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    กับอำนาจรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
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นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ โดยนบัตัง้แตว่นัที ่๒๔ มถินุายน ๒๔๗๕ เปน็ตน้มา 
คำว่า “การชุมนุมสาธารณะ” ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของคนในสังคมไทย 
เท่าใดนัก แม้จะมีการบัญญัติร ับรองเสรีภาพในการชุมชุมไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทยหลายฉบบั เชน่ รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๔๙๒ มาตรา ๓๗ หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑  
มาตรา ๓๕ เปน็ตน้ กต็าม จนกระทัง่เมือ่มเีหตกุารณก์ารชมุนมุเพือ่เรยีกรอ้งประชาธปิไตย 
ครั้งใหญ่ของนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั้งประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
เป็นต้นมา สังคมไทยจึงได้เริ่มรู้จักกับคำว่า “การชุมนุมสาธารณะ” มากขึ้นเป็นลำดับ 
จนเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งนับเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุดฉบับหนึ่งมีการ 
ประกาศใชบ้งัคบั นบัแตน่ัน้มาจงึไดเ้ริม่มปีรากฏการณเ์กดิขึน้ในการเมอืงการปกครอง 
ของประเทศไทย กล่าวคือ มีการจัดการชุมนุมสาธารณะเพื ่อเรียกร้องและ 
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้น และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ซึง่เปน็รฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนักไ็ดบ้ญัญตัริบัรองเสรภีาพดงักลา่ว 
ของประชาชนไวด้ว้ย กรณจีงึอาจกลา่วไดว้า่ “การชมุนมุสาธารณะ” (Public Assembly  
หรือ Public Demonstrations) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของ 
คนไทยไปแล้ว 



“เส้นแบ่งเสรีภาพในการชุมนุมกับอำนาจรัฐ
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การชมุนมุสาธารณะหรอืเสรภีาพในการชมุนมุ (Freedom of Assembly) ถอืวา่ 
เป็นสิทธิดั้งเดิมทางการเมือง เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการปกครอง 
ระบอบประชาธปิไตย ซึง่มไิดแ้สดงใหเ้หน็ถงึเฉพาะแตเ่สรภีาพในการแสดงออกซึง่เปน็ 
เสรีภาพส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงการแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของ 
ประชาชน และสทิธพิลเมอืงในทางประชาธปิไตยในการเขา้ไปมสีว่นรว่มในกระบวนการ 
ทางการเมืองอีกด้วย 

  หากพจิารณาถงึเรือ่งเสรภีาพในการชมุนมุของตา่งประเทศแลว้ จะเหน็ไดว้า่ 
มีการบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพในเรื่องดังกล่าวไว้ในสนธิสัญญาหลายฉบับ 
ซึ่งนานาอารยะประเทศที่เป็นภาคีล้วนต้องปฏิบัติตาม เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๔๘ (The Universal Declaration of 
Human Right ๑๙๔๘) (UDHR) มาตรา ๒๐ (๑) ได้บัญญัติว่า บุคคลทุกคนมีสิทธิ 
ในเสรีภาพแห่งการชุมนุมและการสมาคมโดยสงบ หรือกติการะหว่างประเทศ 
วา่ดว้ยสทิธขิองพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ค.ศ. ๑๙๖๖ ( International Covenant  
on civil and Political Right ๑๙๖๖) (ICCPR) ขอ้ ๒๑ ไดบ้ญัญตัวิา่ สทิธใินการชมุนมุ 
โดยสงบย่อมได้รับการรับรอง เป็นต้น

สำหรบัประเทศไทยนัน้ไดม้กีารยอมรบัหลกัการในการคุม้ครองเสรภีาพในการ 
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ โดยพิจารณาได้จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยที่ผ่านมาดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น 
ซึง่เปน็หลกัการสำคญัประการหนึง่ของการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย ดังนั้น เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธจึงเป็นสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานที่สำคัญอันจะขาด 
เสียมิได้ในการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม  
ในการใช้เสรีภาพในการชุมนุม
ตามระบอบประชาธิปไตยนั้น 
ค ว ร ที่ จ ะ ต้ อ ง มี ข อ บ เ ข ต ที่  
เหมาะสม มิใช่เพียงแต่การยก 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญขึ้น
มากล่าวอ้างกันลอย ๆ เท่านั้น  
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ทั้งนี้ เพราะการใช้สิทธิดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงบริบทแวดล้อมอื่น ๆ  
อกีดว้ย เพราะหากวธิกีารทีผู่ช้มุนมุใชไ้มถ่กูตอ้งตามครรลองของการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยแล้ว น้ำหนักของข้อเรียกร้องตลอดจนความชอบธรรมในการชุมนุม 
ก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปด้วย รวมทั้งถ้าหากผู้ชุมนุมส่วนใหญ่มิได้คำนึงถึงหน้าที่ 
ที่จะต้องกระทำหรือปฏิบัติซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิแล้ว การใช้สิทธิ 
เกินส่วนดังกล่าวอาจจะกลับกลายเป็นกระบวนการที่ทำลายการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยได้เช่นกัน

