรุนแรง เช่น กำรท ำเกินกวำ่เหตุของเจำ้หนำ้ท่ีรวมถึง
กำรใชก้ฎหมำยอำญำในกำรจบักุมผูชุ้มนุมและใชม้ำตรกำรทำงแพ่งในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำก
กำรชุมนุมซ่ึงถือวำ่เป็นกฎหมำยท่ีสำมำรถเขำ้มำจ ำกดัเสรีภำพในกำรชุมนุมได ้

                                                           
15 องค์กรภำคประชำชนท่ีช่ือ  National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) ยื่นเร่ือง 
ต่อศำลสูงสหรัฐ เน่ืองจำกกำรท่ีมลรัฐบังคบัให้องค์กรตอ้งยื่นบัญชีรำยช่ือผูอ้ยู่ในสมำคมและบันทึกต่ำง ๆ  
ขององคก์ร ซ่ึงถือวำ่เป็นกำรละเมิดต่อสิทธิในกำรรวมตวักนัเป็นสมำคม 
16 The Fourteenth Amendment (adopted July 9, 1868) บทแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ัง 14 น้ี เป็นหลกัประกนัวำ่คนอเมริกนั 
ทุกคนจะไดรั้บกำรคุม้ครองภำยใตก้ฎหมำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบติั ซ่ึงมีกำรใชค้วบคู่ไป
กบับทแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 15 ดว้ย 
17 คดีระหว่ำงแอดเตอร่ี (Adderley) กับรัฐฟลอริด้ำ ปี ค.ศ.1966 มีนักศึกษำจ ำนวน 200 คน ได้เดินขบวน 
จำกบริเวณมหำลยัฟลอริดำ้ ไปยงัคุกของเมือง เพ่ือประทว้งกำรจบักุมเพ่ือนร่วมชั้นบำงคนท่ีประตูคุก ในคดีน้ี  
คุกและบริเวณคุกไม่ใช่ท่ีสำธำรณะ ดงันั้น เม่ือมีผูเ้ดินขบวนประทว้งบริเวณคุก เทศบำลและผูดู้แลคุกมีค ำสัง่หำ้ม
กำรชุมนุมบริเวณคุก จึงถือเป็นค ำสัง่ท่ีถูกตอ้งและชอบดว้ยกฎหมำย 
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    เม่ือพิจำรณำดูจำกกฎหมำยท่ีคุม้ครองเสรีภำพในกำรชุมนุมโดยสงบ  จะเป็นกฎหมำย 
หลกัเพียงบทบญัญติัเดียว คือ ในบทแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 ซ่ึงได้มีกำรบญัญติัไวแ้ละเปิดโอกำส 
ให้มีกำรตีควำมให้เขำ้กบัขอ้เท็จจริงไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำง ในขณะท่ีกฎหมำยท่ีเขำ้มำจ ำกดัเสรีภำพนั้น  
อำจเป็นกฎหมำยล ำดบัรองลงมำ  บทบำทท่ีส ำคญัจึงอยูท่ี่กำรตีควำมและกำรใชก้ฎหมำยขององคก์ร
รัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ศำลยติุธรรม อยักำรและเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ18   
    3.2.3 การรับรองสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม 
    ปัจจัย ท่ี เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ  
ในสหรัฐอเมริกำ ประกอบดว้ยแนวคิดในกำรยอมรับให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมำยสูงสุดและมีระบบ
ท่ีเป็นกลไกป้องกนัไม่ให้มีกำรละเมิดสิทธิและเสรีภำพท่ีรัฐธรรมนูญไดรั้บรองไว ้ประเด็นส ำคญั
คือ  อะไรเป็นปัจจยัท ำให้กำรยืนยนัสิทธิตำมรัฐธรรมนูญมีค่ำบงัคับอยู่เหนือกำรใช้อ ำนำจรัฐ 
ในกำรจ ำกัด เสรีภำพในกำรชุมนุม  ข้อสัง เกต 2 ประกำร ในกำรบังคับใช้รัฐธรรมนูญ 
เพื่อเป็นหลักประกนัเสรีภำพในกำรชุมนุม คือ ประกำรแรก พฒันำกำรของกำรวำงหลกัเกณฑ์ 
ทำงกฎหมำยโดยศำลสูงสหรัฐอเมริกำประกำรท่ีสอง  คือ ปัจจัยในทำงสังคมท่ีเคล่ือนไหว 
เพื่อยอมรับกำรใชรั้ฐธรรมนูญน้ี   
    ประกำรแรก พฒันำกำรของกำรวำงหลกัเกณฑ์ของศำลสูงสหรัฐอเมริกำ  จะพบวำ่ศำล
สูงสหรัฐอเมริกำมีกำรตัดสินวำงแนวทำงของขอบเขตอ ำนำจศำล   ให้มีอ ำนำจตัดสินในกรณี 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใช้และกำรตีควำมว่ำกฎหมำยของรัฐบำลกลำงและของรัฐบำลมลรัฐ รวมถึง 
กำรมีค ำสั่งหรือกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของทุกระดับ หำกเป็นกำรละเมิดสิทธิและเสรีภำพใน
รัฐธรรมนูญจะถือวำ่ใชบ้งัคบัไม่ได ้ 
    นอกจำกน้ี ศำลสูงสหรัฐอเมริกำ ยงัมีพฒันำกำรท่ีมีแนวโน้มไปในทำงกำรคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภำพของประชำชนและจ ำกัดกำรใช้อ ำนำจรัฐ ท่ีในระยะเร่ิมต้นทศวรรษ 1900   
แนวทำงกำรตดัสินจะเป็นไปเพื่อคุม้ครองภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม  เช่น  กำรท่ีศำลตดัสินใหก้ลุ่ม
ผูชุ้มนุมตอ้งจ่ำยค่ำเสียหำยในกำรท่ีโรงงำนอุตสำหกรรมตอ้งหยุดกิจกำรเน่ืองมำจำกกำรนัดหยุด
งำนประท้วง (Strike) และก ำหนดว่ำศำลมีอ ำนำจในกำรสั่งห้ำมกำรชุมนุมได้ แต่ต่อมำในช่วง
ทศวรรษ 1930  ถึง 1960 ศำลสูงสหรัฐอเมริกำ เร่ิมมีแนวทำงท่ีคุม้ครองกำรชุมนุมว่ำกฎหมำยและ
ค ำสั่งห้ำมกำรชุมนุมถือเป็นกำรกระท ำท่ีขดัต่อรัฐธรรมนูญ เน่ืองจำกเป็นกำรละเมิดเสรีภำพในกำร
ชุมนุมตำมบทแกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังท่ี 119  
                                                           
18 สมบติั  จนัทร์วงศ.์ (2528). มหาชนรัฐและประชาธิปไตย : ความคดิเห็นทางการเมืองอเมริกนั ค.ศ.1776. หนำ้ 302. 
19 สิทธิพร  เศำภำยน. (2556). สิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: บริษทั พี. เพรส จ ำกดั
สถำบนัรัฐธรรมนูญศึกษำ ส ำนกังำนศำลรัฐธรรมนูญ. หนำ้ 73. 
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    กำรมีค ำพิพำกษำของศำลสูงสหรัฐอเมริกำเป็นปัจจยัหลกัในกำรท ำให้กำรคุม้ครอง
เสรีภำพในกำรชุมนุมเป็นกฎหมำยสูงสุดและผูกพันทุกองค์กร  นอกจำกน้ี  ย ังมีลักษณะ 
ในกำรปรับเปล่ียนให้เขำ้กบัแนวคิดในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป แมว้่ำในบทแกไ้ขเพิ่มเติมจะเขียน
รับรองไวอ้ย่ำงสั้ นๆ แต่แนวทำงกำรตีควำมของศำลสำมำรถปรับให้ครอบคลุมกบัสภำพสังคมได้
ข้อสังเกตว่ำแนวทำงกำรยอมรับให้รัฐธรรมนูญและค ำพิพำกษำของศำลสูงสหรัฐอเมริกำ  
เป็นกฎหมำยสูงสุดในควำมเป็นจริงอยู่ท่ีแนวทำงกำรใช้กฎหมำยในควำมเป็นจริง นับตั้ งแต่ 
กำรร่ำงรัฐธรรมนูญและกำรใหส้ัตยำบนั (Ratification) จำกมลรัฐต่ำงๆ  เป็นไปโดยกำรวำงรำกฐำน
ทำงควำมคิดจำกแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมจำก  Federalist Paper จำกควำมเช่ือท่ีมีหลกัวำ่พื้นฐำนของ
สังคมท่ีเสรีต้องมีกำรเปิดโอกำสให้แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ กำรรวมตัวกัน 
เพื่ อแสดงควำมคิดเห็นจึง เ ป็นสิทธิขั้ นพื้ นฐำนท่ีส ำคัญ  กำรน ำ สิทธิ เส รีภำพมำบัญญัติ 
ไวใ้นรัฐธรรมนูญมีผลใหสิ้ทธิเสรีภำพนั้นกลำยมำเป็นส่วนหน่ึงของควำมเป็นรัฐอีกดว้ย20 
    ประกำรท่ีสอง คือ ปัจจยัทำงสังคมท่ีมีพฒันำกำรยอมรับและผลกัดนัให้แนวคิดควำม
เช่ือ และจุดยนืของตนเอง ท่ีตอ้งเปิดโอกำสให้ทุกคนสำมำรถแสดงออกและมีเสรีภำพในกำรชุมนุม
ไดอ้ยำ่งเท่ำเทียมกนั  ปัจจยัทำงสังคมน้ีก็เป็นพลวตัร (Dynamic) ดว้ยเช่นกนั จำกควำมหลำกหลำย 
ทำงชนชั้น ควำมเช่ือในทอ้งถ่ินต่ำง ๆ ในสหรัฐอเมริกำ  ในยุคแรก กำรเหยียดสีผิวในมลรัฐทำงใต้ 
มีอยู่มำก สะท้อนจำกกำรยอมรับและปฏิบัติตำมกระบวนกำรยุติธรรมท่ีมีกำรกดดันให้ศำล  
ต้องตัดสินคดีอยู่ภำยใต้วฒันธรรมท้องถ่ินท่ีมีกำรเหยียดผิว กำรท่ีมีกลุ่มคนผิวขำวมำกดดัน 
ให้ลูกขุนตดัสินคดีของศำลในมลรัฐไปตำมแนวทำงท่ีตนเองตอ้งกำรสะทอ้นถึงกระแสทำงสังคม  
ท่ีไม่เท่ำเทียมกนั  ท ำให้ค  ำพิพำกษำของศำลอยู่บนพื้นฐำนของควำมไม่เสมอภำคไปดว้ย รวมถึง 
ค ำพิพำกษำท่ีรักษำประโยชน์ของผูป้ระกอบกำร ผูผ้ลิตมำกกว่ำชนชั้นแรงงำนท่ีมีกำรให้ผูชุ้มนุม
ตอ้งจ่ำยค่ำเสียหำยให้แก่โรงงำน จำกตวัอยำ่งของชนชั้นและสีผิวเป็นปัจจยัของสังคมท่ีส่งอิทธิพล
ต่อกำรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพท่ีไม่เท่ำเทียมกนั 
 3.2.4 การบอกกล่าวก่อนการชุมนุม 
 สหรัฐอเม ริกำไม่ มีกฎหมำย เฉพำะก ำหนดขั้ นตอนและวิ ธีกำรในกำร ชุม นุม 
หรือเดินขบวนไว ้ แต่ในทำงปฏิบติันั้นก่อนท่ีจะมีกำรชุมนุมหรือเดินขบวน  โดยจะมีกำรบอกกล่ำว
แก่สถำนีต ำรวจทอ้งท่ี  เพื่อใหเ้จำ้หนำ้ท่ีเขำ้มำดูแลรักษำควำมปลอดภยัแก่กำรชุมนุมหรือเดินขบวน  
อยำ่งไรก็ดี  หำกกำรชุมนุมหรือเดินขบวนน ำมำซ่ึงควำมไม่สงบเรียบร้อยหรือเกิดควำมวุ่นวำยข้ึน

                                                           
20 สมยศ เ ช้ือไทย. (2535) .  ค าอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป.  กรุงเทพฯ : ส ำนักพิมพ์คณะนิติศำสตร์
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์. หนำ้ 127. 
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ในบำ้นเมือง  ผูชุ้มนุมหรือเดินขบวนจะมีควำมผิดอำญำฐำนก่อกำรจลำจล (Riot) และควำมรับผิด
ทำงแพง่หำกมีกำรก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยข้ึนมำ21   
 อย่ ำ งไรก็ ดี  หำกกำร ชุม นุมห รือ เ ดินขบวนน ำมำ ซ่ึ งควำมไม่สงบ เ รี ยบ ร้อย 
หรือควำมวุ่นวำยในบ้ำนเมือง ผู ้ชุมนุมหรือผู ้เดินขบวนก็จะมีทั้ งควำมผิดอำญำฐำนจลำจล  
และควำมผดิทำงแพง่หำกมีควำมเสียหำยเกิดข้ึน ในสำธำรณรัฐเกำหลี ท่ีเรำเห็นกนัวำ่ชุมนุมกนับ่อย
เหลือเกินนั้น รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองเสรีภำพในกำรชุมนุมเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกำ  
และก็ได้มีกำรออกกฎหมำยเฉพำะเก่ียวกับกำรชุมนุมสำธำรณะและกำรเดินขบวน ตั้ งแต่ปี  
ค.ศ. 1962 โดยมีสำระส ำคญัคือ กำรชุมนุมหรือกำรเดินขบวนจะต้องมีผูจ้ ัดกำร ผูจ้ดักำรจะต้อง
รับผิดชอบดูแลให้กำรชุมนุมหรือเดินขบวนเป็นไปโดยสงบเรียบร้อย  โดยตอ้งมีกำรแจง้ช่ือและ
รำยละเอียดส่วนตวัของผูจ้ดักำรต่อสถำนีต ำรวจท่ีดูแลพื้นท่ีท่ีจะมีกำรชุมนุมหรือเดินขบวน รวมทั้ง
แจ้งเร่ืองกำรชุมนุมหรือเดินขบวน จ ำนวนคนท่ีจะมำชุมนุมหรือเดินขบวน วตัถุประสงค์ของ 
กำรชุมนุมหรือเดินขบวน ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 48 ชัว่โมง ถำ้หวัหนำ้สถำนีต ำรวจเห็นวำ่กำรชุมนุม
หรือกำรเดินขบวนจะเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยหรืออำจก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อย ก็สำมำรถสั่ง
ห้ำมกำรชุมนุมหรือกำรเดินขบวนได้ แต่ผูจ้ดักำรก็สำมำรถอุทธรณ์ค ำสั่งดงักล่ำวต่อผูบ้ญัชำกำร
ต ำรวจระดบัสูงข้ึนไป นอกจำกน้ีในกฎหมำยดงักล่ำวก็ได้มีบทบญัญติัห้ำมบุคคลท่ีไม่เห็นด้วย 
กบักำรชุมนุมหรือเดินขบวนก่อกวนกำรชุมนุมหรือเดินขบวนดว้ย ส่วนขอ้จ ำกดัของกำรชุมนุมหรือ
เดินขบวนท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้ได้แก่ กำรชุมนุมหรือเดินขบวนโดยมีวตัถุประสงค์ให้มีผลต่อ 
ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำล กำรชุมนุมหรือเดินขบวนในยำมวิกำล กำรชุมนุมหรือเดินขบวน 
เข้ำไปใกล้อำคำรรัฐสภำ อำคำรศำล อำคำรสถำนทูต อำคำรท่ีท ำกำรของรัฐบำล สถำนีรถไฟ  
เป็นตน้ หำกฝ่ำฝืนก็จะมีควำมผดิ 

3.3 กฎหมายชุมนุมสาธารณะของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

 นบัแต่กำรปฏิวติัเปล่ียนแปลงระบอบกำรปกครอง ค.ศ. 1789 รัฐธรรมนูญของประเทศ
ฝร่ังเศสหลำยฉบบัรับรองเสรีภำพของพลเมืองฝร่ังเศสในกำรรวมตวักันแบบกวำ้งๆ โดยไม่มี 
กำรรับรองเสรีภำพในกำรชุมนุมและกำรประท้วงอย่ำงชัดแจ้ง เสรีภำพในกำรชุมนุมและกำร
ประท้วงถูกมองเป็นส่วนหน่ึงของเสรีภำพในกำรแสดงออกแบบกลุ่ม  (liberté d’expression 
collective) ค  ำประกำศว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง  ค .ศ .1789 มำตรำ  11 รับรองว่ำ  
กำรแสดงออกอย่ำงเสรีทำงควำมคิดและควำมคิดเห็นเป็นหน่ึงในสิทธิเสรีภำพท่ีส ำคญัท่ีสุดของ
มนุษย ์รัฐบญัญติัฉบบัวนัท่ี 14 ธนัวำคม ค.ศ. 1789 รับรองวำ่เสรีภำพในกำรรวมตวักนัโดยสงบและ
                                                           
21

 สิทธิพร  เศำภำยน. อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 19. หนำ้ 75. 
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ปรำศจำกอำวธุ (droit de s’assembler) เป็นสิทธิเสรีภำพตำมธรรมชำติและทำงกำรเมืองของพลเมือง
ภำยใตเ้ง่ือนไขของกฎหมำยเก่ียวกบัควำมสงบ เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐมีอ ำนำจหำ้มกำรชุมนุมประทว้ง แต่
ก็ตอ้งระบุเหตุผลท่ีชดัเจนและยงัมีกลไกควบคุมตรวจสอบควำมชอบดว้ยกฎหมำยของค ำสั่งห้ำม
กำรประทว้งของเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐในภำยหลงั22 
 รัฐธรรมนูญฉบบัวนัท่ี 3 และ 4 กนัยำยน ค.ศ. 1791 รับรองเสรีภำพของพลเมืองฝร่ังเศส
ในกำรรวมตวักันโดยสงบและปรำศจำกอำวุธ โดยเคำรพกฎหมำยเก่ียวกบัควำมสงบเรียบร้อย 
และตำมรัฐธรรมนูญฉบับวันท่ี  24 มิถุนำยน ค .ศ . 1793 ของสำธำรณรัฐท่ี  1 สิทธิเสรีภำพ 
ในกำรแสดงออกทำงควำมคิดทั้งทำงส่ือและทำงวิธีอ่ืนๆ สิทธิเสรีภำพในกำรรวมตวักนัไม่สำมำรถ
ถูกจ ำกดัได้23 แต่กำรรับรองเสรีภำพในกำรชุมนุมเปิดโอกำสให้มีกำรจดัตั้งกลุ่มทำงกำรเมืองข้ึนมำ
ต่อตำ้นอ ำนำจรัฐ  มีกำรต่อสู้ระหว่ำงสมำคม (Associate) ต่ำงๆ กำรเขำ้ขดัขวำงกำรใช้เสรีภำพใน
กำรชุมนุมของกลุ่มอ่ืน ควำมวุน่วำยบนทอ้งถนนจนรัฐตอ้งยกเลิกเสรีภำพในกำรชุมนุม24 
 รัฐธรรมนูญ ค .ศ . 1848 ของสำธำรณรัฐท่ี  4 รับรองเสรีภำพของพลเมืองฝร่ัง เศส 
ในกำรรวมกลุ่มโดยสงบและปรำศจำกอำวุธ รัฐกฤษฎีกำลงวนัท่ี 19 เมษำยน ค.ศ. 1848 รับรองว่ำ 
กำรรวมกลุ่มเป็นคลับ เป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับสำธำรณรัฐและเป็นสิทธิของพลเมือง ระหว่ำง 
วันท่ี  24 - 30 เมษำยน ค .ศ . 1848 มีกำรจัดตั้ งคลับกว่ำ  150 คลับ ในปำรีสและเขตชำนเมือง 
แต่กำรใชเ้สรีภำพในกำรชุมนุมมีควบคู่ไปกบักำรใชค้วำมรุนแรง พวกคลบัก่อกวนกำรประชุมสภำ
จนในทำ้ยท่ีสุดรัฐตอ้งเขำ้ไปปรำบปรำมอยำ่งรุนแรง  และมีกำรตรำรัฐบญัญติัลงวนัท่ี 19 มิถุนำยน 
ค.ศ.1848  หำ้มกำรรวมกลุ่มเป็นคลบัและกำรชุมนุมทำงกำรเมืองภำยใตจ้กัรวรรดิท่ี 2 รัฐหำ้มทั้งกำร
ชุมนุมและกำรรวมกลุ่มเป็นสมำคม โดยกำรชุมนุมและกำรรวมกลุ่มเป็นสมำคม ตอ้งขออนุญำตจำก
ทำงกำรก่อน ภำยหลงัมีวิวฒันำกำรไปในทำงท่ีให้เสรีภำพแก่ประชำชนมำกข้ึน มีกำรผ่อนคลำย
ควำมเขม้งวดลง  รัฐบญัญติัฉบบัวนัท่ี 6 มิถุนำยน ค.ศ. 1868 อนุญำตให้มีกำรชุมนุมในท่ีสำธำรณะ
โดยไม่ต้องขออนุญำต  ภำยใต้เง่ือนไขว่ำกำรชุมนุมดังกล่ำว ต้องไม่เก่ียวข้องกบักำรเมืองและ
ศำสนำ หลงัจกัรวรรดิล่มสลำยและมีกำรจดัตั้งสำธำรณรัฐท่ี 3 ฝร่ังเศสก็กลบัมำให้เสรีภำพในกำร
ชุมนุมแก่พลเมืองอยำ่งเต็มท่ีดงัเช่นใน ค.ศ. 1789 และค.ศ. 1884 คนฝร่ังเศสรวมกลุ่มเป็นคลบัและ

                                                           
22 สมชำย ปรีชำศิลปะกุล. (2557). เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย. 
กรุงเทพฯ: ส ำนกังำนศำลรัฐธรรมนูญ. หนำ้ 124. 
23 อุษณีย ์ เอมศิรำนนัท์. (2557). “กฎหมำยวำ่ดว้ยเสรีภำพในกำรชุมนุมสำธำรณะและกำรประทว้งในสำธำรณรัฐ 
ฝร่ังเศส”. วารสารนิติสังคมศาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2. หนำ้ 11. 
24 ชลทั ประเทือง. (2559). กฎหมำยกำรชุมนุมสำธำรณะ : ดุลยภำพระหวำ่งเสรีภำพของผูชุ้มนุมกบัเสรีภำพของ
ประชำชน”.วารสารนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1. หนำ้ 133. 
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สมำคม และก็เกิดควำมวุน่วำยข้ึนเหมือนคร้ังก่อน ๆ เช่นเดียวกนั ภำยหลงัเหตุกำรณ์  Commune de 
Paris  ค.ศ. 1871 รัฐน ำกฎหมำยในสมยัจกัรวรรดิท่ี 2 กลบัมำใช ้ในช่วงกำรปกครองระบอบเก่ำและ
ระบอบเผด็จกำร รัฐมีกำรควบคุมและจ ำกัดกำรใช้เสรีภำพในกำรแสดงออกทำงกำรเมืองของ
พลเมืองอยำ่งเขม้งวด  ผูน้ ำท่ีตอ้งกำรควบคุมสถำนกำรณ์หลงักำรยึดอ ำนำจมกัจะจ ำกดัเสรีภำพใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นของประชำชน โดยไม่ตอ้งกำรให้เสรีภำพในกำรชุมนุมและกำรประทว้งเป็น
เคร่ืองมือใหฝ่้ำยต่อตำ้นสั่นคลอนอ ำนำจรัฐ 
 อยำ่งไรก็ตำม ก่อนท่ีระบอบกำรปกครองแบบสำธำรณรัฐจะลงรำกฐำนมัน่คงในฝร่ังเศส 
ควำมพยำยำมของสำธำรณรัฐต่ำงๆ  ในกำรรับรองเสรีภำพในกำรแสดงออกทำงกำรเมือง 
ของพลเมืองไม่สำมำรถคงอยู่ไดเ้ป็นระยะเวลำนำน กำรใชเ้สรีภำพในกำรชุมนุมและกำรประทว้ง
ควบคู่กับกำรใช้ควำมรุนแรงเป็นเคร่ืองมือในกำรต่อสู้แย่งชิงอ ำนำจของฝ่ำยต่อต้ำนท ำให้เกิด 
ควำมวุ่นวำยซ่ึงในหลำยๆ คร้ัง น ำไปสู่กำรล้มรัฐบำลหรือเปล่ียนแปลงรัฐบำล ไม่ว่ำจะเป็น
เหตุกำรณ์  Les Trois glorieuses25  ระหวำ่งวนัท่ี 27 - 29 กรกฎำคม ค.ศ. 1830 ท่ีเปิดโอกำสให ้Louis 
Philippe26  ข้ึนสู่อ ำนำจ หรือกำรปฏิวติั ค.ศ. 1848 ท่ีน ำไปสู่กำรจดัตั้งสำธำรณรัฐท่ี 227 
 ด้วยเหตุน้ีสำธำรณรัฐต่ำงๆ จึงจ ำกัดหรือยกเลิกกำรรับรองเสรีภำพในกำรชุมนุม 
หลงัควำมพยำยำมในกำรรับรองเสรีภำพดงักล่ำวเพียงไม่นำน ไม่วำ่จะเป็นใน ค.ศ. 1789, 1848 หรือ 
1870 เ ป็น ท่ี น่ำสั ง เกตว่ำ  ก่อนสำธำรณรัฐท่ี  3 กฎหมำยฝ ร่ัง เศสไม่ได้แบ่ งแยก เส รีภำพ 
ในกำรชุมนุมและกำรเดินขบวนประท้วงออกจำกเสรีภำพในกำรแสดงออกอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะถำวร
โดย เฉพำะ เส รีภำพในกำรสมำคม  (Liberté d’association) และไม่ มีกำรก ำหนดขอบเขต 
และหลักเกณฑ์ในกำรใช้เสรีภำพประเภทต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน ด้วยเหตุน้ี กำรยกเลิกเสรีภำพ 
ในกำรรวมกลุ่มแต่ละคร้ังจึงมีผลกระทบครอบคลุมกำรรวมกลุ่มทุกประเภท ควำมเปล่ียนแปลง

                                                           
25 Les Trois glorieuses เป็นกำรรวมตวักนัลม้ลำ้งกำรปกครองของชำร์ลส์ท่ี 10 ประชำชนจ ำนวนมำกไม่พอใจ 
ในกำรท่ีชำร์ลส์ท่ี 10 ออกประกำศ 4 ฉบับได้ประกำศยุบสภำ (ห่ำงจำกกำรยุบสภำคร้ังก่อนเพียง 70 วนั 
และหลงัจำกเลือกตั้งไม่ถึง1เดือน) ประกำศยกเลิกเสรีภำพกำรพิมพ์ ประกำศจ ำกัดผูมี้สิทธิเลือกตั้งให้เฉพำะ 
ผูท่ี้เสียภำษีเกิน 300 ฟรังค ์และประกำศใหมี้กำรเลือกตั้งใหม่ในเดือนกนัยำยน 
26 Louis Philippe (ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์แห่งชำวฝร่ังเศสตั้ งแต่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2373 ถึง 24 กุมภำพนัธ์  
พ.ศ. 2391 รวม 18 ปี ต่อจำกกำรสละรำชสมบัติของพระเจ้ำชำร์ลท่ี 10 พระองค์ทรงออกกฎบัตรในปี 1830  
ใช้เป็นธรรมนูญกำรปกครอง โดยลดอ ำนำจของกษตัริย ์ไม่ให้มีอ ำนำจในกำรเสนอกฎหมำยและให้อ ำนำจ
อธิปไตยเป็นของชำติ ก่อนท่ีพระองคจ์ะถูกบงัคบัให้สละรำชสมบติัในปี ค.ศ. 1830 และเสด็จไปล้ีภยัท่ีประเทศ
องักฤษจนส้ินพระชนมชี์พ  
27 ชลทั  ประเทือง. อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 24. หนำ้ 146. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%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
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2373
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2391
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_10_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1830
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เกิดข้ึนภำยใตส้ำธำรณรัฐท่ี 3 เม่ือมีกำรตรำกฎหมำยรับรองเสรีภำพในกำรชุมนุมและกำรประทว้ง  
อยำ่งเป็นเอกเทศจำกเสรีภำพประเภทอ่ืนๆ เป็นคร้ังแรก 
 รัฐสภำของสำธำรณรัฐท่ี  3 ต้องกำรยืนย ันควำมเป็นยุคแห่งเสรีภำพ  พร้อมกับ 
กำรวำงหลักเกณฑ์ กระบวนกำรในกำรใช้เสรีภำพในกำรแสดงออกทำงกำรเมืองของพลเมือง 
อย่ำงเป็นรูปธรรม รัฐเขำ้มำก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรชุมนุมสำธำรณะเป็นคร้ังแรกผ่ำนรัฐบญัญติั
ฉบบัวนัท่ี 30 มิถุนำยน ค.ศ. 1881 ซ่ึงต่อมำได้รับกำรแก้ไขเพิ่มเติม โดยรัฐบญัญติัฉบบัวนัท่ี 28 
มีนำคม ค.ศ. 1907 ส่วนกำรประทว้งได้ถูกกล่ำวถึงเป็นคร้ังแรกโดยรัฐกฤษฎีกำท่ีมีผลเทียบเท่ำ 
รัฐบญัญติัฉบบัวนัท่ี 30 ตุลำคม ค.ศ. 1935 และได้รับกำรรับรองในภำยหลังโดยมำตรำ  L431-1 
แห่งประมวลกฎหมำยอำญำฉบบัใหม่ท่ีมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม ค.ศ. 1994 รัฐธรรมนูญของ
สำธำรณรัฐต่อๆ มำของฝร่ังเศสมิได้บัญญัติรับรองเสรีภำพในกำรชุมนุมและกำรประท้วงไว  ้ 
ผูร่้ำงรัฐธรรมนูญของสำธำรณรัฐท่ี 4 เห็นว่ำประชำชนควรใช้เสรีภำพผ่ำนองค์กรท่ีเป็นตวัแทน
ปกป้องผลประโยชน์ของประชำชน จึงเลือกท่ีจะรับรองเสรีภำพในกำรจดัตั้งสหภำพแรงงำน (Trade 
Union)  ตำมอุดมกำรณ์สังคมนิยมมำกกว่ำ ท่ีจะรับรองเสรีภำพในกำรชุมนุมตำมแนวคิด 
เสรีนิยม ส่วนรัฐธรรมนูญของสำธำรณรัฐท่ี 5 ก็มิไดรั้บรองเสรีภำพในกำรชุมนุมและกำรประทว้ง
อยำ่งชดัแจง้เช่นกนั 
 อย่ำงไรก็ตำม  กำรท่ีเสรีภำพในกำรชุมนุมและกำรประท้วงไม่ได้ถูกรับรองโดย 
ค ำประกำศว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค .ศ . 1789 หรือโดยรัฐธรรมนูญฉบับต่ำงๆ 
ของฝร่ังเศสไม่ไดห้มำยควำมว่ำเสรีภำพในกำรชุมนุมและกำรประทว้งมีศกัด์ิต ่ำกว่ำเสรีภำพอ่ืนๆ   
ท่ีถือวำ่เป็นส่วนหน่ึงของกฎหมำยรัฐธรรมนูญ (Bloc de Constitutionalité) กฎหมำยระดบัรัฐบญัญติั
เก่ียวกับเสรีภำพในกำรชุมนุมและกำรประท้วงเป็นกฎหมำยท่ีตรำข้ึนภำยใต้สำธำรณรัฐท่ี 3   
ท่ียึดหลักควำมเป็นสถำบันสูงสุดของรัฐสภำ และคนฝร่ังเศสก็ถือว่ำเสรีภำพในกำรชุมนุม 
และกำรประท้วงเป็นสิทธิตำมธรรมชำติของเขำ กำรนิยำมและก ำหนดขอบเขตของเสรีภำพ 
ในกำรชุมนุมและกำรประทว้งอย่ำงเป็นรูปธรรมโดยฝ่ำยนิติบญัญติัและโดยศำล ท ำให้สำมำรถ
ก ำหนดหลักเกณฑ์ท่ีจะใช้กับเสรีภำพแต่ละประเภทแตกต่ำงกันตำมผลกระทบต่อควำมสงบ
เรียบร้อยสำธำรณะ 
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 3.3.1 กฎหมายเกีย่วกบัการชุมนุมและการประท้วงของสาธารณรัฐฝร่ังเศส28 
 กฎเกณฑ์เก่ียวกบัเสรีภำพในกำรชุมนุมและกำรประทว้งของฝร่ังเศสไม่ไดเ้ป็นผลผลิต
ของระบบกฎหมำยภำยในเพียงเท่ำนั้น แต่ยงัได้รับอิทธิพลจำกระบบกฎหมำยระหว่ำงประเทศ  
ภำยใต้สนธิสัญญำและข้อตกลงระหว่ำงประเทศท่ีรัฐฝร่ังเศสเข้ำเป็นภำคี ด้วยเหตุท่ีเสรีภำพ 
ในกำรชุมนุมสำธำรณะและกำรประท้วงถูกมองว่ำเป็นส่วนหน่ึงของเสรีภำพในกำรแสดงออก
เช่นเดียวกนั  เสรีภำพทั้งสองประเภทจึงอยูภ่ำยใตห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนัตำมกฎหมำยระหวำ่งประเทศ  
อยำ่งไรก็ตำม  กฎหมำยภำยในของฝร่ังเศสค ำนึงถึงลกัษณะเฉพำะของกำรชุมนุมและกำรประทว้ง
และแบ่งแยกหลกัเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบัแก่เสรีภำพแต่ละประเภท 
  กฎหมำยระหว่ำงประเทศเก่ียวกับกำรชุมนุมและกำรประท้วง ตำมบทบัญญัติ 
ของมำตรำ 5529 แห่งรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958 สนธิสัญญำและข้อตกลงระหว่ำงประเทศท่ีได้รับ 
กำรให้สัตยำบันหรือได้รับควำมเ ห็นชอบให้มีผลบังคับใช้ นับตั้ งแต่ได้มีกำรประกำศใช ้
และยอ่มมีฐำนะทำงกฎหมำยสูงกวำ่รัฐบญัญติัของรัฐสภำ ในแง่น้ีขอ้ตกลงระหวำ่งประเทศเก่ียวกบั
สิทธิและเสรีภำพท่ีรัฐฝร่ังเศสเป็นภำคีไม่ว่ำจะเป็นกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทำงกำรเมือง ค.ศ. 1966 หรืออนุสัญญำยุโรปวำ่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำน  
 ค.ศ. 1950 จึงผูกพนัองค์กรภำยในของฝร่ังเศส ไม่ว่ำจะเป็นองค์กรฝ่ำยนิติบญัญติั ฝ่ำยบริหำร 
หรือฝ่ำยตุลำกำรใหป้ฏิบติัตำมพนัธกรณีท่ีไดก้ ำหนดไว ้  
 ขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศเหล่ำน้ีให้กำรรับรองเสรีภำพในกำรชุมนุมและกำรประทว้ง 
ในฐำนะส่วนหน่ึงของเสรีภำพในกำรแสดงออก  พร้อมกบัก ำหนดขอบเขตในกำรจ ำกดั  
กำรใชเ้สรีภำพโดยรัฐ 
 1) กติกำระหวำ่งประเทศวำ่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง  ค.ศ. 1966 
 ในกรอบของสหประชำชำติ มำตร 21 แห่งกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทำงกำรเมือง  ค.ศ. 1966 (The International Covenant on Civil and Political Rights  (ICCPR))  
                                                           
28 กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรชุมนุมสำธำรณะของฝร่ังเศส ไดแ้ก่ รัฐบญัญติั ลงวนัท่ี 30 มิถุนำยน ค.ศ. 1881 และลงวนัท่ี 
28  มีนำคม ค.ศ. 1907  ส ำหรับสหรำชอำณำจกัรอยูภ่ำยใต ้Public Order Act 1986 ในส่วนของสหพนัธรัฐเยอรมนี 
ไดบ้ญัญติัรับรองเสรีภำพในกำรชุมนุมไวใ้นกฎหมำยพ้ืนฐำน (Grundgesetz) สำธำรณรัฐเกำหลีไดอ้อกกฎหมำย  
รัฐบญัญติัวำ่ดว้ยกำรชุมนุมและกำรเดินขบวนสำธำรณะ ค.ศ. 1960 แกไ้ขคร้ังล่ำสุด ค.ศ. 2007 กฎหมำยกำรชุมนุม
สำธำรณะรัฐฝร่ังเศส และสำธำรณรัฐเกำหลี ไดบ้ญัญติัไวใ้นทิศทำงเดียวกนัคือกำรแจง้ให้ทรำบต่อเจำ้หน้ำท่ี 
ของรัฐ มิใช่กำรขออนุญำตในกำรจดักำรชุมนุม 
29 มำตรำ 55 สนธิสัญญำและขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศท่ีไดรั้บกำรให้สัตยำบนัหรือไดรั้บควำมเห็นชอบให้มีผล 
บงัคบัใชน้บัตั้งแต่ไดมี้กำรประกำศใชแ้ละย่อมมีฐำนะทำงกฎหมำยสูงกว่ำรัฐบญัญติัของรัฐสภำภำยใตเ้ง่ือนไข 
วำ่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงจะตอ้งบงัคบัใชข้อ้ตกลงหรือสนธิสญัญำนั้นเช่นเดียวกนั 
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รับรอง  สิทธิในกำรชุมนุมโดยสงบ อย่ำงเป็นเอกเทศ (Individually) และบญัญติัห้ำมมิให้มีกำร
จ ำกดัสิทธิดงักล่ำว เวน้แต่โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำย โดยสอดคล้องกบัควำม
จ ำเป็นของสังคมประชำธิปไตย เฉพำะเพื่อรักษำควำมมัน่คงของรัฐ เพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน  เพื่อรักษำสวสัดิภำพของประชำชนหรือเพื่อคุม้ครองกำรใช้สิทธิ
และเสรีภำพของบุคคลอ่ืน 
 กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองไม่ได้นิยำมสิทธิ 
ในกำรชุมนุมโดยสงบไว ้แต่ถำ้พิจำรณำจำกนิยำมท่ีไดรั้บกำรยอมรับ ในรัฐภำคี มำตรำ 21 ไม่ไดใ้ห้
ควำมคุม้ครองกำรรวมตวัของบุคคลทุกประเภท  แต่รับรองเฉพำะกำรชุมนุมโดยสงบของบุคคลเป็น
กำรชัว่ครำวโดยตั้งใจและมีวตัถุประสงคช์ดัเจน 
 2) อนุสัญญำยโุรปวำ่ดว้ยกำรปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำน ค.ศ. 1950 
 อนุสัญญำยุโรปว่ำด้วยกำรปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนมกัเรียกกนั
ทัว่ไปว่ำ อนุสัญญำยุโรปว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นหน่ึงในอนุสัญญำท่ีส ำคญัท่ีสุดของสภำยุโรป 
(The Council of Europe) ซ่ึงฝร่ังเศสเป็นรัฐภำคี ลงนำมเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกำยน ค.ศ. 1950  และมีผล
บงัคบัใช้ใน ค.ศ. 1953 มำตรำ 11 วรรคหน่ึง แห่งอนุสัญญำยุโรปว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ให้กำร
รับรองสิทธิในกำรชุมนุมโดยสงบและสิทธิในกำรรวมกลุ่มเป็นสมำคม ส่วนวรรคสองของมำตรำ
เดียวกนับญัญติัวำ่ รัฐไม่สำมำรถจ ำกดักำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว  เวน้แต่โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญติั
แห่งกฎหมำย ในกรณีท่ีจ ำเป็นต่อสังคมประชำธิปไตยเฉพำะเพื่อรักษำควำมมัน่คงของรัฐ เพื่อรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน  เพื่อป้องกนักำรก่ออำชญำกรรม เพื่อรักษำ
สวสัดิภำพของประชำชน  หรือเพื่อคุม้ครองกำรใชสิ้ทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน บทบญัญติัน้ีไม่
หำ้มกำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพโดยชอบธรรมโดยเจำ้หนำ้ท่ีทหำร ต ำรวจหรือเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปกครอง 
จะเห็นไดว้ำ่บทบญัญติัดงักล่ำวของอนุสัญญำยุโรปมีควำมใกลเ้คียงกบับทบญัญติัของกติกำระหวำ่ง
ประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองของสหประชำชำติ แม้ว่ำบทบัญญัติของ
อนุสัญญำดูเหมือนจะเปิดช่องทำงให้รัฐสมำชิกสำมำรถควบคุมจ ำกดักำรใช้สิทธิเสรีภำพในกำร
ชุมนุมของบุคคลในรัฐของตนอยำ่งกวำ้งขวำง แต่ในควำมเป็นจริงศำลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปและ
ศำลภำยในท่ีใช้บงัคบั  อนุสัญญำตีควำมอ ำนำจของรัฐสมำชิกในกำรจ ำกดักำรใช้เสรีภำพในกำร
ชุมนุมของประชำชนอย่ำงแคบ  เน่ืองจำกศำลเห็นว่ำเสรีภำพในกำรชุมนุมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นเป็นเง่ือนไขส ำคญัของกำรมีส่วนร่วมในทำงกำรเมืองและสังคม
ของประชำชน30 
                                                           
30 ปกิตตำ  นภำวรรณ. (2552). “กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรชุมนุมสำธำรณะของต่ำงประเทศ”. วารสารกฎหมายปกครอง 
เล่มท่ี 21 ตอนท่ี 1. หนำ้ 15. 
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 3.3.2 กฎหมายภายในของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 กฎหมำยภำยในของฝร่ังเศสแบ่งแยกหลกัเกณฑ์ระหวำ่งกำรชุมนุมและกำรประทว้ง  ดงัน้ี31 
 กำรชุมนุม (Réunion) หมำยถึง กำรรวมตวัของบุคคลในช่วงระยะเวลำหน่ึงเพื่อรับฟัง
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นหรือเพื่อปกป้องประโยชน์ร่วมกนั 
  กำรประท้วง (Manifestation) หมำยถึง กำรรวมตัวของบุคคลในช่วงระยะเวลำหน่ึง 
บนทำงสำธำรณะ ทั้งแบบเคล่ือนท่ีหรืออยู่กบัท่ี เพื่อแสดงออกซ่ึงควำมคิดเห็น หรือขอ้เรียกร้อง 
โดยสงบ กำรชุมนุมและกำรประทว้งมีลกัษณะร่วมกนัคือ ชั่วครำว กำรชุมนุมและกำรประท้วง 
เป็นกำรรวมตัวกันของบุคคลในช่วงเวลำหน่ึงเวลำใดเท่ำนั้ น  หลังจำกนั้ นผู ้เข้ำร่วมชุมนุม 
และประท้วงอำจไม่พบกันอีกเลย ซ่ึงต่ำงจำกกำรรวมกลุ่มท่ีมีลักษณะเป็นสถำบันท่ีสมำชิก 
มีควำมสัมพนัธ์ถำวรมำกกวำ่ เช่น กำรสมำคม  กำรจดัตั้งสหพนัธ์หรือกำรจดัตั้งพรรคกำรเมือง 
 กำรเตรียมกำรล่วงหน้ำและควำมสัมพนัธ์ขั้นต ่ำระหว่ำงผูเ้ข้ำร่วม  ลักษณะน้ีท ำให ้
กำรชุมนุมและกำรประท้วงต่ำงจำกกำรชุมนุมก่อควำมไม่สงบ  (De´sodre) เป็นกำรรวมตัว 
ของกลุ่มคนโดยไม่ไดน้ดัหมำยอนัเกิดจำกสถำนกำรณ์ท่ีไม่พึงปรำรถนำ 
 กำรรวมตวัอย่ำงมีวตัถุประสงค์ เพื่อแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นหรือปกป้องผลประโยชน์
ร่วมกนั ซ่ึงแตกต่ำงจำกกำรชมกำรแสดงท่ีผูเ้ขำ้ร่วมไม่มีบทบำท 
 ส่วนข้อแตกต่ำงท่ีส ำคัญท่ีสุดระหว่ำงกำรชุมนุมสำธำรณะและกำรประท้วง คือ  
เร่ืองสถำนท่ี  เน่ืองจำกกำรประท้วงมีข้ึนบนทำงสำธำรณะ  ในขณะท่ีกฎหมำยฝร่ังเศสห้ำม 
จดักำรชุมนุมบนทำงสำธำรณะ 
 กฎหมำยฝร่ังเศสก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรใช้เสรีภำพทั้งสองประเภทแตกต่ำงกนั  
กำรประทว้งทั้งแบบเคล่ือนท่ีและอยูก่บัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใช้ทำงสำธำรณะ และกระทบกระเทือน
ต่อควำมสงบเรียบร้อยของบ้ำนเมืองได้มำกกว่ำ จึงอยู่ภำยใตก้ฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่ำกำรชุมนุม
สำธำรณะ 
 3.3.3 หลกัเกณฑ์ของการชุมนุมในทีส่าธารณะและข้อจ ากดัของการชุมนุม 
 1) เสรีภำพในกำรชุมนุมสำธำรณะ 
 รัฐบญัญติัฉบบัวนัท่ี 30 มิถุนำยน ค.ศ. 1881 แกไ้ขเพิ่มเติม โดยรัฐบญัญติั ฉบบัวนัท่ี 28 
มีนำคม  ค .ศ . 1907 วำงหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรใช้เสรีภำพในกำรชุมนุมอย่ำงเป็นรูปธรรม  
แมบ้ทบญัญติัของรัฐบญัญติั  ค.ศ. 1881  จะไดรั้บกำรแกไ้ขแต่หลกักำรส ำคญัยงัคงอยู ่

                                                           
31 อุษณีย์ เอมศิรำนันท์.  (2557) .“กฎหมำยว่ำด้วยเสรีภำพในกำรชุมนุมสำธำรณะและกำรประท้วงใน 
สำธำรณะรัฐฝร่ังเศส”. วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2. หนำ้ 17. 
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 1.1) ขอบเขตของรัฐบัญญัติลงว ันท่ี  30 มิถุนำยน  ค .ศ . 1881 กำรชุมนุมสำธำรณะ
บทบญัญติัของรัฐบญัญติัฉบบัวนัท่ี  30 มิถุนำยน ค.ศ. 1881 มุ่งหมำยจะใช้บงัคบักับ กำรชุมนุม
สำธำรณะ (réunion publique) เพียงเท่ำนั้น ส่วน กำรชุมนุมส่วนบุคคล (réunion privée) กฎหมำย
ฝร่ังเศสถือว่ำเป็นส่วนหน่ึงของเสรีภำพส่วนบุคคล (la vie privée) และไม่กระทบต่อควำมสงบ
เรียบร้อยสำธำรณะ  จึงไม่อยู่ภำยใตบ้งัคบัของรัฐบญัญติั ค.ศ. 1881 ในอดีต สถำนท่ีจดักำรชุมนุม 
เป็นเกณฑ์ในกำรแบ่งแยกระหว่ำงกำรชุมนุมสำธำรณะและกำรชุมนุมส่วนบุคคล  กล่ำวคือ  
ถำ้มีกำรจดักำรชุมนุมในสถำนท่ีพกัอำศยัส่วนบุคคลก็ถือวำ่เป็นกำรชุมนุมส่วนบุคคล แต่หลกัเกณฑ์
ดงักล่ำวไม่ชดัเจนและก่อใหเ้กิดปัญหำในกำรน ำไปบงัคบัใช ้  ต่อมำจึงมีกำรเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์
เป็นกำรเจำะจงผูเ้ขำ้ร่วมชุมนุม  ทั้งน้ี  กำรชุมนุมส่วนบุคคลมีลกัษณะส ำคญัคือ  ผูเ้ขำ้ร่วมกำรชุมนุม
ตอ้งไดรั้บเชิญเป็นกำรส่วนตวัและเจำะจงตวัและมีกำรตรวจตรำบริเวณทำงเขำ้ มิใช่เปิดใหบุ้คคลใด
ก็ได้เขำ้ร่วมกำรชุมนุม  ส่วนสถำนท่ีในกำรจดักำรชุมนุมอำจเป็นท่ีสำธำรณะหรือท่ีของเอกชน 
ก็ได้32 เน่ืองจำกกำรนิยำมกำรชุมนุมว่ำเป็นกำรชุมนุมสำธำรณะหรือกำรชุมนุมส่วนบุคคลมีผล 
ต่อหลักเกณฑ์ท่ีจะใช้บังคับกับกำรชุมนุมนั้ นๆ  ศำลจะตรวจสอบว่ำกำรชุมนุมมีลักษณะ 
เป็นกำรชุมนุมส่วนบุคคลจริงหรือไม่ ในกรณีท่ีกำรชุมนุมเป็นกำรชุมนุมสำธำรณะแบบแอบแฝง
และอำจก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย กำรชุมนุมนั้นจะต้องอยู่ภำยใต้บงัคับของรัฐบญัญัติฉบับวนัท่ี   
30  มิถุนำยน  ค.ศ. 1881 เช่นกนั 
 จะเห็นได้ว่ำกำรจ ำกัดขอบเขตของรัฐบัญญัติ ค.ศ. 1881 โดยไม่บงัคบัใช้กับเสรีภำพ 
ในกำรชุมนุมส่วนบุคคล มีว ัตถุประสงค์เพื่อยกเว้นหลักเกณฑ์ขั้ นตอนกับกำรใช้เสรีภำพ 
ในกำรรวมกลุ่มท่ีไม่กระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยของสังคมและประโยชน์สำธำรณะ 
ในทำงตรงกนัขำ้มกำรจ ำกดัขอบเขตของรัฐบญัญติั ค.ศ. 1881 ก็ท ำให้กฎหมำยสำมำรถก ำหนด
หลกัเกณฑท่ี์ค่อนขำ้งเปิดกวำ้งส ำหรับกำรใชเ้สรีภำพในกำรชุมนุมสำธำรณะ ท่ีมีผลกระทบต่อควำม
สงบเรียบร้อยของสังคมและประโยชน์สำธำรณะนอ้ยกวำ่กำรใชเ้สรีภำพในกำรแสดงออกแบบอ่ืน  
เช่น กำรประทว้งบนทำงสำธำรณะท่ีอยูภ่ำยใตห้ลกัเกณฑท่ี์มีควำมเขม้งวดมำกกวำ่33 
 1.2) หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรชุมนุมสำธำรณะ จำกระบบขออนุญำตสู่ระบบควบคุมภำยหลงั  
ก่อนท่ีรัฐบญัญติัลงวนัท่ี 30 มิถุนำยน ค.ศ. 1881 จะมีผลบงัคบัใช้ กำรชุมนุมสำธำรณะอยู่ภำยใต้

                                                           
32 วำรุณี  วฒันประดิษฐ์. (2551). เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ. กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์. หนำ้ 47. 
33 หลกัเกณฑใ์นกำรใชเ้สรีภำพในกำรประทว้งบนทำงสำธำรณะถูกก ำหนดไวเ้ป็นคร้ังแรกโดยรัฐ กฤษฎีกำท่ีมีผล
เทียบเท่ำรัฐบญัญติั ฉบบัวนัท่ี 30 ตุลำคม ค.ศ. 1935 และไดถู้กรวบรวมไวใ้นประมวลกฎหมำยควำมมัน่คงภำยใน 
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ระบบขออนุญำต (régime d’autorisation) กล่ำวคือ กำรชุมนุมจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือได้รับอนุญำต
จำกเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ 
 มำตรำ  291 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ ค.ศ. 1810 ท่ีตรำข้ึนในสมัยนโปเลียนท่ี 1  
กำรชุมนุมของบุคคลมำกกว่ำ 20 คน เก่ียวกับเร่ืองศำสนำ วรรณคดี กำรเมือง หรือเร่ืองอ่ืนๆ  
จะกระท ำมิได้ ถ้ำมิได้รับอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐก่อน ด้วยเหตุน้ีฝ่ำยท่ีต้องกำรหลบเล่ียง
กฎหมำยจึงแบ่งกลุ่มกำรชุมนุมเป็นกลุ่มยอ่ยไม่เกิน 20 คน รัฐบญัญติั ค.ศ. 1834 จึงขยำยบทบญัญติั
ของมำตรำ 291 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ ค.ศ. 1810 ใหค้รอบคลุมถึงกำรรวมกลุ่มยอ่ย ๆ ดว้ย  รัฐ
บญัญติั ค.ศ. 1881 ยกเลิกระบบกำรขออนุญำตและจดัตั้ง ระบบแจง้ล่วงหนำ้ (régime de déclaration 
préalable) มำตรำ 1 ของรัฐบญัญติัดงักล่ำวรับรองวำ่กำรชุมนุมสำธำรณะสำมำรถท ำไดโ้ดยเสรีโดย
ไม่ตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกทำงกำรก่อน  ภำยใตเ้ง่ือนไขในกำรแจง้เจตนำในกำรชุมนุมแก่เจำ้หน้ำท่ี
ของรัฐ ต่อมำภำยหลงัรัฐบญัญติัลงวนัท่ี 28 มีนำคม ค.ศ. 1907  ยกเลิกเง่ือนไขในกำรแจง้ล่วงหนำ้
ก ำ ร ใ ช้ เ ส รี ภ ำ พ ใ น ก ำ ร ชุ ม นุ ม จึ ง อ ยู่ ภ ำ ย ใ ต้ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ท่ี เ ส รี ท่ี สุ ด  คื อ  
ระบบควบคุมภำยหลัง (régime répressif) กำรชุมนุมสำธำรณะสำมำรถท ำได้ทนัทีโดยไม่ต้องมี 
กำรขออนุญำตหรือต้องแจ้งทำงกำรก่อน แต่ผูเ้ข้ำร่วมชุมนุมต้องรับผิดชอบต่อกำรใช้เสรีภำพ 
ของตนเอง34 
 ทั้งน้ี  กำรชุมนุมสำธำรณะตอ้งเคำรพเง่ือนไขท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
 (1) เง่ือนไขดำ้นสถำนท่ีกำรชุมนุมสำธำรณะไม่สำมำรถกระท ำบนทำงสำธำรณะ 
 (2) เง่ือนไขดำ้นเวลำเพื่อรักษำควำมสงบ กำรชุมนุมสำธำรณะจะกระท ำเกินเวลำ 23.00 
นำฬิกำไม่ได ้ ยกเวน้กรณีท่ีสถำนท่ีท่ีใชเ้ป็นท่ีชุมนุมปิดท ำกำรหลงัจำกเวลำดงักล่ำว 
 (3) เง่ือนไขด้ำนกำรจัดกำรต้องมีกำรจัดตั้ งคณะกรรมกำร (Bureau) ท่ีประกอบด้วย
ตัวแทนของผูชุ้มนุมอย่ำงน้อย 3 คน คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีควบคุมดูแลให้กำรชุมนุมเป็นไป 
อย่ำงสงบเรียบร้อย คณะกรรมกำรชุมนุมสำธำรณะจะต้องรับผิดชอบในกรณีท่ีมีกำรกระท ำ  
ท่ีผิดกฎหมำยหรือขัด ต่อควำมสงบเ รียบ ร้อยในระหว่ำงกำรชุมนุมสำธำรณะ ท่ีท ำ ให้ 
เกิดควำมเสียหำย ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรออกจำกสถำนท่ีชุมนุมไม่ว่ำโดยเจตนำหรือเพรำะ
สถำนกำรณ์บงัคบัจะถือว่ำกำรชุมนุมส้ินสุดลง กำรชุมนุมสำธำรณะจะกลำยเป็นกำรชุมนุมท่ี

                                                           
34 ไพบูลย ์ วรำหะไพฑูรย.์ (2556). เสรีภาพในการชุมนุมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพส์ ำนกังำนศำลรัฐธรรมนูญ. หนำ้ 67. 
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ก่อให้เกิดควำมไม่สงบ ซ่ึงผูชุ้มนุมตอ้งสลำยกำรชุมนุมหลงัไดรั้บค ำสั่งจำกเจำ้หนำ้ท่ีผูท่ี้ไดรั้บมอบ
อ ำนำจใหส้ังเกตกำรณ์ในกำรชุมนุม35 
 2) กำรจ ำกดัเสรีภำพในกำรชุมนุมสำธำรณะ 
 (ก) กำรจ ำกัดเสรีภำพในกำรชุมนุมในสถำนกำรณ์พิ เศษ  ในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ 
ท่ีอำจกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือควำมมัน่คงของรัฐและกฎหมำยซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นยำมปกติ
ไม่สำมำรถจดักำรหรือแกไ้ขสถำนกำรณ์อยำ่งมีประสิทธิภำพ  รัฐสำมำรถน ำกฎหมำยพิเศษเก่ียวกบั
กำรรักษำควำมมั่นคงมำบังคับใช้เพื่อควบคุมและแก้ไขสถำนกำรณ์ให้กลับคืนสู่ภำวะปกติ   
ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำวใหอ้ ำนำจเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐในกำรจ ำกดัเสรีภำพในกำรชุมนุมและกำรประทว้ง 
 (1) สถำนกำรณ์ ฉุก เ ฉิน  état d’urgence (Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l’état 
d’urgence) รัฐบัญญัติ  ลงว ันท่ี  3 เมษำยน ค .ศ . 1955 ว่ำด้วยสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 36 บัญญัติว่ำ 
กำรประกำศใช้สถำนกำรณ์ฉุกเฉินจะกระท ำได้ต่อเม่ือมีเหตุท่ีอำจกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อย 
ของบำ้นเมืองหรือเป็นภยัต่อควำมมัน่คงของรัฐหรือภยัพิบติัสำธำรณะ กำรประกำศใชส้ถำนกำรณ์
ฉุกเฉินตอ้งกระท ำในรูปแบบของรัฐกฤษฎีกำของคณะรัฐมนตรี  (décret en conseil des ministres) 
ซ่ึงเป็นอ ำนำจของประธำนำธิบดีหลังได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี  รัฐกฤษฎีกำ 
ของคณะรัฐมนตรีตอ้งระบุเขตพื้นท่ีท่ีมีกำรประกำศใชส้ถำนกำรณ์ฉุกเฉิน กำรประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินมีผลเป็นกำรเพิ่มอ ำนำจให้แก่ขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรือน โดยเฉพำะผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั แต่ไม่มี
กำรโอนอ ำนำจไปให้เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยทหำร เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยพลเรือนมีอ ำนำจในกำรจ ำกดัสิทธิเสรีภำพ
ของประชำชนหลำยประกำร เช่น ห้ำมประชำชนหรือยำนพำหนะสัญจรภำยในเขตและเวลำท่ี
ประกำศก ำหนด  หรือหำ้มบุคคลใดเขำ้ไปในเขตหวงหำ้ม 
 มำตรำ  8 แห่งรัฐบัญญัติ ค.ศ. 1955 ให้อ ำนำจรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย  
(ทัว่เขตท้องท่ีท่ีมีกำรประกำศใช้สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน) หรือผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั (ในเขตจงัหวดั)   
สั่งปิดสถำนท่ีชุมนุมในพื้นท่ีท่ีมีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งสั่งห้ำมเป็นกำรทัว่ไปหรือ
เฉพำะกรณีกำรชุมนุมสำธำรณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย โดยก ำหนดบทลงโทษกรณีท่ีมีกำร 
ฝ่ำฝืนค ำสั่งห้ำมกำรชุมนุม ผูชุ้มนุมอำจตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 เดือน และโทษปรับไม่เกิน  
3,750 ยโูร 

                                                           
35 สัญชัย  สุวงับุตร. (2552). ราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญสู่สาธารณรัฐฝร่ังเศส ค.ศ. 1815-1970. กรุงเทพฯ:  
ศกัโสภำกรพิมพ.์ หนำ้ 101. 
36 รัฐบญัญติั ลงวนัท่ี  3  เมษำยน ค.ศ. 1955 วำ่ดว้ยสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจะใชบ้งัคบักรณีปัญหำรุนแรงท่ีกระทบต่อ
ควำมสงบเรียบร้อย เช่น ภยนัตรำยทนัด่วนท่ีมำจำกกำรละเมิดควำมสงบเรียบร้อย หรือกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ท่ีคุกคำม
ควำมสงบเรียบร้อยไม่วำ่จะโดยตวัมนัเองหรือโดยควำมร้ำยแรงของมนั 
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 ดว้ยเหตุท่ีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินมีผลกระทบต่อโครงสร้ำงอ ำนำจรัฐน้อยกว่ำ
กำรประกำศกฎอยักำรศึก จึงมีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินบ่อยคร้ังกว่ำ ไม่ว่ำจะเป็นในช่วง
สงครำมแอลจีเรีย37 ระหว่ำง  ค.ศ.  1955-1963 ท่ี Nouvelle Calédonie  เม่ือ ค.ศ. 1985 และเม่ือเกิด
เหตุวุน่วำยของกลุ่มวยัรุ่นในชำนเมืองใหญ่ เม่ือ ค.ศ. 2005 
 (2) กฎอยักำรศึก : état de siège (Article 36 de la Constitutionet code de la défense) 

 กฎอยักำรศึกท่ีได้รับกำรรับรองไวโ้ดยมำตรำ  36 แห่งรัฐธรรมนูญ  ค.ศ. 1958  มีระดบั
ควำมเขม้ขน้ของกำรใชอ้  ำนำจมำกกวำ่กฎหมำยวำ่ดว้ยสถำนกำรณ์ฉุกเฉินกำรประกำศใชก้ฎอยักำรศึก 
จะกระท ำได้เฉพำะในกรณีท่ี มีภย ันตรำย ร้ำยแรงต่อควำมสงบเ รียบร้อยของบ้ำนเ มือง   
เน่ืองจำกเกิดสงครำมกับต่ำงประเทศหรือเกิดกำรกบฏ โดยใช้ก ำลังอำวุธเท่ำนั้ น  ด้วยเหตุน้ี 
ในท ำ งป ฏิบั ติ มี ก ำ รประก ำศ ใช้ ก ฎอัย ก ำ ร ศึ ก ในประ เทศฝ ร่ั ง เ ศส เพี ย ง  2 ค ร้ั ง  คื อ   
ในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ีหน่ึง และสงครำมโลกคร้ังท่ีสอง เช่นเดียวกนักบักำรประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน กำรประกำศใชก้ฎอยักำรศึกเป็นอ ำนำจของประธำนำธิบดีแต่ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
คณะรัฐมนตรีเสียก่อนโดยรัฐธรรมนูญก ำหนดให้ประกำศใช้กฎอัยกำรศึกในรูปแบบของรัฐ
กฤษฎีกำท่ีผำ่นกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี แต่กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศใชก้ฎอยักำรศึก
เกิน 12 วนั ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ กำรประกำศกฎอยักำรศึกมีผลให้โอนอ ำนำจในกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อยจำกเจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยพลเรือนไปยงัเจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยทหำร ภำยในทอ้งท่ีมีกำร
ประกำศกฎอยักำรศึก ศำลทหำรมีอ ำนำจพิจำรณำคดีท่ีขดัต่อกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย หลงักำร
ประกำศกฎอยักำรศึกให้เจ้ำหน้ำท่ีทหำรมีอ ำนำจในกำรตรวจค้นเคหสถำนของประชำชนได้
ตลอดเวลำ ค้นหำและริบอำวุธ  รวมทั้ งสั่งห้ำมส่ือส่ิงพิมพ์ หรือกำรชุมนุมสำธำรณะท่ีอำจจะ
ก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อย ตำมรัฐก ำหนดลงวนัท่ี 17 กนัยำยน ค.ศ. 1943 และ 9 สิงหำคม 
ค.ศ.1944 กำรจดักำรชุมนุมสำธำรณะในระหวำ่งกำรประกำศใชก้ฎอยักำรศึกตอ้งอยู่ภำยใต ้ระบบ
แจง้ล่วงหนำ้ คือ ตอ้งมีกำรแจง้ให้เจำ้หนำ้ท่ีทรำบถึงสถำนท่ี วนัท่ีและเวลำท่ีจะมีกำรจดักำรชุมนุม
สำธำรณะ ยกเวน้แต่เพียงกรณีกำรชุมนุมเก่ียวกบัพิธีกรรมทำงศำสนำ กำรหำเสียงเลือกตั้ง กำรกีฬำ38 

                                                           
37 สงครำมแอลจีเรีย ด ำเนินเป็นเวลำถึง 8 ปีและยุติลงในเดือนมีนำคม ค.ศ.1962 หลงัจำกฝร่ังเศสกับรัฐบำล
ชั่วครำวของแอลจีเ รียบรรลุข้อตกลง เอวียอง นำยพล de GAULLE ยอมมอบเอกรำชให้กับแอลจีเ รีย 
เพ่ือควำมมัน่คงและควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของฝร่ังเศส หลงัสงครำมแอลจีเรียชำวฝร่ังเศสในแอลจีเรีย 
ท่ีถูกขนำนนำมว่ำพวกเทำ้ด ำ จ ำนวน 1 ลำ้นคน อพยพกลบัฝร่ังเศสเผชิญปัญหำทำงสังคมและเศรษฐกิจ เช่น 
ปัญหำท่ีอยูอ่ำศยัไม่เพียงพอกำรแยง่งำนและอ่ืนๆ 
38 สมชำย  ปรีชำศิลปะกุล.  (2558).  เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัต ิ
แห่งกฎหมาย. กรุงเทพฯ: ส ำนกังำนศำลรัฐธรรมนูญ. หนำ้ 78. 
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 ศำลปกครองสูงสุดของฝร่ังเศสในคดี  Delmotte ตีควำมนิยำม กำรชุมนุม ในกฎหมำยว่ำ
ด้วยกฎอยักำรศึกอย่ำงกวำ้ง โดยไม่เพียงครอบคลุมกำรชุมนุมท่ีมีกำรนัดหมำยและกำรจดักำร
ล่วงหน้ำเพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือปกป้องผลประโยชน์ท่ีอยู่ภำยใต้บังคับของรัฐบัญญัติ    
ค.ศ. 1881 เก่ียวกบักำรชุมนุมสำธำรณะเท่ำนั้น  แต่ยงัรวมถึง กำรรวมตวัโดยไม่ไดน้ัดหมำยหรือ 
โดยบงัเอิญในสถำนท่ีเปิดแก่ประชำชน  เช่น ร้ำนกำแฟ  หำกกำรรวมตวันั้นกระทบต่อกำรดูแล
รักษำควำมสงบของเจ้ำหน้ำ ท่ี ฝ่ ำยทหำรในระหว่ำงกำรประกำศกฎอัยกำรศึกอีกด้วย 
(CE, 6/08/1915, Delmotte) ภำยใตส้ถำนกำรณ์พิเศษ ศำลปกครองสำมำรถตรวจสอบควำมชอบดว้ย
กฎหมำยของค ำสั่งห้ำมกำรชุมนุมสำธำรณะ อยำ่งไรก็ตำม ศำลตรวจสอบแต่เพียงว่ำค ำสั่งดงักล่ำว
ไม่ชอบดว้ยกฎหมำยอยำ่งชดัแจง้หรือไม่ 
 (ข) กำรควบคุมควำมสงบเรียบร้อยและกำรจ ำกดัเสรีภำพในกำรชุมนุมในสถำนกำรณ์
ปกติเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยควำมมั่นคงปลอดภัย
สำธำรณะ  ซ่ึงรวมถึงอ ำนำจในกำรควบคุมดูแลกำรชุมนุมสำธำรณะ คือ ผูว้ำ่กำรรำชกำรจงัหวดัหรือ
รองผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั  (ส ำหรับกำรชุมนุมในเขตปริมณฑล) ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจกรุงปำรีส  (ส ำหรับ
เขตกรุงปำรีส)และนำยกเทศมนตรี(ส ำหรับกำรชุมนุมในเขตเทศบำล)39 
 เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมีอ ำนำจแต่งตั้งให้เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ (Commissaire de Police) เข้ำร่วม
สังเกตกำรณ์กำรชุมนุมสำธำรณะ เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจคนดังกล่ำวสำมำรถใช้มำตรกำรเพื่อรักษำ 
ควำมสงบเรียบร้อยของกำรชุมนุม  เช่น ตรวจสอบท่ีทำงเขำ้สถำนท่ีชุมนุมว่ำผูเ้ขำ้ร่วมพกพำอำวุธ
หรือไม่ในกรณีท่ีเกิดควำมวุ่นวำยและมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย เจำ้หน้ำท่ีของรัฐสำมำรถสั่งให้สลำย 
กำรชุมนุม โดยท่ีเจำ้หน้ำท่ีตอ้งเตือนให้ผูชุ้มนุมแยกยำ้ยออกไปจำกสถำนท่ีชุมนุมก่อน หลงัจำก 
มีกำรเตือนแล้วถ้ำผูชุ้มนุมไม่ปฏิบติัตำม กำรชุมนุมสำธำรณะดังกล่ำวจะกลำยเป็นกำรชุมนุม 
ก่อควำมไม่สงบและรัฐสำมำรถใช้ก ำลงัเขำ้สลำยกำรชุมนุมได้นอกจำกน้ีกฎหมำยยงัให้อ ำนำจ 
ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัหรือนำยกเทศมนตรีในกำรจ ำกดัเสรีภำพในกำรชุมนุมสำธำรณะของประชำชน
เพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง  โดยออกค ำสั่งห้ำมกำรชุมนุมท่ีก่อควำมวุ่นวำย   
อย่ำงไรก็ตำมศำลปกครองมีอ ำนำจควบคุมตรวจสอบควำมชอบด้วยกฎหมำยของมำตรกำร  
ของเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐในภำยหลงั40 
 3) บทก ำหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรชุมนุมสำธำรณะ 
 ศำลยุติธรรมมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรควบคุมกำรใช้เสรีภำพในกำรชุมนุมในภำยหลัง  
ในกรณีท่ีมีกำรขดัขวำงกำรชุมนุมหรือในกรณีท่ีผูเ้ขำ้ร่วมชุมนุมฝ่ำฝืนกฎหมำย 
                                                           
39 วำรุณี วฒันประดิษฐ.์ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 32. หนำ้ 38. 
40 วำรุณี วฒันประดิษฐ.์ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 32. หนำ้ 40. 
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 (ก) บทก ำหนดโทษกรณีมีกำรขดัขวำงกำรชุมนุมสำธำรณะ 
 มำตรำ 431-1 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำบญัญติัวำ่กำรกระท ำใดๆ  โดยรวมกลุ่มกนัและ
มีกำรข่มขู่  ท่ีเป็นกำรขดัขวำงกำรแสดงออกซ่ึงเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น  กำรท ำงำน  กำร
สมำคม  กำรชุมนุม กำรเดินขบวนประทว้ง  หรือกำรอภิปรำยของรัฐสภำ  ตอ้งระวำงโทษจ ำคุก 1 ปี 
และโทษปรับ 15,000 ยโูร และหำกมีกำรใชค้วำมรุนแรงหรือท ำลำยทรัพยสิ์นดว้ย ตอ้งระวำงโทษ
เพิ่มข้ึนเป็นจ ำคุก 3 ปี และโทษปรับ 45,000 ยโูร 
 มำตรำ 431-2 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำก ำหนดโทษเพิ่มเติมส ำหรับบุคคลท่ีท ำกำร
ขดัขวำงกำรใช้เสรีภำพตำมมำตร ำ  431-1  กล่ำวคือ  ถูกเพิกถอนสิทธิทำงกำรเมืองและทำงแพ่ง 
ถูกหำ้มรับรำชกำร ถูกหำ้มพกพำอำวธุเป็นระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี 
 (ข) บทก ำหนดโทษกรณีฝ่ำฝืนหลกัเกณฑใ์นกำรชุมนุมสำธำรณะ 
 ควำมผิดลหุโทษ  กำรเข้ำร่วมกำรชุมนุมสำธำรณะท่ีถูกห้ำมโดยผูว้่ำรำชกำรจังหวดั 
หรือนำยกเทศมนตรี ผูเ้ข้ำร่วมชุมนุมอำจระวำงโทษปรับไม่เกิน 38 ยูโร ควำมผิดมัชฌิมโทษ  
(Les délits)41 กำรเข้ำร่วมกำรชุมนุมสำธำรณะ (หรือกำรประท้วง) โดยกำรพกพำอำวุธผูชุ้มนุม
อำจจะตอ้งระวำงโทษจ ำคุก 3 ปี และโทษปรับ 45,000 ยโูร นอกจำกนั้นผูน้ั้นยงัอำจถูกเพิกถอนสิทธิ
ทำงกำรเมืองและทำงแพ่งถูกจ ำกดัเขตไม่ให้ปรำกฏตวัในบำงสถำนท่ีโดยศำล ถูกห้ำมมิให้พกพำ
อำวธุเป็นเวลำ 5 ปี และถูกริบอำวธุ กรณีชำวต่ำงชำติ อำจถูกเนรเทศจำกสำธำรณรัฐฝร่ังเศสเป็นกำร
ถำวรหรือเป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 10 ปี 
 หลังจำกท่ีผู ้ว่ำรัฐกำรจังหวดัหรือนำยกเทศมนตรีสั่งให้สลำยกำรชุมนุม เน่ืองจำก 
กำรชุมนุมดงักล่ำวเขำ้ลกัษณะกำรชุมนุมก่อควำมไม่สงบ หำกผูชุ้มนุมจงใจเขำ้ร่วมกำรชุมนุมต่อไป
อีก ผูชุ้มนุมอำจจะตอ้งระวำงโทษจ ำคุก 1 ปี และโทษปรับ 15,000 ยโูร และตอ้งระวำงโทษจ ำคุก 3 
ปี และโทษปรับ 45,000 ยูโร ถำ้ผูชุ้มนุมเจตนำปิดบงัใบหน้ำเพื่อปกปิดรูปพรรณ  ส่วนในกรณีท่ีมี
กำรพกพำอำวุธ ผูฝ่้ำฝืนค ำเตือนเขำ้ร่วมกำรชุมนุมต่อไปจะตอ้งระวำงโทษจ ำคุก 5 ปี และโทษปรับ
เป็น 75,000 ยโูร42 

                                                           
41 มัชฌิมโทษ  เป็นทฤษฎีกำรลงโทษท่ีมีวตัถุประสงค์ของกำรข่มขู่ยบัย ั้ งกำรกระท ำควำมผิด (Deterrence)  
กำรฟ้ืนฟู แก้ไข (Rehabilitation) และกำรกลับคืนเขำ้สู่สังคม (Reintegration) ของผูก้ระท ำควำมผิดควำมผิด 
มชัฌิมโทษเป็นควำมผิดท่ีมีโทษจ ำคุกไม่เกิน 10 ปี และเป็นควำมผิดส่วนใหญ่ในประมวลกฎหมำยอำญำฝร่ังเศส 
เป็นควำมผิดท่ีไม่กระทบกระเทือน ต่อควำมมัน่คงหรือควำมสงบเรียบร้อยของสังคมมำกเท่ำใดนกั เช่น ควำมผิด
ฐำนลักทรัพย์ ควำมผิด  ฐำนท ำร้ำยร่ำงกำย ดังนั้ น โทษจ ำคุกจึงมีระยะเวลำสั้ นหรือใช้มำตรกำรอ่ืนแทน 
กำรลงโทษจ ำคุกได ้เช่น กำรคุมประพฤติ กำรท ำงำนบริกำรสงัคม หรือกำรชดเชยเยยีวยำใหแ้กผูเ้สียหำย เป็นตน้ 
42 วำรุณี วฒันประดิษฐ.์ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 32. หนำ้ 42. 
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 4) เสรีภำพในกำรประทว้ง 
 กำรประทว้ง (Manifestation) หมำยถึง กำรรวมตวัของกลุ่มคนในช่วงระยะเวลำหน่ึงบน
ทำงสำธำรณะทั้งแบบเคล่ือนท่ีกำรเดินขบวน (Cortège) หรืออยู่กบัท่ีกำรรวมตวับนทำงสำธำรณะ 
(Voie Publigue) เพื่อแสดงออกถึงควำมคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องร่วมกันโดยสงบ กฎหมำย 
หรือรัฐธรรมนูญฉบบัต่ำงๆ ของสำธำรณรัฐฝร่ังเศสไม่ได้มีกำรรับรองเสรีภำพในกำรประท้วง 
ในฐำนะเสรีภำพขั้นพื้นฐำนอย่ำงเป็นทำงกำร รัฐเพียงแต่ยอมให้มีกำรประท้วงเป็นกรณีๆ ไป 
(Toleranc Eadministrative) 
 มำตรำ 10 และ 11 ของค ำประกำศว่ำดว้ยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 178943 ไม่ได้
กล่ำวถึงกำรประท้วงโดยตรง   นอกจำกจะนับว่ำ เสรีภำพในกำรประท้วงเป็นส่วนหน่ึง 
ของเสรีภำพในกำรแสดงออกทำงควำมคิดเห็น   กำรแสดงออกทำงควำมคิดเห็นจะกระท ำได้ 
ก็ต่อเม่ือไม่กระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยสำธำรณะและฝ่ำยนิติบญัญติัมีอ ำนำจในกำรตรำกฎหมำย
เพื่อก ำหนดขอบเขตว่ำเม่ือใดจะถือว่ำกำรประท้วงขดัต่อกฎหมำยเพรำะกระทบต่อควำมสงบ
เรียบร้อย 
 มำตรำ 16 แห่งร่ำงรัฐธรรมนูญของสำธำรณรัฐท่ี 4 บญัญติัรับรองสิทธิในกำรประท้วง
อย่ำงเสรีบนทำงสำธำรณะเป็นคร้ังแรก  แต่คนฝร่ังเศสลงประชำมติไม่เห็นชอบกบัร่ำงดงักล่ำว 
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัของสำธำรณรัฐท่ี  5  ก็มิไดรั้บรองเสรีภำพในกำรประทว้งไวเ้ช่นกนั 
 กำรรับรองกำรประท้วงในฐำนะเสรีภำพขั้นพื้นฐำนเป็นส่ิงจ ำเป็น เพรำะกำรท่ีไม่มี
กฎหมำยรับรองเสรีภำพในกำรประทว้งอยำ่งเป็นทำงกำรไม่สอดคลอ้งกบัสถำนะของกำรประทว้ง
ในสังคมของสำธำรณรัฐฝร่ังเศส คนฝร่ังเศสใชก้ำรประทว้งเป็นวธีิในกำรแสดงออกและมีส่วนร่วม
ในทำงกำรเมืองอยู่ เ ป็นประจ ำ  และเจ้ำหน้ำ ท่ีของรัฐยอมรับว่ำกำรประท้วงเป็นเสรีภำพ 
ของประชำชนท่ีรัฐต้องปกป้อง  นอกจำกน้ีกำรรับรองเสรีภำพในกำรประท้วงเป็นโอกำส 
ให้มีกำรยืนยนัอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ กำรใช้สิทธิประท้วงบนท้องถนนต้องเป็นไปโดยสงบ  
และไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภำพขั้นพื้นฐำนอ่ืนๆ ของพลเมืองโดยเฉพำะเสรีภำพในกำรเดินทำง 

                                                           
43 ค ำประกำศว่ำดว้ยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789  มำตรำ 10 บุคคลสำมำรถแสดงออกซ่ึงควำมคิดเห็น 
ของตนไดโ้ดยไม่จ ำตอ้งเกรงต่อเหตุใด ๆ โดยมีเง่ือนไขวำ่กำรแสดงควำมคิดเห็นของบุคคลนั้น จกัตอ้งไม่กระทบ
ต่อควำมสงบเรียบร้อยแห่งสำธำรณะ ซ่ึงรับรองโดยกฎหมำย  มำตรำ 11 กำรส่ือสำรแลกเปล่ียนระหว่ำงบุคคล 
โดยเสรีในทำงควำมคิดและควำมเห็นเป็นสิทธิประกำรหน่ึงในบรรดำสิทธิอนัมีค่ำอยำ่งยิง่ยวดของมนุษย ์พลเมือง
ทุกคนจึงสำมำรถพูด เขียน พิมพ ์เผยแพร่ไดอ้ย่ำงเสรีเวน้เสียแต่ในกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดไวว้่ำ กำรกระท ำใด 
เป็นกำรใชเ้สรีภำพผิดไปจำกเจตนำรมณ์ท่ีแทจ้ริง 
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 รัฐกฤษฎีกำท่ีมีผลเทียบเท่ำรัฐบัญญัติลงวนัท่ี 30 ตุลำคม ค.ศ. 1935 ว่ำด้วยกำรเพิ่ม 
ควำมเขม้ขน้ในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของบำ้นเมืองไดก้ ำหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบักำรประทว้ง
เป็นคร้ังแรก44  ดังเช่นหลำย ๆ  คร้ัง กำรตรำกฎหมำยเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
มกัเป็นปฏิกิริยำของรัฐหลังเหตุกำรณ์ควำมวุ่นวำยร้ำยแรง คร้ังน้ีก็เช่นกัน รัฐเห็นควำมจ ำเป็น 
ในกำรตรำกฎหมำยข้ึนเพื่อควบคุมกำรประท้วงอย่ำงเป็นรูปธรรม หลงัเหตุกำรณ์กำรประท้วง 
ก่อจลำจลของกลุ่มขวำจัด ในวนัท่ี 6 กุมภำพันธ์  ค.ศ. 1934 ท่ีกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อย 
เป็นอยำ่งมำกและจบลงดว้ยกำรปรำบปรำมอยำ่งรุนแรง 
 เน่ืองจำกรัฐกฤษฎีกำฯ ค.ศ. 1935 มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อก ำหนดหลกัเกณฑก์ระบวนกำร
เพื่อควบคุมกำรประทว้งท่ีมีกำรใชค้วำมรุนแรง จึงไม่ไดรั้บรองเสรีภำพในกำรประทว้งโดยชดัแจง้
ในฐำนะเสรีภำพ เสรีภำพในกำรประทว้งไดรั้บกำรรับรองอยำ่งเป็นเอกเทศในภำยหลงั โดยมำตรำ 
L 431-1 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำฉบบัใหม่45 ซ่ึงก ำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีกำรขดัขวำงกำร
แสดงออกซ่ึง เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรท ำงำน กำรสมำคม กำรชุมนุมกำรประทว้ง
บทบญัญติัดงักล่ำว แสดงให้เห็นวำ่เสรีภำพในกำรประทว้งเป็นหน่ึงในเสรีภำพท่ีมีควำมส ำคญัไม่
น้อยไปกว่ำเสรีภำพขั้นพื้นฐำนประเภทอ่ืนๆ ไม่ว่ำจะเป็นเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำร
ท ำงำน กำรสมำคม  คณะตุลำกำรรัฐธรรมนูญของฝร่ังเศส ในค ำตัดสินท่ี DC 94-352 วนัท่ี 18 
มกรำคม ค.ศ. 1995 ไดพ้ิจำรณำควำมชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของร่ำงรัฐบญัญติัว่ำดว้ยกำรก ำหนดทิศ
ทำงกำรรักษำควำมปลอดภยั (loi d’orientation et de programmation sur la sécurité) ซ่ึงมีบทบญัญติั
ท่ีให้อ ำนำจศำลอำญำสั่งห้ำมมิให้ผูต้อ้งโทษไปร่วมชุมนุมประทว้งในบำงสถำนท่ีเป็นกำรชัว่ครำว 
คณะตุลำกำรรัฐธรรมนูญของฝร่ังเศสมีควำมเห็นว่ำ บทบญัญติัดงักล่ำวไม่ขดัหรือแยง้ต่อเสรีภำพ
ส่วนบุคคล เสรีภำพในกำรเดินทำงและสิทธิในกำรแสดงควำมคิดและควำมเห็นร่วมกนั ดงันั้น  
เสรีภำพในกำรประทว้งจึงถือเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิในกำรแสดงควำมคิดและควำมเห็นร่วมกนัท่ี
ไดรั้บกำรรับรองโดยรัฐธรรมนูญในปัจจุบนั บทบญัญติัเก่ียวกบักำรใช้เสรีภำพในกำรประทว้งได้
ถูกรวบรวมไวใ้นประมวลกฎหมำยควำมมัน่คงภำยใน (code de la sécurité intérieure) ดว้ยผลของ
รัฐก ำหนดลงวนัท่ี 12 มีนำคม ค.ศ. 2012 (มำตรำ L211-1 ถึง L214-4)  

                                                           
44 รัฐบำลได้รับมอบอ ำนำจจำกรัฐบัญญัติ  ลงวนัท่ี 8 มิถุนำยน ค.ศ. 1935 ให้ตรำรัฐกฤษฎีกำท่ีมีผลเทียบเท่ำ 
รัฐบัญญัติเพ่ือปกป้องเงินฟรังก์ ซ่ึงหน่ึงในรัฐกฤษฎีกำฯท่ีรัฐบำลตรำคือ  รัฐกฤษฎีกำฯ ลงวนัท่ี 23 ตุลำคม  
ค.ศ. 1935 ท่ี มีวตัถุประสงค์เพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อย  ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส ำคญัในกำรฟ้ืนฟูสภำพเศรษฐกิจ 
ของประเทศ Didier Perroudon, “Manifestations”. 
45 ประมวลกฎหมำยอำญำฉบบัใหม่ (Code penal) มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม ค.ศ. 1994 
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 (1) ขอบเขตของกฎหมำยว่ำด้วยกำรประท้วง รัฐกฤษฎีกำท่ีมีผลเทียบเท่ำรัฐบัญญติั 
ลงวัน ท่ี  23 ตุลำคม  ค .ศ . 1935 มีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อก ำหนดหลัก เกณฑ์ในกำรใช้ เส รีภำพ 
ในกำรประทว้ง แต่รัฐกฤษฎีกำฉบบัดงักล่ำวหรือกฎหมำยฉบบัอ่ืนๆ ไม่ไดนิ้ยำม กำรประทว้ง ไว ้
 นักกฎหมำยฝร่ังเศสหลำยคนนิยำมกำรประท้วงไว้ว่ำ เป็นกำรรวมกลุ่มของบุคคล 
บนทำงสำธำรณะ โดยเคล่ือนท่ีหรืออยู่กับท่ีเพื่อแสดงออกสู่สำธำรณะถึงควำมคิดเห็นหรือ 
ควำมต้องกำรร่วมท่ีเห็นด้วยหรือต่อต้ำนส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยผ่ำนแผ่นป้ำย เพลง สโลแกน หรือ
สัญลกัษณ์46 
  กำรรวมตัวหรือกำรเ ดินขบวนกำรประท้วงโดยมำกมักจะอยู่ในรูปแบบของ 
กำรเดินขบวน แต่ในบำงคร้ังผูป้ระทว้งก็อำจรวมตวักนัโดยไม่เคล่ือนท่ี ณ สถำนท่ีท่ีมีควำมส ำคญั
ทำงสัญลกัษณ์ เช่น บริเวณศำลำกลำงจงัหวดัในฐำนะตวัแทนของรัฐ ท่ีท ำกำรศำล  รัฐวิสำหกิจ
สถำนทูต หรือ บริษทัเอกชน บำงทีกำรประทว้งก็ใช้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ มีกำรรวมตวั ณ สถำนท่ีใด
สถำนท่ีหน่ึงก่อนและหลังกำรเดินขบวน หรือ มีกำรหยุดท่ีสถำนท่ีส ำคัญ ๆ  ระหว่ำงเส้นทำง 
กำรเดินขบวนโดยกลุ่มบุคคลกฎหมำยไม่ได้ก ำหนดจ ำนวนผู ้เข้ำ ร่วมประท้วงขั้ นต ่ ำไว้  
ศำลมีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำมีกำรประท้วงเกิดข้ึนหรือไม่ ส่วนในทำงกำรเมืองผลกระทบ 
ของกำรประทว้งต่อควำมเห็นของประชำชนข้ึนอยูก่บัจ  ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประทว้ง บนทำงสำธำรณะ
กำรประทว้ง (ทั้งแบบเคล่ือนท่ีหรือไม่เคล่ือนท่ี) ต่ำงจำกกำรชุมนุมสำธำรณะโดยเด่นชดัท่ีสุดตรงท่ี
กำรประทว้งมีข้ึนบนทำงสำธำรณะ ในขณะท่ีกฎหมำยเก่ียวกบักำรชุมนุมสำธำรณะห้ำมมิให้มีกำร
ชุมนุมสำธำรณะบนทำงสำธำรณะส่วนกำรชุมนุมก่อควำมไม่สงบท่ีผิดกฎหมำย ในตอนแรก
บทบญัญติัของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งครอบคลุมแค่เพียงกำรชุมนุมก่อควำมไม่สงบในท่ีสำธำรณะ  
แต่ต่อมำมีกำรแก้ไขกฎหมำยเพื่อให้ครอบคลุมทั้งกำรก่อควำมไม่สงบทั้งในท่ีสำธำรณะและ 
บนทำงสำธำรณะ  ท่ีมีกำรจัดกำรหำกกำรชุมนุมก่อควำมไม่สงบเป็นกำรรวมตัวของบุคคล 
โดยท่ีมีกำรนัดหมำยหรือไม่ก็ได้แต่ส ำหรับกำรประทว้งตอ้งมีกำรจดักำรขั้นต ่ำ  แมว้่ำไม่จ  ำเป็น 
ต้องมีกำรจัดตั้ งคณะกรรมกำรเหมือนกำรจัด ชุมนุมสำธำรณะ  แต่หลัก เกณฑ์ เ ก่ี ยวกับ 
กำรประท้วงก ำหนดให้มีผูจ้ ัดกำรประท้วงอย่ำงน้อย  3  คน และต้องแจ้งกำรจัดกำรประท้วง
ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย  3 วนั เพื่อแสดงออกซ่ึงควำมเห็น ขอ้เรียกร้องเช่นเดียวกบักำรชุมนุมสำธำรณะ  
กำรประท้วงเป็นกำรรวมตัวของบุคคลในช่วงระยะเวลำหน่ึงเป็นกำรชั่วครำวในท่ีสำธำรณะ 
เพื่อแสดงออกซ่ึงควำมคิดเห็นแต่เป้ำหมำยในกำรแสดงข้อเรียกร้องหรือต่อต้ำนอำจจะเด่นชัด 
กวำ่ในกำรประทว้ง  นอกจำกน้ีวิธีกำรในกำรแสดงออกของผูเ้ขำ้ร่วมอำจต่ำงกนัเล็กนอ้ย  กล่ำวคือ  
กำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรชุมนุมมักมี ข้ึนผ่ำนกำรปรำศรัยและกำรสนทนำในขณะท่ี 
                                                           
46สมชำย  ปรีชำศิลปะกลุ. อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 38. หนำ้ 115. 
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กำรแสดงออกในกำรประท้วงเกิดข้ึนผ่ำนแผ่นป้ำย เพลง สโลแกน หรือสัญลักษณ์เป็นหลัก 
โดยสงบและปรำศจำกอำวุธ กำรประทว้งท่ีไดรั้บกำรคุม้ครองตำมกฎหมำยตอ้งเป็นกำรประทว้ง
โดยสงบและปรำศจำกอำวุธ  ดังนั้ น กำรประท้วงจึงต่ำงจำกกำรชุมนุมก่อควำมไม่สงบ 
(Attroupement) ท่ี เป็นกำรรวมตัวของบุคคลโดยมีกำรนัดหมำยหรือไม่ก็ได้ในท่ีสำธำรณะ 
หรือบนทำงสำธำรณะท่ีก่อใหเ้กิดควำมไม่สงบเรียบร้อย  ในกรณีท่ีเกิดควำมวุน่วำยไม่สงบเรียบร้อย
ข้ึนในกำรประทว้ง กำรประทว้งจะกลำยเป็นกำรชุมนุมก่อควำมไม่สงบ ซ่ึงถ้ำผูเ้ขำ้ร่วมไม่ยอม
สลำยตวัหลงัจำกเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐมีค ำสั่งจะมีควำมผดิทำงอำญำ47 
 (2) หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรประทว้ง48 
 (ก) หลกักำรของระบบแจง้ล่วงหน้ำ เน่ืองจำกกำรประทว้งไม่ว่ำจะแบบเคล่ือนท่ีหรือ 
อยูก่บัท่ีมีข้ึนบนทำงสำธำรณะ กำรใชเ้สรีภำพในกำรประทว้งอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสรีภำพ
ในกำรเดินทำงของพลเมืองและผูใ้ชถ้นนท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประทว้งดว้ย หลกัเกณฑ์ในกำรใชเ้สรีภำพ
ในกำรประท้วงจึงต้องค ำนึงถึงและประนีประนอมระหว่ำงเสรีภำพของบุคคลทั้ งสองกลุ่ม  
 มำตรำ L211-1 วรรคหน่ึง แห่งประมวลกฎหมำยควำมมัน่คงภำยใน บญัญติัใหก้ำรประทว้งสำมำรถ
ท ำไดโ้ดยเสรี ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีตอ้งมีกำรแจง้ล่วงหน้ำต่อเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ กำรจดักำรประทว้งทั้ง
แบบเคล่ือนท่ีและไม่เคล่ือนท่ีจึงอยูภ่ำยใต ้ระบบแจง้ล่วงหน้ำ กล่ำวคือ ผูจ้ดักำรประทว้งตอ้งแจง้
กำรประทว้ง  ณ  ท่ีท ำกำรเทศบำล  หรือท่ีศำลำกลำงจงัหวดัในเขตทอ้งท่ี ท่ีขบวนประทว้งจะเคล่ือน
ผำ่นปำรีสโดยตอ้งแจง้ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 3 วนั หรืออยำ่งมำก 15 วนั ก่อนวนัท่ีจะมีกำรประทว้งถำ้
ผูจ้ดักำรประทว้งแจง้กำรประทว้งท่ีท่ีท ำกำรเทศบำล นำยกเทศมนตรีตอ้งส่งเร่ืองไปให้ผูว้ำ่รำชกำร
จงัหวดัเป็นผูพ้ิจำรณำภำยใน 24 ชัว่โมง 
 หนังสือแจ้งจะต้องระบุช่ือ  ท่ีอยู่ อำชีพของผูจ้ ัดกำรประท้วงต้องมีกำรลงลำยมือช่ือ 
ของผูจ้ดักำรประท้วงอย่ำงน้อย 3 คน ท่ีต้องมีภูมิล ำเนำอยู่ในท้องท่ีท่ีจะมีกำรจัดกำรประท้วง 
หนงัสือตอ้งระบุวตัถุประสงคใ์นกำรประทว้ง เร่ืองท่ีจะแสดงควำมคิดเห็นหรือเรียกร้องต่อรัฐบำล 
โดยต้องก ำหนดวนั เวลำ สถำนท่ีท่ีจะจดักำรประท้วงในกรณีกำรเดินขบวน   หนังสือต้องระบุ
เส้นทำงกำรเดินขบวน  รวมถึงลักษณะและวิธีกำรในกำรเดินขบวน   จ  ำนวนของผูเ้ดินขบวน
โดยประมำณ49 
 ถ้ำหนังสือแจง้มีขอ้มูลครบถ้วนสมบูรณ์ เจำ้หน้ำท่ีของรัฐตอ้งออกใบรับแจง้ให้ผูแ้จ้ง
ทนัทีโดยไม่มีเง่ือนไข ใบรับแจง้เป็นหลกัฐำนวำ่มีกำรด ำเนินกำรแจง้ล่วงหนำ้โดยผูจ้ดักำรประทว้ง 

                                                           
47สมชำย  ปรีชำศิลปะกลุ. อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 38. หนำ้ 116. 
48 สญัชยั  สุวงับุตร. อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 35. หนำ้ 72. 
49 อุษณีย ์ เอมศิรำนนัท.์ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 23. หนำ้  22. 
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โดยถูกต้องตำมกฎหมำย  แต่ใบรับแจ้งไม่ ถือ เป็นกำรอนุญำตให้ มีกำรจัดกำรประท้วง 
หำกเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐเห็นวำ่กำรประทว้งไม่น่ำจะก่อให้เกิดปัญหำ เจำ้หนำ้ท่ีก็จะไม่ด ำเนินกำรใดๆ  
ส่วนในกรณีท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐเห็นว่ำกำรประท้วงจะก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยได ้
ก็อำจมีค ำสั่งหำ้มกำรเดินขบวนประทว้งได ้
 (ข) ขอ้ยกเวน้ส ำหรับกำรเดินขบวนท่ีเป็นธรรมเนียมปฏิบติัของทอ้งถ่ิน50    
 ระบบควบคุมภำยหลัง มำตรำ L211-1 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมำยควำมมั่นคง
ภำยในไดบ้ญัญติัยกเวน้ให้ไม่ตอ้งมีกำรแจง้ล่วงหนำ้ ส ำหรับกำรเดินขบวนท่ีเป็นธรรมเนียมปฏิบติั
ของท้องถ่ิน   (les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux) บทบัญญัติดังกล่ำว
ได้รับอิทธิพลมำจำกค ำพิพำกษำของสภำแห่งรัฐของฝร่ังเศส (ศำลปกครองสูงสุด) ท่ีให้ควำม
คุม้ครองกำรเดินขบวนทำงศำสนำท่ีเป็นธรรมเนียมปฏิบติัของทอ้งถ่ิน โดยอำ้งอิง มำตรำ 1 แห่งรัฐ
บญัญติัลงวนัท่ี 9 ธันวำคม ค.ศ. 1905 ว่ำด้วยกำรแยกศำสนำออกจำกรัฐ (CE, 17/06/1934, Abbé 
Somme) 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรเดินขบวนท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมเนียมปฏิบติัของทอ้งถ่ิน ไม่ไดจ้  ำกดั 
อยู่แค่ เพียงกำรเดินขบวนทำงศำสนำ  แต่ย ังหมำยรวมถึงกำรเดินขบวนท่ีมี ข้ึนเป็นประจ ำ 
จนมีลกัษณะเป็นจำรีตประเพณีต้องมีควำมต่อเน่ือง  เช่น  กำรเดินขบวนของพนักงำนดบัเพลิง  
กำรเดินขบวนเพื่อร ำลึกถึงวนัส ำคัญ  เช่น วนัส้ินสุดสงครำมโลกคร้ังท่ีหน่ึง (11 พฤศจิกำยน) 
 และคร้ังท่ีสอง (8 พฤษภำคม) หรือวนัชำติฝร่ังเศส (14 กรกฎำคม) 
 สภำแห่งรัฐของฝร่ังเศสมีควำมเห็นว่ำกำรเดินขบวนประท้วงท่ีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 
ของทอ้งถ่ิน  คือ  กำรเดินขบวนท่ีถูกพกัไวเ้ฉพำะเม่ือเกิดสถำนกำรณ์พิเศษในช่วงสงครำมโลก  
หรือ เ น่ืองด้วย เหตุ ท่ีผู ้จ ัดไม่สำมำรถหำสถำนท่ี ท่ี เหมำะสมเพื่ อจัดกำร เ ดินขบวนได้    
(CE, 4/11/1959, Duranton de Magny, Rec 1959, p. 759)  นอกจำกน้ีกำรเดินขบวนของกลุ่มลัทธิ
บำงประเภทไม่ได้ถูกจดัเขำ้ไปในนิยำมของกำรเดินขบวนท่ีเป็นธรรมเนียมปฏิบติัของทอ้งถ่ิน  
โดยหลักแล้วศำลเห็นว่ำกำรเดินขบวนทำงกำรเมืองหรือกำรเดินขบวนของสหภำพไม่ถือ 
เป็นกำรเดินขบวนประทว้งท่ีเป็นธรรมเนียมปฏิบติั  ดงันั้น  จึงไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้และตอ้งอยู่ภำยใต้
ระบบแจง้ล่วงหนำ้51 
 เหตุผลท่ีมีกำรยกเว้นกำรแจ้งล่วงหน้ำให้แก่กำรเดินขบวนประเภทน้ีมีอยู่ด้วยกัน 
หลำยประกำรดว้ยกนั  ประกำรแรก  รัฐตอ้งกำรเคำรพเสรีภำพดำ้นควำมเช่ือและกำรนบัถือศำสนำ
และหลีกเล่ียงควำมขัดแยง้ทำงศำสนำ  นอกจำกน้ี  เน่ืองจำกกำรเดินขบวนดังกล่ำวถูกจัดข้ึน 
                                                           
50 อุษณีย ์ เอมศิรำนนัท.์ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 23. หนำ้  24. 
51 อุษณีย ์ เอมศิรำนนัท.์ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 23. หนำ้  25. 
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เป็นประจ ำในท้องถ่ิน  เจ้ำหน้ำ ท่ีของรัฐไม่จ  ำ เป็นต้องเตรียมมำตรกำรเพิ่มเติมเพื่อรักษำ 
ควำมปลอดภยั  ประกำรสุดทำ้ยกำรเดินขบวนประเภทน้ีมกัเป็นกำรเดินขบวนโดยสงบท่ีไม่ได ้
มีจุดมุ่งหมำยเพื่อเรียกร้องหรือต่อตำ้นรัฐ 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรท่ีกฎหมำยยกเว้นให้ผู ้จ ัดกำรเดินขบวนท่ีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 
ไม่ต้องแจ้งทำงกำรล่วงหน้ำ ไม่ได้หมำยควำมว่ำ  เจ้ำหน้ำ ท่ีไม่สำมำรถใช้อ ำนำจทั่วไป 
ในกำรควบคุมกำรเดินขบวนหรือห้ำมกำรเดินขบวน  หำกเจำ้หน้ำท่ีของรัฐเห็นว่ำกำรเดินขบวน 
จะก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยไดก้็อำจมีค ำสั่งห้ำมกำรเดินขบวนไดเ้ช่นเดียวกบักำรประทว้ง
อ่ืน ๆ  ท่ีตอ้งมีกำรแจง้ล่วงหนำ้ 
 ในคดี  Guiller  สภำแห่งรัฐ52เห็นว่ำนำยกเทศมนตรีมีอ ำนำจห้ำมขบวนแห่ทำงศำสนำ 
ถ้ำกำรเดินขบวนดงักล่ำวอำจก่อให้เกิดควำมวุ่นวำยในท้องท่ีใกล้เคียง (CE 23/07/1947, Guiller, 
Rec 1947, p. 293)  ในอีกคดีหน่ึงสภำแห่งรัฐเห็นวำ่ค ำสั่งห้ำมกำรเดินขบวนในถนนบำงเส้นในเขต
เทศบำลเพื่อหลีกเล่ียงกำรกีดขวำงกำรจรำจรชอบดว้ยกฎหมำยเช่นกนั (CE 21/01/1966, Legastelois, 
Rec 1966, p. 45)  

(3) กำรควบคุมและกำรจ ำกดัเสรีภำพในกำรประทว้ง53 
 (ก) มำตรกำรป้องกนัควำมไม่สงบก่อนกำรประทว้ง ในช่วงเดือนกุมภำพนัธ์ ค.ศ. 1997 
กำรประท้วงของชำวประมงในภำคตะวนัตกเฉียงเหนือกลำยเป็นกำรก่อจลำจลท่ีมีกำรใช ้
ควำมรุนแรง  โดยผูป้ระทว้งใชอ้ำวุธปืนท ำร้ำยเจำ้หนำ้ท่ีท ำให้เจำ้หนำ้ท่ีไดรั้บบำดเจ็บหลำยสิบนำย
ฝ่ำยนิติบญัญติัเห็นว่ำไม่มีบทบญัญติัของกฎหมำยใดให้อ ำนำจเจำ้หน้ำท่ีต ำรวจในกำรตรวจตรำ 
กำรพกพำอำวุธเพื่อป้องกันควำมไม่สงบก่อนกำรประท้วง  หลังกำรพิจำรณำและกำรแก้ไข 
ร่ำงกฎหมำยหลำยคร้ัง  รัฐสภำก็ตรำรัฐบญัญติัว่ำดว้ยกำรก ำหนดทิศทำงกำรรักษำควำมปลอดภยั 
(Loi d’orientation et de programmation sur la sécurité)  ซ่ึงมำตรำ   16  ของรัฐบัญญัติดังกล่ำว
ก ำหนดให้เพิ่มเติม  มำตรำ  2  bis  ในรัฐกฤษฎีกำฯ ลงวนัท่ี  23  ตุลำคม  ค.ศ.  1935  มำตรำ 2  bis  
ระบุว่ำในกรณีท่ีกำรประท้วงอำจมีควำมเส่ียงท่ีจะเกิดควำมเสียหำยต่อควำมสงบเรียบร้อย 
ของบำ้นเมือง  หรือในกรณีท่ีมีกำรจดักำรประทว้งโดยไม่มีกำรแจง้ทำงกำรล่วงหนำ้ตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด  นำยกเทศมนตรีหรือผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั (ต่ำงจงัหวดั)  หรือผูบ้ญัชำกำรต ำรวจกรุงปำรีส 
มีอ ำนำจออกค ำสั่ งห้ำมกำรพกพำและกำรขนส่งว ัต ถุ ท่ีอำจใช้ขว้ำงออกไป  (Projectile)  
หรือวตัถุท่ีอำจใช้เป็นอำวุธ  ภำยในเวลำ 24 ชั่วโมง ก่อนกำรประท้วงไปจนกว่ำกำรประท้วง 

                                                           
52 สภำแห่งรัฐหรือสภำท่ีปรึกษำแห่งรัฐ (Council of state หรือ Conseil D'état) มีอ ำนำจหน้ำท่ี 2 อย่ำง คือ  
เป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยของรัฐบำลและท ำหนำ้ท่ีเป็นศำลปกครองดว้ย 
53 ปกิตตำ นิภำวรรณ. อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 30. หนำ้ 121. 
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จะส้ินสุด ค ำสั่งดงักล่ำวครอบคลุมพื้นท่ีท่ีจะมีกำรจดักำรประทว้ง  บริเวณใกลเ้คียงและทำงเขำ้ออก  
โดยกำรก ำหนดพื้นท่ีต้องมีควำมได้สัดส่วนกับควำมร้ำยแรงของสถำนกำรณ์ตำมค ำสั่ ง 
ของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั  เจำ้หน้ำท่ีต ำรวจสำมำรถตรวจคน้รถยนต์บนทำงสำธำรณะ และยึดวตัถุ  
ท่ีอำจใช้เป็นอำวุธท่ีมีค ำสั่งห้ำมพกพำหรือขนส่ง โดยกำรบงัคบัใช้มำตรกำรดังกล่ำวอยู่ภำยใต ้
กำรควบคุมของศำลยติุธรรม 
 สมำชิกรัฐสภำได้ยื่นค ำขอต่อคณะตุลำกำรรัฐธรรมนูญของฝร่ังเศส ให้ตรวจสอบ
ควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมำตรำ 16 แห่งร่ำงรัฐบญัญติัว่ำด้วยกำรก ำหนดทิศทำงกำรรักษำ
ควำมปลอดภยั ในค ำตดัสินท่ี DC 94-352 วนัท่ี 18 มกรำคม ค.ศ. 1995 คณะตุลำกำรรัฐธรรมนูญของ
ฝร่ังเศสมีควำมเห็นว่ำบทบญัญติัดงักล่ำวในส่วนท่ีอนุญำตให้เจำ้หน้ำท่ีของรัฐมีอ ำนำจในกำรสั่ง
ห้ ำมกำรพกพำและขนส่ง  วัต ถุ ท่ี อำจใช้ขว้ำ งออกไป  ขัดกับ รัฐธรรมนูญ  เ น่ื องจำก 
มีผลกระทบมำกเกินสมควรต่อสิทธิและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของประชำชน และบทบญัญติัในส่วนท่ี
อนุญำตให ้เจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจสำมำรถตรวจคน้รถยนตบ์นทำงสำธำรณะและยดึวตัถุท่ีอำจใชเ้ป็นอำวุธ
ตำมค ำสั่งของผูว้่ำรำชกำรจังหวดั โดยไม่ต้องขออนุญำตศำลยุติธรรมก่อนก็ขัดกับมำตรำ 66 
แห่งรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958 เช่นกนัหลงัจำกมีกำรแกไ้ขร่ำงรัฐบญัญติัตำมค ำตดัสินของคณะตุลำกำร
รัฐธรรมนูญ  รัฐบัญญัติลงว ันท่ี  21 มกรำคม  ค .ศ . 1995 ก็ เพิ่มมำตรำ 2 bis ในรัฐกฤษฎีกำ 
ลงวันท่ี  23 ตุลำคม  ค .ศ . 1935 ซ่ึ งปัจจุบันกลำยเป็นมำตรำ  L211-3 ของประมวลกฎหมำย 
ควำมมัน่คงภำยใน54 
 (ข) กำรห้ำมกำรประท้วง มำตรำ L211-4 แห่งประมวลกฎหมำยควำมมั่นคงภำยใน  
บัญญัติว่ำในกรณีท่ีเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีอ ำนำจในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยเห็นว่ำกำรประท้วง 
อำจก่อให้ เ กิ ดควำมไม่สงบ เ รี ยบ ร้อยของบ้ำน เ มือง   เ จ้ำหน้ำ ท่ีสำมำรถ มีค ำสั่ งห้ ำม 
กำรจดักำรประทว้งได้แมว้่ำกำรประทว้งจะอยู่ภำยใตร้ะบบแจง้ล่วงหน้ำ (มิใช่ระบบขออนุญำต)  
แต่ภำยใตเ้ง่ือนไขบำงประกำร เจำ้หน้ำท่ีของรัฐสำมำรถห้ำมกำรประทว้งได้  ดงันั้น  แมจ้ะไม่มี  
กำรประท้วงท่ีได้รับกำรอนุญำต  แต่อำจจะมีกำรประท้วงท่ีถูกห้ำม เพรำะขัดกับหลักเกณฑ์ 
ท่ีกฎหมำยบัญญัติไว้ตำมบทบัญญัติของมำตรำ  L2212-2 ประมวลกฎหมำยปกครองท้องถ่ิน  
 (Code général des collectivités territoriales) นำยก เทศมนตรี เ ป็นผู ้มี อ  ำนำจในกำร รักษำ 
ควำมสงบเรียบร้อยควำมมัน่คงปลอดภยัสำธำรณะในเขตเทศบำล  รวมทั้งอ ำนำจในกำรห้ำม 
กำรจดักำรประทว้งดว้ย  ถำ้นำยกเทศมนตรีเห็นวำ่กำรประทว้งจะก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อย  
นำยกเทศมนตรีมีอ ำนำจออกค ำสั่งห้ำมกำรประท้วง โดยต้องแนบค ำสั่งห้ำมกำรประท้วง 
ไปกับแผนกำรจัดกำรประท้วง  เพื่ อให้ผู ้ว่ ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำภำยใน  24 ชั่วโมง   
                                                           
54

 อุษณีย ์ เอมศิรำนนัท.์ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 23. หนำ้  30. 
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ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจออกค ำสั่ งห้ำมกำรจัดกำรประท้วงหรือเพิกถอนค ำสั่ งห้ำม 
กำรจดักำรประท้วงของนำยกเทศมนตรีในจังหวดัท่ีผูว้่ำรำชกำรจังหวดัมีอ ำนำจในกำรรักษำ 
ควำมสงบเ รียบร้อย  (villes instituées de police d’Etat)  ผู ้ว่ ำรำชกำรจังหวัด เ ป็นผู ้มีอ  ำนำจ 
ในกำรห้ำมกำรจดักำรประทว้ง ส่วนในกรุงปำรีส  ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจปำรีสมีอ ำนำจออกค ำสั่ง 
หำ้มกำรประทว้งรัฐบญัญติั  n°2000-321  ลงวนัท่ี  12  เมษำยน  ค.ศ. 2000  วำ่ดว้ยสิทธิของพลเมือง
ในควำมสัมพนัธ์กบัฝ่ำยปกครอง  มำตรำ 24  ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำท่ีต้องเคำรพหลกักำรฟังควำม 
สองฝ่ำย  โดยต้องเปิดโอกำสให้มีกำรโต้แยง้แสดงเหตุผลเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนมีค ำสั่ง 
ทำงปกครองท่ีกระทบต่อสิทธิของประชำชนในทำงลบซ่ึงรวมถึงค ำสั่งห้ำมกำรประท้วง  
อย่ำงไรก็ตำม วรรคสองของมำตรำเดียวกนัยกเวน้ให้ฝ่ำยปกครองไม่ต้องเปิดโอกำสให้โต้แยง้ 
ในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน  ศำลปกครองของฝร่ังเศสยอมรับว่ำเขำ้ข่ำยกรณีจ ำเป็นเร่งด่วน   
กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีมีเวลำน้อยกว่ำ 10 วนั เพื่อมีค ำสั่งห้ำมกำรประท้วงและออกมำตรกำรต่ำง ๆ   
เพื่ อบังคับกำรให้ เ ป็นไปตำมค ำสั่ งดังก ล่ ำว (CE, 25/06/2003, Association SOS tout-petit)   
มำตรำ 1 แห่งรัฐบญัญติั ลงวนัท่ี 11 กรกฎำคม ค.ศ. 1979 ก ำหนดให้ เจ้ำหน้ำท่ีต้องระบุเหตุผล 
ในค ำสั่งห้ำมกำรประท้วงซ่ึงต้องประกอบไปด้วยควำมเส่ียงท่ีกำรประทว้งนั้น ๆ  จะก่อให้เกิด 
ควำมไม่สงบเรียบร้อย (เช่น กำรท่ีกำรประทว้งคร้ังก่อนของบุคคลกลุ่มน้ีก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย 
หรือมีกำรประท้วงต่อต้ำนจำกฝ่ำยท่ีมีควำมเห็นต่ำง ฯลฯ)  และปัญหำในกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย (เช่น เน่ืองจำกมีก ำลังเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจไม่เพียงพอ สถำนท่ีไม่เอ้ือต่อกำรรักษำควำม
ปลอดภัยของผู ้ เ ข้ำ ร่วมและบุคคล อ่ืน ) เ ม่ื อนำยก เทศมนตรีห รือผู ้ว่ ำ ร ำชกำรจังหวัด 
มีค  ำสั่งห้ำมกำรประทว้ง จะตอ้งแจง้ค ำสั่งห้ำมกำรประทว้งพร้อมเหตุผลไปยงัผูล้งนำมในหนงัสือ
แจง้โดยทนัทีตำมท่ีอยูท่ี่ผูล้งนำมไดร้ะบุไว ้ถำ้ไม่มีกำรแจง้ค ำสั่งห้ำม เจำ้หนำ้ท่ีไม่สำมำรถลงโทษ
ผูจ้ดักำรประทว้งได ้ เจำ้หน้ำท่ีอำจไม่ห้ำมกำรจดักำรประทว้งทั้งหมด แต่ห้ำมเพียงกำรเดินขบวน
ประท้วงบำงส่วน  เช่น  บนถนนบำงสำย  หรือ เจ้ำหน้ำท่ีอำจเจรจำกับผูจ้ ัดกำรประท้วง  เช่น   
ให้ปรับเปล่ียนเส้นทำงกำรเดินขบวน  เพื่อหลีกเ ล่ียงกำรออกค ำสั่ งห้ำมจัดกำรประท้วง 
และผูจ้ดัมกัจะท ำตำม55 
 ในทำงปฏิบติั  ในระยะแรกฝ่ำยปกครองบงัคบัใช้บทบญัญติัเก่ียวกบักำรจ ำกดัเสรีภำพ 
ในกำรประทว้งอย่ำงเข้มงวด หนังสือเวียนของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ลงวนัท่ี 27 
ตุลำคม ค.ศ. 1935 (Circulaire dite Paganon) เก่ียวกบักำรบงัคบัใช้รัฐกฤษฎีกำท่ีมีผลเทียบเท่ำรัฐ
บญัญติั ลงวนัท่ี 23 ตุลำคม ค.ศ. 1935 ระบุวำ่ นำยกเทศมนตรีและผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัสำมำรถห้ำม
กำรประทว้งทุกประเภทท่ีอำจจะก่อให้เกิดควำมวุ่นวำยท่ีจะกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยของ
                                                           
55สมชำย  ปรีชำศิลปะกลุ. อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 38. หนำ้ 122. 
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บ้ำนเมือง ซ่ึงควำมเข้มงวดดังกล่ำวเก่ียวเน่ืองกับเหตุกำรณ์กำรก่อจลำจลคร้ังรุนแรง วนัท่ี  6  
กุมภำพนัธ์ ค.ศ. 1934 ซ่ึงเป็นท่ีมำของกำรตรำรัฐกฤษฎีกำ ค.ศ. 193556 เช่นกนั 
 ต่อมำหนงัสือเวียนของรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงมหำดไทย ลงวนัท่ี 5 เมษำยน ค.ศ. 1979 
(Circulaire dite Bonnet) ระ บุ เ ง่ื อนไขของก ำรห้ ำมก ำรประท้ว ง ท่ี ใช้บังคับใน ปัจ จุบัน  
โดยหนังสือเวียนฉบับดังกล่ำวระบุว่ำ ฝ่ำยนิติบัญญัติเห็นว่ำกำรประท้วงเป็นกำรแสดงออก 
ทำงควำมคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องของประชำชนโดยชอบธรรม  กำรท่ีกฎหมำยไม่ได้ห้ำม 
กำรประทว้งหมำยควำมว่ำกฎหมำยยอมรับผลกระทบบำงส่วนเป็นกำรชั่วครำวของกำรประทว้ง 
ต่อประชำชนคนอ่ืนๆ อย่ำงไรก็ตำม  ผูท่ี้ไม่ได้เขำ้ร่วมกำรประทว้งมีสิทธิคำดหวงัให้เจำ้หน้ำท่ี 
ของรัฐควบคุมไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์รุนแรง เจ้ำหน้ำท่ีต้องศึกษำเง่ือนไขของกำรประท้วงกับ 
ผูจ้ดักำรประทว้ง โดยเฉพำะเก่ียวกบัสถำนท่ีรวมตวั เส้นทำงกำรเดินขบวนและช่วงเวลำเจำ้หน้ำท่ี
ตอ้งเสนอให้ผูจ้ดัเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรประทว้งในกรณีท่ีเห็นว่ำกำรประท้วงอำจก่อให้เกิด
ปัญหำควำมไม่ปลอดภยั ควำมไม่สงบเรียบร้อย  หำกผูจ้ดักำรประทว้งไม่ปฏิบติัตำม และถำ้ขอ้มูล 
ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีได้รับแจ้งแสดงให้เห็นว่ำกำรประท้วงดังกล่ำวส่อเค้ำว่ำจะก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย 
ท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้  เ น่ืองจำกก ำลังเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจไม่เพียงพอ  นำยกเทศมนตรีหรือ 
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตอ้งออกค ำสั่งห้ำมกำรจดักำรประทว้ง จะเห็นไดว้่ำเจำ้หน้ำท่ีตอ้งท ำกำรเจรจำ
กับผูจ้ ัดกำรประท้วงก่อน  เฉพำะในกรณีท่ีผู ้จ ัดปฏิเสธท่ีจะเปล่ียนแปลงแผนกำรเดินขบวน 
และกำรประทว้งจะก่อใหเ้กิดควำมไม่สงบเรียบร้อย  เจำ้หนำ้ท่ีจึงควรออกค ำสั่งหำ้มกำรประทว้ง 
 ศำลปกครองมีอ ำนำจควบคุมตรวจสอบควำมชอบด้วยกฎหมำยของค ำสั่ งห้ำม 
กำรประทว้งของเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐในภำยหลงั 
 (4) บทก ำหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประทว้ง57 
 ศำลยุติธรรมมีอ ำนำจควบคุมกำรใช้เสรีภำพในกำรประท้วงในภำยหลัง ในกรณีท่ีมี 
กำรขดัขวำงกำรประทว้งหรือในกรณีท่ีผูเ้ขำ้ร่วมประทว้งฝ่ำฝืนหลกัเกณฑท่ี์กฎหมำยก ำหนด 

                                                           
56 รัฐกฤษฎีกำ ค.ศ. 1935 วำงหลักเกณฑืในกำรชุมนุมสำธำรณะไว้ว่ำ  ก่อนกำรชุมนุมหรือเดินขบวน  
แกนน ำจะตอ้งแจง้ไปท่ีท่ีท ำกำรของเทศบำลล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั ถึงรำยละเอียดของกำรชุมนุมท่ีจะเกิดข้ึน 
เช่น ช่ือแกนน ำ ท่ีอยู่ วนัเวลำและวตัถุประสงค์ของกำรชุมนุมหรือเดินขบวน เม่ือเจ้ำหน้ำท่ีได้รับขอ้เท็จจริง
ทั้ งหมดแล้ว หำกเห็นว่ำกำรชุมนุมหรือเดินขบวนดังกล่ำวอำจก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยก็สำมำรถ 
ท่ีจะมีค ำสั่ งห้ำมได้ แต่ค  ำสั่ งทำงปกครองดังกล่ำว แกนน ำในกำรชุมนุมหรือเ ดินขบวนก็สำมำรถ 
น ำไปฟ้องศำลปกครองได ้
57 เกรียงไกร เจริญธนำวฒัน์. (2543). เอกสำรวิชำกำรของสถำบันพระปกเกล้ำ ชุด รู้เขารู้เรา : การเมือง 
การปกครองต่างประเทศ ระบบการเมืองการปกครองฝร่ังเศส. กรุงเทพฯ: สยำมศิลป์กำรพิมพ.์ หนำ้ 57. 
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 (ก) บทก ำหนดโทษกรณีมีกำรขดัขวำงกำรประทว้ง 
 มำตรำ 431-1 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำบญัญติัว่ำกำรกระท ำใดๆ โดยรวมกลุ่มกนั 
และมีกำรข่มขู่ท่ีเป็นกำรขดัขวำงกำรแสดงออกซ่ึงเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรท ำงำน  
กำรสมำคม กำรชุมนุม กำรเดินขบวนประทว้ง หรือกำรอภิปรำยของรัฐสภำ  ตอ้งระวำงโทษจ ำคุก  
1  ปี  และโทษปรับ  15,000 ยูโร  และหำกมีกำรใช้ควำมรุนแรงหรือท ำลำยทรัพย์สินด้วย  
ตอ้งระวำงโทษเพิ่มข้ึนเป็นจ ำคุก 3 ปี และโทษปรับ 45,000  ยโูร 
 มำตรำ 431-2 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำก ำหนดโทษเพิ่มเติมส ำหรับบุคคลท่ีท ำกำร
ขัดขวำงกำรใช้เส รีภำพตำมมำตรำ  431-1 กล่ำวคือ ถูก เพิกถอนสิทธิทำงกำรเ มืองและ 
ทำงแพง่  ถูกหำ้มรับรำชกำร  ถูกหำ้มพกพำอำวธุเป็นระยะเวลำไม่เกิน  5  ปี 
 (ข) บทก ำหนดโทษในกรณีฝ่ำฝืนหลกัเกณฑใ์นกำรประทว้ง 
  มำตรำ 431-9 ประมวลกฎหมำยอำญำ  ผูใ้ดจัดให้มีกำรประท้วงบนถนนสำธำรณะ  
โดยไม่ด ำเนินกำรแจง้ให้เจำ้หนำ้ท่ีทรำบล่วงหนำ้ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  หรือจดัให้มีกำรประทว้ง
บนถนนสำธำรณะหลงัจำกท่ีเจำ้หนำ้ท่ีสั่งห้ำมกำรประทว้ง หรือแจง้รำยละเอียดของกำรประทว้งไม่
ครบถ้วนหรือให้รำยละเอียดท่ีไม่ เป็นควำมจริงเพื่อปิดบังว ัตถุประสงค์ของกำรประท้วง   
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุก 6 เดือน และโทษปรับ 7,500 ยโูร 
 (ค) บทก ำหนดโทษในกรณีเขำ้ร่วมกำรชุมนุมสำธำรณะหรือกำรประทว้งโดยผิดกฎหมำย   
 มำตรำ 431-10 – 431-12 ประมวลกฎหมำยอำญำ กำรเขำ้ร่วมกำรชุมนุมสำธำรณะ หรือ
กำรประทว้งโดยพกพำอำวธุ ผูชุ้มนุมอำจจะตอ้งระวำงโทษจ ำคุก 3 ปี และโทษปรับ  45,000  ยโูร 
 นอกจำกนั้น  ผูน้ั้นยงัอำจถูกเพิกถอนสิทธิทำงกำรเมืองและทำงแพ่งถูกจ ำกดัเขตไม่ให้
ปรำกฏตัวในบำงสถำนท่ีโดยศำล  ถูกห้ำมมิให้พกพำอำวุธเป็นเวลำ  5 ปี และถูกริบอำวุธ 
กรณีชำวต่ำงชำติ อำจถูกเนรเทศจำกประเทศฝร่ังเศสเป็นกำรถำวรหรือเป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 10 ปี 
 (ง) บทก ำหนดโทษเก่ียวกบักำรชุมนุมก่อควำมไม่สงบ  
 มำตรำ 431-3 -431-8  ประมวลกฎหมำยอำญำ นิยำม กำรชุมนุมก่อควำมไม่สงบว่ำ
หมำยถึง กำรรวมตวักนัของกลุ่มคนบนถนนสำธำรณะ  หรือในพื้นท่ีสำธำรณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำม
ไม่สงบเรียบร้อย  เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐสำมำรถใชก้ ำลงัสลำยกำรชุมนุมก่อควำมไม่สงบน้ีได ้ หลงัจำกมี
กำรเตือนให้สลำยกำรชุมนุมแลว้  2  คร้ัง และผูเ้ขำ้ร่วมชุมนุมไม่ปฏิบติัตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
ก ำหนดโทษทำงอำญำแก่ผูเ้ขำ้ร่วมกำรชุมนุมก่อควำมไม่สงบ ควำมผิดมชัฌิมโทษ)  โดยผูเ้ขำ้ร่วม
กำรชุมนุมก่อควำมไม่สงบ โดยพกพำอำวุธอำจจะตอ้งระวำงโทษจ ำคุก 3 ปี  และโทษปรับ  45,000  
ยโูร และถำ้ผูชุ้มนุมเจตนำปิดบงัใบหนำ้ เพื่อปกปิดรูปพรรณ  จะตอ้งระวำงโทษจ ำคุก 5 ปี และโทษ
ปรับ 75,000 ยูโร หลงัจำกเจำ้หน้ำท่ีมีกำรเตือนให้สลำยกำรชุมนุมแล้ว  2 คร้ัง หำกผูชุ้มนุมท่ีไม่
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พกพำอำวุธยงัจงใจเขำ้ร่วมกำรชุมนุมต่อไปอีก  ผูชุ้มนุมอำจจะตอ้งระวำงโทษจ ำคุก 1 ปี และโทษ
ปรับ 15,000 ยูโร  และอำจจะต้องระวำงโทษจ ำคุก 3 ปี และโทษปรับ  45,000  ยูโร  ถ้ำผูชุ้มนุม
เจตนำปิดบงัใบหน้ำเพื่อปกปิดรูปพรรณ ในกรณีท่ีมีกำรพกพำอำวุธ   ผูฝ่้ำฝืนค ำเตือนเขำ้ร่วมกำร
ชุมนุมต่อไปจะตอ้งระวำงโทษจ ำคุก 5 ปี และโทษปรับเป็น 75,000  ยโูร ส่วนผูท่ี้ปลุกระดมโดยตรง
ใหมี้กำรชุมนุมก่อควำมไม่สงบโดยใชอ้ำวธุ ไม่วำ่จะโดยกำรป่ำวร้องหรือแถลงกำรณ์ในท่ีสำธำรณะ 
โดยกำรติดประกำศหรือแจกจ่ำย  ขอ้ควำม  รวมทั้งวธีิกำรส่ือสำรอ่ืนๆ ดว้ยกำรเขียน ค ำพดูและภำพ  
ผูน้ั้นจะตอ้งระวำงโทษจ ำคุก 1 ปี และโทษปรับ 15,000 ยโูร และหำกกำรปลุกระดมนั้นเกิดผล โทษ
จ ำคุกจะเพิ่มข้ึนเป็น 7  ปี และโทษปรับ 100,000 ยโูร  บุคคลธรรมดำท่ีกระท ำผิดตำมมำตรำ 431-5 
และ431-6 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ (กำรจงใจเขำ้ร่วมกำรชุมนุมหลงัมีค ำเตือนให้สลำยกำร
ชุมนุมโดยพกพกอำวุธ  และกำรปลุกระดมโดยตรงให้มีกำรชุมนุมก่อควำมไม่สงบโดยใช้อำวุธ) 
อำจถูกเพิกถอนสิทธิทำงกำรเมืองและทำงแพ่ง หรือถูกจ ำกดัเขตไม่ให้ปรำกฏตวัในบำงสถำนท่ีโดย
ศำล  และตอ้งถูกห้ำมมิให้พกพำอำวุธเป็นเวลำ 5 ปี และถูกริบอำวุธ ในกรณีชำวต่ำงชำติ ผูน้ั้นอำจ
ถูกเนรเทศจำกสำธำรณรัฐฝร่ังเศสเป็นกำรถำวรหรือเป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 10 ปี 

3.4 กฎหมายชุมนุมสาธารณะของสาธารณรัฐเกาหล ี

 สำธำรณรัฐเกำหลี(เกำหลีใต้)เป็นประเทศในภูมิภำคเอเชียท่ีปกครองในระบอบเสรี
ประชำธิปไตยตำมแนวทำงของสหรัฐอเมริกำ ในปี ค.ศ. 1498 สำธำรณรัฐเกำหลีไดร่้ำงรัฐธรรมนูญ
ตำมแนวทำงรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกำ และไดจ้ดัให้มีกำรเลือกตั้งอย่ำงเสรี  มีกำรจดัตั้งสภำ
ผูแ้ทนแห่งชำติ  และไดป้ระกำศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัแรกเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎำคม  ค.ศ.1948  จำกนั้น
ไดป้ระกำศสถำปนำเป็นประเทศเกำหลี  และจดัตั้งรัฐบำลข้ึนโดยด ำเนินกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยแบบสำธำรณรัฐ  มีกำรแบ่งแยกอ ำนำจออกจำกกนัเป็นอ ำนำจนิติบญัญติั อ ำนำจ
บริหำร และอ ำนำจตุลำกำร โดยมีประธำนำธิบดีเป็นประมุขของฝ่ำยบริหำร   
 3.4.1 สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม 
 ในยคุของประธำนำธิบดีโรห์ แต วู58 รัฐบำลไดท้  ำกำรปฏิรูปกฎหมำยรวมทั้งตรำกฎหมำย
ท่ีสนับสนุนคุม้ครองกำรใช้สิทธิเสรีภำพของประชำชนหลำยฉบบั ได้แก่ กฎหมำยจดัตั้งพรรค

                                                           
58 โรห์ แต วู เ ป็นประธำนำธิบดีต่อจำก ชุน ดูฮยำน  โดยครองอ ำนำจระหว่ำง 1988 -1993 โรห์ แต วู  
เป็นประธำนำธิบดีในขณะท่ีประเทศเกำหลีใต้เป็นเจ้ำภำพจัดงำนโอลิมปิกฤดูร้อน 1988 และมีนโยบำย 
ทำงดำ้นกำรต่ำงประเทศคือ Nordpolitik (นโยบำยเก่ียวกบัทำงเหนือ) ซ่ึงเป็นเร่ืองหลกัท่ีท ำให้มีกำรขดัแยง้กนั 
กบัผูบ้ริหำรชุดก่อน และโนก็รักษำค ำพูดดว้ยกำรปฏิรูปประชำธิปไตย โนก็ยงัไดพ้บกบัประธำนำธิบดีคอรำซอน 
อำกีโน เพ่ือหำรือกันในหลำยโอกำสระหว่ำงฟิลิปปินส์และเกำหลีใตใ้นเร่ืองเศรษฐกิจ,สังคมและวฒันธรรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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กำรเมือง  กฎหมำยท่ีรับรองสิทธิของประชำชนในกำรรวมตัวเป็นสมำคม  และกฎหมำย  
ว่ำด้วยกำรชุมนุมและกำรเดินขบวน รวมทั้งมีกำรจดัตั้ งศำลธรรมนูญข้ึนเพื่อท ำหน้ำท่ีปกป้อง
รัฐธรรมนูญและสิทธิเสรีภำพของประชำชน  โดยกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐทั้งในระดบัชำติ
และในระดบัทอ้งถ่ิน 
 รัฐธรรมนูญของสำธำรณรัฐเกำหลีได้บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภำพของประชำชน  
ในด้ำนต่ำงๆ  รวมทั้งเสรีภำพในกำรชุมนุมโดยสงบด้วย ประชำชนทุกคนมีเสรีภำพอย่ำงมำก 
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อรัฐบำลโดยกำรชุมนุมเรียกร้องหรือคดัคำ้น กำรเดินขบวนประทว้ง 
ซ่ึงเกิดข้ึนบ่อยมำก จนบำงคร้ังมีกำรก่อให้เกิดเหตุควำมรุนแรงข้ึน และเหตุกำรณ์ท่ีถือเป็น
ประวติัศำสตร์กำรชุมนุมของประชำชนท่ีรุนแรงและส ำคญัเหตุกำรณ์หน่ึง คือ เหตุกำรณ์ท่ีเมือง
กวำงจู  ใน ค.ศ.198059  ก่อใหเ้กิดกำรจลำจลจนกลำยเป็นสงครำมกลำงเมืองระหวำ่งทหำรต ำรวจกบั
ประชำชนนิสิตนกัศึกษำท ำให้มีผูบ้ำดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำม แมว้่ำกำรใช้
เสรีภำพในกำรชุมนุมในสำธำรณรัฐเกำหลีในหลำยเหตุกำรณ์จะถูกฝ่ำยรัฐด ำเนินกำรปรำบปรำม
อยำ่งรุนแรงก็ตำม แต่ก็ไม่ปรำกฏวำ่ไดมี้กำรจ ำกดักำรใชสิ้ทธิเสรีภำพในกำรชุมนุมของประชำชน
แต่อยำ่งใด  เพรำะบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญไดใ้ห้กำรรับรองและคุม้ครองสิทธิในกำรแสดงควำม
คิดเห็นและเสรีภำพในกำรรวมตวัชุมนุมหรือสมำคมของประชำชนมำโดยตลอด  โดยรัฐธรรมนูญ
ของสำธำรณรัฐเกำหลี ค.ศ.1987  มำตรำ  21  วำ่ดว้ยเสรีภำพในกำรพดู  กำรพิมพ ์ กำรรวมตวัชุมนุม  

                                                           

และเพ่ือสนบัสนุนลีโอพอลโด เซรำนเตส นกักีฬำชำวฟิลิปปินส์ในกำรแข่งขนักีฬำโอลิมปิก และหำรือเก่ียวกบั
เร่ืองกำรรวมชำติเพ่ือยติุควำมไม่เป็นมิตรของเกำหลีเหนือท่ีมีข้ึนภำยหลงัสงครำมเกำหลี 
59 กำรประทว้งเรียกร้องประชำธิปไตยท่ีกวำงจูง’ (Gwangju Democratic Uprising) เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 1980 
หรือเหตุกำรณ์ ‘May18’ ซ่ึงเป็นเหตุกำรณ์ท่ีนักศึกษำและประชำชนชำวกวำงจู  รวมตวักำรประท้วงเรียกร้อง 
ให้รัฐบำลของนำยพลชุน ดูวำน ประกำศยกเลิกกฎอยักำรศึก รวมถึงเรียกร้องกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
กำรชุมนุมประทว้งท่ีกวำงจูถูกรัฐบำลเขำ้สลำยกำรชุมนุมจำกกองก ำลงัทหำร (paratroopers) ท่ีฝึกฝนมำส ำหรับ 
ท ำสงครำม กำรสลำยกำรชุมนุมท ำให้กำรชุมนุมขยำยไปทั่วทั้ งเมืองมีประชำชนเขำ้ร่วมมำกข้ึนจนมีจ ำนวน
มำกกว่ำห น่ึงแสนคน ขณะเ ดียวกัน รัฐบำลพยำยำมปกปิดข่ ำวและพยำยำมสร้ำงควำมชอบธรรม 
ให้กบักำรเขำ้ปรำบปรำมโดยกล่ำวอำ้งว่ำเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นกำรก่อจลำจลของพวกป่วนเมืองท่ีถูกครอบง ำ 
โดยสำยลบัเกำหลีเหนือและบรรดำพวกสนบัสนุนคอมมิวนิสตก์ำรถูกปรำบปรำมอย่ำงรุนแรงท ำให้ประชำชน
จ ำนวนหน่ึงรวมตวักนัเป็นกองก ำลงัติดอำวุธเพ่ือปกป้องเมืองจำกกองก ำลงัของรัฐบำล โดยประชำชนสำมำรถ 
ยึดศำลำกลำงและสถำนีต ำรวจ พร้อมทั้งขบัไล่กองก ำลงัทหำรออกจำกเมืองไปได ้อยำ่งไรก็ตำมกองก ำลงัทหำร 
ได้ล้อมเมืองอยู่ด้ำนนอกและตัดกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงเมืองกวำงจูกับโลกภำยนอก  จนกระทั่งวนัท่ี 27 
พฤษภำคม ทหำรกว่ำ 20,000 นำย เข้ำล้อมปรำบปรำมคร้ังใหญ่และยึดสถำนท่ีส ำคัญคืนภำยใต้กองเลือด 
ของประชำชน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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กำรสมำคม สิทธิในเกียรติยศช่ือเสียง  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชำชน 
ไดบ้ญัญติัไวด้งัน้ี 
 (1) ประชำชนทุกคนย่อมมีเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น โดยกำรพูดและกำรพิมพ์  
รวมทั้งเสรีภำพในกำรรวมตวัและสมำคม 
 (2) กำรก ำหนดให้ขออนุญำตหรือให้น ำขอ้ควำมหรือข่ำวไปให้เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจก่อน
น ำไปเผยแพร่  กำรก ำหนดใหข้ออนุญำตรวมตวัชุมนุมและกำรสมำคมจะกระท ำไม่ได ้
  ฯลฯ   ฯลฯ 
 (4) กำรพูดหรือกำรพิมพอ์นัเป็นกำรล่วงละเมิดต่อเกียรติยศช่ือเสียงหรือสิทธิประกำรอ่ืน
ของบุคคล  หรือเป็นกำรขดัต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชนจะกระท ำมิได ้ 
บุคคลท่ีทรงเกียรติยศช่ือเสียงหรือสิทธิเสรีภำพของตนถูกล่วงละเมิดจำกกำรพูดหรือกำรพิมพ์  
ยอ่มมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกำรกระท ำดงักล่ำว 
 ต่อมำสำธำรณรัฐเกำหลีไดต้รำรัฐบญัญติัว่ำดว้ยกำรชุมนุมสำธำรณะและกำรเดินขบวน 
ค.ศ. 2007  ข้ึนมำบงัคบัใช ้โดยมีสำระส ำคญัดงัน้ี60 
 รัฐบญัญติัวำ่ดว้ยกำรชุมนุมสำธำรณะและกำรเดินขบวน ค.ศ.2007 ไดก้ ำหนด ควำมหมำย
ของกำรชุมนุมสำธำรณะและกำรเดินขบวน โดยกำรชุมนุมสำธำรณะนั้นไม่ได้ก ำหนดจ ำนวน
ผู ้เข้ำร่วมชุมนุมไว้ว่ำจะต้องเป็นกำรชุมนุมของกลุ่มคนตั้ งแต่จ ำนวนเท่ำใด แต่มุ่งพิจำรณำ 
ถึงควำมประสงค์ของกลุ่มคนท่ีมำรวมกันเหล่ำนั้ นว่ำ  จะต้องมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเ รียกร้อง 
ในเร่ืองเดียวกนั  และในส่วนของกำรเดินขบวนนั้นหมำยถึง กำรท่ีกลุ่มบุคคลมำรวมตวัชุมนุมกนั
ดว้ยจุดมุ่งหมำยอยำ่งเดียวกนั เคล่ือนท่ีไปบนสถำนท่ีสำธำรณะท่ีอนุญำตให้บุคคลทัว่ไปผำ่นไปมำ
ได้โดยอิสระ เช่น ถนน สวนสำธำรณะ ลำนสำธำรณะ พร้อมกับอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น   
กำรแสดงรูปแบบต่ำงๆ เพื่อชักชวนโน้มน้ำวประชำชนจ ำนวนมำกให้เห็นด้วยและสนับสนุน
เจตจ ำนงและข้อเรียกร้องของกลุ่มตน นอกจำกน้ี ได้ก ำหนดลักษณะของกำรชุมนุมสำธำรณะ 
และเดินขบวนท่ีตอ้งห้ำมตำมรัฐบญัญติั โดยบญัญติัห้ำมมิให้บุคคลสนับสนุนหรือจดักำรชุมนุม
หรือกำรเดินขบวนซ่ึงมีลักษณะเป็นกำรชุมนุมหรือกำรเดินขบวนซ่ึงจดัข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้บรรลุควำมมุ่งหมำยของพรรคกำรเมืองซ่ึงถูกยุบโดยค ำพิพำกษำของศำลรัฐธรรมนูญ 
ให้ยุบพรรคกำรเมืองนั้น กำรชุมนุมหรือกำรเดินขบวนท่ีมุ่งก่อให้เกิดควำมหวำดกลวัหรือคุกคำม
ควำมสงบเรียบร้อยหรือควำมมัน่คงของรัฐโดยตรง โดยกำรปลุกระดมฝูงชนให้ใช้ควำมรุนแรง   
ใช้ก ำลังคุกคำมท ำลำยทรัพย์สิน ลอบวำงเพลิง หรือกำระท ำกำรท่ีผิดกฎหมำยประกำรอ่ืน   
                                                           
60 จนัทจิรำ เอียมมยุรำ. (2551). กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนของประเทศสาธารณรัฐ
เกาหล.ี หนำ้ 79. 
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และห้ำมมิให้บุคคลท ำกำรโฆษณำชวนเช่ือให้ประชำชนเข้ำร่วมรณรงค์เผยแพร่กำรชุมนุม 
หรือเดินขบวนท่ีต้องห้ำม หรือยุยงให้มีกำรชุมนุมหรือเดินขบวนซ่ึงต้องห้ำม อย่ำงไรก็ตำม   
ได้ก ำหนดยกเว้นว่ำ  กำรชุมนุมหรือเดินขบวนซ่ึงมีวตัถุประสงค์ทำงสังคมหรือวฒันธรรม 
ไม่อยู่ในบงัคบัของรัฐบญัญติัฉบบัน้ี ได้แก่ กำรชุมนุมในท่ีสำธำรณะและเดินขบวนท่ีเก่ียวกบั
กิจกรรมในวนัส ำคญัของชำติ กำรศึกษำ กำรแสดงศิลปะ กำรละเล่น กำรแสดงร่ืนเริง  กิจกรรมกีฬำ  
กำรแต่งงำน  พิธีกรรมทำงศำสนำ พิธีศพและกำรร ำลึกตลอดจนกิจกรรมอ่ืนท ำนองเดียวกนั  รวมทั้ง
กำรชุมนุมสำธำรณะในสถำนท่ีปิด61  ทั้งน้ี  รัฐบญัญติัไดก้ ำหนดประเภทของกำรชุมนุมสำธำรณะ 
โดยไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ 
 (1) กำรชุมนุมสำธำรณะในสถำนท่ีเปิด (Outdoor Assembly)  หมำยถึง  กำรชุมนุม 
ในสถำนท่ีซ่ึงมีหลงัคำหรือเพดำน  ในพื้นท่ีเปิดโล่งซ่ึงปรำศจำกผนงัหรือฝำกั้นทั้งส่ีดำ้น 
 (2) กำรชุมนุมสำธำรณะในท่ีปิด (Indoor Assembly) หมำยถึง กำรชุมนุมในพื้นท่ีท่ีมีผนงั
หรือก ำแพงกั้นแบ่งผูชุ้มนุมออกจำกประชำชนภำยนอกทัว่ไป ทั้งน้ี ผูจ้ดักำรชุมนุมตอ้งไม่กระท ำ
กำรใดๆ  เพื่อดึงดูดเรียกร้องให้บุคคลภำยนอกสถำนท่ีสนใจและเขำ้ร่วมกำรชุมนุมของตน รวมทั้ง
กำรใช้เคร่ืองขยำยเสียงเพื่อกระจำยเสียงจำกภำยในสถำนท่ีออกไปภำยนอกด้วย  มิฉะนั้ น   
กำรชุมนุมดังกล่ำวจะกลำยสภำพเป็นกำรชุมนุมสำธำรณะในสถำนท่ีเปิดและอยู่ภำยใต้บงัคบั 
ของรัฐบญัญติัฉบบัน้ี 
 3.4.2 หลกัเกณฑ์และวธีิการชุมนุม 
 เสรีภำพในกำรชุมนุมและเดินขบวน  มีหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี62 
 (1) ก่อนเร่ิมกำรชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวนในสถำนท่ีเปิด  ผูจ้ดักำรชุมนุมมีหน้ำท่ี
แจง้และยื่นรำยงำนกำรชุมนุมในสถำนท่ีเปิดหรือเดินขบวนต่อหนำ้สถำนีต ำรวจท่ีควบคุมดูแลเขต
พื้นท่ีท่ีจดักำรชุมนุมหรือเดินขบวนเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 48 ชัว่โมง แต่ไม่เกิน 72 ชัว่โมง
แล้วแต่กรณี ก่อนกำรชุมนุมหรือเดินขบวนจะเร่ิมข้ึน ในกรณีท่ีกำรชุมนุมหรือกำรเดินขบวน 
อยู่ในพื้นท่ีคำบเก่ียวระหว่ำงเขตอ ำนำจของสถำนีต ำรวจตั้งแต่สองเขตข้ึนไป  ให้ผูจ้ดักำรชุมนุม
หรือกำรเดินขบวนยื่นใบแจง้และรำยงำนกำรจดักำรชุมนุมหรือกำรเดินขบวนต่อผูบ้ญัชำกำรต ำรวจ
ระดบัสูงข้ึนไปท่ีมีอ ำนำจดูแลเขตพื้นท่ีท่ีจะท ำกำรชุมนุมหรือกำรเดินขบวนต่อผูบ้ญัชำกำรต ำรวจ
ระดบัสูงข้ึนไปท่ีมีอ ำนำจหนำ้ท่ีควบคุมดูแลเขตพื้นท่ีท่ีจะท ำกำรชุมนุมหรือกำรเดินขบวนทั้งหมด  

                                                           
61 นิฐิณี ทองแท.้ (2557). “เสรีภำพในกำรชุมนุม สำธำรณรัฐเกำหลี (เกำหลีใต)้”. วารสารนิติสังคมศาสตร์ ปีท่ี 7 
ฉบบัท่ี 2. หนำ้ 88. 
62 วิเชียร  อินทะสี.(2555).สองทศวรรษกำรพฒันำประชำธิปไตยในเกำหลีใต้ : ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัย 
ท่ีเป็นอุปสรรค. วารสารสังคมศาสตร์. ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1. หนำ้ 68. 
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ในหนังสือแจ้งและรำยงำนกำรจดักำรชุมนุมหรือกำรเดินขบวนจะต้องมีสำระส ำคญัอย่ำงน้อย
ดงัต่อไปน้ี 
 ก.วตัถุประสงคข์องกำรจดักำรชุมนุมสำธำรณะและกำรเดินขบวน 
 ข.วนัและเวลำกำรชุมนุมสำธำรณะและกำรเดินขบวน  และหำกสำมำรถระบุเป็นชัว่โมง
ไดใ้หร้ะบุมำดว้ย 
 ค.สถำนท่ีจดักำรชุมนุมสำธำรณะและเส้นทำงกำรเดินขบวน 
 ง.ข้อมูลเก่ียวกับผูจ้ดักำรชุมนุม  ผูน้  ำกำรชุมนุม  และผูป้ระสำนงำนกำรชุมนุมและ
เดินขบวน ไดแ้ก่ ช่ือ นำมสกุล กำรงำนอำชีพ สถำนท่ีและเบอร์โทรศพัท์ติดต่อ องค์กำรหรือนิติ
บุคคลท่ีคำดวำ่จะเขำ้ร่วมกำรชุมนุมหรือเดินขบวน และประมำณกำรจ ำนวนคนท่ีเขำ้ร่วมกำรชุมนุม
หรือเดินขบวน วิธีกำรและเส้นทำงกำรเดินขบวนโดยละเอียด โดยให้แนบแผนท่ีเส้นทำง
ประกอบดว้ย  และในกรณีท่ีผูจ้ดักำรชุมนุมหรือเดินขบวนเป็นนิติบุคคล ใหร้ะบุช่ือองคก์ำรหรือนิติ
บุคคล รวมทั้งขอ้มูลของผูแ้ทนนิติบุคคลโดยละเอียดดว้ย 
 (2) เม่ือรับหนงัสือแจง้กำรชุมนุมหรือเดินขบวนพร้อมรำยงำนดงักล่ำวแลว้ ให้หัวหน้ำ
สถำนีต ำรวจหรือผู ้บัญชำกำรต ำรวจผู ้มีอ  ำนำจหน้ำ ท่ีควบคุมดูแลพื้น ท่ี ท่ีจัดกำรชุมนุม 
หรือเดินขบวน  ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของรำยงำนแล้วให้ออกใบรับแจง้ซ่ึงระบุวนั 
และเวลำท่ีไดรั้บแจง้ต่อผูย้ื่นหนงัสือไวเ้ป็นหลกัฐำน  เพื่อยืนยนัว่ำผูจ้ดักำรชุมนุมหรือเดินขบวน 
ได้แจ้งให้รัฐทรำบล่วงหน้ำตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด ในกรณีท่ี เจ้ำหน้ำ ท่ีต ำรวจ 
ผูมี้เขตอ ำนำจตรวจพบในภำยหลงัว่ำรำยงำนกำรจดักำรชุมนุมหรือกำรเดินขบวนมีสำระส ำคญั 
ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ให้เจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจผูมี้เขตอ ำนำจเรียกให้ผูจ้ดักำรชุมนุมหรือเดินขบวน
หรือผูป้ระสำนงำนกำรชุมนุมหรือเดินขบวนท ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมสำระส ำคัญให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ทั้งน้ี กำรแจง้ให้แกไ้ขตอ้งด ำเนินกำรภำยใน 12 ชัว่โมง นบัแต่วนัออกใบรับแจง้ และตอ้ง
ท ำเป็นหนงัสือระบุรำยกำรขอ้มูลท่ีตอ้งกำรให้แกไ้ขเพิ่มเติม ซ่ึงผูจ้ดักำรชุมนุมหรือเดินขบวนต้อง
จดักำรแกไ้ขเพิ่มเติมรำยงำนให้แลว้เสร็จภำยใน  24  ชัว่โมง  นบัแต่ไดรั้บแจง้จำกเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจผู ้
มีเขตอ ำนำจ โดยกำรแจง้ใหรั้ฐทรำบล่วงหนำ้นั้นจะมีผลผกูพนัทั้งฝ่ำยรัฐและผูจ้ดักำรชุมนุมในอนัท่ี
จะตอ้งปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีของแต่ละฝ่ำยตำมท่ีรัฐบญัญติัก ำหนด ดงันั้น ในกรณีท่ีผูจ้ดักำรชุมนุมหรือ
เดินขบวนตดัสินใจจะไม่จดักำรชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวนตำมท่ีไดแ้จง้ไว ้ ก็จะตอ้งท ำหนงัสือ
แจ้งเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจผูมี้เขตอ ำนำจถึงกำรตดัสินใจล้มเลิกกำรชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวน
ดงักล่ำวอีกคร้ังหน่ึงก่อนถึงก ำหนดวนัเวลำท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือฉบบัเดิม 
 ในกรณีเจำ้หน้ำท่ีต ำรวจผูมี้เขตอ ำนำจได้รับหนังสือแจง้และรำยงำนกำรจดักำรชุมนุม
หรือเดินขบวนวำ่จะมีกำรจดักำรชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวนในสถำนท่ีและในวนัเวลำเดียวกนั
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หรือใกลเ้คียงกนัมำกกวำ่หน่ึงกลุ่ม โดยท่ีวตัถุประสงคห์รือควำมมุ่งหมำยของกำรชุมนุมสำธำรณะ
หรือ เ ดินขบวนของผู ้จ ัดกำ ร ชุมนุมหลำยก ลุ่มนั้ นขัดแย้งกัน  และ มี เหตุอันควร เ ช่ือว่ำ 
จะมีกำรแทรกแซงรบกวนกำรชุมนุมหรือเดินขบวนระหว่ำงกนั  ให้เจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจผูมี้เขตอ ำนำจ 
มีค  ำสั่งหำ้มกำรชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวนไปยงัผูจ้ดักำรชุมนุมท่ีไดแ้จง้ทีหลงัพร้อมทั้งแจง้เหตุ
ดังกล่ำวให้ผูรั้บค ำสั่งทรำบด้วย ในกรณีเช่นว่ำน้ีผูจ้ดักำรชุมนุมหรือเดินขบวนท่ีอยู่ในบงัคบั 
ของค ำสั่งห้ำมต้องชะลอกำรจดักำรชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวนออกไปจนกว่ำระยะเวลำ 
หรือเหตุตำมค ำสั่งจะส้ินสุดลง ในกรณีท่ีกำรชะลอกกำรชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวนออกไปเป็น
เหตุให้ล่วงเลยวนัเวลำท่ีแจ้งไว้เดิม ผู ้จ ัดกำรชุมนุมหรือเดินขบวนอำจก ำหนดวันและเวลำ 
ท่ีจะจดักำรชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวนท่ีไดแ้จง้ไวเ้ดิมนั้นข้ึนใหม่และแจง้ให้เจำ้หน้ำท่ีต ำรวจ 
ผูมี้เขตอ ำนำจทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 24 ชัว่โมง ก่อนเร่ิมกำรชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวน63 
 (3) ค  ำสั่งห้ำมชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวนเจำ้หน้ำท่ีต ำรวจผูมี้เขตอ ำนำจไดอ้อกและ
แจง้ไปยงัผูจ้ดักำรชุมนุมหรือเดินขบวนนั้น  ผูจ้ดักำรชุมนุมหรือเดนขบวนอำจอุทธรณ์ต่อไปไดโ้ดย
ยื่นค ำอุทธรณ์ต่อผูบ้งัคบับญัชำเหนือเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจผูมี้เขตอ ำนำจข้ึนไปชั้นหน่ึงภำยในระยะเวลำ  
10  วนั  นับตั้ งแต่วนัท่ีได้รับค ำสั่งเป็นหนังสือ เม่ือได้รับหนังสืออุทธรณ์แล้วผูบ้ ังคับบัญชำ 
ของเจำ้หนำ้ท่ีผูน้ั้นจะตอ้งออกใบรับระบุวนัเวลำท่ีรับเร่ืองให้แก่ผูอุ้ทธรณ์เป็นหลกัฐำน  และจะตอ้ง
วินิจฉยัอุทธรณ์ให้แลว้เสร็จภำยใน 24 ชัว่โมง หำกผูว้ินิจฉยัอุทธรณ์ไม่ไดมี้ค ำวินิจฉยัเป็นหนงัสือ
แจง้ถึงผูอุ้ทธรณ์ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว รัฐบญัญติัฯ  มำตรำ  9 (2)  ก ำหนดให้ค  ำสั่งห้ำมกำร
ชุมนุมไม่มีผลใช้บงัคบัมำตั้งแต่ต้น ในกรณีท่ีผูว้ินิจฉัยอุทธรณ์วินิจฉัยว่ำค ำสั่งห้ำมชุมนุมและ
เดินขบวนไม่ชอบดว้ยกฎหมำยและไม่มีผลบงัคบัใช้  ผูจ้ดักำรชุมนุมหรือเดินขบวนย่อมสำมำรถ   
จดักำรชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวนได้ตำมรูปแบบ วิธีกำรำยละเอียด และวนัเวลำท่ีแจ้งไว ้
ในรำยงำนจดักำรชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวนฉบบัแรก แต่ถ้ำวนัเวลำท่ีก ำหนดไวน้ั้นต้อง
ล่วงเลยไปเน่ืองจำกค ำสั่งห้ำมกำรชุมนุม  ผูจ้ดักำรชุมนุมสำมำรถก ำหนดวนัและเวลำกำรจดักำร
ชุมนุมหรือเดินขบวนข้ึนใหม่ไดภ้ำยใตรู้ปแบบ วธีิกำร รำยละเอียดกำรจดักำรชุมนุมหรือเดินขบวน
ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นรำยงำนฉบบัแรก โดยแจง้ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีต ำรวจผูมี้เขตอ ำนำจทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่  
24  ชัว่โมง  ก่อนเร่ิมกำรชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวน64 
 
 

                                                           
63 ณัฐพงษ์  มหำนันทโพธ์ิ. (2553).บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมสาธารณะ.
วทิยำนิพนธ์ นิติศำสตรมหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั. หนำ้ 70. 
64 เร่ืองเดียวกนั, หนำ้ 74. 
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 3.4.3 ข้อจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน   
 รัฐบัญญัติว่ำด้วยกำรชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวน ค.ศ.2007 ( The Assembly and 
Demonstration Act.) ไดก้ ำหนดขอ้จ ำกดัเสรีภำพในกำรชุมนุมหรือกำรเดินขบวน โดยหำ้มมิให้ผูใ้ด
จัดกำรชุมนุมสำธำรณะในสถำนท่ี เปิดหรือเดินขบวนก่อนพระอำทิตย์ข้ึนหรือภำยหลัง 
พระอำทิตย์ตก เวน้แต่ว่ำ ผูบ้ ังคับบัญชำของเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจผู ้มีเขตอ ำนำจอนุญำตให้จัดได ้
หำกเป็นกำรชุมนุมต่อเน่ืองมำก่อนเวลำดังกล่ำวโดยก ำหนดเง่ือนไขพิเศษให้ผูจ้ ัดกำรชุมนุม 
หรือเดินขบวนปฏิบัติ ถ้ำผู ้จ ัดกำรชุมนุมได้แจ้งถึงกำรชุมนุมหรือเดินขบวนท่ีได้ด ำเนินมำ  
อยำ่งต่อเน่ืองนั้นให้ทรำบเป็นกำรล่วงหนำ้ และผูจ้ดักำรชุมนุมไดจ้ดัให้มีผูค้วบคุมดูแลกำรชุมนุม
หรือเดินขบวนท ำกำรควบคุมดูแลกำรชุมนุมในช่วงเวลำกลำงคืนดังกล่ำวให้เป็นไปโดย 
สงบเรียบร้อย ซ่ึงเป็นกำรพฒันำมำจำก มำตรำ 6 ของรัฐบัญญัติว่ำด้วยกำรชุมนุมสำธำรณะ 
และเดินขบวน ค.ศ. 1962 ซ่ึงบญัญติัแต่เพียงว่ำ ห้ำมมิให้ผูใ้ดจดักำรชุมนุมหรือเดินขบวนก่อน 
พระอำทิตย์ข้ึนและหลงัพระอำทิตยต์ก โดยรัฐสภำได้ผ่อนคลำยข้อห้ำมโดยเพิ่มเติมบทยกเวน้
ดงักล่ำวไว ้ อยำ่งไรก็ตำม บทบญัญติัห้ำมกำรชุมนุมในท่ีสำธำรณะหรือเดินขบวนก่อนพระอำทิตย์
ข้ึนและภำยหลงัพระอำทิตยต์กนั้น ถูกคดัคำ้นอย่ำงรุนแรงจำกองค์กำรภำคประชำชน โดยเห็นว่ำ 
กำรจ ำกดัเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและเสรีภำพในกำรรวมตวัชุมนุมของประชำชนซ่ึงไดรั้บ
กำรรับรองโดยตรงจำกรัฐธรรมนูญแห่งสำธำรณรัฐเกำหลี จึงเป็นกำรขดัแยง้กับรัฐธรรมนูญ 
และไม่อำจใช้บงัคบัได ้เพรำะประชำชนโดยทัว่ไปส่วนใหญ่ตอ้งประกอบภำรกิจของตนในเวลำ
กลำงวนั ดงันั้น กำรจะสำมำรถใชสิ้ทธิเขำ้ร่วมชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวนไดก้็ต่อเม่ือเป็นเวลำ
กลำงคืน65กำรรวมตวัชุมนุมและเดินขบวนในเวลำกลำงคืนจึงมกัถูกหลีกเล่ียงไปเป็นกำรจดักำร
กิจกรรมทำงสังคมและวฒันธรรมแทน เช่น กำรจุดเทียนเดินขบวนต่อตำ้นรัฐบำล เป็นตน้ ต่อมำใน 
ค.ศ. 2009 ศำลรัฐธรรมนูญไดมี้ค ำพิพำกษำกลบัค ำพิพำกษำเดิมโดยวนิิจฉยัวำ่ บทบญัญติัท่ีหำ้มมิให้
บุคคลจดักำรชุมนุมหรือเดินขบวนก่อนพระอำทิตยข้ึ์นหรือภำยหลงัพระอำทิตยต์ก เป็นบทบญัญติัท่ี
ไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ  พร้อมกบัแจง้ให้ฝ่ำยนิติบญัญติัทรำบเพื่อด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงมำตรำ

                                                           
65 ศำลรัฐธรรมนูญเกำหลีใตเ้คยวินิจฉัยปัญหำควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมำตรำ 6 แห่งรัฐบัญญติัว่ำด้วย 
กำรชุมนุมสำธำรณะและกำรเดินขบวน ค.ศ. 1962 และตดัสินวำ่ บทบญัญติัท่ีหำ้มมิใหผู้ใ้ดจดักำรชุมนุมสำธำรณะ
หรือเดินขบวนก่อนพระอำทิตยข้ึ์นหรือหลงัพระอำทิตยต์กชอบดว้ยรัฐธรรมนูญดว้ยเหตุผลวำ่ มีควำมเป็นไปได้
สูงมำกทีเดียวท่ีกำรจดักำรชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวนก่อนพระอำทิตยข้ึ์นหรือหลงัพระอำทิตยต์กจะท ำลำย
ควำมสงบเรียบร้อยของบำ้นเมือง  และกลุ่มผูชุ้มนุมมีแนวโนม้ใชค้วำมรุนแรงยิ่งข้ึนในเวลำก่อนพระอำทิตยข้ึ์น
หรือหลงัพระอำทิตยต์ก 
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ดงักล่ำว ให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำภำยในวนัท่ี 30 มิถุนำยน ค.ศ. 2010  หำกพน้จำกเวลำดงักล่ำว
บทบญัญติัน้ีเป็นอนัใชบ้งัคบักบัประชำชนไม่ได้66 
 นอกจำกน้ี ได้ก ำหนดสถำนท่ีตอ้งห้ำมจดักำรชุมนุมสำธำรณะและเดินขบวนโดยห้ำม 
มิใหบุ้คคลใดจดักำรชุมนุมในท่ีสำธำรณะหรือเดินขบวนในรัศมี  200  เมตร โดยรอบสถำนท่ีต่อไปน้ี 
 (1) อำคำรรัฐสภำ ท่ีท ำกำรศำลทุกระดบัรวมทั้งท่ีท ำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 
 (2) สถำนท่ีพกัอำศยัของประธำนำธิบดี ของประธำนสภำนิติบญัญติั ประธำนศำลฎีกำ
และของประธำนศำลรัฐธรรมนูญ 
 (3) สถำนท่ีพกัอำศยัของนำยกรัฐมนตรี เวน้แต่เป็นกำรเดินขบวนพำเหรด (Parade) 
หรือขบวนแห่ 
 (4) สถำนทูตหรือสถำนท่ีพกัอำศยัของเอกอคัรรำชทูตประจ ำสำธำรณรัฐเกำหลี เวน้แต่  
กรณีท่ีกำรชุมนุมสำธำรณะหรือกำรเดินขบวนนั้นไม่เป็นกำรรบกวนกำรปฏิบติัหน้ำท่ีหรือท ำลำย
ควำมปลอดภยัของสถำนทูตหรือสถำนท่ีพกัอำศยัของเอกอคัรรำชทูต ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  
 ก. เม่ือปรำกฏว่ำเส้นทำงกำรชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวนนั้นมิได้มุ่งสู่สถำนทูต 
หรือสถำนท่ีพกัอำศยัของเอกอคัรรำชทูตโดยตรง 
 ข. เม่ือกำรชุมนุมสำธำรณหรือกำรเดินขบวนไม่ได้ขยำยวงเป็นกำรชุมนุมสำธำรณะ 
หรือกำรเดินขบวนขนำดใหญ่และ 
 ค. เม่ือกำรชุมนุมสำธำรณะหรือกำรเดินขบวนกระท ำในวนัหยุดหรือวนัปิดท ำกำร  
ของสถำนทูต 
 ส ำหรับกำรจ ำกดักำรใชสิ้ทธิชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวนเพื่อประโยชน์ในกำรเดินรถ
บนถนนสำธำรณะนั้น รัฐบญัญติัฯ ไดก้ ำหนดให้ผูบ้งัคบับญัชำของเจำ้หน้ำท่ีต ำรวจผูมี้เขตอ ำนำจ
อำจมีค ำสั่งห้ำมมิให้จดักำรชุมนุมหรือเดินขบวนบนถนนหรือเส้นทำงสัญจรหลกัของเมืองใหญ่
ตำมท่ีมีกฤษฎีกำของประธำนำธิบดีประกำศก ำหนด หรืออำจจะจ ำกัดกำรใช้สิทธิหรือก ำหนด
เง่ือนไขบำงประกำรซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขเก่ียวกับเวลำและสถำนท่ีในกำรชุมนุมหรือเดินขบวน
ประกอบค ำสั่งอนุญำตดว้ยก็ได ้ทั้งน้ี ตอ้งกระท ำเท่ำท่ีจ  ำเป็นเพื่อให้กำรจรำจรบนถนนสำยส ำคญั
เหล่ำน้ีเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตวั นอกจำกน้ี ยงัไดก้ ำหนดขอ้จ ำกดัในกำรใชเ้คร่ืองขยำยเสียง
และอุปกรณ์ท ำเสียงอ่ืนท ำนองเดียวกนัด้วย เพรำะแมว้่ำกำรใช้เคร่ืองขยำยเสียงรวมทั้งอุปกรณ์ 
ท ำเสียงอ่ืน ๆ จะถือว่ำเป็นส่วนหน่ึงของเสรีภำพในกำรชุมนุมหรือเดินขบวนก็ตำม แต่ต้อง 
ไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภำพของบุคคลอ่ืน โดยก ำหนดให้อ ำนำจแก่เจำ้หน้ำท่ีต ำรวจผูมี้เขตอ ำนำจ
                                                           
66 สติธร  ธนำนิธิโชติ. (2555). การสร้างความปรองดองแห่งชาติ : กรณีศึกษาเกาหลีใต้. กรุงเทพฯ: ส ำนักวิจัย 
และพฒันำ สถำบนัพระปกเกลำ้. หนำ้ 24. 
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ห้ำมมิให้ผูจ้ดักำรชุมนุมสำธำรณะหรือเดินขบวนท ำเสียงดงัในระดบัท่ีก่ออนัตรำยแก่บุคคลอ่ืน 
โดยกำรใช้เคร่ืองเสียง เคร่ืองขยำยเสียงหรือเคร่ืองอุปกรณ์ท ำเสียงอ่ืน ๆ เช่น กลอง ฆ้อง   
เคร่ืองเป่ำ  เคร่ืองแอมพลิฟลำยเออร์67  เป็นตน้ ทั้งน้ี ระดบัเสียงระดบัใดถือวำ่ก่ออนัตรำยให้เป็นไป
ตำมกฤษฎีกำท่ีประธำนำธิบดีประกำศก ำหนด และหำกผูจ้ดักำรชุมนุมในท่ีสำธำรณะหรือเดินขบวน
ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่งของเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจผูมี้เขตอ ำนำจท่ีสั่งให้ลดระดับกำรใช้เสียงลงมำ 
เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจสำมำรถสั่งห้ำมกำรใช้อุปกรณ์ท ำเสียงขยำยเสียงดังกล่ำวเป็นกำรชั่วครำว   
หรือในกรณีจ ำเป็นอำจยึดเคร่ืองอุปกรณ์ดงักล่ำวไวก้็ไดห้รือใชม้ำตรกำรบงัคบัอ่ืนตำมควำมจ ำเป็น
เพื่อระงบักำรล่วงละเมิดสิทธิเสรีภำพของบุคคลอ่ืนก็ได ้ส ำหรับบทก ำหนดโทษท่ีฝ่ำฝืนรัฐบญัญติัฯ 
นั้ น  ได้มีกำรก ำหนดฐำนควำมผิดและบทลงโทษทำงอำญำไวโ้ดยมีโทษทั้ งจ  ำคุก (Imprison)  
และโทษปรับ (Fine)68 
 กำรใช้เสรีภำพในกำรชุมนุมหรือเดินขบวนในสำธำรณรัฐเกำหลี  เป็นสิทธิเสรีภำพ  
ท่ีไดรั้บกำรรับรองและคุม้ครองไวอ้ยำ่งชดัเจน แต่ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกำรชุมนุมหรือเดินขบวนโดยสงบ
และไม่ขดัต่อหลกัควำมสงบเรียบร้อยหรือฝ่ำฝืนกฎหมำยบำ้นเมือง โดยมีบทบญัญติัแห่งกฎหมำยวำ่
ดว้ยกำรชุมนุมสำธำรณะและกำรเดินขบวนก ำหนดหลกัเกณฑ ์วธีิกำรและขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร
ชุมนุมหรือกำรเดินขบวนไวอ้ยำ่งชดัเจน มีกำรแจง้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรชุมนุมหรือกำรเดินขบวน
เป็นหนังสือไปยงัสถำนีต ำรวจท้องท่ีท่ีจะชุมนุมหรือเดินขบวน โดยกำรชุมนุมนั้ นต้องไม่มี
วตัถุประสงคท่ี์เป็นกำรขดัต่อกฎหมำยอนัจะก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยในบำ้นเมือง หำกมีกำร
กระท ำท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบญัญติัดงักล่ำวย่อมถือเป็นควำมผิด ซ่ึงตอ้งไดรั้บโทษ โดยกำรชุมนุม
หรือกำรเดินขบวนท่ีไดรั้บอนุญำตนั้นจะไดรั้บกำรคุม้ครองและกำรดูแลอ ำนวยควำมสะดวกจำก
เจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจดว้ย ในกรณีท่ีเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจมีค ำสั่งไม่อนุญำตหรือหำ้มกำรชุมนุมหรือเดินขบวน 
ผูจ้ดักำรชุมนุมยงัสำมำรถอุทธรณ์ (Appeal) ค  ำสั่งนั้นต่อผูบ้ญัชำกำรต ำรวจระดบัสูงข้ึนไปได ้และ
ในกรณีท่ีประเทศอยูใ่นสถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรือในภำวะสงครำมกำรใชสิ้ทธิเสรีภำพในกำรชุมนุม
หรือเดินขบวนอำจถูกจ ำกดัลงได้ด้วยกำรประกำศกฎอยักำรศึก แต่จะตอ้งมีกำรจ ำกดัระยะเวลำ
ประกำศกฎอยักำรศึกซ่ึงถือเป็นกำรจ ำกดัเสรีภำพเป็นกำรชัว่ครำว ทั้งน้ี เพื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภำพ
ของประชำชน คดีท่ีข้ึนสู่ศำลรัฐธรรมนูญสำธำรณรัฐเกำหลีท่ีน่ำสนใจ มีดงัน้ี 

1) คดีห้ำมกำรชุมนุมภำยในรัศมี 100 เมตร จำกสถำนท่ีท่ีกฎหมำยก ำหนด ได้เกิดคดี 
ท่ีมีขอ้พิพำทวำ่ กำรชุมนุมหรือเดินขบวนภำยในรัศมี 100 เมตร จำกสถำนท่ีตำมกฎหมำยก ำหนดไว ้

                                                           
67 เคร่ืองแอมพลิฟลำยเออร์ Electronic Amplifier or Amplifier เป็นอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยเพ่ิม
ขนำดหรือก ำลงัของสญัญำณ โดยใชพ้ลงังำนจำกแหล่งไฟฟ้ำ 
68 นิฐิณี ทองแท.้ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 61. หนำ้  90. 
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เช่น สถำนเอกอัครรำชทูตหรือท่ีพ  ำนักของหัวหน้ำคณะผู ้แทนทำงทูตในสำธำรณรัฐเกำหลี  
ทูตสภำนิติบญัญติั เป็นกำรขดัต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยในกำรพิจำรณำเร่ืองดงักล่ำว มีกำรน ำข้ึน 
สู่กำรพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ 2 กรณี โดยทั้ง 2 กรณี ศำลมีขอ้พิจำรณำท่ีแตกต่ำงกนั ดงัน้ี 

   1.1) คดี Prohibition of Assembly in the Vicinity of Diplomatic Institutions69  
ค ดี น้ี เ ป็นก ำ รพิ จ ำ รณำ ถึ งข้อพิ พ ำทในกำ รห้ ำ มก ำ ร ชุม นุมในบ ริ เ วณใกล้สถ ำนทู ต  
ซ่ึงเป็นคดีท่ีศำลปกครองกรุงโซลน ำข้ึนสู่กำรพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจำรณำว่ำ 
กำรห้ำมกำรชุมนุมหรือกำรเดินขบวนในภำยรัศมี 100 เมตร จำกเขตร้ัวของสถำนเอกอคัรรำชทูต
ของประ เทศ ต่ ำ งๆ  ท่ี อยู่ ใ น เก ำห ลี ใต้  ต ำมมำตรำ  11 แ ห่ ง  The Act on Assembly and 
Demonstration ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งสำธำรณรัฐเกำหลี มำตรำ  21(2) หรือไม่ ข้อพิจำรณำ 
ในประเด็นน้ีคือ เสรีภำพในกำรชุมนุมและเดินขบวนจะมีประสิทธิภำพก็ต่อเม่ือผู ้ชุมนุม 
และเดินขบวนสำมำรถเลือกเวลำ สถำนท่ี วิธีกำรและวตัถุประสงคข์องกำรชุมนุมและเดินขบวนได ้
แต่ในกรณีเพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อย สภำนิติบญัญติั (Legislative Assembly) ห้ำมกำรชุมนุมได ้
ซ่ึงก็ไดมี้กำรบญัญติัข้ึนในพระรำชบญัญติัฉบบัดงักล่ำว 

   ศ ำล รัฐธรรม นูญพิ จ ำ รณำ เ ห็นว่ ำ  ม ำตรำ  11  แ ห่ ง  The Act on Assembly and 
Demonstration ขดัต่อรัฐธรรมนูญ เน่ืองจำกกำรห้ำมกำรชุมนุมหรือเดินขบวนดงักล่ำวเป็นกำรหำ้ม
เด็ดขำด โดยไม่มีข้อยกเวน้ใด ๆ เลย ท ำให้เป็นกำรจ ำกัดเสรีภำพของประชำชนท่ีจะสำมำรถ
ก ำหนดเวลำ สถำนท่ีในกำรชุมนุมหรือเดินขบวน ซ่ึงถือไดว้ำ่เป็นกำรลิดรอนสิทธิ เสรีภำพ หำกใน
มำตรำ 11 มีกำรก ำหนดขอ้ยกเวน้อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ซ่ึงก ำหนดให้สำมำรถชุมนุมหรือเดินขบวนใน
ท่ีท่ีรัฐบญัญติัหำ้มไวไ้ดก้็อำจจะไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ  

ในคดีน้ีศำลแสดงให้เห็นว่ำ กำรใช้เสรีภำพในกำรชุมนุม ตำมรัฐธรรมนูญประกอบ 
กับรัฐบัญญัติว่ำด้วยกำรชุมนุมและกำรเดินขบวนนั้ นเป็นสิทธิเสรีภำพท่ีอำจถูกจ ำกัดได้  
แต่ตอ้งมีขอ้ยกเวน้ให้สำมำรถท ำไดภ้ำยใตข้อ้ยกเวน้นั้น จึงจะถือไดว้่ำเป็นบทบญัญติัท่ีไม่ไดเ้ป็น
กำรจ ำกดัสิทธิเสรีภำพในกำรชุมนุม  

ในกรณีน้ีมีขอ้สังเกตอยำ่งหน่ึงคือ ใน ค.ศ. 2007 ไดมี้กำรแกไ้ขรัฐบญัญติัวำ่ดว้ยกำรชุมนุม
และเดินขบวนในรัศมี 100 เมตร จำกสถำนทูตของประเทศต่ำง ๆ ท่ีอยูใ่นเกำหลีใต ้โดยมีกำรบญัญติั
ข้อยกเว้นท่ีสำมำรถให้มีกำรชุมนุมหรือเดินขบวนในรัศมี 100 เมตร เมตรได้ โดยบัญญัติ  
ไว้ในมำตรำ 11   ตำมรัฐบัญญัติว่ำด้วยกำรชุมนุมละกำรเดินขบวนท่ีใช้พิจำรณำในคดีน้ี   
ไม่มีกำรก ำหนดข้อยกเวน้ไว ้แต่ในรัฐบญัญติัว่ำด้วยกำรชุมนุมและกำรเดินขบวน ค.ศ. 2007   
                                                           
69 มำนะชยั  แกว้พงษ์ษำ. (2553). มาตรการในการควบคุมการใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ. วิทยำนิพนธ์  
นิติศำสตรมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง. หนำ้ 55. 
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มีกำรเพิ่มเติมข้อยกเว้นให้สำมำรถชุมนุมหรือเดินขบวน ค.ศ.2007 มีกำรเพิ่มเติมข้อยกเว้น 
ใหส้ำมำรถชุมนุมหรือเดินขบวนได ้ซ่ึงหำกกำรชุมนุมหรือกำรเดินขบวนนั้นเขำ้ขอ้ยกเวน้ก็สำมำรถ
ท ำกำรชุมนุมหรือเดินขบวนได้และหำกพิจำรณำตำมค ำวินิจฉัยของศำล บทบญัญติัท่ีมีกำรแก้ไข
ใหม่ก็ไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญแห่งสำธำรณรัฐเกำหลีตำมท่ีศำลรัฐธรรมนูญไดใ้หค้วำมเห็นไว ้  

1.2) Case on Prohibition of Assemblies near the National Assembly70  
คดีน้ีเป็นกำรพิจำรณำถึงขอ้พิพำทในกำรชุมนุมในบริเวณใกลท่ี้ท ำกำรรัฐสภำ (parliament) 

ภ ำ ย ใน รัศ มี  1 0 0  เ มตร  ต ำมมำตรำ  1 1  แ ห่ ง  The Act on Assembly and Demonstration  
ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งสำธำรณรัฐเกำหลีหรือไม่  ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ 
กำรห้ำมกำรชุมนุมและเดินขบวนในรัศมี 100 เมตร จำกเขตร้ัวท่ีท ำกำรรัฐสภำไม่ขดัต่อสิทธิ 
เสรีภำพในกำรชุมนุมท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัให้กำรรับรองไว ้ศำลพิจำรณำโดยใชห้ลกัควำมสมดุล
ระหว่ำงประโยชน์สำธำรณะและสิทธิเสรีภำพท่ีถูกลิดรอน เน่ืองจำกกำรประชุมของรัฐสภำ 
เป็นเร่ืองส ำคญัของประเทศและเพื่อให้กำรท ำงำนของรัฐสภำเป็นไปไดด้ว้ยดี นอกจำกน้ีศำลยงัเห็น
ว่ำ กำรจ ำกัดสิทธิเสรีภำพดังกล่ำวเป็นเพียงกำรจ ำกัดแค่สถำนท่ี ซ่ึงผู ้ชุมนุมหรือเดินขบวน 
ยงัสำมำรถชุมนุมหรือเดินขบวนได้ในระยะท่ีมำกกว่ำ 100 เมตรข้ึนไป และไม่มีวิธีกำรใด 
ท่ีจะขดัต่อสิทธิเสรีภำพนอ้ยกวำ่วธีิน้ีแลว้ มำตรำน้ีจึงไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ  

จำก 2 คดีขำ้งตน้จะเห็นวำ่ ในคดีแรกศำลเห็นวำ่กำรชุมนุมหรือเดินขบวนในรัศมี 100 เมตร 
จำกเขตร้ัวของสถำนทูต โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใด ๆ เป็นกำรขดัต่อรัฐธรรมนูญ หำกมีกำรก ำหนด
ขอ้ยกเวน้ในบำงกรณีให้สำมำรถชุมนุมหรือเดินขบวนไดก้็จะไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ จนมีกำรแกไ้ข
มำตรำดงักล่ำวให้มีขอ้ยกเวน้ให้สำมำรถชุมนุมหรือเดินขบวนได้ในเวลำต่อมำร ในคดีท่ี 2 ศำล 
กลับเห็นว่ำกำรห้ำมกำรชุมนุมหรือเดินขบวนภำยในรัศมี 100 เมตร จำกเขตร้ัวของรัฐสภำ 
ไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญโดยศำลมิได้ให้ควำมส ำคญักบัขอ้ยกเวน้ตำมรัฐธรรมนูญเลย ซ่ึงในคดีท่ี 2  
ศำลเห็นวำ่ประโยชน์ของสำธำรณะเป็นเร่ืองท่ีส ำคญักวำ่สิทธิเสรีภำพของประชำชนท่ีถูกลิดรอนลงไป 

2) คดีกำรแจง้รำยงำนกำรจดักำรชุมนุม  
ค ดี น้ี ช่ื อค ดี  Advance Report Duty for Outdoor Assembly Case เ ป็ นก ำ รพิ จ ำ รณ ำ 

เร่ืองกำรจัดท ำรำยงำนกำรชุมนุม ตำมมำตรำ 6 (1)  แห่งรัฐบัญญัติว่ำด้วยกำรชุมนุมและกำร
เดินขบวนฉบบั ค.ศ. 2004 เหตุท่ีใช้รัฐบญัญติัว่ำดว้ยกำรชุมนุมและกำรเดินขบวนฉบบั ค.ศ.2004 
เน่ืองจำกขณะท่ีเกิดคดีพิพำทเป็นช่วงเวลำก่อนท่ีจะมีกำรประกำศใชรั้ฐบญัญติัวำ่ดว้ยกำรชุมนุมและ
กำรเดินขบวน ค.ศ. 2007) ประกอบกบั มำตรำ 19 (2) ก ำหนดให้กำรชุมนุมและกำรเดินขบวนตอ้ง
ท ำรำยกำรแจง้กำรชุมนุมและเดินขบวนก่อนเวลำชุมนุม 48 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 720 ชั่วโมง หำก
                                                           
70 มำนะชยั  แกว้พงษษ์ำ. อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 69. หนำ้ 56. 
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จดักำรชุมนุมและกำรเดินขบวนโดยไม่มีกำรแจง้มีโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2,000,000 
วอน ขดัต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ 21(2) ของรัฐธรรมนูญแห่งสำธำรณรัฐเกำหลีหรือไม่ ประเด็นกำร
พิจำรณำตำมคดีน้ีคือ กำรตอ้งแจง้กำรชุมนุมหรือเดินขบวนตำมมำตรำ 6(1) ก่อนจะมีกำรชุมนุมหรือ
เดินขบวนนั้น ขดัต่อเสรีภำพในกำรชุมนุมและเดินขบวนตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 21 (2) หรือไม่ 71 

ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ มำตรำ 6 (1) นั้นไม่ขดัต่อหลกัเสรีภำพในกำรชุมนุม
ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 21(2) โดยศำลให้เหตุผลว่ำ กำรจัดท ำรำยงำนกำรแจ้งกำรชุมนุม 
และเ ดินขบวนเป็นแต่ เพียงกำรแจ้งไม่ได้ เ ป็นกำรขออนุญำตจึงไม่ขัด ต่อรัฐธรรมนูญ 
มำตรำ 21 (2) เน่ืองจำกศำลเห็นวำ่ กำรจดัท ำรำยงำนเป็นกำรส่ือสำรระหวำ่งผูชุ้มนุมกบัเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ
ในเร่ืองของกำรจดักำรชุมนุมเพื่อให้กำรชุมนุมเป็นไปได้ด้วยดีและกำรจดัท ำรำยงำนดังกล่ำว 
ไม่ใช่เร่ืองยำกในกำรจัดท ำรำยงำนแต่อย่ำงใด นอกจำกน้ี ศำลยงัเห็นว่ำกำรจัดท ำรำยงำน 
เป็นกำรรักษำควำมสมดุลระหว่ำงผลประโยชน์ของสำธำรณะกับเสรีภำพของกำรชุมนุม  
ซ่ึงไม่มีมำตรกำรอ่ืนท่ีกระทบต่อเสรีภำพของผู ้ชุมนุมน้อยกว่ำน้ีอีกแล้ว ดังนั้ น กำรก ำหนด 
ใหมี้กำรจดัท ำรำยงำนจึงไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ 

3.5 หลกัการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

 สิทธิ (Right) หมำยถึง  อ ำนำจหรือประโยชน์ท่ีกฎหมำยรับรองและให้ควำมคุม้ครอง  
มิใหมี้กำรละเมิดต่อสิทธินั้น 
 สิทธิตำมรัฐธรรมนูญ  หมำยควำมถึง  อ ำนำจตำมรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยสูงสุด  
ไดบ้ญัญติัให้กำรรับรองคุม้ครองแก่ปัจเจกชนบุคคลใดอนัท่ีจะกระท ำกำรใดหรือไม่กระท ำกำรใด   
กำรให้อ ำนำจแก่ปัจเจกชนดงักล่ำวไดก่้อให้เกิดสิทธิเรียกร้องท่ีจะไม่ใหบุ้คคลใดแทรกแซงในสิทธิ
ตำมรัฐธรรมนูญของตน  โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งเรียกร้องต่อองคก์รของรัฐมิให้แทรกแซงขอบเขตสิทธิ
ของตน72 
 เสรีภำพ  (Liberty)  หมำยถึง  ควำมมีอิสระท่ีจะกระท ำกำรหรืองดเวน้ไม่กระท ำกำรหรือ
ควำมมีอิสระของบุคคลท่ีจะกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมควำมประสงค์ของตนโดยไม่อยู่
ภำยใตก้ำรครอบง ำของผูอ่ื้น  จึงเป็นอิสระของบุคคลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ำง ๆ ของตนท่ีมีอยูภ่ำยในกรอบ 
ท่ีกฎหมำยก ำหนด73 

                                                           
71 นิฐิณี ทองแท.้ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 61. หนำ้ 101. 
72 บรรเจิด  สิงคะเนติ. (2534). หลักพื้นฐานของสิทธิ  เสรีภาพ  และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์. กรุงเทพฯ: 
ส ำนกัพิมพว์ญิญูชน. หนำ้ 47. 
73 บรรเจิด  สิงคะเนติ. อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 72. หนำ้ 48. 
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 สิทธิท่ีเป็นเสรีภำพแตกต่ำงจำกสิทธิประเภทอ่ืน กล่ำวคือ สิทธิท่ีเป็นเสรีภำพไม่ตอ้งอำศยั
กำรด ำเนินกำรบำงอย่ำงจำกรัฐก็สำมำรถกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดได้  
เพรำะเสรีภำพดงักล่ำวเป็นเสรีภำพท่ีประชำชนทุกคนมีอยูแ่ลว้ตำมธรรมชำติ  เช่น  เสรีภำพในชีวติ
ร่ำงกำย  เสรีภำพในกำรพูด  ส่วนสิทธิประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่เสรีภำพนั้นจะตอ้งอำศยักำรด ำเนินกำร
บำงอยำ่งจำกรัฐ เช่น สิทธิในกำรเลือกตั้งจะตอ้งมีกำรด ำเนินกำรจดักำรเลือกตั้งโดยรัฐ  เป็นตน้74 
 รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชำธิปไตยไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิเสรีภำพให้แก่ประชำชนไว ้
ซ่ึงอำจแบ่งแยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 1) สิทธิและเสรีภำพแบบสมบูรณ์ (Absolute  Right or Liberties) เป็นกำรบญัญติัรับรอง
สิทธิและเสรีภำพไวโ้ดยไม่มีเง่ือนไขหรือขอ้จ ำกดัใดๆ  รัฐไม่สำมำรถออกกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ 
มำจ ำกดัในกำรใชสิ้ทธิเสรีภำพเหล่ำนั้นได ้เช่น เสรีภำพในกำรชุมนุมสำธำรณะ 
 2) สิทธิและเสรีภำพแบบสัมพัทธ์ ( relative right or liberties)  เป็นสิทธิและเสรีภำพ 
ท่ีเปิดโอกำสให้รัฐสำมำรถจ ำกดั หรือควบคุมกำรใช้สิทธิเสรีภำพนั้นในภำยหลงัได ้หำกปรำกฏ 
ซ่ึงควำมจ ำเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สำธำรณะ เช่น เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชำชน 
ในกำรท่ีจะใช้ทำงสำธำรณะ หรือเพื่อป้องกนักำรน ำไปสู่เหตุกำรณ์อนัวุ่นวำยหรือเกิดจลำจลข้ึน 
ในประเทศ เป็นตน้ แต่จะตอ้งกระท ำโดยกำรตรำกฎหมำยท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบชอบจำกรัฐสภำ  
ซ่ึงโดยส่วนมำกจะออกมำในรูปของพระรำชบญัญติัหรือรัฐบญัญติัแลว้แต่กรณี 
 อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำจะเป็นกำรรับรองสิทธิเสรีภำพแบบสมบูรณ์หรือกำรรับรอง 
แบบสัมพทัธ์  ยอ่มตอ้งอยูภ่ำยใตห้ลกัเกณฑท่ี์ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภำพของบุคคลอ่ืน
หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดีของสังคม หรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดี 
ของประชำชน  ซ่ึงสำมำรถแยกพิจำรณำไดด้งัน้ี 

                                                           
74 ปริญญำ  เทวำนฤมิตรกุล. (2544). สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  หมวดสิทธิ
เสรีภาพ เร่ือง 6 สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน.  กรุงเทพฯ: องคก์ำรคำ้ของคุรุสภำ.  
หนำ้ 7. เม่ือผูเ้สียหำยซ่ึงเป็นเจำ้พนกังำนต ำรวจจบักุมจ ำเลย จ ำเลยกล่ำวกบัผูเ้สียหำยวำ่ เป็นนำยจบัอยำ่งไรก็ได้
และเรียกท ำเย็ดแม่ ดังน้ีท่ีจ ำเลยกล่ำวว่ำเป็นนำยจับอย่ำงไรก็ได้ เป็นเพียงค ำกล่ำวในท ำนองตัดพอ้ต่อว่ำ  
ไม่ไดก้ล่ำวหำวำ่ ผูเ้สียหำยกลัน่แกลง้จึงไม่เป็นกำรดูหม่ินผูเ้สียหำย แต่ท่ีจ ำเลยกล่ำววำ่ เรียกท ำเยด็แม่เป็นค ำด่ำ 
อันเป็นกำรดูหม่ินผู ้เ สียหำยแล้ว  จ ำเลยจึงมีควำมผิดฐำนดูหม่ินเจ้ำพนักงำนซ่ึงปฏิบัติกำรตำมหน้ำท่ี 
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 136 เม่ือผูเ้สียหำยจับกุมจ ำเลยในขอ้หำดูหม่ินเจ้ำพนักงำนซ่ึงกระท ำกำร 
ตำมหน้ำท่ี จ ำเลยด้ินรนขดัขืนและชกหน้ำผูเ้สียหำย 1 คร้ัง จนฟันผูเ้สียหำยหักและมีโลหิตไหลออกจำกปำก  
จ ำเลยจึงมีควำมผิดฐำนต่อสู้ขัดขวำงเจ้ำพนักงำนในกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำท่ีโดยใช้ก ำลังประทุษร้ำย 
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  มำตรำ 138 วรรคสองและท ำร้ำยร่ำงกำยเจ้ำพนักงำนซ่ึงกระท ำกำรตำมหน้ำท่ี  
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ  296  อีกกระทงหน่ึง 
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 3.5.1 หลกัการทัว่ไป 
 กำรใช้สิทธิและเสรีภำพนั้ นจะต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน   

กำรใช้สิทธิและเสรีภำพของตนตอ้งไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืนเป็นหลกักำรทัว่ไป 
ในกำรใชสิ้ทธิและเสรีภำพของบุคคลหน่ึงท่ีจะกำ้วล่วงเขำ้ไปในขอบเขตสิทธิและเสรีภำพของตน
และอำจจะใชสิ้ทธิและเสรีภำพของตนไดต้รำบเท่ำท่ีกำรใชสิ้ทธิและเสรีภำพนั้น มิไดไ้ปก่อให้เกิด 
กำรละเมิดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน เช่น มำตรำ 44 วรรคหน่ึงของรัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจกัรไทย   
พุทธศักรำช  2560  บัญญัติว่ำ บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรชุมนุมโดยสงบและปรำศจำกอำวุธ 
ส่ิงท่ีรัฐธรรมนูญคุ้มครองคือ กำรชุมนุมโดยสงบและปรำศจำกอำวุธ คือต้องเป็นกำรชุมนุม  
ท่ีไม่ก่อให้เกิดควำมวุ่นวำยหรือต้องไม่เป็นกำรยุยงก่อให้เกิดควำมวุ่นวำยข้ึนในสังคม ดังนั้ น   
หำกมีกำรชุมนุมเกิดข้ึนและมีลกัษณะเป็นกำรก่อควำมวุน่วำยข้ึนในสังคม  กรณีน้ียอ่มไม่อยูใ่นขอบเขต 
ของกำรชุมนุมโดยสงบท่ีจะได้รับควำมคุม้ครองตำมรัฐธรรมนูญแต่อย่ำงใด  เช่น มีกำรชุมนุม
เรียกร้องโดยกำรปิดถนนสำธำรณะเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนไม่สำมำรถใช้ถนนสำยนั้นเป็นเส้นทำง 
เพื่อจะเดินทำงได้  หรือมีกำรใช้เคร่ืองขยำยเสียงรบกวนประชำชนท่ีอยู่อำศยับริเวณใกล้เคียง  
ถือเป็นกำรชุมนุมโดยไม่สงบ เพรำะมีกำรปิดถนนสำธำรณะเป็นกำรก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย  
เน่ืองจำกประชำชนทัว่ไปไม่สำมำรถท่ีจะใชเ้ส้นทำงนั้นได ้ และยงัเป็นผลกระทบต่อเสรีภำพในกำร
เดินทำงของบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นเสรีภำพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวด้ว้ยเช่นกนั  ดงันั้น  เสรีภำพในกำร
ชุมนุมจึงไม่ไดเ้หนือกวำ่เสรีภำพดำ้นอ่ืนเลย  และกำรใชเ้คร่ืองขยำยเสียงท่ีมีเสียงดงัรบกวนบุคคล
อ่ืนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงยงัถือเป็นกำรกระท ำท่ีเกินขอบเขตของกำรใช้สิทธิและเสรีภำพตำม
รัฐธรรมนูญ เพรำะเป็นกำรใช้สิทธิและเสรีภำพท่ีเป็นกำรรบกวนกำรอยู่อำศยัและครอบครอง
เคหสถำน75 (Homestead)โดยปกติสุขตำมมำตรำ 3376 และเป็นกำรรบกวนควำมเป็นอยูส่่วนตวัของ
บุคคลอ่ืนตำมมำตรำ 3277 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2560 กรณีเหล่ำน้ี

                                                           
75 ประมวลกฎหมำยอำญำ  

มำตรำ 1 (4) เคหสถำน หมำยควำมวำ่ ท่ีซ่ึงใชเ้ป็นท่ีอยูอ่ำศยั เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพ ซ่ึงคนอยูอ่ำศยั 
และใหห้มำยควำมรวมถึงบริเวณของท่ีซ่ึงใชเ้ป็นท่ีอยูอ่ำศยันั้นดว้ย จะมีร้ัวลอ้มหรือไม่ก็ตำม  
76 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2560 

มำตรำ 33  บุคคลยอ่มมีเสรีภำพในเคหสถำน  
 กำรเข้ำไปในเคหสถำนโดยปรำศจำกควำมยินยอมของผู ้ครอบครอง  หรือกำรค้นเคหสถำน   

หรือท่ีรโหฐำนจะกระท ำมิได ้ เวน้แต่มีค  ำสัง่หรือหมำยของศำลหรือมีเหตุอยำ่งอ่ืนตำมท่ีกฎหมำยบญัญติั 
77 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2560 
 มำตรำ 32  บุคคลยอ่มมีสิทธิในควำมเป็นอยูส่่วนตวั  เกียรติยศ  ช่ือเสียงและครอบครัว  
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ลว้นแลว้แต่เป็นกำรละเมิดต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืนท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองไวท้ั้งส้ิน  
และผูท่ี้ถูกละเมิดต่อสิทธิและเสรีภำพอำจใชสิ้ทธิทำงศำลหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้คดีในศำลและยงั
สำมำรถไดรั้บกำรเยียวยำหรือช่วยเหลือจำกรัฐในกรณีท่ีกำรละเมิดต่อสิทธิและเสรีภำพนั้นเกิดจำก
กำรกระท ำควำมผดิทำงอำญำของผูอ่ื้น78 
 3.5.2 หลกัไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ 

กำรใช้สิทธิเสรีภำพนั้นจะตอ้งไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ กำรใช้สิทธิและเสรีภำพ
ของประชำชนนั้นตอ้งไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ เน่ืองจำกรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมำยสูงสุด 
ของประเทศอนัเกิดจำกเจตจ ำนงของประชำชนรวมกนั ดงันั้น กำรใชสิ้ทธิและเสรีภำพของบุคคล 
จึงตอ้งกระท ำโดยไม่เป็นไปในลกัษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ โดยค ำว่ำ ปฏิปักษ์ หมำยถึง 
ฝ่ำยตรงข้ำม ข้ำศึก ศัตรู 79 ดังนั้ น ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญจึงหมำยหมำยควำมถึงกำรกระท ำ 
ท่ี มีลักษณะเป็นฝ่ำยตรงข้ำมหรือไม่สอดคล้องกับกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
(Democracy) อนัมีพระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุข ซ่ึงกำรสิทธิและเสรีภำพท่ีจะเป็นปฏิปักษ์ 
ต่อรัฐธรรมนูญนั้ นไม่ มีผลใช้บังคับ หรือเป็นกำรใช้สิทธิและเสรีภำพท่ีจะเป็นปฏิปักษ ์
ต่อรัฐธรรมนูญนั้ นเป็นกำรกระท ำท่ีมีควำมมุ่งหมำยในอันท่ีจะท ำให้รัฐธรรมนูญทั้ งฉบับ 
หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นกำรใช้สิทธิและเสรีภำพ 
เพื่อท ำให้มีกำรเปล่ียนแปลงส่ิงอันเป็นหลักกำรพื้นฐำนของรัฐธรรมนูญ กล่ำวคือ ต้องไม่ใช ้

                                                           

 กำรกระท ำอันเป็นกำรละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตำมวรรคหน่ึง หรือกำรน ำข้อมูล 
ส่วนบุคคลไปใชป้ระโยชน์  ไม่วำ่ในทำงใดๆ จะกระท ำมิได ้เวน้แต่โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำย
ท่ีตรำข้ึนเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ 
78 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2560 
 มำตรำ 25  สิทธิและเสรีภำพของปวงชนชำวไทย นอกจำกท่ีบญัญติัคุม้ครองไวเ้ป็นกำรเฉพำะใน
รัฐธรรมนูญแลว้ กำรใดท่ีมิไดห้ำ้มหรือจ ำกดัไวใ้นรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมำยอ่ืน บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภำพ
ท่ีจะท ำกำรนั้นไดแ้ละไดรั้บควำมคุม้ครองตำมรัฐธรรมนูญ ตรำบเท่ำท่ีกำรใชสิ้ทธิหรือเสรีภำพเช่นวำ่นั้นไม่
กระทบกระเทือนหรือเป็นอนัตรำยต่อควำมมัน่คงของรัฐ ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 
และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลอ่ืน 

ฯลฯ  ฯลฯ 
 บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพท่ีไดรั้บควำมคุม้ครองตำมรัฐธรรมนูญ สำมำรถยกบทบญัญติั 
แห่งรัฐธรรมนูญเพ่ือใชสิ้ทธิทำงศำลหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสูค้ดีในศำลได ้

บุคคลซ่ึงไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพหรือจำกกำรกระท ำควำมผิดอำญำ 
ของบุคคลอ่ืน ยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บกำรเยยีวยำหรือช่วยเหลือจำกรัฐตำมท่ีกฎหมำยบญัญติั 
79 พจนำนุกรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน  พ.ศ. 2542 



75 

ไปในทำงเพื่อให้มีกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบโครงสร้ำงของรัฐ หรือเพื่อล้มล้ำงกำรปกครอง 
(Overthrow) ระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญ หรือ
เพื่อให้มำซ่ึงอ ำนำจในกำรปกครองประเทศโดยวิธีกำร ซ่ึงมิไดเ้ป็นไปตำมวิถีทำงท่ีบญัญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญ  หรือตอ้งไม่ใชไ้ปเพื่อลม้ลำ้งตวัรัฐธรรมนูญหรือเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ แต่มิได้
หมำยควำมว่ำ จะใช้ไปในทำงแกไ้ขปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้ถูกตอ้งข้ึนหรือดีข้ึนตำมเจตนำรมณ์
หรือตำมหลกักำรพื้นฐำนดงักล่ำวไม่ได ้

3.5.3 หลกัความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
 กำรใช้สิทธิเสรีภำพนั้นจะต้องไม่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชำชน กำรใช้สิทธิและเสรีภำพของบุคคลนั้นตอ้งใช้สิทธิและเสรีภำพของตนภำยใตข้อ้จ ำกดั
ของควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชำชน ค ำว่ำ ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  
(Public Policy หรือ Public Order) และค ำว่ำศีลธรรมอนัดีของประชำชน (Good  Moral) เป็นค ำ 
ท่ีมีควำมหมำยกวำ้งขวำงมำก เป็นทศันะวิสัยทำงดำ้นจริยธรรมของมหำชนในสังคม  ซ่ึงอำจจะมี
ควำมหมำยท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละสังคมและอำจเปล่ียนแปลงไปไดต้ำมกำลสมยั หรือตำมนโยบำย
ของรัฐ สภำวะทำงสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งข้ึนอยู่กบัควำมรู้สึกร่วมกนัของบุคคลในสังคมหน่ึง ๆ 
ต่อเร่ืองท่ีเกิดข้ึนนั้น จึงเป็นเร่ืองยำกท่ีจะให้ค  ำจ  ำกดัควำมหรือก ำหนดไดว้ำ่ กรณีใดบำ้งท่ีเป็นเร่ือง
ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชำชน อย่ำงไรก็ตำม ค ำว่ำ ควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชน80 หมำยควำมถึง ข้อห้ำมซ่ึงสังคมบังคับแก่เอกชนเป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำสังคม 
ยอ่มอยูเ่หนือเอกชน ทั้งน้ี  เพื่อสังคมจะไดด้ ำรงอยูไ่ดแ้ละจะไดคุ้ม้ครองปกปักรักษำเอกชนซ่ึงอยูใ่น
สังคมนั้นเอง ค ำว่ำ ศีลธรรมอนัดีของประชำชน81 หมำยควำมถึง ธรรมประเพณีท่ีดีงำมของสังคม 
ท่ีประชำชนถือปฏิบติัเพื่อให้เกิดควำมสงบสุขของสังคม โดยทัว่ไปมกัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจกำร 
ทำงศำสนำ ควำมเช่ือถือ หรือวฒันธรรมประเพณีของแต่ละสังคม  หรือควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเพศ
ชำยกบัเพศหญิง กำรก ำหนดขอบเขตในกำรใช้สิทธิและเสรีภำพของประชำชนว่ำตอ้งไม่ขดัต่อ
ศีลธรรมอนัดีของประชำชน ไม่ขดัต่อควำมสงบเรียบร้อย เป็นกำรบญัญติัเพื่อคุม้ครองประโยชน์
ส่วนรวมของสังคมเพื่อประโยชน์มหำชน เพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อยและสันติสุขของสังคม
โดยรวมจุดประสงคข์องหลกัควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชำชน คือควำมเรียบร้อย
ทำงกำรเมืองกำรปกครอง เพื่อคุม้ครองสถำบนัต่ำงๆ ในสังคม อนัไดแ้ก่รัฐ ครอบครัว และเอกชน  

                                                           
80จ๊ีด  เศรษฐบุตร. (2560). หนังสือหลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและหนี้. (พิมพค์ร้ังท่ี 5). แกไ้ขเพ่ิมเติม 
โดย  ศ.จิตติ  ติงศภทิัย.์ คณะกรรมกำรสมัมนำและวจิยั. คณะนิติศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์. หนำ้ 59. 
81 เสนีย ์ ปรำโมช. (2540). ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้  เล่ม 2 แก้ไขเพิ่มเติม 
กรุงเทพฯ: ไทยวฒันำพำนิช. หนำ้ 36. 
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รวมทั้งควำมเรียบร้อยทำงเศรษฐกิจเพื่อรักษำประโยชน์ของสังคมและเอกชน หลักควำมสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชนมีปรำกฏในกฎหมำยต่ำง ๆทั้ งกฎหมำยเอกชน  
(Private Law) เช่น กฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์และกฎหมำยมหำชน (Public Law) เช่น กฎหมำย
รัฐธรรมนูญ กฎหมำยปกครอง กฎหมำยอำญำ กฎหมำยภำษีอำกร กฎหมำยท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจ หรือ
สังคม ตลอดจนกำรกระท ำทำงปกครอง กำรพิจำรณำว่ำกำรใดขดัต่อหลักควำมสงบเรียบร้อย 
และศีลธรรมอันดีของประชำชน เป็นอ ำนำจของศำลท่ีจะใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำเพื่อให้เกิด 
ควำมเป็นธรรม (Fairness) แก่คู่ควำม 

3.6 ข้อจ ากดัของเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ 

 ประเภทของสิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ  สำมำรถแบ่งออกเป็นประเภท 
ไดห้ลำยลกัษณะ ในท่ีน้ีจะขอแบ่งตำมลกัษณะของกำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพออกเป็น  3  ประเภท  ดงัน้ี   
 1. กำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพโดยไม่ก ำหนดกำรใดเป็นกำรเฉพำะ กล่ำวคือ เป็นกรณี 
ท่ีรัฐธรรมนูญก ำหนดให้กำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพอำจกระท ำไดโ้ดยบทบญัญติัของกฎหมำย เช่น 
สิทธิและเสรีภำพในชีวิตและร่ำงกำยในเร่ืองกำรจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคลหรือกระท ำ 
กำรใดอนักระทบต่อสิทธิและเสรีภำพตำมมำตรำ  28  วรรคหน่ึง  ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย  
พ.ศ. 2560  เวน้แต่โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำย82 
 2. กำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพเฉพำะกำรท่ีรัฐธรรมนูญก ำหนด กำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพ
นอกจำกจะตอ้งกระท ำโดยกฎหมำยแลว้ยงัตอ้งอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขของสถำนกำรณ์ใดสถำนกำรณ์
หน่ึงหรือวตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หน่ึง หรือจะต้องด ำเนินกำรโดยวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้น
รัฐธรรมนูญเท่ำนั้น เช่น กำรจ ำกดัเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นโดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญติั
แห่งกฎหมำยเฉพำะเพื่อรักษำควำมมัน่คงของรัฐ เพื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภำพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิ
ในครอบครัวหรือควำมเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี
ของประชำชน หรือเพื่อป้องกนัสุขภำพของประชำชน83 

                                                           
82 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2560 
 มำตรำ 28 บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภำพในชีวติและร่ำงกำย   

กำรจบัและกำรคุมขงับุคคลจะกระท ำมิได้ เวน้แต่มีค  ำสั่งหรือหมำยของศำลหรือมีเหตุอยำ่งอ่ืนตำมท่ี
กฎหมำยบญัญติั 

กำรคน้ตวับุคคลหรือกำรกระท ำใดอนักระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภำพในชีวิตหรือร่ำงกำย 
จะกระท ำมิได ้ เวน้แต่มีเหตุตำมท่ีกฎหมำยบญัญติั 
83 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2560 
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 3. สิทธิและเสรีภำพท่ีจ ำกดัไม่ได ้ รัฐธรรมนูญไดก้ ำหนดไวว้่ำสิทธิและเสรีภำพใดบำ้ง 
ท่ีไม่อยูภ่ำยในขอบเขตท่ีรัฐธรรมนูญก ำหนดไว ้ไดแ้ก่ เสรีภำพในกำรนบัถือศำสนำ (Freeom of Religion)84  
จะต้องใช้ภำยในขอบเขตท่ีไม่ เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้ำ ท่ีของพลเมืองและไม่ เป็นกำรขัดต่อ 
ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชำชน ส่วนเสรีภำพในทำงวชิำกำรนั้น รัฐธรรมนูญได้
ก ำหนดไวว้ำ่ในกำรใชเ้สรีภำพดงักล่ำวตอ้งใชไ้ม่ขดัต่อหนำ้ท่ีของพลเมือง(Civics)หรือศีลธรรมอนั
ดีของประชำชน (Public Morals)  
 แมว้่ำรัฐสำมำรถจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพของประชำนได้ก็ตำม แต่เพื่อเป็นกำรป้องกนั 
กำรใชอ้ ำนำจตำมอ ำเภอใจของรัฐและเพื่อประโยชน์สำธำรณะอยำ่งแทจ้ริง จ ำเป็นท่ีจะตอ้งค ำนึงถึง
ควำมสมดุลระหว่ำงขอบเขตของสิทธิและเสรีภำพของประชำชนกบักำรล่วงละเมิดในสิทธิและ
เสรีภำพของประชำชนจำกรัฐว่ำจะตอ้งด ำเนินกำรภำยใตห้ลกัเกณฑ์ วิธีกำร หรือเง่ือนไขอย่ำงไร  
และนอกจำกกำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพของประชำชนโดยรัฐแลว้ หำกพิจำรณำท่ีตวัของสิทธิและ
เสรีภำพเองก็จะพบวำ่มีขอ้จ ำกดัหรือขอบเขตกำรใชใ้นตวัของมนัเองอยูด่ว้ย ซ่ึงขอบเขตกำรใชสิ้ทธิ
และเสรีภำพกบักำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวเ้ป็นคนละเร่ืองกนั 
 3.6.1 ความหมายของการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ 
 ก่อนท่ีจะพิจำรณำวำ่กำรกระท ำอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงของรัฐเป็นกำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพ
หรือไม่นั้น จะต้องก ำหนดขอบเขตหรือแดนของสิทธิและเสรีภำพให้ได้ว่ำมีแค่ไหน เพียงไร  
หำกกำรกระท ำของรัฐก้ำวล่วงเข้ำไปในแดนของสิทธิและเสรีภำพ จึงเป็นกำรจ ำกัดสิทธิ 
และเสรีภำพนั้น ๆ เช่น รัฐธรรมนูญคุม้ครองเสรีภำพในกำรชุมนุมโดยสงบและปรำศจำกอำวุธ  
ตำมมำตรำ 44 หำกมีกำรชุมนุมโดยก่อควำมวุน่วำยหรือมีอำวุธ  ยอ่มไม่อยูใ่นขอบเขตของเสรีภำพ
ดงักล่ำวและรัฐธรรมนูญไม่คุม้ครอง เม่ือรัฐใชม้ำตรกำรขดัขวำงกำรชุมนุมจึงไม่เป็นกำรละเมิดสิทธิ
เสรีภำพในกำรชุมนุมเช่นท่ีกล่ำวมำนั้น 
                                                           

 มำตรำ 34 บุคคลยอ่มมีเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรพดู กำรเขียน กำรพิมพ ์กำรโฆษณำ และ
กำรส่ือควำมหมำยโดยวิธีอ่ืน กำรจ ำกดัเสรีภำพดงักล่ำวจะกระท ำมิได ้ เวน้แต่โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญติั 
แห่งกฎหมำยท่ีตรำข้ึนเฉพำะเพ่ือรักษำควำมมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ ้มครองสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน  
เพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชำชน หรือเพื่อป้องกนัสุขภำพของประชำชน 
 เสรีภำพทำงวิชำกำรย่อมไดรั้บควำมคุม้ครอง แต่กำรใชเ้สรีภำพนั้นตอ้งไม่ขดัต่อหนำ้ท่ีของปวงชน
ชำวไทยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน และตอ้งเคำรพและไม่ปิดกั้นควำมเห็นต่ำงของบุคคลอ่ืน 
84 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2560   
 มำตรำ 31 บุคคลยอ่มมีเสรีภำพบริบูรณ์ในกำรถือศำสนำและยอ่มมีเสรีภำพในกำรปฏิบติัหรือประกอบ
พิธีกรรมตำมหลกัศำสนำของตน แต่ตอ้งไม่เป็นปฏิปักษต์่อหนำ้ท่ีของปวงชนชำวไทย ไม่เป็นอนัตรำยต่อควำม
ปลอดภยัของรัฐและไม่ขดัต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 
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 กำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพเป็นกรณีท่ีรัฐท ำกำรกีดกั้น ขดัขวำง หรือปฏิเสธ  กำรกระท ำ 
ท่ีอยู่ภำยในขอบเขตท่ีได้รับควำมคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญของปัจเจกบุคคล ซ่ึงอำจเป็นกรณี 
ท่ีเกิดข้ึนเฉพำะรำย (ค ำสั่งทำงปกครอง) หรือเกิดข้ึนในลกัษณะทัว่ไป (กฎหมำย) กำรจ ำกดัสิทธิ 
และเสรีภำพประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ 3 ประกำร85กล่ำวคือ ประกำรแรก กำรกระท ำนั้นตอ้งเกิดจำก
ควำมมุ่งประสงค์ของรัฐหรือเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ ประกำรท่ีสอง กำรกระท ำของรัฐหรือเจำ้หน้ำท่ี 
ของรัฐนั้นก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อกำรละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐำน ประกำรท่ีสำม กำรกระท ำของรัฐ 
หรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐนั้นมีลักษณะเป็นกำรบงัคบัหรือเป็นค ำสั่ง ซ่ึงเป็นกำรใช้อ ำนำจมหำชน 
ฝ่ำยเดียว 
 อย่ำงไรก็ตำม หลกัเกณฑ์กำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพดงักล่ำวไดมี้กำรขยำยควำมหมำย
ออกไปกวำ้งข้ึน โดยเห็นว่ำกำรกระท ำของรัฐไม่ว่ำจะเกิดควำมมุ่งประสงค์ของรัฐหรือไม่ ไม่ว่ำ 
จะมีผลโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำในทำงกฎหมำยหรือในทำงขอ้เท็จจริง
และไม่วำ่จะเป็นกำรกระท ำท่ีมีลกัษณะเป็นกำรบงัคบัหรือเป็นค ำสั่งหรือไม่ก็ตำม ยอ่มเป็นกำรจ ำกดั
สิทธิและเสรีภำพทั้งส้ิน แต่กำรกระท ำของรัฐนั้นตอ้งเป็นกำรกระท ำโดยอ ำนำจมหำชนท่ีก่อให้เกิด
ผลดงักล่ำว ซ่ึงกำรขยำยควำมหมำยน้ีก่อให้เกิดปัญหำอยู่หลำยประกำร เช่น กำรก ำหนดขอบเขต
ของกำรกระท ำของรัฐ เป็นตน้ 
 3.6.2 ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพโดยกฎหมาย 
 ขอบเขตกำรใช้สิทธิและเสรีภำพเป็นกำรมองในดำ้นของผูใ้ช้สิทธิและเสรีภำพว่ำจะใช้
สิทธิและเสรีภำพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวไ้ด้แค่ไหนเพียงใด ส่วนกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพ 
โดยกฎหมำยคือกำรมองในดำ้นของรัฐว่ำ ถำ้ตอ้งกำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง
นั้นจะท ำไดห้รือไม่ เพียงใด86  
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2560 ได้ก ำหนดขอบเขตกำรใช้สิทธิ 
และเสรีภำพไวใ้นมำตรำ 2587 วรรคหน่ึง วำ่สิทธิและเสรีภำพของปวงชนชำวไทย นอกจำกท่ีบญัญติั
                                                           
85 บรรเจิด  สิงคะเนติ. อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 72. หนำ้  215. 
86 ปริญญำ  เทวนฤมิตรกุล. (2542). การใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียนกับขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพ 
ตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หำวทิยำลยัธรรมศำสตร์. หนำ้ 63. 
87 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2560 
 มำตรำ  25  สิทธิและเสรีภำพของปวงชนชำวไทย นอกจำกท่ีบญัญติัคุม้ครองไวเ้ป็นกำรเฉพำะใน
รัฐธรรมนูญแลว้ กำรใดท่ีมิไดห้ำ้มหรือจ ำกดัไวใ้นรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมำยอ่ืน บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภำพ 
ท่ีจะท ำกำรนั้นไดแ้ละไดรั้บควำมคุม้ครองตำมรัฐธรรมนูญ ตรำบเท่ำท่ีกำรใชสิ้ทธิหรือเสรีภำพ เช่นวำ่นั้น 
ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอนัตรำยต่อควำมมัน่คงของรัฐ ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี ของประชำชน 
และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลอ่ืน 
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คุม้ครองไวเ้ป็นกำรเฉพำะในรัฐธรรมนูญแลว้ กำรใดท่ีมิไดห้ำ้มหรือจ ำกดัไวใ้นรัฐธรรมนูญหรือใน
กฎหมำยอ่ืน บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภำพท่ีจะกระท ำกำรนั้นได้และได้รับควำมคุ้มครองตำม
รัฐธรรมนูญ ตรำบเท่ำท่ีกำรใชสิ้ทธิและเสรีภำพเช่นวำ่นั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอนัตรำยต่อ
ควำมมัน่คงของรัฐ ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน และไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภำพของบุคคลอ่ืน จำกบทบญัญติัดงักล่ำวจะเห็นไดว้ำ่ขอบเขตกำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพตำม
รัฐธรรมนูญน้ี ประกอบดว้ย 
 1) ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอนัตรำยต่อควำมมัน่คงของรัฐ ควำมหมำยหรือนิยำม 
ของค ำวำ่ ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอนัตรำยต่อควำมมัน่คงของรัฐ มีควำมหมำยกวำ้งขวำงมำก
ดงันั้น เวลำจะใชจ้ริงจึงตอ้งให้ฝ่ำยตุลำกำร (Judiciary) หรือศำล (Court) ซ่ึงเป็นผูตี้ควำมกฎหมำย 
วำ่กรณีใดบำ้งท่ีจะถือวำ่เป็นกำรกระทบเทือนหรือเป็นอนัตรำยต่อควำมมัน่คงของรัฐ อนัจะตอ้งถูก
จ ำกดัสิทธิตำมรัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะตอ้งพิจำรณำจำกขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนแต่ละกรณีเป็นกรณีๆ ไป 
 2) ไม่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน กำรนิยำมค ำว่ำ   
ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน เป็นเร่ืองยำกจึงต้องพิจำรณำเป็นเร่ือง ๆ   
แต่ละกรณีไป อย่ำงไรก็ตำม ค ำว่ำ ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนหมำยควำมถึง ข้อห้ำม 
ซ่ึงสังคมบังคับแก่เอกชนเป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำสังคมย่อมอยู่เหนือเอกชน ทั้ งน้ี เพื่อสังคม 
จะไดด้ ำรงอยู่ไดแ้ละจะไดคุ้ม้ครองปกปักรักษำเอกชนซ่ึงอยู่ในสังคมนั้นเอง ค ำว่ำ  ศีลธรรมอนัดี
ของประชำชน หมำยควำมถึง ธรรมประเพณีท่ีดีงำมของสังคมท่ีประชำชนถือปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ควำมสงบสุขของสังคม โดยทัว่ไปมกัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับกิจกำรทำงศำสนำ ควำมเช่ือถือ หรือ
วฒันธรรมประเพณีของแต่ละสังคม หรือควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเพศชำยกบัเพศหญิง กำรก ำหนด
ขอบเขตในกำรใชสิ้ทธิและเสรีภำพของประชำชนวำ่ตอ้งไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชำชน ไม่
ขดัต่อควำมสงบเรียบร้อย  เป็นกำรบญัญติัเพื่อคุม้ครองประโยชน์ส่วนรวมของสังคมเพื่อประโยชน์
มหำชน 
 3) ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน เช่น กำรใช้โทรศพัท์มือถือเป็นกำรส่ือสำร 
ถึงกันของบุคคล ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันรับรองเสรีภำพน้ีไว้ในมำตรำ 36 วรรคหน่ึง 
โดยไดบ้ญัญติัไวว้ำ่ บุคคลยอ่มมีเสรีภำพในกำรติดต่อส่ือสำรถึงกนัไม่วำ่ในทำงใดๆ และวรรคสอง
บญัญติัว่ำ กำรตรวจ กำรกกั หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนั รวมทั้งกำรกระท ำดว้ย
ประกำรใดๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัจะกระท ำมิได ้  เวน้แต่มีค ำสั่ง
หรือหมำยของศำลหรือมีเหตุอย่ำงอ่ืนตำมท่ีกฎหมำยบญัญติั โทรศพัท์มือถือนั้นเป็นกำรส่ือสำรท่ี
ชอบดว้ยกฎหมำย เสรีภำพในกำรโทรศพัท์มือถือจึงเป็นเสรีภำพท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง แต่กำรใช้
โทรศพัท์มือถือในห้องเรียนระหว่ำงอำจำรยท์  ำกำรบรรยำยเป็นกำรใช้สิทธิและเสรีภำพของตน
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ในทำงท่ีละเมิดสิทธิเสรีภำพของบุคคลอ่ืนและยงัเป็นกำรใชสิ้ทธิของตนโดยมิชอบ ซ่ึงรัฐธรรมนูญ
ไม่ได้รับรองให้กระท ำได้และไม่ให้กำรคุ้มครอง ผูก้ระท ำไม่อำจอ้ำงบทบญัญติัรัฐธรรมนูญท่ี
รับรองสิทธิเหล่ำนั้นข้ึนมำเป็นขอ้ต่อสู้ได้88 
 นอกจำกขอบเขตกำรใชสิ้ทธิและเสรีภำพเป็นกำรทัว่ไปส ำหรับกำรใชสิ้ทธิและเสรีภำพ 
ท่ี รัฐธรรมนูญรับรองไว้ทุกมำตรำตำมมำตรำ 25 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พุทธศกัรำช 2560 แล้ว ขอบเขตกำรใช้สิทธิและเสรีภำพในบำงประเภทยงัถูกก ำหนดไวเ้ป็นกำร
เฉพำะในรัฐธรรมนูญ เช่น บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรนับถือศำสนำและกำรปฏิบติัตำมศำสน
บญัญติั (The Church) หรือปฏิบติัพิธีกรรมตำมควำมเช่ือถือของตน แต่มีขอบเขตของกำรใชเ้สรีภำพ
ดงักล่ำว คือ ตอ้งไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้ำท่ีของปวงชนชำวไทย ไม่เป็นอนัตรำยต่อควำมปลอดภยั
ของรัฐ และไม่เป็นกำรขดัต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน89 หนำ้ท่ีของปวง
ชนชำวไทยนั้นมีอะไรบำ้งไดถู้กก ำหนดเอำไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย90 หรือในกรณีของ
เสรีภำพทำงวิชำกำรตำมมำตรำ 34 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 
2560 ไดก้ ำหนดขอบเขตของกำรใชสิ้ทธิและเสรีภำพไวว้ำ่ตอ้งไม่ขดัต่อหนำ้ท่ีของปวงชนชำวไทย

                                                           
88 ปริญญำ  เทวนฤมิตรกลุ. อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 74. หนำ้ 64. 
89 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2560 
 มำตรำ  31  บุคคลย่อมมีเสรีภำพบริบูรณ์ในกำรนับถือศำสนำและย่อมมีเสรีภำพในกำรปฏิบติัหรือ
ประกอบพิธีกรรมตำมหลกัศำสนำของตน แต่ตอ้งไม่เป็นปฏิปักษต์่อหนำ้ท่ีของปวงชนชำวไทย ไม่เป็นอนัตรำย 
ต่อควำมปลอดภยัของรัฐ  และไม่ขดัต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 
90  มำตรำ  50  บุคคลมีหนำ้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
 (1) พิทักษ์รักษำไว้ซ่ึงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 (2) ป้องกนัประเทศ พิทกัษ์รักษำเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชำติ และสำธำรณสมบติัของแผ่นดิน  
รวมทั้งใหค้วำมร่วมมือในกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 
 (3) ปฏิบติัตำมกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด 
 (4) เขำ้รับกำรอบรมในกำรศึกษำภำคบงัคบั 
 (5) รับรำชกำรตำมท่ีกฎหมำยบญัญติั 
 (7) เคำรพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน และไม่กระท ำกำรใดท่ีอำจก่อให้เกิด 
ควำมแตกแยกหรือเกลียดชงัในสงัคม 
 (8) ร่วมมือและสนบัสนุนกำรอนุรักษแ์ละคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ รวมทั้งมรดกทำงวฒันธรรม 
 (9) เสียภำษีอำกรตำมท่ีกฎหมำยบญัญติั 
 (10) ไม่ร่วมมือหรือสนบัสนุนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
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หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน และต้องเคำรพไม่ปิดกั้นควำมเห็นต่ำงของบุคคลอ่ืน ดังนั้น 
นอกจำกเสรีภำพในกำรนบัถือศำสนำและเสรีภำพในทำงวิชำกำรจะมีขอบเขตกำรใช้ เสรีภำพเป็น
กำรเฉพำะตำมท่ีก ำหนดในแต่ละบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแลว้ กำรใช้เสรีภำพทั้งสองประเภท
ดงักล่ำวตอ้งอยูภ่ำยในขอบเขตกำรใชสิ้ทธิและเสรีภำพเป็นกำรทัว่ไปตำมมำตรำ 25 วรรคหน่ึง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2560 ดว้ย 
 กำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพโดยกฎหมำยปรำกฏอยู่ในมำตรำ 26 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจกัรไทย  พุทธศกัรำช  256091 กำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพโดยกฎหมำยจะกระท ำได้
หรือไม่ เพียงใด ข้ึนอยูก่บับทบญัญติัแห่งกฎหมำยฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้น ๆ วำ่ใหอ้ ำนำจกระท ำ
ไดห้รือไม่ เพียงใด เช่น หำกเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐจะจบักุม คุมขงั ตรวจคน้ตวับุคคลหรือกระท ำกำรใด
อนักระทบต่อสิทธิและเสรีภำพในชีวิตและร่ำงกำย92 ตอ้งพิจำรณำจำกประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำ
ควำมอำญำ หรือกฎหมำยท่ีใหอ้ ำนำจกระท ำในลกัษณะดงักล่ำวได ้ หรือกรณีสิทธิในกำรสืบมรดก93  
ก็ตอ้งพิจำรณำจำกประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์(Civil and Commercial Code) เป็นตน้ 
 แมรั้ฐธรรมนูญจะก ำหนดขอ้ยกเวน้ให้รัฐสำมำรถตรำกฎหมำยจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพ
ของประชำชนได ้แต่กำรตรำกฎหมำยจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพดงักล่ำวย่อมตอ้งอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไข
ทั่วไปของกำรตรำกฎหมำยจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพ กล่ำวคือ กฎหมำยท่ีตรำข้ึนจ ำกัดสิทธิ 
และเสรีภำพตอ้งมีควำมแน่นอนชดัเจน  และไม่มีผลใชบ้งัคบัยอ้นหลงั ส่วนกำรตรำกฎหมำยจ ำกดั
                                                           
91 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2560 
 มำตรำ  26  กำรตรำกฎหมำยท่ีมีผลเป็นกำรจ ำกดัสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ี
บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิไดบ้ญัญติัเง่ือนไขไว ้กฎหมำยดงักล่ำวตอ้งไม่ขดัต่อหลกันิติ
ธรรม  ไม่เพ่ิมภำระหรือจ ำกดัสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศกัด์ิศรีควำมเป็น
มนุษยข์องบุคคลไม่ได ้รวมทั้งตอ้งระบุเหตผุลควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพไวด้ว้ย  

กฎหมำยตำมวรรคหน่ึง ตอ้งมีผลบงัคบัเป็นกำรทัว่ไป ไม่มุ่งหมำยให้ใชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นกำรเจำะจง 
92 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2560 
 มำตรำ  28  บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภำพในชีวติและร่ำงกำย  

กำรจับและกำรคุมขังบุคคลจะกระท ำมิได้ เวน้แต่มีค  ำสั่งหรือหมำยของศำลหรือมีเหตุอย่ำงอ่ืน 
ตำมท่ีกฎหมำยบญัญติั 

กำรคน้ตวับุคคลหรือกำรกระท ำใดอนักระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภำพในชีวิตหรือร่ำงกำย 
จะกระท ำมิได ้เวน้แต่มีเหตุตำมท่ีกฎหมำยบญัญติั 

กำรทรมำน ทำรุณกรรม หรือกำรลงโทษดว้ยวธีิกำรโหดร้ำยหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท ำมิได ้
93 มำตรำ  37  บุคคลยอ่มมีสิทธิทรัพยสิ์นและกำรสืบมรดก 

ขอบเขตแห่งสิทธิและกำรจ ำกดัสิทธิเช่นวำ่น้ี ใหเ้ป็นไปตำมท่ีกฎหมำยบญัญติั 
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สิทธิและเสรีภำพภำยใต้เ ง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญก ำหนดไว้ในมำตรำ 25 ได้แก่  ต้องไม่ขัด 
ต่อหลักนิติธรรม ไม่ เพิ่มภำระหรือจ ำกัดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ   
ไม่กระทบศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์องบุคคล และตอ้งระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกดัสิทธิ 
และเสรีภำพไวด้ว้ย 
 ก. เง่ือนไขทัว่ไปของกำรตรำกฎหมำยจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพ 
 นอกเหนือไปจำกเง่ือนไขกำรตรำกฎหมำยจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพตำมมำตรำ 25  
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 แล้ว กำรตรำกฎหมำยจ ำกัดสิทธิ 
และเสรีภำพของประชำชนยังต้องมีควำมแน่นอนชัดเจน กล่ำวคือ กฎหมำยท่ีจ ำกัดสิทธิ 
และเสรีภำพตอ้งบญัญติัก ำหนดไวใ้ห้ชดัแจง้ว่ำบงัคบัหรือห้ำมมิให้บุคคลประเภทใด ในกรณีใด 
และเพื่อประโยชน์อะไร หรือให้อ ำนำจแก่ฝ่ำยบริหำรกระท ำกำรใด ในกรณีใด เพื่อประโยชน์อะไร
ให้ มีควำมแน่นอนชัด เจนเพื่ อ เ ป็นกำรหลีก เ ล่ี ยงควำมไม่แ น่นอนในกำรใช้กฎหมำย   
อนัจะส่งผลให้ประชำชนสำมำรถใชสิ้ทธิและเสรีภำพของตนไดอ้ยำ่งเต็มท่ีภำยใตก้รอบท่ีกฎหมำย
ก ำหนด ส่วนกำรตรำกฎหมำยจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพตอ้งไม่มีผลใชบ้งัคบัยอ้นหลงันั้น หมำยควำมวำ่  
จะต้องมีกำรประกำศกฎหมำยท่ีจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของประชำชนในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ก่อนท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ และจะใช้กฎหมำยนั้นบงัคบัแก่กำรกระท ำหรือเหตุกำรณ์ท่ีได้เกิดข้ึน 
และส้ินสุดลงก่อนประกำศใชก้ฎหมำยนั้นไม่ได ้
 1) ควำมแน่นอนชดัเจนของกำรตรำกฎหมำยจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพ กำรบญัญติักฎหมำย
จ ำกดัสิทธิและเสรีภำพตอ้งมีควำมแน่นอนชดัเจน เพื่อท่ีประชำชนจะสำมำรถก ำหนดกำรกระท ำ
ของตนภำยในขอบเขตเง่ือนไขของกฎหมำย และทรำบว่ำกำรกระท ำของตนจะก่อให้เกิดผล 
ทำงกฎหมำยในอนัท่ีจะเกิดขอ้เรียกร้องหรือตอ้งอยูใ่นบงัคบัอยำ่งไร   
 อย่ำงไรก็ดี กำรเรียกร้องให้องค์กรของรัฐฝ่ำยนิติบญัญัติ (Legislative) ตรำกฎหมำย 
ให้มีควำมแน่นอนชัดเจน ย่อมเป็นไปได้ยำกเพรำะควำมเปล่ียนแปลงของปัจจยัหลำยประกำร
ประกอบกัน ดังนั้ น กฎหมำยท่ีฝ่ำยนิติบัญญัติมอบอ ำนำจให้ฝ่ำยบริหำรตรำข้ึนจ ำกัดสิทธิ 
และเสรีภำพของประชำชนจะเป็นกฎหมำยท่ีขัดรัฐธรรมนูญก็แต่เฉพำะกรณีท่ีกฎหมำยนั้น 
ใหดุ้ลพินิจ (Discretion) แก่ฝ่ำยบริหำรอยำ่งไม่มีขอบเขตจ ำกดัเท่ำนั้น94 
 2) กำรห้ำมกฎหมำยจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพมีผลใช้บงัคบัยอ้นหลงั เหตุผลของกำรห้ำม
ตรำกฎหมำยยอ้นหลังปรำกฏในค ำพิพำกษำฎีกำท่ี 1/2489  ซ่ึงได้พิพำกษำว่ำพระรำชบัญญัติ 
อำชญำกรสงครำม พ.ศ. 2488  มำตรำ  3  เฉพำะท่ีบญัญติัลงโทษกำรกระท ำก่อนวนัท่ีพระรำชบญัญติั
                                                           
94 วรพจน์  วิศรุษพิชญ์. (2543). สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. 
กรุงเทพฯ: ส ำนกัพิมพว์ญิญูชน. หนำ้ 112. 
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น้ีใช้บงัคบัขดัต่อรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรสยำม พุทธศกัรำช  2475 มำตรำ 14 ซ่ึงบญัญติัว่ำ 
ภำยในบงัคบัแห่งกฎหมำย บุคคลย่อมมีเสรีภำพบริบูรณ์ในร่ำงกำย เคหสถำน ทรัพยสิ์น กำรพูด  
กำรเขียน กำรโฆษณำ กำรศึกษำอบรม กำรประชุมโดยเปิดเผย กำรตั้งสมำคม กำรอำชีพ และเป็น
โมฆะตำมมำตรำ 61 ท่ีว่ำ บทบญัญติัแห่งกฎหมำยใด ๆ มีขอ้ควำมแยง้หรือขดัแก่รัฐธรรมนูญน้ี  
ท่ำนวำ่บทบญัญติันั้น ๆ เป็นโมฆะ (Void)95 
 ข. เง่ือนไขตำมรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2560  มำตรำ  25 วรรคหน่ึง บญัญติัไวว้ำ่ 
สิทธิและเสรีภำพของปวงชนชำวไทย นอกจำกท่ีบญัญติัไวเ้ป็นกำรคุม้ครองเฉพำะในรัฐธรรมนูญ
แล้ว กำรใดท่ีมิได้ห้ำมหรือจ ำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมำยอ่ืน บุคคลย่อมมีสิทธิ 
และเสรีภำพท่ีจะกระท ำกำรนั้นไดแ้ละไดรั้บควำมคุม้ครองตำมรัฐธรรมนูญ ตรำบเท่ำท่ีกำรใชสิ้ทธิ
และ เส รีภำพ เ ช่นว่ำนั้ นไม่กระทบกระ เ ทือนหรือ เ ป็นอันตรำย ต่อควำมมั่นคงของ รัฐ  
ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชนและไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลอ่ืน 
ซ่ึงได้กล่ำวไวแ้ล้วในหัวข้อขอบเขตกำรใช้สิทธิและเสรีภำพกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพ 
โดยกฎหมำย และมำตรำ  26 วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2560  
บญัญติัวำ่ กำรตรำกฎหมำยท่ีมีผลเป็นกำรจ ำกดัสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไข
ท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเง่ือนไขไว้ กฎหมำยดังกล่ำว 
ต้องไม่ขดัต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภำระหรือไม่จ  ำกัดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลเกินสมควร 
แก่เหตุ และจะกระทบต่อศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์องบุคคลมิได ้รวมทั้งตอ้งระบุเหตุผลควำมจ ำเป็น
ในกำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพไวด้ว้ย เง่ือนไขท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ ตำมมำตรำ 26 วรรคหน่ึงน้ี  
หมำยควำมถึง เง่ือนไขตำมมำตรำ 25 วรรคหน่ึงนัน่เอง ส่วนเง่ือนไขตำมมำตรำ 26 วรรคหน่ึง คือ  
กฎหมำยจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพนั้นต้องไม่ขดัต่อหลักนิติธรรมไม่เพิ่มภำระหรือไม่จ  ำกัดสิทธิ 
หรือเสรีภำพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ  ไม่กระทบต่อศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ของบุคคล  
และตอ้งระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพไว ้

1) กำรตรำกฎหมำยตอ้งไม่ขดัต่อหลกันิติธรรม   

                                                           
95 เร่ืองเดียวกนั, หนำ้ 128. ผูเ้สนอกฎหมำยอำชญำกรสงครำมฉบบัดงักล่ำวคือ หม่อมรำชวงศ์ เสนีย ์ ปรำโมช ซ่ึง
เหตุผลท่ีท่ำนเสนอทั้ง ๆ ท่ีรู้วำ่ขดัรัฐธรรมนูญก็เพ่ือประโยชน์ของบำ้นเมือง เน่ืองจำกขณะนั้นสัมพนัธมิตรจะขอ
ตวัจอมพล ป. ไปด ำเนินคดีอำชญำกรสงครำมท่ีสิงคโปร์ อนัจะท ำใหส้ถำนะของประเทศไทยตกอยูใ่นฐำนะผูแ้พ้
สงครำม แต่ถำ้ศำลไทยพิพำกษำแลว้ สัมพนัธมิตรจะมำขอตวัจอมพล ป. ไปอีกไม่ได ้ตำมหลกัฟ้องซ ้ ำในคดี
เดียวกนั 
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 หลักนิ ติธรรม 96(Rule of  Law) เ ป็นหลักกำรส ำคัญของกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย ซ่ึงหมำยควำมถึงหลกักำรปกครองโดยกฎหมำย มีวตัถุประสงคใ์นกำรจ ำกดัอ ำนำจ
ของผูป้กครองให้อยู่ในกรอบของกฎหมำย เพื่อคุ้มครองป้องกันเสรีภำพของประชำชนให้พน้ 
จำกกำรใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจของผู ้ใช้อ  ำนำจรัฐ และเป็นค ำ ท่ีใช้มำตั้ งแต่รัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550 แล้ว และในกำรพิจำรณำพิพำกษำอรรถคดีของศำล  
ต่ำง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  เป็นตน้มำ ก็มีกำรอำ้งถึงหลกันิติธรรมมำโดยตลอด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
ในแวดวงวิชำกำรถือว่ำหลักนิติธรรมเป็นแก่นของกฎหมำยมหำชนมำยำวนำน ดังนั้ น   
ทุกหน่วยงำนของภำครัฐต้องปฏิบัติหน้ำท่ีภำยใต้ขอบเขตของหลักนิติธรรม ไม่ว่ำจะเป็น 
ฝ่ำยนิติบญัญติั  ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยตุลำกำร 
 หลกักำรส ำคญัอนัเป็นสำระส ำคญัของหลกันิติธรรม  สำมำรถแยกออกได ้ 8  ประกำร  คือ97 
 (1) ทุกคนตอ้งเคำรพกฎหมำยท่ีมีอยู ่
 (2) กฎหมำยตอ้งประกำศใหท้รำบทัว่ไป 
 (3) กฎหมำยไม่มีผลยอ้นหลงั 
 (4) กฎหมำยตอ้งบญัญติัใหช้ดัเจนเพื่อหลีกเล่ียงกำรบงัคบัใชท่ี้ไม่ชอบ 
 (5) กฎหมำยตอ้งหลีกเล่ียงกำรขดัแยง้กนัเอง 
 (6) กฎหมำยตอ้งไม่บงัคบัในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้
 (7) กฎหมำยต้องยืนยงคงอยู่ เพื่ อให้หย ั่งรำกลึก  แ ต่ต้องป รับให้ เข้ำกับสภำพ 
ควำมเปล่ียนแปลงได ้
 (8) กำรด ำเนินกำรทุกอยำ่งของรัฐตอ้งสอดคลอ้งทุกประกำรกบักฎเกณฑท่ี์ประกำศไว ้
 ฉะนั้ น กำรบัญญัติหรือกำรตรำกฎหมำยของรัฐสภำจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำม 
หลกันิติธรรมซ่ึงเป็นเง่ือนไขในรัฐธรรมนูญตำมหลกักำรดงักล่ำวขำ้งตน้ เพื่อให้กฎหมำยท่ีบญัญติั

                                                           
96 พจนำนุกรม  ฉบบัรำชบณัฑิตสถำน  พ.ศ. 2542  ให้ควำมหมำยวำ่  หลกัพ้ืนฐำนแห่งกฎหมำย  ซ่ึงมีควำมหมำย
ตรงกบัค ำในภำษำองักฤษวำ่  Rule  of  Law  ค ำวำ่  Rule  สำมำรถแปลไดว้ำ่  กำรปกครอง  หรือแปลวำ่  กฎกติกำ
ในประเทศไทย  มีกำรพูดถึงค ำว่ำ  THE RULE OF LAW  คร้ังแรกใน  พ .ศ .2498 โดยศำสตรำจำรย์วิกรม  
เมำลำนนท์  ในค ำแปลบญัญติัเอเธนส์ ค.ศ.1955 : ดุลพำห 2 (เล่มท่ี 12 ธันวำคม 2498). หน้ำ 81-85 หลงัจำกนั้น 
THE RULE OF LAW ก็อยู่ในควำมสนใจของสังคมไทยเร่ือยมำ โดยเฉพำะในแวดวงกฎหมำย  มีกำรต่ืนตัว 
หำค ำแปลต่ำง ๆ นำนำ  เช่น  หลักกฎหมำย  หลักควำมศักดิสิทธ์ิของกฎหมำย  นิติธรรมวินัย   หลักธรรม 
แห่งกฎหมำย นิติสดมภ ์ แต่ทำ้ยท่ีสุด ค ำแปลท่ีเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีเขำ้ใจของคนทัว่ไปก็คือค ำวำ่หลกั นิติธรรม 
97 บวรศกัด์ิ   อุวรรณโน. (2542). รัฐธรรมนูญน่ารู้. กรุงเทพฯ: โรงพิมพเ์ดือนตุลำ. หนำ้ 235. 
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ออกมำนั้น เป็นกฎหมำยท่ีมีควำมชอบธรรม และไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ  
มิฉะนั้น กฎหมำยฉบบันั้น ๆ จะใชบ้งัคบัไม่ได ้
 2) กำรตรำกฎหมำยต้องไม่ เพิ่มภำระหรือไม่จ  ำกัดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคล 
เกินสมควรแก่เหตุ 
 กำรบญัญติัหรือกำรตรำกฎหมำยจะตอ้งไม่เป็นกำรเพิ่มภำระของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ  
กล่ำวคือ กำรบัญญัติหรือกำรตรำกฎหมำยจะต้องไม่เป็นกำรสร้ำงกำรงำน สร้ำงอุปสรรค 
หรือขั้นตอนต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพ  หรือโดยชกัชำ้เพื่อให้เป็นภำระแก่ประชำชน
เกินสมควรแก่เหตุ  เช่น  กำรออกกฎหมำยเพิ่มภำษีท่ีดินท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจท่ีย  ่ำแย่ถือว่ำ 
เป็นกำรออกกฎหมำยท่ีเพิ่มภำระแก่บุคคลเกินสมควร  ส่วนกำรบญัญติัหรือกำรตรำกฎหมำย 
ต้องไม่จ  ำกัดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ หมำยถึง องค์กรนิติบัญญัติ 
จะตอ้งเลือกมำตรกำรในกำรจ ำกดัสิทธิหรือเสรีภำพท่ีสำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ของประโยชน์
สำธำรณะไดแ้ละมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของประชำชนนอ้ยท่ีสุด  หำกเลือกมำตรกำรอ่ืน
ซ่ึงสำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ของประโยชน์สำธำรณะได้เช่นเดียวกนั  แต่มีผลกระทบต่อสิทธิ 
และเสรีภำพของประชำชนมำกกว่ำก็ เป็นกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพท่ี เกินควำมจ ำ เ ป็น  
อนัแสดงให้เห็นถึงกำรใช้หลกัควำมจ ำเป็นซ่ึงเป็นหลกักำรย่อยประกำรหน่ึงของหลกัควำมได้
สัด ส่วนหรือหลักควำมพอสมควรแก่ เหตุ  (Principle  of  Proportionnality) มำ เ ป็น เกณฑ์ 
ในกำรพิจำรณำวำ่กำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพนั้นกระท ำเท่ำท่ีจ  ำเป็นหรือไม่  ตวัอยำ่งของกำรจ ำกดั
สิทธิและเสรีภำพเกินควำมจ ำเป็น เช่น พระรำชบญัญติัควบคุมกำรโฆษณำโดยเคร่ืองกระจำยเสียง  
พ.ศ. 2493  มำตรำ  7  บญัญติัวำ่ กำรโฆษณำโดยใชเ้คร่ืองกระจำยเสียงจะตอ้งโฆษณำเป็นภำษำไทย 
ซ่ึงกำรโฆษณำน้ีหมำยควำมรวมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็นด้วย หำกกำรประชุมสัมมนำ 
ท่ีมีชำวต่ำงประเทศซ่ึงใช้ภำษำต่ำงประเทศย่อมมีควำมผิดตำมพระรำชบญัญติัน้ี และมำตรำ  998  
ของพระรำชบัญญัติน้ีก ำหนดโทษผูฝ่้ำฝืนมำตรำ 7 ว่ำต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหน่ึงเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท หรือทั้งจ  ำทั้ งปรับ ดังนั้น กำรจ ำกัดเสรีภำพถึงขนำดห้ำมพูดโดย 
เคร่ืองกระจำยเสียงเป็นภำษำต่ำงประเทศ  และหำกฝ่ำฝืนอำจถูกจ ำคุกได้ถึงหน่ึงเดือนนั้ น  
เป็นกำรจ ำกดัเสรีภำพเกินจ ำเป็น 

                                                           
98 พระรำชบญัญติัควบคุมกำรโฆษณำโดยเคร่ืองกระจำยเสียง พ.ศ. 2493    

มำตรำ 9 ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ 4 มำตรำ 5 หรือค ำสัง่ของเจำ้พนกังำนท่ีสัง่ตำมควำมในมำตรำ 6 มีควำมผิด
ตอ้งระวำงโทษปรับไม่เกินสองร้อยบำท และใหพ้นกังำนเจำ้หนำ้ท่ีมีอ ำนำจสัง่เพิกถอนใบอนุญำตไดด้ว้ย 

ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ 7 มีควำมผิดตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท  
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และใหพ้นกังำนเจำ้หนำ้ท่ีสัง่เพิกถอนใบอนุญำตเสียดว้ย 
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 หลักควำมจ ำเป็นเป็นหลักกำรย่อยประกำรหน่ึงของหลักควำมได้สัดส่วนหรือ 
หลักควำมพอสมควรแก่เหตุ99 มำเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำว่ำกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพนั้น 
ไดก้ระท ำเท่ำท่ีจ  ำเป็นหรือไม่ 
 3) กำรตรำกฎหมำยตอ้งไม่กระทบต่อศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์องบุคคล   
 มำตรำ 4  ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย  พุทธศกัรำช  2560  บญัญติัวำ่ ศกัด์ิศรี
ควำมเป็นมนุษย ์ สิทธิ  เสรีภำพ  และควำมเสมอภำคของบุคคล  ย่อมไดรั้บควำมคุม้ครองศกัด์ิศรี
ควำมเป็นมนุษย ์(Human  Dignity) คือคุณค่ำของควำมเป็นมนุษยท่ี์มีอยู่ในตวับุคคลทุกคน  กำรท่ี
แต่เดิมรัฐธรรมนูญใหค้วำมคุม้ครองศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์ ยอ่มหมำยควำมวำ่ รัฐจะตอ้งปฏิบติัต่อ
ประชำชนโดยถือวำ่ประชำชนเป็นมนุษยค์นหน่ึง  รัฐจะปฏิบติัต่อประชำชนเสมือนหน่ึงประชำชน
ไม่ใช่มนุษยไ์ม่ได้  จะปฏิบติัต่อคนเสมือนหน่ึงคนเป็นสัตวห์รือส่ิงของไม่ได้ เช่น เม่ือรัฐจะให้
อำหำรแก่ประชำชนจะโยนลงพื้นแลว้ให้ประชำชนใช้ล้ินเลียจำกพื้นมิได ้ เพรำะกำรปฏิบติัเช่นน้ี
เสมือนหน่ึงบุคคลเป็นสุนัข นอกจำกนั้น รัฐจะตรำกฎหมำยเอำคนลงเป็นทำสไม่ได้  เพรำะกำร
ปฏิบติัเช่นน้ีเสมือนหน่ึงบุคคลเป็นส่ิงของท่ีซ้ือขำยกนัได ้เหล่ำน้ีต่ำงเป็นกำรไม่เคำรพศกัด์ิศรีควำม
เป็นมนุษย ์
 องค์กรท่ีใช้อ ำนำจรัฐทุกองค์กรไม่ว่ำจะเป็นองค์กรผู ้ใช้อ  ำนำจนิติบัญญัติ องค์กร 
ผูใ้ช้อ  ำนำจบริหำร หรือองค์กรผูใ้ช้อ  ำนำจตุลำกำรก็ตำม จะตอ้งค ำนึงถึงศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์
ของบุคคลเสมอ  สิทธิและเสรีภำพขององคก์รผูใ้ชอ้  ำนำจรัฐ  แสดงออกไดใ้นสองลกัษณะ กล่ำวคือ  
ลักษณะแรกองค์กรของรัฐจะไม่กระท ำกำรใด ๆ ในลักษณะท่ีจะเป็นกำรละเมิดต่อศักด์ิศรี 
ควำมเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภำพของปัจเจกบุคคล หรือละเว้นกำรกระท ำใด ๆ ท่ีจะเป็น  
กำรละเมิดต่อส่ิงดงักล่ำว ลกัษณะท่ีสองรัฐตอ้งมีภำระหน้ำท่ีด ำเนินกำรใด ๆ ในทำงท่ีจะท ำให้

                                                           
99 หลกัควำมไดส้ดัส่วนประกอบดว้ยหลกักำรยอ่ย 3 ประกำร คือ 
 (1) หลักควำมสัมฤทธ์ิผลหรือควำมเหมำะสม (Principle  of  Appropriateness ) หมำยควำมว่ำ  
มำตรกำรท่ีกฎหมำยออกมำใชบ้งัคบัหรือให้อ ำนำจแก่ฝ่ำยบริหำรออกมำใชบ้งัคบัแก่รำษฎร  ตอ้งเป็นมำตรกำร 
ท่ีสำมำรถด ำเนินกำรใหเ้กิดผลตำมท่ีฝ่ำยนิติบญัญติัประสงคจ์ะใหเ้กิดข้ึนไดจ้ริง ๆ ในทำงปฏิบติั 
 (2) หลกัควำมจ ำเป็น (Principle  of  Necessity)  หมำยควำมว่ำ  มำตรกำรท่ีกฎหมำยออกมำใชบ้งัคบั
หรือใหอ้ ำนำจแก่ฝ่ำยบริหำรออกมำใชบ้งัคบัแก่รำษฎรตอ้งเป็นมำตรกำรท่ีจ ำเป็นแก่กำรด ำเนินกำรใหเ้จตนำรมณ์
หรือควำมมุ่งหมำยของกฎหมำยนั้นส ำเร็จลุล่วงไปได ้
 (3) หลักควำมได้สัดส่วนในควำมหมำยอย่ำงแคบ (Principle  of  Proportionality  Strito  Sensu )  
หมำยควำมว่ำ มำตรกำรท่ีกฎหมำยออกมำใช้บังคับหรือให้อ ำนำจฝ่ำยบริหำรออกมำใช้บังคับแก่รำษฎร 
ตอ้งเป็นมำตรกำรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหำชนยิ่งกว่ำท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เอกชนและหรือแก่สังคม
โดยส่วนรวม 
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ศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภำพต่อปัจเจกบุคคลเอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย ์
อยำ่งมีศกัด์ิศรีหรือเอ้ือต่อกำรใชสิ้ทธิและเสรีภำพตำมท่ีรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัรับรองคุม้ครองไว้100 
 กำรรับรองศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ของประเทศไทยปรำกฏคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญ   
ฉบบัปี 2540 โดยไดรั้บอิทธิพลโดยตรงมำจำกรัฐธรรมนูญสำธำรณรัฐเยอรมนี ซ่ึงให้ควำมส ำคญั  
กบัศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยอ์ยำ่งยิ่ง โดยรัฐธรรมนูญสำธำรณรัฐเยอรมนีไดบ้ญัญติัรับรองวำ่ ศกัด์ิศรี
ควำมเป็นมนุษย์ไม่อำจถูกล่วงละเมิดได้  อ ำนำจรัฐทั้ งหลำยผูกพนัท่ีจะให้ควำมเคำรพและ 
ให้ควำมคุม้ครองต่อศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์ตำมค ำวินิจของศำลรัฐธรรมนูญสำธำรณรัฐเยอรมนี 
ได้ยอมรับว่ำ ศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์เป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนประเภทหน่ึงซ่ึงอ ำนำจรัฐทั้ งหลำย 
ตอ้งผกูพนัในฐำนะท่ีศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยเ์ป็นหลกักำรสูงสุดของรัฐธรรมนูญ101 
 กำรท่ีรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย  พุทธศกัรำช  2560  มำตรำ  4 ไดแ้ยกกำรรับรอง
ศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษยอ์อกจำกสิทธิและเสรีภำพ เพรำะมีเจตนำรมณ์โดยถือว่ำเป็นคุณค่ำ
ในทำงกฎหมำยอยำ่งหน่ึงท่ีจะใชอ้  ำนำจรัฐไปล่วงละเมิดไม่ได ้และเป็นมำตรฐำนในกำรวนิิจฉยัเชิง
คุณค่ำอนัแสดงถึงทิศทำงของกำรกระท ำอ่ืน ๆ เพื่อให้สิทธิขั้นพื้นฐำนท่ีมีกำรรับรองไวแ้ล้วนั้น
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได ้ เป็นกำรเพิ่มหลกัประกนัท่ีจะไม่ใหมี้กำรล่วงละเมิดสิทธิขั้นฐำน 
 นอกจำกน้ีรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย  พุทธศกัรำช  2560  มำตรำ  26  วรรคหน่ึง   
ย ังได้บัญญัติข้อจ ำกัดในกำรตรำกฎหมำยไว้ว่ำ  กำรตรำกฎหมำยต้องไม่กระทบศัก ด์ิศ รี 
ควำมเป็นมนุษยข์องบุคคล  กฎหมำยท่ีรัฐจะออกมำใช้บงัคบักบัประชำชนนั้นจึงตอ้งไม่กระทบ 
หรือละเมิดต่อศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์องบุคคลดว้ย 
 4) กำรตรำกฎหมำยจะตอ้งระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพไว ้  
 กำรตรำกฎหมำยจะตอ้งระบุเหตุผลในกำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพไว ้ ผูย้กร่ำงกฎหมำย
ต้อง ศึกษำ เหตุผลในกำรจ ำกัดสิทธิ เสรีภำพว่ำรำยละเ อียดและสำระส ำคัญเ ป็นเ ร่ือง ท่ี 
กำรตรำกฎหมำยใช้บังคับอยู่แล้วหรือไม่ หำกไม่เคยมีกำรตรำกฎหมำยใช้บังคับมำก่อน 
ก็เป็นกำรตรำกฎหมำยใหม่ข้ึนใช้บังคับ หรือถ้ำมีกำรตรำกฎหมำยใช้บังคับในเร่ืองนั้ นแล้ว 
ก็ต้องพิจำรณำต่อไปว่ำกำรยกร่ำงตำมกฎหมำยดังกล่ำว102 จะต้องระบุเหตุผลท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
หรือยกเลิกกฎหมำยท่ีใช้บงัคบันั้นหรือไม่  กำรตรำกฎหมำยตอ้งค ำนึงถึงเหตุผลโดยตอ้งค ำนึงถึง
หวัขอ้ต่อไปน้ีเสมอ 

                                                           
100 บรรเจิด สิงคะเนติ. อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 72 . หนำ้ 138. 
101 อุดม  รัฐอมฤต  และคณะ. (2544). การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลตาม
มาตรา  28. กรุงเทพฯ: นำนำส่ิงพิมพ.์  หนำ้ 13. 
102

 อุดม  รัฐอมฤต. อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 101. หนำ้ 14. 
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 (1) สำระส ำคญัของร่ำงกฎหมำยท่ีจะเสนอ และควำมเก่ียวพนักบักิจกรรมของมนุษย ์ เช่น  
เศรษฐกิจ  สังคม  และกำรเมือง 
 (2) ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ขอ้เขียนทำงวิชำกำร ควำมเห็นของผูเ้ช่ียวชำญ และขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัปัญหำดงักล่ำวทั้งทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกำรปกครองและผลสรุปของขอ้มูลเหล่ำนั้น 
 (3) สภำพของกฎหมำยปัจจุบนัเก่ียวกบัปัญหำดงักล่ำว 
 (4) วตัถุประสงคโ์ดยทัว่ไปของร่ำงกฎหมำยใหม่ 
 (5) ขอ้เทจ็จริงใดในกฎหมำยปัจจุบนัท่ีถือวำ่ไม่เหมำะสมหรือไม่ตรงตำมควำมตอ้งกำร 
 (6) ปัญหำหรือขอ้บกพร่องดงักล่ำวมีจริงอยูห่รือไม่ 
 (7) ถ้ำมีจริงกรณีนั้ นเป็นปัญหำเฉพำะของประเทศใดประเทศหน่ึงหรือเป็นปัญหำ 
ท่ีเกิดในประเทศอ่ืนดว้ย และประเทศอ่ืนมีวธีิกำรแกปั้ญหำหรือขอ้บกพร่องนั้นอยำ่งไร 
 (8) ถำ้ประเทศอ่ืนมีกำรแกปั้ญหำหรือขอ้บกพร้องดงักล่ำว กฎหมำยของประเทศอ่ืนนั้น 
มีลกัษณะอยำ่งไร 
 (9) ผลของกำรใช้กฎหมำยของประเทศอ่ืนเป็นอย่ำงไร ทั้งโดยศำลและฝ่ำยปกครอง 
และมีปัญหำทำงทฤษฎีและทำงปฏิบติัประกำรใดเกิดข้ึนบำ้ง และถำ้มีปัญหำจะแกปั้ญหำนั้นอยำ่งไร 
 (10) กฎหมำยของประเทศอ่ืนมีกำรตีควำมในส่วนต่ำง ๆไวอ้ยำ่งไร 
 (11) เจำ้หน้ำท่ีผูป้ฏิบติัตำมกฎหมำยดงักล่ำวมีขอ้เสนอแนะหรือขอ้สังเกตอย่ำงไรบำ้ง
หรือไม่ 
 (12) ประเทศของเรำมีกำรเสนอกฎหมำยใหม่ท ำนองเดียวกันแล้วหรือไม่และรัฐสภำ 
หรือผูบ้ริหำรมีทศันะเช่นใดในกำรเสนอกฎหมำยคร้ังนั้น กฎหมำยท่ีเสนอนั้นมีเน้ือหำเช่นเดียวกนั
กบัของต่ำงประเทศหรือไม่ หำกเป็นเช่นเดียวกนั ขอ้ควรพิจำรณำตำม (9) - (11) ขำ้งตน้จะช่วยท ำให้
มีอะไรเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
 (13) ผูย้กร่ำงมีขอ้สรุปท่ีจะเสนอเช่นใดบำ้ง 
 (14) กระบวนกำรตรำกฎหมำยใหม่ ท่ี เสนอมีขั้ นตอนอย่ำงไร ข้ึนอยู่กับประเภท 
ของกฎหมำย 
 (15) อะไรเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของกฎหมำยท่ีจะเสนอ   
 (16) ผลทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของร่ำงกฎหมำยท่ีจะเสนอใหม่มีปัญหำเช่นใด 
 (17) กฎหมำยใหม่จะมีวิธีกำรบังคับอย่ำงไร และมีวิธีกำรเช่นไรท่ีจะท ำให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์
 (18) ในกรณีกลไกตำม (17) จะใช้วิธีให้มีผลบงัคบัใชโ้ดยตวักฎหมำยเองหรือจะตอ้งใช้
องคก์รใดในฝ่ำยปกครองเป็นผูป้ฏิบติัตำมกฎหมำย 
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 (19) ร่ำงกฎหมำยใหม่จะเปล่ียนแปลงผลของกฎหมำยปัจจุบนัทั้งโดยชัดแจง้หรือโดย
ปริยำยเช่นใดบำ้ง 
 (20) กรณีจะมีปัญหำทำงกฎหมำยรัฐธรรมนูญในกฎหมำยท่ีจะเสนอใหม่ เช่นใดบำ้ง 
 (21) จำกท่ีควรพิจำรณำขำ้งตน้ทั้งหมด ผูย้กร่ำงกฎหมำยคิดวำ่จะตอบเช่นใดและจะเสนอ
ร่ำงกฎหมำยใหม่หรือไม่ หำกเห็นควรจะเสนอก็ลงมือยกร่ำงต่อไปได ้
 หวัขอ้ดงักล่ำวขำ้งตน้เหล่ำน้ีลว้นเป็นเหตุผลท่ีสำมำรถน ำมำระบุไวใ้นกำรตรำกฎหมำย103 

3.7 กฎหมายทีใ่ช้บังคบักบัการชุมนุมสาธารณะในภาวะไม่ปกติ  

 เหตุผลหลกัในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญติัน้ี คือ ตอ้งกำรป้องกนัและปรำบปรำม
สถำนกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คงในรำชอำณำจกัร อำทิ กำรชุมนุมท่ีมีแนวโน้มยกระดบั
ควำมรุนแรงมำกข้ึน เป็นต้น ซ่ึงทำงคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ กอ.รมน.104 เป็นผู ้รับผิดชอบ 
ในกำรจดักำรเร่ืองน้ี โดยกำรประกำศ พระรำชบญัญติัควำมมัน่คง ฯ จะก ำหนดพื้นท่ีท่ีประกำศใช้
และระยะเวลำท่ีใชเ้อำไว ้พร้อมทั้งก ำหนดขอ้ห้ำมต่ำงๆ เพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อย เช่น ห้ำมเขำ้
ออกจำกเคหสถำนในเวลำท่ีก ำหนด หำ้มใชเ้ส้นทำงท่ีก ำหนด เป็นตน้  
 
 
 3.7.1.การห้ามการชุมนุมตามกฎหมายการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   
 มำตรำ  3  แห่งพระรำชบญัญติักำรรักษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร พ.ศ. 2551   
กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรได้ให้ควำมหมำย กำรด ำ เนินกำรเพื่อป้องกัน   
ควบคุม แกไ้ข และฟ้ืนฟูสถำนกำรณ์ใดท่ีเป็นภยัหรืออำจเป็นภยัอนัเกิดจำกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
ท่ีก่อให้เกิดควำมไม่สงบสุข ท ำลำย หรือท ำควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย ทรัพยสิ์นของประชำชน
หรือของรัฐใหก้ลบัสู่สภำวะปกติเพื่อใหเ้กิดควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน หรือควำมมัน่คงของรัฐ 
 ควำมมั่นคงของรัฐนั้ น ไม่ได้มีค  ำนิยำมท่ีตำยตัวจะมีควำมหมำยตำมแต่ท่ีกฎหมำย 
แต่ละฉบบับญัญติัไว ้ เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยนั้น ๆ 

                                                           
103

 ชยัวฒัน์  วงศ์วฒันศำนต.์ (2542). การร่างกฎหมายเอกสารประกอบการฝึกอบรมนิติกร. กรุงเทพฯ: ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. หนำ้  17. 
104 กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร หรือ กอ.รมน. (Internal Security Operations Command) 
เป็นหน่วยงำนในสังกัดนำยกรัฐมนตรี มีหน้ำท่ีเป็นศูนยป์ระมำนงำนกลำง เพ่ือต่อตำ้นภยัคุกคำมท่ีมุ่งท ำลำย
ผลประโยชน์และควำมมัน่คงของชำติ มีนำยกรัฐมนตรี เป็นผูอ้  ำนวยกำรรักษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจักร 
(ผบ.รมน.)โดยต ำแหน่ง 
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 มำตรำ 11 วรรคหน่ึง  แห่งพระรำชบญัญติักำรรักษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร  
พ.ศ.2551 ก ำหนดว่ำ เม่ือมีกรณีจ ำเป็นในอนัท่ีจะรักษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัรในพื้นท่ี 
ของกองทพัภำคใด คณะกรรมกำรโดยค ำเสนอแนะของผูอ้  ำนวยกำรจะมีมติให้กองทพัภำคนั้น 
จดัให้มีกองอ ำนวยกำรรักษำควำมสงบภำยในภำค  เรียกโดยย่อว่ำ  กอ.รมน.ภำค ก็ได ้วรรคสอง  
ก ำหนดว่ำ ให้ กอ.รมน.ภำค เป็นหน่วยงำนข้ึนตรงต่อ กอ.รมน.โดยมีแม่ทพัภำคเป็นผูอ้  ำนวยกำร
รักษำควำมมัน่คงภำยในภำค เรียกโดยย่อว่ำ ผอ.รมน.ภำค มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและสนับสนุน 
กำรรักษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัรในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของกองทพัภำคตำมท่ีผูอ้  ำนวยกำร
มอบหมำย วรรคสำม ก ำหนดว่ำ  เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำ ท่ีของ กอ.รมน.ภำค   
ให้ผูอ้  ำนวยกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งข้ำรำชกำรและลูกจำ้งของกองทพัภำค รวมตลอดทั้งข้ำรำชกำร  
พนักงำน และลูกจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีให้มำปฏิบัติงำนประจ ำหรือ 
เป็นคร้ังครำวใน กอ.รมน.ภำค ได้ตำมท่ี ผอ.รมน.ภำค เสนอ วรรคส่ี ก ำหนดว่ำ ผอ.รมน.ภำค   
เป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำร  พนกังำน  และลูกจำ้งท่ีไดรั้บค ำสั่งให้มำปฏิบติังำนใน  กอ.รมน.ภำค  
และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร กอ.รมน.ภำค วรรคห้ำ ก ำหนดว่ำ กำรจัดโครงสร้ำง   
กำรแบ่งส่วนงำนและอ ำนำจหนำ้ท่ี  อตัรำก ำลงั  และกำรบริหำรงำนของส่วนงำนภำยใน กอ.รมน.
ภำค ให้เป็นไปตำมท่ีผูอ้  ำนวยกำรก ำหนดตำมข้อเสนอของ  ผอ.รมน.ภำค วรรคหก ก ำหนดว่ำ 
ให้ กอ.รมน.และกองทพัภำคพิจำรณำให้กำรสนับสนุนด้ำนบุคลำกร งบประมำณและทรัพยสิ์น   
ในกำรปฏิบติังำนของ กอ.รมน.ภำค ตำมท่ี ผอ.รมน.ภำค ร้องขอและให้น ำควำมในมำตรำ  9   
มำใชบ้งัคบักบั กอ.รมน.ภำค  ดว้ยโดยอนุโลม 
 กำรใชพ้ระรำชบญัญติักำรรักษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร พ.ศ. 2551 น้ี เป็นกรณี 
ท่ีปรำกฏเหตุกำรณ์อันกระทบต่อควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร แต่ยงัไม่มีควำมจ ำ เป็น 
ต้องประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
และเหตุกำรณ์นั้ นมีแนวโน้มท่ีจะมีอยู่ต่อไปเป็นเวลำนำนทั้ งอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีหรือควำม
รับผิดชอบในกำรแก้ปัญหำของหน่วยงำนของรัฐหลำยหน่วย คณะรัฐมนตรี (Ministry) จะมีมติ
มอบหมำยให้ กอ.รมน. เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรป้องกนั ปรำบปรำม ระงบั ยบัย ั้งและแก้ไขหรือ
บรรเทำเหตุกำรณ์ท่ีกระทบต่อควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัรนั้นภำยในพื้นท่ีและระยะเวลำ 
ท่ีก ำหนดได ้
 3.7.2. การควบคุมมิให้มีการชุมนุมตามกฎหมายการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   
กำรใช้พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  เพื่อใช้แก้ปัญหำ 
กำรชุมนุมในภำวะท่ีไม่ปกติ สำมำรถแยกพิจำรณำได้ 4 ประเด็น ได้แก่ สภำพปัญหำเก่ียวกับ
บทบญัญติัของพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สภำพปัญหำ 
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ท่ี เ ก่ี ยวกับกระบวนกำรใช้อ ำนำจของ ฝ่ำยทหำรในฐำนะ เจ้ำพนักงำนผู ้มี อ  ำนำจตำม 
พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สภำพปัญหำเก่ียวกับผล 
ของกำรใช้อ ำนำจและกำรเยียวยำผู ้ได้รับผลกระทบจำกกำรใช้อ ำนำจตำมพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ .ศ . 2548 และสภำพปัญหำท่ีเ ก่ียวกับควบคุม 
และกำรตรวจสอบกำรกระท ำทำงปกครองตำมหลักกำรควบคุมควำมชอบด้วยกฎหมำย  
ในเร่ืองกำรใชอ้  ำนำจของฝ่ำยทหำรในฐำนะเจำ้พนกังำนผูมี้อ  ำนำจตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 หำกปรำกฏว่ำบริบทและข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนนั้ น 
ยงัไม่เพียงพอท่ีใช้เป็นฐำนของเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรอำ้งอิงเพื่อประกำศใช้สถำนกำรณ์
ฉุกเฉินได้  ฝ่ำยบริหำรหรือรัฐบำลจึงควรใช้กฎหมำยท่ีใช้อยู่ในสถำนกำรณ์ปกติไปก่อน 
เช่น พระรำชบญัญติักำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ.2558  หำกมีสถำนกำรณ์ท่ีรุนแรงก็อำจพิจำรณำ 
ใช้พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจัก พ.ศ. 2551  และหำกสถำนกำรณ์ 
ไม่ดีข้ึนถึงค่อยพิจำรณำใช้อ ำนำจตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ .ศ . 2548  เป็นต้น ในส่วนของกำรควบคุมตัวบุคคลในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเป็นมำตรกำร 
ทำงกฎหมำยท่ีเป็นกำรจ ำกดัสิทธิเสรีภำพของประชำชน105 ผูเ้ขียนเห็นว่ำเพื่อไม่ให้กำรใช้อ ำนำจ 
เกิดควำมซ ้ ำซ้อนในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยในเร่ืองระยะเวลำกำรควบคุมตวับุคคลระหวำ่งพระรำช
ก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินกบัประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ   
จึงเห็นควรให้เจำ้พนกังำนผูใ้ช้อ  ำนำจตำมพระรำชก ำหนดดงักล่ำวใชก้ฎหมำยในสถำนกำรณ์ปกติ
คือ  ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ส่วนกำรให้อ ำนำจนำยกรัฐมนตรีสำมำรถใชดุ้ลพินิจ
ต่อเวลำประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เห็นว่ำควรใช้ดุลพินิจต่อเวลำประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ควรใช้ เท่ำท่ีจ  ำเป็นจริง ๆ และตอ้งมีจุดเกำะเก่ียวกบัประชำชนผูท้รงสิทธิและเสรีภำพผ่ำนทำง
อ ำนำจนิติบญัญติั 
 สภำพปัญหำเก่ียวกบักระบวนกำรและขั้นตอนกำรใช้อ ำนำจอนัมีผลผกูพนัทำงกฎหมำย
ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกกฎหรือกระบวนกำรในกำรออกค ำสั่งทำงปกครองโดยเฉพำะในสภำวกำรณ์ 
ท่ีไม่ปกติ หลกักำรท่ีส ำคญัของพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
บญัญติัรับรองให้เจำ้หน้ำท่ีรัฐถ้ำเห็นว่ำในกรณีท่ีสภำพบำ้นเมืองไม่อยู่ในภำวะท่ีอำจควบคุมได้   
ไม่ว่ำจะเป็นระหว่ำงศึกสงครำม หรือเหตุจลำจลท่ีมีควำมรุนแรง กำรท่ีฝ่ำยปกครองตอ้งกระท ำ 
ให้ถูกตอ้งตำมหลกักำรหรือมวัแต่ค ำนึงขั้นตอนในกำรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชน  
อำจชกัชำ้เกินกวำ่ท่ีจะสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ได ้บทบญัญติัแห่งกฎหมำยดงักล่ำวจึงก ำหนดให้
                                                           
105ประยุทธ เมฆวิชัย. (2554). แนวทางการใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 ตามหลกัธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ: ส ำนกังำนศำลยติุธรรม.หนำ้ 53. 
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ขอ้ก ำหนด  ประกำศ  ค  ำสั่ง  หรือกำรกระท ำตำมพระรำชก ำหนดไม่อยูใ่นบงัคบัของกฎหมำยวำ่ดว้ย
วิธีปฏิบติัรำชกำรทำงปกครอง   และกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดัตั้ งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดี
ปกครอง ในประเด็นน้ีเห็นวำ่แต่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวผูใ้ชอ้  ำนำจรัฐก็ตอ้งใชโ้ดยตอ้งค ำนึงถึงหลกั
นิติรัฐ  หลกันิติธรรม  ตลอดจนตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมำยระหวำ่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ
มนุษยชนหรือหลกัมนุษยธรรมอนัเป็นกติกำระหวำ่งประเทศท่ีไทยจะตอ้งให้ควำมเคำรพอยูน่ัน่เอง
ในฐำนะรัฐภำคีและหำกพิเครำะห์ถึงค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งศำลท่ีออกมำในช่วงระยะเวลำ 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำฝ่ำยตุลำกำรเองก็พยำยำมตีควำมในเร่ือง
กำรใชอ้  ำนำจของเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐท่ีตอ้งยนือยูบ่นพื้นฐำนของหลกักำรต่ำง ๆ106 
 สภำพปัญหำเก่ียวกบัขั้นตอน และกระบวนกำรเขำ้ยุติหรือสลำยกำรชุมนุมอนัเป็นกำรใช้
อ ำนำจปฏิบติักำรทำงปกครองให้เป็นไปตำมหลกักำรท่ีเป็นสำกล บทบำทของรัฐในฐำนะท่ีเป็น
ผูดู้แลและรักษำควำมสงบเรียบร้อยในรัฐ  ดงันั้น  เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่สงบในรัฐ  รัฐก็สำมำรถใช้
อ ำนำจเหนือเขำ้ไปด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง  เพื่อให้ควำมไม่สงบเรียบร้อยนั้นกลบัมำสงบ
เรียบร้อยดงัเดิม ดงันั้น เม่ือกำรชุมนุมต่ำง ๆ ของประชำชนนำมำซ่ึงควำมไม่สงบเรียบร้อยและเป็น
กำรชุมนุมท่ีเกินกรอบหรือขอบเขตท่ีกฎหมำยก ำหนด  รัฐก็สำมำรถใชม้ำตรกำรตำมกฎหมำยเพื่อ
ด ำเนินกำรกบักำรชุมนุมต่ำง ๆ เหล่ำนั้นได ้กำรใช้ก ำลงัของเจำ้หน้ำท่ีรัฐในกำรเขำ้จดักำรกบักำร
ชุมนุมในท่ีสำธำรณะ โดยหลกัจะกระท ำไดก้็ต่อเม่ือมีกฎหมำยบญัญติัให้อ ำนำจอย่ำงชดัแจง้และ
บทบญัญติัแห่งกฎหมำยนั้นจะตอ้งบญัญติัถึงเง่ือนไข ขอ้เท็จจริง สถำนกำรณ์และควำมจ ำเป็นใน
ขณะท่ีอนุมติัให้ใช้ก ำลัง และต้องมีบทบญัญัติท่ีให้แจ้งเตือนกลุ่มผูชุ้มนุมล่วงหน้ำพอสมควร 
รัฐบำลจะตอ้งจดัระดบัมำตรกำรบงัคบัเพื่อตอบโตก้ำรชุมนุมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซ่ึงจะตอ้งมี
ตั้งแต่ระดบัเบำไปจนถึงระดบัรุนแรง รวมทั้งกำรเลือกใชร้ะดบัมำตรกำรบงัคบัจะตอ้งใหไ้ดส้ัดส่วน 
(Principle of Proportionality) พอสมพอควรแก่เหตุกบัระดบัควำมรุนแรงหรือกำรคุกคำมของกำร
ชุมนุมในท่ีสำธำรณะนั้น ตอ้งจดัสรรงบประมำณเพื่อพฒันำเคร่ืองมือวิธีกำท่ีหลำกหลำยเพื่อให้
สำมำรถรับมือกบัสถำนกำรณ์กำรชุมนุมในท่ีสำธำรณะท่ีรุนแรงแตกต่ำงกนั  และเตรียมเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ให้แก่เจำ้หน้ำท่ีต ำรวจผูท้  ำหน้ำท่ีบงัคบักำรตำมกฎหมำยให้พร้อมมูลเพียงพอ  ฝึกฝนให้
เจำ้หน้ำท่ีเหล่ำนั้นรู้จกัใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์และอำวุธชนิดต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกำรควบคุมกำรชุมนุม 
เพื่อให้เจำ้หนำ้ท่ีสำมำรถแยกแยะได้อยำ่งถูกตอ้ง ตลอดจนเตรียมควำมพร้อมดำ้นร่ำงกำยและจิตใจ
ของเจำ้หน้ำท่ีด้วย  นอกจำกน้ีสภำพปัญหำเก่ียวกบัผลของกำรใช้อ ำนำจและกำรเยียวยำผูไ้ด้รับ
                                                           
106 บทวิเครำะห์กำรบังคบัใช้พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กับปัญหำ
ควำมชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ.วารสารจลุนิติ.ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 6.หนำ้ 34. 
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ผลกระทบจำกกำรใช้อ ำนำจตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 
2548107  เม่ือประเทศต่ำง ๆ  น ำแนวทำงกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยมำใช้  และรัฐก็มี
บทบำทในกำรจดัท ำภำรกิจเพิ่มมำกข้ึน  รัฐจึงมีโอกำสกระท ำกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
เอกชนเพิ่มมำกข้ึน  เม่ือรัฐด ำเนินกำรใด ๆ ไปแลว้และเกิดควำมเสียหำยไม่วำ่กำรกระท ำนั้นจะชอบ
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมำยก็ย่อมตอ้งรับผิดตำมหลกัควำมรับผิดของรัฐโดยมีกำรกระท ำควำมผิด 
( Responsabilite’ pour Faute) 
 สภำพปัญหำท่ีเ ก่ียวกับกำรควบคุมและกำรตรวจสอบกำรกระท ำทำงปกครอง 
ตำมหลักกำรควบคุมควำมชอบด้วยกฎหมำยในเร่ืองกำรใช้อ ำนำจของฝ่ำยทหำรในฐำนะ  
เจำ้พนักงำนผูมี้อ ำนำจตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548   
โดยกำรควบคุมตรวจสอบควำมชอบด้วยกฎหมำยในเร่ืองกำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำ ท่ี รัฐ  
ในเร่ืองกำรใช้อ ำนำจทำงปกครอง (Authority) สำมำรถด ำเนินกำรได้หลำยรูปแบบด้วยกัน  
แต่รูปแบบกำรควบคุมตรวจสอบท่ีส ำคญัอำจจ ำแนกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบกำรควบคุม 
โดยองค์กรภำยในฝ่ำยปกครองและรูปแบบกำรควบคุมโดยองค์กรภำยนอกฝ่ำยปกครอง    
รูปแบบในกำรควบคุมกำรใช้อ ำนำจของฝ่ำยทหำรท่ีเก่ียวข้องในฐำนะเจ้ำพนักงำนผูใ้ช้อ  ำนำจ 
ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยองค์กรภำยใน 
ฝ่ำยปกครองสำมำรถแยกพิจำรณำได้หลำยกรณี เช่น รูปแบบกำรควบคุมโดยผูมี้อ ำนำจเหนือ   
กำรควบคุมรูปแบบและขั้นตอนกำรกระท ำทำงปกครองฝ่ำยเดียว และกำรควบคุมรูปแบบ 
และขั้นตอนกำรปฏิบติักำรทำงปกครอง 
 สภำพปัญหำเก่ียวกับองค์กรควบคุมตรวจสอบควำมชอบด้วยกฎหมำยฝ่ำยทหำร 
ในฐำนะเจำ้พนักงำนผูใ้ช้อ  ำนำจตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.2548 โดยองค์กรภำยนอกฝ่ำยปกครอง กำรควบคุมและตรวจสอบกำรใชอ้ ำนำจทำงปกครอง
ของรัฐโดยองคก์รภำยนอกฝ่ำยปกครอง เป็นรูปแบบท่ีให้หลกัประกนัท่ีดีแก่ประชำชนผูอ้ยูภ่ำยใต้
กำรใช้อ ำนำจทำงปกครองเน่ืองจำกข้อพิพำทดังกล่ำวจะได้รับกำรพิจำรณำจำกบุคคลท่ีไม่มี 
ส่วนได้เ สีย  มีควำมเป็นกลำง  และเป็นท่ีสุดโดยรูปแบบท่ีใช้ควบคุมอำจมอบหมำยให้ 
ฝ่ำยนิติบญัญติัในฐำนะผูแ้ทนปวงชนท ำหนำ้ท่ีในกำรควบคุม  หรืออำจมอบหมำยให้องคก์รของรัฐ
ท่ี เ ป็นอิสระจำกฝ่ำยบ ริหำรหรือฝ่ำยปกครองท ำหน้ำ ท่ี ใน กำรควบคุมและตรวจสอบ   
ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรระดบัรัฐธรรมนูญ  แต่รูปแบบในกำรตรวจสอบท่ีให้หลกัประกนัท่ีดีท่ีสุด
ในกำรควบคุมตรวจสอบกำรใชอ้ ำนำจทำงปกครองของรัฐมกัจะเป็นฝ่ำยตุลำกำร 
                                                           
107 มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั คณะนิติศำสตร์. (2549). การเรียกค่าเสียหายในคดปีกครอง: ศึกษากรณมีาตรา 16 และ 
17 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548. หนำ้ 129. 
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 มำตรำ  4  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หมำยควำมว่ำ สถำนกำรณ์อนักระทบหรืออำจกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อย
ของประชำชนหรือเป็นภัยต่อควำมมั่นคงของรัฐหรืออำจท ำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหน่ึง 
ของประเทศตกอยู่ในภำวะคบัขนั หรือมีกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบักำรก่อกำรร้ำย (Terrorism)  
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กำรรบหรือกำรสงครำม ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งมีมำตรกำรเร่งด่วนเพื่อรักษำไว้
ซ่ึงกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญ  
แห่งรำชอำณำจกัรไทย เอกรำชและบูรณภำพแห่งอำณำเขต ผลประโยชน์ของชำติ กำรปฏิบติั 
ตำมกฎหมำย ควำมปลอดภยัของประชำชน กำรด ำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชำชน กำรคุม้ครอง
สิทธิเสรีภำพ ควำมสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือกำรป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยำ 
ควำมเสียหำยจำกภยัพิบติัสำธำรณะอนัมีมำอยำ่งฉุกเฉินและร้ำยแรง (Emergent) 

   ให้นำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจแต่งตั้ งบุคคล เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีเพื่อปฏิบัติหน้ำท่ี 
ตำมพระรำชก ำหนดน้ี  และเพื่อปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยท่ีได้รับโอนมำเป็นอ ำนำจหน้ำท่ี  
ของนำยกรัฐมนตรีตำมวรรคหน่ึง  โดยให้ถือว่ำบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ งเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี  
เป็นผู ้มีอ  ำนำจตำมกฎหมำยนั้ น ในกำรน้ี นำยกรัฐมนตรีอำจมอบหมำยให้ส่วนรำชกำร  
หรือพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีตำมกฎหมำยนั้นยงัคงใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีเช่นเดิมต่อไปก็ได ้แต่ตอ้งปฏิบติังำน
ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีนำยกรัฐมนตรีก ำหนด ในกรณีท่ีนำยกรัฐมนตรีแต่งตั้งขำ้รำชกำรพลเรือน ต ำรวจ 
หรือทหำรซ่ึงมีต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำอธิบดี ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจ แม่ทพั หรือเทียบเท่ำเป็นพนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ีและก ำหนดให้เป็นหัวหน้ำผู ้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในพื้นท่ี   
และบงัคบับญัชำขำ้รำชกำรและพนกังำนเจำ้หน้ำท่ี ในกำรน้ีให้กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของส่วนรำชกำร
และขำ้รำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีเป็นไปตำมกำรสั่งกำรของหวัหนำ้ผูรั้บผิดชอบ
นั้น เวน้แต่กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีทำงทหำรให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรใชก้ ำลงั
ทหำร แต่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรตำมมำตรำ 7 วรรคสำม แห่งพระรำช
ก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 
      มำตรกำรคุม้ครองกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี 
 1.  กำรให้พนักงำนเจ้ำหน้ำ ท่ีและผู ้มีอ  ำนำจเช่นเดียวกับพนักงำนเจ้ำหน้ำ ท่ี 
เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ เพื่อให้ควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยในกรณี  
ท่ีมีผูก้ระท ำควำมผิดต่อพนักงำนเจำ้หน้ำท่ีเหล่ำนั้น และในขณะเดียวกนัเพื่อคุม้ครองประชำชน 
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ในกรณีท่ีพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีกระท ำกำรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย พนักงำนเจำ้หน้ำท่ีก็จะมีควำมผิด 
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำเช่นกนัตำมมำตรำ 15 108 
 2. ก ำหนดให้พนกังำนเจำ้หน้ำท่ีเป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ เพื่อให้มีอ ำนำจจบักุม ค้น ควบคุมตวัและสอบสวนคดีอำญำ   
ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดไวใ้นประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำแต่ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ี 
จะกระท ำไดเ้พียงใดตอ้งเป็นไปตำมท่ีนำยกรัฐมนตรีประกำศทำ้ยก ำหนดดว้ยตำมมำตรำ 15   
 3. กำรไม่น ำกฎหมำยวิธีปฏิบติัรำชกำรทำงปกครองและกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้ ง              
ศำลปกครอง และวิธีพิจำรณำคดีปกครองมำใช้บงัคบั  เพรำะกำรสั่งกำรตำมพระรำชก ำหนดน้ี  
หำกมีกำรฝ่ำฝืนจะมีบทก ำหนดลงโทษทำงอำญำก ำกบัไว ้ ซ่ึงเจำ้หนำ้ท่ีผูอ้อกค ำสั่งจะตอ้งด ำเนินคดี
ต่อศำลยุติธรรม (Court of Justice) เพื่อกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย มิใช่จะด ำเนิน 
ให้เป็นไปตำมค ำสั่งด้วยตนเองได้ และหำกศำลยุติธรรมพิจำรณำและพิพำกษำว่ำผู ้ฝ่ำฝืน 
ไม่มีควำมผิด  ค  ำสั่งของเจำ้หน้ำท่ีก็จะน ำไปบงัคบัให้ปฏิบติัไม่ได้ จึงไม่จ  ำเป็นตอ้งน ำมำตรกำร 
ทำงปกครองมำใชอี้ก ตำมมำตรำ 16109  
 4. กำรก ำหนดให้พนกังำนเจำ้หน้ำท่ีไม่ตอ้งรับผิดทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำและทำงวินยั 
กำรคุม้ครองกำรปฏิบติังำนของพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี มิใช่จะให้ควำมคุม้ครองแก่พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี 
ท่ีไดก้ระท ำไปในพื้นท่ีสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทุกกรณีแต่อย่ำงใด  แต่จะคุม้ครองเม่ือเขำ้เง่ือนไข ดงัมำตรำ 
17110  
 4.1 ตอ้งเป็นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรระงบัหรือป้องกนักำรกระท ำผดิกฎหมำย 
 4.2 ต้องเป็นกำรกระท ำท่ีสุจริต ไม่เลือกปฏิบติั และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือ 
ไม่เกินกวำ่กรณีจ ำเป็น แต่ไม่ตดัสิทธิผูไ้ดรั้บควำมเสียหำยท่ีจะเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกทำงรำชกำร
พอสมควรแก่เหตุ ใหพ้ิจำรณำดงัน้ี  
                                                           
108 มำตรำ 15 ใหพ้นกังำนเจำ้หนำ้ท่ีหรือผูมี้อ  ำนำจหนำ้ท่ีเช่นเดียวกบัพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี ตำมพระรำชก ำหนดน้ีเป็น
เจำ้พนกังำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และมีอ ำนำจหนำ้ท่ีเป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจตำมประมวล
กฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำ ทั้งน้ี ตำมท่ีนำยกรัฐมนตรีประกำศก ำหนด 
109 มำตรำ 16  ขอ้ก ำหนด ประกำศ ค ำสัง่ หรือกำรกระท ำตำมพระรำชก ำหนดน้ีไม่อยูใ่นบงัคบัของกฎหมำยวำ่ดว้ย
วธีิปฏิบติัรำชกำรทำงปกครอง และกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดัตั้งศำลปกครองและวธีิพิจำรณำคดีปกครอง 
110 มำตรำ 17 พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีและผูมี้อ  ำนำจหนำ้ท่ีเช่นเดียวกบัพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีตำมพระรำชก ำหนดน้ีไม่ตอ้ง
รับผิดทั้ งทำงแพ่ง ทำงอำญำ หรือทำงวินัย เน่ืองจำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ีในกำรระงับหรือป้องกันกำรกระท ำผิด
กฎหมำย หำกเป็นกำรกระท ำท่ีสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ำกรณีจ ำเป็น  
แต่ไม่ตดัสิทธิผูไ้ดรั้บควำมเสียหำยท่ีจะเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกทำงรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยควำมรับผิดทำง
ละเมิดของเจำ้หนำ้ท่ี 
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       1)  ให้ เ กิดควำมเสียหำย  และอันตรำยน้อย ท่ี สุด  กำรกระท ำนั้ นหยุดย ั้ ง 
กำรประทุษร้ำยอนัละเมิดกฎหมำยอยำ่งไดผ้ล  
       2) ใช้มำตรกำรจำกเบำไปหำหนัก เช่น แจง้เตือน ใช้อำวุธขู่ ยิงปืนขู่ จนป้องกนั
ตนเอง เลือกวธีิปฏิบติัใหอ้นัตรำยนอ้ยสุด และใหน้ำนท่ีสุด  
        3) กำรใช้อำวุธนั้ น ให้ใช้ในกรณีจ ำเป็นและสมควร ลักษณะกำรใช้เพื่อลด 
ควำมเส่ียงต่ออันตรำยให้เหลือน้อยท่ีสุด แต่จะไม่เป็นข้อจ ำกัดท่ีจะเป็นภัยอันตรำยถึงสูญเสีย 
ควำมปลอดภยัในกำรป้องกนัตนเองเป็นอนัขำด 
 ในกรณีน้ีจะตอ้งพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและสัดส่วนแห่งกำรใชอ้  ำนำจกระท ำกำร 
กบัผูก่้อควำมไม่สงบโดยอำศยัสถำนกำรณ์จริงในแต่ละเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงวำ่ผูก่้อควำมไม่สงบ
ก่อเหตุร้ำยแรงเพียงใด ใช้อำวุธอะไร จ ำนวนคนเท่ำไร เหตุท่ีเกิดข้ึนเป็นภัยอันตรำยร้ำยแรง 
ใกล้ถึงตวัหรือไม่ กำรปฏิบติัจะต้องด ำเนินกำรจำกเบำไปสู่หนักโดยเร่ิมต้นจำกกำรแจ้งเตือน 
บอกกล่ำวจนถึงกำรใช้ก ำลงั และอำวุธอย่ำงเหมำะสม  อย่ำงไรก็ตำมหำกเป็นภยัอนัตรำยร้ำยแรง
ใกล้ตวัแล้วสำมำรถใช้อำวุธป้องกนัตนเองให้พน้ภยัได้ ซ่ึงหลกักำรปฏิบติัดงักล่ำวน้ีจะรวบรวม 
อยูใ่นกฎกำรใชก้ ำลงัส ำหรับพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั 
 3.7.3.การส่ังห้ามการชุมนุมตามกฎอยัการศึก 

        รัฐธรรมนูญใหอ้ ำนำจ ในกำรประกำศใช ้และเลิกใชก้ฎอยักำรศึก111 
                      พระมหำกษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระรำชอ ำนำจในกำรประกำศใช ้และเลิกใช้กฎอยักำรศึก
ตำมลกัษณะและวธีิกำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกฎอยักำรศึก 
                    ในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องประกำศใช้กฎอัยกำรศึกเฉพำะแห่งเป็นกำรรีบด่วน 
เจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยทหำรย่อมกระท ำได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกฎอยักำรศึก ตำมมำตรำ 176 รัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2560 112 
                     กฎอัยกำรศึก (Martial Law) คือกฎหมำย ยำมศึกหรือกฎหมำยในภำวะสงครำม 
เป็นมำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงหน่ึงของทหำรกฎอยักำรศึกเป็นกฎหมำยท่ีส ำคัญท่ีให้อ ำนำจ 

                                                           
111 พลเอกวิทวสั  รชตะนันทน์. (2556). หลักกฎหมายทหารกับการท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย.  กรุงเทพฯ:
ส ำนกังำนศำลยติุธรรม. หนำ้ 36. 
112  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช  2560 ตรำไว ้ณ วนัท่ี 6 เมษำยน 2560. รำชกิจจำนุเบกษำ.   
เล่ม 134 (ตอนท่ี 40). หนำ้ 51. 
 มำตรำ 176 พระมหำกษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระรำชอ ำนำจในกำรประกำศใชแ้ละเลิกใชก้ฎอยักำรศึก    

ในกรณีท่ีมี ควำมจ ำเป็นตอ้งประกำศใชก้ฎอยักำรศึกเฉพำะแห่งเป็นกำรรีบด่วน เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยทหำร
ยอ่มกระท ำไดต้ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกฎอยักำรศึก 
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กบัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยทหำรในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภยัของประเทศ ทั้งภำยนอก
หรือภำยในประเทศ แต่มิไดมุ้่งหมำยใหใ้ชก้ฎอยักำรศึกในดำ้นกำรรบโดยตรง กำรใชอ้  ำนำจตำมกฎ
อยักำรศึก เป็นเพียงอ ำนำจท่ีจะสนบัสนุนในดำ้นยุทธกำรของฝ่ำยทหำรเท่ำนั้น เพรำะโดยแทจ้ริง
แล้ว แม้จะยงัมิได้มีกำรประกำศใช้กฎอัยกำรศึกก็ตำม เม่ือเกิดมีภัยจำกกำรบุกรุกโจมตีหรือ 
มีกำรก่อควำมไม่สงบเกิดข้ึนไม่ว่ำจะมำจำกภำยในหรือภำยนอกประเทศ ฝ่ำยทหำรก็มีอ ำนำจ 
ท่ีจะสั่งกำรใช้ก ำลังทหำรเข้ำปฏิบัติกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของทหำร ท่ีกฎหมำยให้อ ำนำจไว ้
ผูมี้อ ำนำจประกำศใชก้ฎอยักำรศึก หลกัเกณฑแ์ละวธีิประกำศใชก้ฎอยักำรศึก  
 1.  กรณีมีเหตุจ ำเป็นเพื่อรักษำควำมเรียบร้อยทั้ งภำยในและภำยนอกประเทศ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มีพระบรมรำชโองกำรในกำรประกำศใช้กฎอัยกำรศึก 
ทัว่รำชอำณำจกัร หรือเฉพำะเขตพื้นท่ี  ใชก้ฎอยักำรศึกทุกมำตรำหรือบำงมำตรำ  มำตรำ 2113 
 2. กรณีมีเหตุสงครำมหรือจลำจล มำตรำ 4114  
  2.1 ผูบ้งัคบับญัชำท่ีมีก ำลงัไม่นอ้ยกวำ่ 1 กองพนั 
 2.2  ผู ้บังคับบัญชำในป้อมหรือท่ีมั่นของทหำรเป็น ผู ้มีอ  ำนำจประกำศใช ้
กฎอยักำรศึกเฉพำะเขตพื้นท่ีในเขตอ ำนำจรับผิดชอบของหน่วย  ควำมในมำตรำ 4 ควำมบรรยำย
ตำมกฎเสนำบดี  ผูบ้งัคบับญัชำท่ีมีก ำลงัไม่นอ้ยกวำ่ 1 กองพนั นั้น  ถำ้ตั้งอยูเ่ป็นอิสระในโรงทหำร 
หรือในเมืองใด ท่ีใด มีอ ำนำจประกำศกฎอยักำรศึกได้ทั้งส้ิน  แต่ถ้ำผูบ้งัคบับญัชำทหำรในป้อม 
หรือในท่ีมั่นอย่ำงใด ๆ ของทหำรนั้ น  ไม่ต้องก ำหนดจ ำนวนทหำรท่ีอยู่ในใต้บังคับบัญชำ   
เม่ือรำชศตัรูประชิดโดยไม่ทนัรู้ตวั  หรืออำจถูกรำชศตัรูโจมตีรุกรบเขำ้มำ ก็มีอ ำนำจประกำศใช ้
กฎอยักำรศึกไดต้ำมมำตรำน้ี   

                                                           
113  พระรำชบญัญติักฎอยักำรศึก พ.ศ. 2457 ประกำศมำ ณ วนัท่ี 27 สิงหำคม พระพทุธศกัรำช 2457 

มำตรำ  2  เม่ือเวลำมีเหตุอนัจ ำเป็นเพื่อรักษำควำมเรียบร้อย  ปรำศจำกภยั ซ่ึงจะมีมำจำกภำยนอก 
หรือภำยในรำชอำณำจกัรแลว้ จะไดมี้ ประกำศพระบรมรำชโองกำรให้ใชก้ฎอยักำรศึกทุกมำตรำ  หรือแต่บำง 
มำตรำ หรือขอ้ควำมส่วนใดส่วนหน่ึงของมำตรำ ตลอดจนกำรก ำหนดเง่ือนไขแห่ง กำรใชบ้ทบญัญติันั้นบงัคบัใน
ส่วนหน่ึงส่วนใดของรำชอำณำจกัรหรือตลอดทัว่ รำชอำณำจกัร และถำ้ไดป้ระกำศใชเ้ม่ือใด หรือ ณ ท่ีใดแลว้ 
บรรดำขอ้ควำม ในพระรำชบญัญติัหรือบทกฎหมำยใด ๆ ซ่ึงขดักบัควำมของกฎอยักำรศึกท่ีใหใ้ชบ้งัคบัตอ้งระงบั 
และใชบ้ทบญัญติัของกฎอยักำรศึกท่ีใหใ้ชบ้งัคบันั้นแทน 
114 พระรำชบญัญติักฎอยักำรศึก พ.ศ. 2457 ประกำศมำ ณ วนัท่ี 27 สิงหำคม พระพทุธศกัรำช 2457 
 มำตรำ  4  เม่ือมีสงครำมหรือจลำจลข้ึน ณ แห่งใดใหผู้บ้งัคบับญัชำ ทหำร ณ ท่ีนั้น ซ่ึงมีกำลงัอยูใ่ต้
บงัคบัไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงกองพนั หรือเป็นผูบ้งัคบับญัชำในป้อมหรือท่ีมัน่อยำ่งใด  ๆ ของทหำรมีอ ำนำจประกำศใช้
กฎอยักำรศึก เฉพำะในเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของกองทหำรนั้นได ้แต่จะตอ้งรีบรำยงำนใหรั้ฐบำล ทรำบโดยเร็วท่ีสุด 
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อ ำนำจกำรสั่งกำรตำมกฎอยักำรศึก  ในเวลำปกติสงบศึก เจำ้กระทรวง ซ่ึงบงัคบับญัชำ
ทหำร มีอ ำนำจตรำกฎเสนำบดี ข้ึนส ำหรับบรรยำยขอ้ควำม เพื่อให้มีควำมสะดวกและเรียบร้อย 
ในเวลำท่ีจะใชก้ฎอยักำรศึกไดต้ำมสมควร  ส่วนในเวลำสงครำมหรือ จลำจลแม่ทพัใหญ่หรือแม่ทพั
รองมีอ ำนำจออกข้อบังคับบรรยำยควำมเพิ่มเติมให้กำรด ำเนินไปตำมควำมประสงค์ของ 
กฎอยักำรศึกน้ี  และเม่ือได้ประกำศกฎเสนำบดี หรือข้อบงัคบัของแม่ทพัในทำงรำชกำรแล้ว  
ใหถื้อวำ่เป็นส่วนหน่ึงของพระรำชบญัญติัน้ี มำตรำ 17115  
 กำรสั่ งกำรโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎอัยกำรศึกให้ เ ป็นอ ำนำจของ รัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงกลำโหม หรือผูบ้งัคบับญัชำทหำรผูป้ระกำศใช้กฎอยักำรศึก หรือผูไ้ด้รับมอบ
อ ำนำจจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม หรือผูบ้งัคบับญัชำทหำรผูป้ระกำศใช้กฎอยักำรศึก 
( ขอ้ 11 ขอ้บงัคบักระทรวงกลำโหม (Ministry of Defence) ว่ำดว้ยกำรสั่งกำรและประชำสัมพนัธ์
พ.ศ. 2527 ) 
 
 
      ผลของกำรประกำศใชก้ฎอยักำรศึก 
 เม่ือมีกำรประกำศใช้กฎอยักำรศึกแล้ว  จะท ำให้มีผลในทำงกฎหมำยหลำยประกำร 
ท่ีพอจะสรุปไดด้งัน้ี 
 1) เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยทหำรมีอ ำนำจเหนือเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยพลเรือน  ในกรณีน้ี ให้อ ำนำจ
เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยทหำรมีอยู่เหนือเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยพลเรือนใน 3 เร่ือง คือ เร่ืองท่ีเก่ียวกับกำรยุทธ์  
เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรระงบัปรำบปรำม หรือเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย โดยกฎหมำย
ก ำหนดให้ เจ้ำหน้ำ ท่ี ฝ่ำยพลเรือนต้องปฏิบัติตำมควำมต้องกำรของเจ้ำหน้ำ ท่ี ฝ่ำยทหำร  
ตำมมำตรำ 6116  
                                                           
115 พระรำชบญัญติักฎอยักำรศึก พ.ศ. 2457 ประกำศมำ ณ วนัท่ี 27 สิงหำคม พระพทุธศกัรำช 2457 
  มำตรำ  17  ในเวลำปรกติสงบศึก เจำ้กระทรวงซ่ึงบงัคบับญัชำทหำร มีอ ำนำจตรำกฎเสนำบดีข้ึนสำ
หรับบรรยำยขอ้ควำม เพื่อใหมี้ควำมสะดวกและเรียบร้อยในเวลำท่ีจะใชก้ฎอยักำรศึกไดต้ำมสมควร ส่วนในเวลำ
สงครำมหรือ จลำจล แม่ทพัใหญ่หรือแม่ทพัรองมีอำนำจออกขอ้บงัคบับรรยำยควำมเพ่ิมเติม ใหก้ำรด ำเนินไปตำม 
ควำมประสงคข์องกฎอยักำรศึกน้ี และเม่ือไดป้ระกำศ กฎเสนำบดี หรือขอ้บงัคบัของแม่ทพัในทำงรำชกำรแลว้  
ใหถื้อวำ่เป็นส่วนหน่ึง ของพระรำชบญัญติัน้ี 
116 พระรำชบญัญติักฎอยักำรศึก พ.ศ. 2457 ประกำศมำ ณ วนัท่ี 27 สิงหำคม พระพทุธศกัรำช 2457 
  มำตรำ  6  ในเขตท่ีประกำศใชก้ฎอยักำรศึก ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยทหำร มีอ ำนำจเหนือเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยพล
เรือนในส่วนท่ีเก่ียวกบักำรยทุธ กำรระงบัปรำบปรำม หรือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยพล
เรือนตอ้งปฏิบติั ตำมควำมตอ้งกำรของเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยทหำร 
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 2) อ ำนำจในกำรพิจำรณำคดีของศำล ตำมกฎอัยกำรศึก โดยทั่วไปแล้วในเขตท่ี
ประกำศใช้กฎอัยกำรศึกย ังคงให้ศำลพลเรือน  มีอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีได้ตำมปกติ    
เว ้นแต่ผู ้มีอ  ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีอำญำบำงประเภทท่ีได้ก ำหนดไว้ในบัญชีต่อท้ำย
พระรำชบัญญัติกฎอัยกำรศึก  แต่ถ้ำคดีอำญำเร่ืองใดท่ีมีเหตุผลพิเศษอันเก่ียวด้วยควำมมั่งคง 
ของประเทศ  แม้คดีอำญำเร่ืองนั้ นจะมิได้มีอยู่ในบัญชีต่อท้ำย พระรำชบัญญัติกฎอัยกำรศึก   
ให้อ ำนำจผูบ้ญัชำกำรทหำรสูงสุด (Supreme Commander) อำจจะสั่งให้น ำคดีอำญำเร่ืองนั้น ๆ ไป
พิจำรณำพิพำกษำในศำลทหำรก็ได ้ตำมมำตรำ  7  วรรคทำ้ย117  
 นอกจำกน้ียงัมีขอ้น่ำสังเกตวำ่  ศำลทหำรในเขตท่ีมีกำรใชก้ฎอยักำรศึกเป็นศำลทหำร 
(Court Martial)ในเวลำไม่ปกติซ่ึงมีผลต่อกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีอำญำ คือ ท ำให้กำรพิจำรณำ
พิพำกษำคดีของศำลทหำรมีเพียงชั้นเดียวจะไม่สำมำรถอุทธรณ์ฎีกำได ้  และผูมี้อ ำนำจประกำศใช้
กฎอยักำรศึกอำจจะประกำศก ำหนดให้ศำลพลเรือน (Civil Court) ท ำหน้ำท่ีเป็นศำลทหำรไดด้ว้ย 
ตำมมำตรำ 61118 วรรคสอง พระรำชบญัญติัธรรมนูญศำลทหำร พ.ศ. 2498  
 3) เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยทหำร มีอ ำนำจในกำรท่ีจะตรวจคน้ เกณฑ์ ห้ำม ยึด เขำ้อำศยั  ท ำลำย
หรือเปล่ียนแปลงสถำนท่ี และขบัไล่ พอสรุปไดว้ำ่เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยทหำรท่ีจะมีอ ำนำจดงักล่ำวนั้น และ
ในทำงปฏิบติัเม่ือมีกำรใชก้ฎอยักำรศึกแลว้ ผูมี้อ ำนำจประกำศใชก้ฎอยักำรศึกก็อำจจะออกประกำศ

                                                           
117 พระรำชบญัญติักฎอยักำรศึก พ.ศ. 2457 ประกำศมำ ณ วนัท่ี 27 สิงหำคม พระพทุธศกัรำช 2457 
 มำตรำ  7  ในเขตท่ีประกำศใชก้ฎอยักำรศึก ศำลพลเรือนคงมีอ ำนำจ พิจำรณำพิพำกษำคดีไดอ้ยำ่งปกติ 
เวน้แต่คดีท่ีอยูใ่นอ ำนำจของศำลอำญำศึก และ ผูมี้อ ำนำจประกำศใชก้ฎอยักำรศึกมีอ ำนำจประกำศใหศ้ำลทหำร
พิจำรณำพิพำกษำ คดีอำญำ ซ่ึงกำรกระทำผิดเกิดข้ึนในเขตท่ีประกำศใชก้ฎอยักำรศึกและในระหวำ่ง ท่ีใชก้ฎ
อยักำรศึกตำมท่ีระบุไวใ้นบญัชีตอ่ทำ้ยพระรำชบญัญติัน้ีทุกขอ้ หรือแต่บำงขอ้ และหรือบำงส่วนของขอ้ใดขอ้หน่ึง 
ได ้ทั้งมีอ ำนำจในกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือ ยกเลิกประกำศดงักล่ำวนั้นดว้ย 
  ฯลฯ    ฯลฯ 

นอกจำกกรณีดงักล่ำวแลว้ ถำ้คดีอำญำใดท่ีเกิดข้ึนในเขตท่ีประกำศใชก้ฎอยักำรศึกมีเหตุพิเศษเก่ียวกบั
ควำมมัน่คงของประเทศ หรือควำมสงบเรียบร้อย ของประชำชน ผูบ้ัญชำกำรทหำรสูงสุดจะสั่งให้พิจำรณำ
พิพำกษำคดีอำญำนั้นใน ศำลทหำรก็ได ้
118พระรำชบญัญติัธรรมนูญศำลทหำร พ.ศ. 2498 ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 6  ตุลำคม พ.ศ. 2498. 

 มำตรำ  611  ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ 62 และมำตรำ 63 ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลทหำรในเวลำปกติ 
โจทก์หรือจ ำเลยอุทธรณ์หรือฎีกำไดภ้ำยในสิบห้ำวนั ผูมี้อ ำนำจแต่งตั้งตุลำกำรตำมมำตรำ 30 หรือผูมี้อ  ำนำจสั่ง
ลงโทษอุทธรณ์หรือฎีกำไดภ้ำยในสำมสิบวนั ทั้งน้ีนบัแต่วนัอ่ำนหรือถือวำ่ไดอ่้ำนค ำพิพำกษำหรือค ำสัง่ใหจ้ ำเลยฟัง 

ค ำพิพำกษำหรือค ำสัง่ของศำลทหำรในเวลำไม่ปกติ และศำลอำญำศึกหรือศำลท่ีพิจำรณำพิพำกษำคดี 
แทนศำลอำญำศึกตำมมำตรำ 40 และมำตรำ 43 หำ้มอุทธรณ์หรือฎีกำ 
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เพื่อแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีทหำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีอ่ืน เพื่อให้กระท ำกำรต่ำงๆ ดงักล่ำวได ้ มำตรำ 8 ถึง มำตรำ 
15  มำตรกำรคุม้ครองกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ีทหำร 

 ควำมเสียหำยซ่ึงอำจเกิดข้ึนอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดอ ำนำจของเหนำ้ท่ีฝ่ำยทหำร บุคคลหรือ
บริษทัใด ๆ จะร้องขอค่ำเสียหำย หรือค่ำปรับอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดแก่เจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยทหำรไม่ไดเ้ลย  
ตำมมำตรำ 16119  

3.8. กฎหมายทีใ่ช้บังคบักบัการชุมนุมสาธารณะในภาวะปกติ 

 3.8.1. หลักกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรชุมนุมและกำรไม่ได้แจ้งกำรชุมนุมตำม
กฎหมำยกำรชุมนุมสำธำรณะ 
  3.8.1.1 หลกัเกณฑใ์นกำรชุมนุมในท่ีสำธำรณะและขอ้จ ำกดัของกำรชุมนุม 
  พระรำชบญัญติักำรชุมนุมสำธำรณะ  พ.ศ.2558  มีทั้งหมด  35  มำตรำ โดยใน
หมวดท่ี 1 บททัว่ไปมำตรำ  6  ถึงมำตรำ 9  บญัญติัถึงลกัษณะและสถำนท่ีของกำรชุมนุมท่ีตอ้งหำ้ม
ตำมกฎหมำย  หมวดท่ี  2  มำตรำ  10 ถึงมำตรำ 14  บญัญติัถึงกำรแจง้ชุมนุมสำธำรณะ หมวดท่ี 3
มำตรำ 15 ถึงมำตรำ 18  บญัญติัถึงหนำ้ท่ีของผูจ้ดักำรชุมนุมและผูชุ้มนุม หมวดท่ี 4  มำตรำ  19 ถึง
มำตรำ 26  บญัญติัถึงกำรคุม้ครองควำมสะดวกของประชำชนและกำรดูแลกำรชุมนุมสำธำรณะและ
หมวดท่ี 5 หมวดสุดทำ้ยมำตรำ  27 ถึงมำตรำ 35  เป็นบทก ำหนดโทษ 
  3.8.1.2 กำรแจง้กำรชุมนุมสำธำรณะ 
  มำตรำ  10  วรรคหน่ึง  แห่งพระรำชบญัญติักำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ.2558  
บญัญติัวำ่ ผูใ้ดประสงคจ์ะจดักำรชุมนุมสำธำรณะ ให้แจง้กำรชุมนุมต่อผูรั้บแจง้ก่อนเร่ิมกำรชุมนุม
ไม่นอ้ยกวำ่ยี่สิบส่ีชัว่โมง  และวรรคสอง  บญัญติัวำ่  ให้ถือวำ่ผูเ้ชิญชวนหรือนดัผูอ่ื้นมำร่วมชุมนุม
ในวนั  เวลำ  และสถำนท่ีท่ีก ำหนดไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรใดๆ รวมทั้งผูข้ออนุญำต (Applicant)ใช้
สถำนท่ีหรือเคร่ืองขยำยเสียงหรือขอใหท้ำงรำชกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรชุมนุมเป็นผูป้ระสงค์
จะจดักำรชุมนุมสำธำรณะตำมวรรคหน่ึงและวรรคสำม บญัญติัวำ่ กำรแจง้กำรชุมนุมสำธำรณะตอ้ง
ระบุวตัถุประสงค์และวนั ระยะเวลำ  และสถำนท่ีชุมนุมสำธำรณะตำมวิธีกำรท่ีรัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนดซ่ึงตอ้งเป็นวธีิท่ีสะดวกแก่ผูแ้จง้ และตอ้งใหแ้จง้ผำ่นระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศไดด้ว้ย 

                                                           
119 มำตรำ  16  ควำมเสียหำยซ่ึงอำจบังเกิดข้ึนอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ในเร่ืองอ ำนำจของเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยทหำร  
ตำมท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ใน มำตรำ 8  และ มำตรำ  15  บุคคลหรือบริษทัใดๆ จะร้องขอค่ำเสียหำยหรือค่ำปรับอยำ่ง
หน่ึง อยำ่งใดแก่เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยทหำรไม่ไดเ้ลย เพรำะอ ำนำจทั้งปวงท่ีเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยทหำรไดป้ฏิบติัและด ำเนินกำร
ตำมกฎอยักำรศึกน้ี เป็นกำรส ำหรับป้องกนั พระมหำกษตัริย ์ชำติ ศำสนำ ดว้ยก ำลงัทหำรให้ด ำรงคงอยูใ่นควำม
เจริญรุ่งเรือง เป็นอิสรภำพและสงบเรียบร้อยปรำศจำกรำชศตัรูภำยนอกและภำยใน 
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  3.8.1.3 อ ำนำจหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรชุมนุมสำธำรณะ 
  มำตรำ  4  แห่งพระรำชบญัญติักำรชุมนุมสำธำรณะ  พ.ศ.2558  บญัญติัวำ่ ผูรั้บ
แจง้ หมำยควำมว่ำ หัวหน้ำสถำนีต ำรวจแห่งท้องท่ีท่ีมีกำรชุมนุมสำธำรณะหรือบุคคลอ่ืน ทั้งน้ี  
ตำมท่ีรัฐมนตรีประกำศก ำหนดใหเ้ป็นผูมี้หนำ้ท่ีรับแจง้กำรชุมนุมสำธำรณะตำมพระรำชบญัญติัน้ี 
    มำตรำ  20  แห่งพระรำชบญัญติักำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ.2558  บญัญติัว่ำ  
ก่อน ระหว่ำงและภำยหลงักำรชุมนุมสำธำรณะ ให้ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ (Royal Thai Police)  
และหน่วยงำนประชำสัมพนัธ์ของรัฐหรือประสำนให้มีกำรประชำสัมพนัธ์เป็นระยะเพื่อให้
ประชำชนทรำบถึงสถำนท่ีท่ีใชใ้นกำรชุมนุมและช่วงเวลำท่ีมีกำรชุมนุม ตลอดจนค ำแนะน ำเก่ียวกบั
เส้นทำงจรำจรหรือระบบกำรขนส่งสำธำรณะ (Public Transport) เพื่อใหป้ระชำชนไดรั้บผลกระทบ
จำกกำรชุมนุมนอ้ยท่ีสุด  มำตรำ  20  มีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภำพของประชำชนท่ีไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรชุมนุมและให้เกิดผลกระทบจำกกำรชุมนุมนอ้ยท่ีสุด  ในกำรชุมนุมขนำดเล็ก 
มีผูร่้วมชุมนุมจ ำนวนไม่มำกไม่ก่อให้เกิดปัญหำแต่อย่ำงใด ในทำงกลับกันหำกเป็นกำรชุมนุม 
ขนำดใหญ่มีผูเ้ขำ้ร่วมกำรชุมนุมเป็นจ ำนวนมำก  ย่อมก่อให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ ตำมมำ อำทิ ปัญหำ 
เร่ืองกำรเดินทำง ปัญหำเร่ืองควำมพร้อมของสถำนท่ี กำรดูแลในด้ำนสุขอนำมยัของผู ้ชุมนุม  
ปัญหำเร่ืองกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยแก่ผูชุ้มนุมและกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู ้ท่ีไม่มี 
ส่วนเก่ียวข้องกับกำรชุมนุม ตลอดทั้ งปัญหำเร่ืองกำรจรำจรรอบ ๆ บริเวณสถำนท่ีท่ีจัดให้มี 
กำรชุมนุม  กำรท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ผูจ้ดักำรชุมนุมแจง้กำรชุมนุมต่อผูรั้บแจง้ก่อนเร่ิมกำรชุมนุม 
ไม่นอ้ยกวำ่  24  ชัว่โมง  หำกผูป้ระสงคจ์ะจดักำรชุมนุมตอ้งแจง้กำรชุมนุมก่อนเร่ิมกำรชุมนุมเพียง
แค่   24  ชั่วโมง อำจท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีผู ้เ ก่ียวข้องมีเวลำไม่เพียงพอในกำรเตรียมตัวล่วงหน้ำ 
หรือเตรียมควำมพร้อมในกำรดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยและแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ดงัท่ีกล่ำวมำ
เก่ียวกับกำรชุมนุมสำธำรณะนั้ นได้  โดยเฉพำะกำรชุมนุมท่ีมีขนำดใหญ่มีผู ้เข้ำร่วมชุมนุม 
เป็นจ ำนวนมำก 

              มำตรำ 14 บญัญติัวำ่  กำรชุมนุมสำธำรณะท่ีไม่เป็นไปตำมมำตรำ 6120หรือไม่แจง้ 
กำรชุมนุมตำมมำตรำ 10 หรือผูท่ี้แจ้งไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผูรั้บแจ้งหรือผูท่ี้รับแจ้งมีค ำสั่ง 
ห้ำมชุมนุมตำมมำตรำ 11121 หรือท่ีจดัข้ึนหลังจำกท่ีผูย้ื่นค ำขอได้รับหนังสือแจ้งว่ำไม่มีเหตุผล 

                                                           
120 มำตรำ   6  กำรชุมนุมสำธำรณะตอ้งเป็นไปโดยสงบและปรำศจำกอำวธุ 
    กำรใช้สิทธิและเสรีภำพของผูชุ้มนุมในระหว่ำงกำรชุมนุมสำธำรณะต้องอยู่ภำยใต้ขอบเขตกำรใช้สิทธิ 
และ เสรีภำพตำมบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมำย 
121 มำตรำ  11  เม่ือไดรั้บแจง้แลว้ ให้ผูรั้บแจง้ส่งสรุปสำระส ำคญัในกำรชุมนุมสำธำรณะ ตำมพระรำชบญัญติัน้ี 
ใหผู้แ้จง้ทรำบภำยในยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัแต่เวลำท่ีไดรั้บแจง้ 
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อนัสมควรท่ีจะผอ่นผนัก ำหนดเวลำตำมมำตรำ  12  ให้ถือวำ่เป็นกำรชุมนุมสำธำรณะท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมำย (Illegality) 
  กรณีท่ีผูป้ระสงค์หรือผูจ้ะจดักำรชุมนุมไม่แจง้กำรชุมนุม  กฎหมำยให้ถือว่ำ 
เป็นกำรชุมนุมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำย  เน่ืองจำกเสรีภำพในกำรชุมนุมสำธำรณะเป็นเสรีภำพ 
ท่ีมีควำมส ำคัญในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  และเม่ือวนัท่ี 6  เมษำยน พ.ศ.2560  
ไดมี้กำรประกำศรำชกิจจำนุเบกษำใช้บงัคบัรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2560   
โดยในมำตรำ 26  วรรคหน่ึง122 ไดก้ ำหนดวำ่กำรตรำกฎหมำยท่ีมีผลเป็นกำรจ ำกดัสิทธิหรือเสรีภำพ
ของบุคคลตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ  ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญไม่ได้บญัญติั
เง่ือนไขไว ้ กฎหมำยดงักล่ำวตอ้งไม่ขดักบัหลกันิติธรรม ไม่เพิ่มภำระหรือจ ำกดัสิทธิหรือเสรีภำพ
ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์องบุคคลมิได้  รวมทั้ง 
ต้องระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพไวด้้วยและวรรคสอง  ก ำหนดไวว้่ำ 
กฎหมำยตำมวรรคหน่ึงตอ้งมีผลบงัคบัเป็นกำรทัว่ไป  ไม่มุ่งหมำยให้ใชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นกำรเจำะจง อันถือได้ว่ำเป็นหลักควำมมั่นคงและแน่นอน 
ของกฎหมำย กล่ำวคือ กฎหมำยตอ้งมีขอบเขตและหลกัเกณฑ์ท่ีบงัคบัใช้เป็นรูปธรรม (Concrete)  
ประชำชนต้องมั่นใจและสำมำรถเข้ำใจในควำมประพฤติปฏิบัติของตนในปัจจุบันว่ำถูกต้อง 
ตำมกฎหมำยท่ีใช้บังคับอยู่   กฎหมำยต้องก ำหนดกรอบกำรประพฤติให้ทรำบล่วงหน้ำ   
เพื่อให้บุคคลสำมำรถคำดหมำยผลลัพธ์ของกฎหมำยในกำรกระท ำของตนเองและมัน่ใจได้ว่ำ 
กำรกระท ำของตนจะไม่เป็นส่ิงท่ีผิดต่อกฎหมำยในภำยหลัง อีกทั้ งมั่นใจได้ว่ำผลประโยชน์ 
ท่ีตนได้รับจำกกำรปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำยจะได้รับกำรรับรองตลอดไป และในมำตรำ  44 

                                                           

ในกรณีท่ีผูรั้บแจง้เห็นวำ่กำรชุมนุมสำธำรณะท่ีไดรั้บแจง้นั้นอำจขดัต่อมำตรำ  7  หรือมำตรำ  8  
ใหผู้รั้บแจง้มีค ำสัง่ใหผู้แ้จง้แกไ้ขภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

หำกผูแ้จง้กำรชุมนุมไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่งตำมวรรคสอง ให้ผูรั้บแจง้มีค ำสั่งห้ำมชุมนุมโดยแจง้ค ำสั่ง 
เป็นหนงัสือไปยงัผูแ้จง้ 

กรณีผู ้แจ้งกำรชุมนุมไม่ เ ห็นชอบด้วยกับค ำสั่งตำมวรรคสำมให้ยื่น อุทธรณ์เ ป็นหนัง สือ 
ต่อผูบ้งัคบับญัชำชั้นเหนือผูรั้บแจง้ข้ึนไปหน่ึงชั้น และให้ผูรั้บอุทธรณ์วินิจฉัยและแจง้ค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ภำยใน
เวลำยีสิ่บส่ีชัว่โมงค ำวนิิจฉยัอุทธรณ์นั้นใหเ้ป็นท่ีสุด 

ในระหวำ่งมีค ำสัง่หำ้มชุมนุม กำรอุทธรณ์และพิจำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ ใหง้ดกำรชุมนุมสำธำรณะ 
122 มำตรำ   26  กำรตรำกฎหมำยท่ีมีผลเป็นกำรจ ำกดัสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลตอ้งเป็นไป  ตำมเง่ือนไขท่ีบญัญติั
ไวใ้นรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิไดบ้ญัญติัเง่ือนไขไว  ้กฎหมำยดงักล่ำว ตอ้งไม่ขดัต่อหลกันิติธรรม ไม่
เพ่ิมภำระหรือจ ำกดัสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์อง
บุคคลมิได ้รวมทั้งตอ้งระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพไวด้ว้ย 
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วรรคหน่ึงของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2560  ได้ก ำหนดว่ำ บุคคลย่อมมี
เสรีภำพในกำรชุมนุมโดยสงบและปรำศจำกอำวุธ  ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 
2560  มำตรำ  44  วรรคหน่ึงน้ีมีเจตนำรมณ์ท่ีแทจ้ริงคือ  ตอ้งเป็นกำรชุมนุมเรียกร้อง  ของบุคคลท่ี
มุ่งแสดงพลังแห่งเจตจ ำนงให้ปรำกฏโดยท่ีไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่บุคคลอ่ืน  ไม่ได้
หมำยควำมแต่เพียงว่ำกำรชุมนุมโดยสงบจะต้องไม่มีกำรพกพำอำวุธ  เช่น  มีด  ท่อนไม้   
หรืออำวธุปืนเขำ้ไปในสถำนท่ีชุมนุมดว้ยเพียงเท่ำนั้นและในวรรคสองของมำตรำ  44123  ยงัก ำหนด
ถึงกำรจ ำกัดเสรีภำพตำมวรรคหน่ึงจะกระท ำมิได้  เว ้นแต่โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมำยท่ีตรำข้ึนเพื่อรักษำควำมมัน่คงของรัฐ ควำมปลอดภยัสำธำรณะ  ควำมสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน  หรือเพื่อคุม้ครองสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลอ่ืน จึงเห็นได้ว่ำ
เสรีภำพในกำรชุมนุม (Freedom of Assembly)ไดถู้กยอมรับและไดรั้บกำรรับรองตำมรัฐธรรมนูญ
ไทยมำอย่ำงช้ำนำน  ภำยใตข้อ้จ ำกดัมิให้กำรใช้เสรีภำพดงักล่ำวมำกระทบต่อควำมมัน่คงของรัฐ
ควำมปลอดภยัสำธำรณะ  ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชนหรือกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภำพในดำ้นอ่ืน ๆ ของประชำชน  ซ่ึงในต่ำงประเทศก็ยงัยอมรับในเสรีภำพในกำรชุมนุมไว้
เช่นเดียวกัน  ในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยกำรชุมนุมโดยสงบเป็นพื้นฐำนของกำร
แสดงออก  กำรชุมนุมของประชำชนเพื่อประชุมแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและกำรก ำหนดเจตจ ำนง
ของตนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของประชำชนให้รัฐไดรั้บทรำบ  เพื่อน ำไป
ประกอบกำรพิจำรณำด ำ เ นินกำรต่อไป  เสรีภำพในกำรชุมนุมน้ีย ัง เ ก่ียวข้องสอดคล้อง 
กบัสิทธิเสรีภำพอ่ืนตำมรัฐธรรมนูญอีกดว้ย  เช่น  เสรีภำพในกำรแสดงออก  เสรีภำพในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น  เสรีภำพในกำรพูด  เสรีภำพในกำรเดินทำง  เสรีภำพในกำรเขียนพิมพแ์ละเผยแพร่
เอกสำรสิทธิในกำรเสนอเร่ืองรำวร้องทุกข์  โดยรัฐจะต้องงดเวน้กำรเข้ำแทรกแซงกำรชุมนุม  
โดยสงบนั้น  และตอ้งดูแลรักษำควำมปลอดภยั ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 
ในกำรชุมนุมโดยสงบอีกดว้ย 
 มำตรำ 21 วรรคแรก (1) แห่งพระรำชบญัญติักำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ.2558 บญัญติัว่ำ  
ในกรณีมีกำรชุมนุมสำธำรณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมำยตำมมำตรำ 14  หรือกรณีผูจ้ดักำรชุมนุมหรือ 

                                                           
123 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2560  

มำตรำ 44  บุคคลยอ่มมีเสรีภำพในกำรชุมนุมโดยสงบและปรำศจำกอำวธุ 
กำรจ ำกดัเสรีภำพตำมวรรคหน่ึงจะกระท ำมิได ้ เวน้แต่โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำย 

ท่ีตรำข้ึนเพ่ือรักษำควำมมัน่คงของรัฐ ควำมปลอดภยัสำธำรณะ ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี 
ของประชำชน หรือเพื่อคุม้ครองสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลอ่ืน 
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ผูชุ้มนุมฝ่ำฝืนมำตรำ 7 หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 8 มำตรำ 15 มำตรำ 16 มำตรำ 17 มำตรำ 18  
ใหเ้จำ้พนกังำนดูแลกำรชุมนุมสำธำรณะด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 
 1) กรณีมีกำรชุมนุมสำธำรณะท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำยตำมมำตรำ 14 หรือไม่เลิกชุมนุม
ภำยในระยะเวลำท่ีแจง้ไวต่้อผูรั้บแจง้ตำมมำตรำ 18 ให้ประกำศให้ผูชุ้มนุมเลิกกำรชุมนุมภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด... ฯลฯ... 
 ผลของกำรชุมนุมสำธำรณะท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำยตำมมำตรำ  14 กฎหมำยว่ำด้วย 
กำรชุมนุมสำธำรณะมำตรำ  21  ไดก้ ำหนดให้ผูรั้บแจง้มีอ ำนำจประกำศให้ผูชุ้มนุมเลิกกำรชุมนุม
ภำยในระยะเวลำท่ีผูรั้บแจง้ก ำหนดได ้
                 3.8.1.4 โทษทำงอำญำตำมพระรำชบญัญติักำรชุมนุมสำธำรณะ 

 มำตรำ  28  ผูใ้ดฝ่ำฝืน ในกรณีกำรแจง้กำรชุมนุมหรือไม่แจง้กำรชุมนุมตำมระยะเวลำ 
ท่ีก ำหนดตำมมำตรำ 10  หรือไม่ขอผ่อนผนัตำมระยะเวลำ ตำมมำตรำ  12  หรือในกรณีมิได้แจง้ 
ถึงกำรเดินขบวนหรือเคล่ือนยำ้ยผูชุ้มนุมตำมมำตรำ  17  หรือผูชุ้มนุมไม่เลิกกำรชุมนุมสำธำรณะ
ภำยในระยะเวลำท่ีแจง้ไว ้มำตรำ  18  ตอ้งระวำงโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบำท 
 3.8.2 หลกักฎหมายอาญาทีเ่กีย่วข้องกบัการชุมนุมสาธารณะ 
  3.8.2.1 กำรก ำหนดขอ้หำ้มในกำรชุมนุมสำธำรณะ 
   มำตรำ  215  วรรคหน่ึง  แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ  บญัญติัวำ่  ผูใ้ดมัว่สุมกนั
ตั้งแต่สิบคนข้ึนไปใช้ก ำลงัประทุษร้ำย  ขู่เข็ญวำ่จะใชก้ ำลงัประทุษร้ำย  หรือกระท ำกำรอยำ่งหน่ึง
อย่ำงใดให้เกิดกำรวุ่นวำยข้ึนในบำ้นเมือง  ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงพนับำท  หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ จะเห็นไดว้ำ่องคป์ระกอบของควำมผดิตำมมำตรำน้ี ตอ้งเป็นกำรมัว่
สุมท่ีท ำให้เกิดกำรวุ่นวำยข้ึนในบ้ำนเมืองและกฎหมำยมำตรำน้ีอยู่ในหมวดควำมผิดเก่ียวกับ 
ควำมสงบสุขของประชำชน ดังนั้ นส่ิงท่ีมำตรำน้ีมุ่งคุ้มครองคือควำมสงบสุขของประชำชน   
วรรคสอง  บัญญัติว่ำ  ถ้ำผูก้ระท ำควำมผิดคนหน่ึงคนใดมีอำวุธ  บรรดำผูท่ี้กระท ำควำมผิด  
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินส่ีพันบำท หรือทั้ งจ  ำทั้ งปรับ วรรคสำม   
บญัญติัว่ำ  ถำ้ผูก้ระท ำควำมผิดเป็นหัวหน้ำ  หรือเป็นผูมี้หน้ำท่ีสั่งกำรในกำรกระท ำควำมผิดนั้น  
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหำ้ปี  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบำท  หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ   
  3.8.2.2 กำรระวำงโทษในกรณีฝ่ำฝืนกำรชุมนุม 
  มำตรำ  216  แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ บัญญัติว่ำ เม่ือเจ้ำพนักงำนสั่ง 
ผูท่ี้มัว่สุมเพื่อกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ  215  ให้เลิกไป  ผูใ้ดไม่เลิก ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน
สำมปี หรือปรับไม่เกินหกพนับำท  หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ 
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  มำตรำ  372  แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ บญัญติัวำ่ ผูใ้ดทะเลำะกนัอยำ่งอ้ืออึง 
ในทำงสำธำรณะหรือสำธำรณสถำนหรือกระท ำโดยประกำรใดให้เสียควำมสงบเรียบร้อย  
ในทำงสำธำรณะหรือสำธำรณสถำน  ตอ้งระวำงโทษปรับไม่เกินหำ้พนับำท 
 ในต่ำงประเทศมีประเด็นบทลงโทษผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย มีทั้งโทษปรับทำงแพ่ง
และอำญำส ำหรับผูจ้ดักำรชุมนุม ส่วนผูท่ี้เขำ้ร่วมกำรชุมนุมจะไดรั้บโทษเบำกว่ำ ในประเทศไทย
ร่ำงพระรำชบญัญติัท่ีเสนอโดยฝ่ำยต่ำง ๆ มีโทษทำงแพ่งและทำงอำญำแตกต่ำงกนัไป ร่ำงของ
คณะรัฐมนตรีมีทั้งโทษส ำหรับผูจ้ดักำรชุมนุมทั้งทำงแพง่และทำงอำญำและโทษทำงแพง่และอำญำ
ส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมชุมนุมท่ีไม่ยอมออกจำกพื้นท่ีควบคุมในเวลำท่ีประกำศ อีกทั้งโทษส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วม
ชุมนุมท่ีพกพำอำวธุปืนหรือวตัถุระเบิด นอกจำกน้ียงัมีโทษส ำหรับผูข้ดัขวำงกำรชุมนุม แต่ขอ้เสนอ
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเห็นวำ่ ไม่ควรมีโทษทำงอำญำต่อผูชุ้มนุมเพรำผูก้ระท ำ
ควำมผิดไม่ใช่อำชญำกร และหำกกำรกระท ำผิดเขำ้ข่ำยอำญำก็สำมำรถด ำเนินคดีอำญำไดต้ำมปกติ
อยู่แลว้ จึงควรเป็นโทษปรับทำงปกครอง อีกทั้ง มีกำรเสนอโทษส ำหรับเจำ้หน้ำท่ีในกำรควบคุม
กำรชุมนุม หำกเจำ้หนำ้ท่ีกระท ำโดยไม่มีอ ำนำจหรือขดัหลกักำรดงักล่ำว อำจจะตอ้งรับทั้งทำงแพง่
และทำงอำญำและทำงวนิยั124  ควำมเห็นฝ่ำยต่ำง ๆ ในประเทศไทย แบ่งไดด้งัน้ี125 
 1) ฝ่ำยท่ีเห็นว่ำไม่ควรก ำหนดโทษทำงอำญำส ำหรับผู ้ชุมนุม เน่ืองจำกกำรชุมนุม 
เป็นกำรใช้สิทธิเสรีภำพจึงไม่ควรมีกำรก ำหนดโทษทำงอำญำ โทษของผูชุ้มนุมควรเป็นโทษทำง
ปกครอง  จึงไม่จ  ำเป็นต้องเขียนบทก ำหนดโทษไว้ (มีโทษปรับไม่ต้องถึงกับจ ำคุก) อีกทั้ ง 
หำกผูชุ้มนุมไม่เดือดร้อนคงไม่มำชุมนุม แต่หำกกำรชุมนุมนั้นเป็นกำรชุมนุมท่ีไม่สงบ มีกำรลกั
ทรัพยพ์กพำอำวธุก็สำมำรถใชก้ฎหมำยอำญำท่ีมีบทลงโทษอยูแ่ลว้ 

2) ฝ่ำยท่ีเห็นว่ำควรมีโทษทำงอำญำ ส ำหรับผูไ้ม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยกำรชุมนุม และ
ส ำหรับผูจ้ดักำรชุมนุมท่ีมิได้แจ้งกำรชุมนุม  เพรำะเม่ือประท้วงแล้วท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่
เศรษฐกิจอยำ่งรุนแรง อีกทั้ง กำรชุมนุมสำธำรณะท่ีผิดกฎหมำยก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส่วนรวม
มำกกวำ่ 1 คน เม่ือเทียบกบักฎหมำยอำญำ เพรำะกฎหมำยอำญำจะเป็นกำรกระท ำผดิในลกัษณะ 1 ต่อ 1 

3) ฝ่ำยท่ีเห็นว่ำผู ้สนับสนุนกับผู ้ช่วยเหลือควรถูกลงโทษให้มีควำมผิดมำกข้ึนเพื่อ 
ควำมสงบเรียบร้อยในกำรชุมนุม 

                                                           
124 ชลทั  ประเทืองรัตนำ. (2559). กฎหมำยกำรชุมนุมสำธำรณะ : ดุลยภำพระหวำ่งเสรีภำพของผูชุ้มนุมกบัเสรีภำพ
ของประชำชน.วารสารนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร. ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1. หนำ้ 143. 
125 ควำมคิดเห็นจำกกำรสัมมนำ วนัท่ี 17 กันยำยน 2557 ณ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติและเวทีจงัหวดัร้อยเอ็ด  
วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2557 ควำมเห็นฝ่ำยท่ี 1 เป็นควำมกงัวลของภำคประชำสงัคม ควำมเห็นฝ่ำยท่ี 2 เป็นควำมเห็น
จำกส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 



106 

4) ฝ่ำยท่ีเห็นว่ำ ควรมีบทลงโทษเจ้ำหน้ำท่ีด้วย  ไม่ใช่ไปอยู่ในตำมกฎหมำยอำญำ 
กำรยกเวน้ควำมรับผิดของเจำ้พนักงำนทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำและทำงวินัยไม่สมควรบญัญัติไว้
เพรำะกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีไดรั้บกำรคุม้ครองตำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ 
 อย่ำงไรก็ดี ประมวลกฎหมำยอำญำมิใช่กฎหมำยท่ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำร
ควบคุมดูแลกำรชุมนุมสำธำรณะโดยเฉพำะเจำะจง กล่ำวคือ เป็นกฎหมำยท่ีมีรำยละเอียดใน
หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ำกดัเก่ียวกบักำรใชเ้สรีภำพในกำรชุมนุมสำธำรณะโดยตรง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทยีบกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะประเทศไทยและต่างประเทศ 
 

ประเด็นปัญหา ประเทศ 
1. ปัญหำระยะเวลำกำรแจง้กำรชุมนุม สหรัฐอเมริกำ ไม่ไดมี้กำรก ำหนดระยะเวลำ 
 สำธำรณรัฐฝร่ังเศส ผูจ้ดักำรชุมนุมจะตอ้งแจ้งไป

ท่ี ท่ี ท ำ ก ำ ร ข อ ง เ ท ศ บ ำ ล
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนั ถึง
รำละเอียดของกำรชุมนุมท่ี
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ก ำลังจะเกิดข้ึน เช่น ช่ือแกน
น ำ  ท่ี อ ยู่  ว ั น  เ ว ล ำ แ ล ะ
วตัถุประสงค์ของกำรชุมนุม
หรือเดินขบวน 

 สำธำรณรัฐเกำหลี ผู้จ ัดกำรชุมนุมสำธำรณะมี
หน้ำท่ีแจง้และยื่นรำยงำนกำร
จัดกำรชุมนุมสำธำรณะต่อ
หั ว ห น้ ำ ส ถ ำ นี ต ำ ร ว จ ท่ี
ควบคุมดูแลเขตพื้นท่ีท่ีจดักำร
ชุ ม นุ ม ส ำ ธ ำ ร ณ ะ ห รื อ
เดินขบวนล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 
48 ชั่ ว โ ม ง  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น  72 
ชั่วโมง ก่อนเร่ิมกำรชุมนุม
หรือเดินขบวนจะเร่ิมข้ึน 

 ไทย ผู้จ ัดกำรชุมนุมประสงค์จะ
จัดกำรชุมนุมสำธำรณะ ให้
แจ้งกำรชุมนุมต่อผู ้รับแจ้ง 
ก่อนเร่ิมกำรชุมนุมไม่นอ้ยกวำ่ 
24 ชัว่โมง 

 
 
 

ประเด็นปัญหา ประเทศ 
2. ปัญหำกำรไม่ได้แจง้กำรชุมนุมต่อ
ผู ้ รั บ แ จ้ ง ก่ อ น เ ร่ิ ม ก ำ ร ชุ ม นุ ม  
ในระยะเวลำท่ีกฎหมำยกฎหมำย 
กำรชุมนุมสำธำรณะก ำหนด กฎหมำย
ให้ถือว่ำเป็นกำรชุมนุมท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมำย 

สหรัฐอเมริกำ กำรกระท ำท่ีไม่ฝ่ำฝืนกฎหมำย
อำญำหรือไม่ขดัต่อกฎหมำยท่ี
มีวตัถุประสงคใ์นกำรคุม้ครอง
ควำมสงบเรียบร้อยหรือควำม
สงบสุขในสังคม 

 สำธำรณรัฐฝร่ังเศส ไม่ไดก้  ำหนดไว ้
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 สำธำรณรัฐเกำหลี กำรชุมนุมมีว ัตถุประสงค์ท่ี
เป็นกำรขดัต่อกฎหมำยอนัจะ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว ำ ม ไ ม่ ส ง บ
เรียบร้อยในบำ้นเมืองเท่ำนั้นท่ี
จะไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

 ไทย กำรไม่ได้แจ้งกำรชุมนุมตำม
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ ท่ี ก ฎ ห ม ำ ย
ก ำ หนดให้ ถื อ ว่ ำ เ ป็ นก ำ ร
ชุมนุมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

 