ดว้ยเหตดุงักลา่ว ในหลายประเทศจงึไดม้กีารตรากฎหมายเกีย่วกบัการชมุนมุ 
สาธารณะขึ้นเพื่อรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ (peaceful assembly)  
และในขณะเดียวกันกฎหมายดังกล่าวก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชุมนุม 
สาธารณะเพ่ือให้การชุมนุมสาธารณะน้ันก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนท่ีมิได้เข้าร่วม 
กับการชุมนุมหรือมิได้เห็นด้วยกับการชุมนุมน้อยท่ีสุด ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ วรรคสอง ก็ได้ยอมรับถึงหลักการของการจำกัดเสรีภาพ 
ดังกล่าวเอาไว้ด้วย  

นอกจากนี ้การทีร่ฐัจะมมีาตรการอยา่งใดอยา่งหนึง่ออกมาใชบ้งัคบักบัผูช้มุนมุ  
ก็ควรต้องคำนึงถึงบริบททางสังคมของประเทศตนเองเสียก่อนว่ามีความเหมาะสม 
แคไ่หนเพยีงใด โดยตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบของการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิขึน้กบัประชาชนโดยภาพรวม ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารคุม้ครองเสรภีาพของประชาชน 
ทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างเสมอกัน โดยไม่ให้เป็นการกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของ 
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมากเกินไป เพราะมิฉะนั้นแล้ว การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่มากเกินกว่าเหตุ อาจจะกลายเป็นผู้ละเมิดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเสียเองได้

 ดังนั้น วารสารจุลนิติฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงได้ 
ขอความอนเุคราะหจ์าก ศ. ดร. นนัทวฒัน ์ บรมานนัท ์อาจารยป์ระจำคณะนติศิาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ. ดร. จันทจิรา  เอี่ยมมยุรา อาจารย์ประจำ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขอสัมภาษณ์ 
ความคิดเห็นทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “เส้นแบ่งเสรีภาพในการชุมนุม 
กับอำนาจรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง” ทั้งนี้ 
เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธว่ามีความเป็นมาและหลักการที่สำคัญอย่างไร  
และเปน็การสมควรแกเ่วลาแลว้หรอืยงัทีป่ระเทศไทยจะมกีฎหมาย 
เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งถ้าหากสมควรมีแล้ว กฎหมาย
ดังกล่าวควรจะต้องมีหลักการหรือเนื้อหาสาระที่สำคัญอย่างไร 
จึงจะอำนวยให้การใช้เสรีภาพในการชุมนุมอยู่ในกรอบเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง



ศ.ดร. นันทวัฒน์  บรมานันท์  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จุลนิติ : ในห้วงระยะเวลา ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา ได้มีการ 
ชุมนุมเรียกร้องเกิดขึ้นจากหลายฝ่าย ซึ่งต่างอ้างว่าเป็นการใช้
สิทธิชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบัน ท่านเห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับการชุมนุมโดยสงบ 
และปราศจากอาวุ ธที่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ในรั ฐธรรมนูญแห่ ง 
ราชอาณาจักรไทย๒นั้น แท้จริงแล้วมีความเป็นมาและหลักการ 
ที่สำคัญอย่างไร

ศ.ดร. น ันทว ัฒน์ฯ : ผมขอต ั ้งขอส ังเกตจากคำถาม 
ดังกล่าวว่า หลักการเกี่ยวกับการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก 
อาวุธที่ได้มีการนำมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น เป็นการนำ
หลักการของต่างประเทศมาบัญญัติไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร  
แต่ผู้นำหลักมาใช้มิได้คำนึงถึงเจตนารมณ์อันแท้จริงของหลักการ 
ดังกล่าว ซึ่งในต่างประเทศนั้นมีความหมายไปไกลเกินกว่าที่ 
บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือคำว่า “ชุมนุมโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธ” ไม่ได้หมายความแต่เพียงว่า การชุมนุม 
โดยสงบจะต้องไม่มีการพกพาอาวุธ เช่น มีด ท่อนไม้ หรืออาวุธปืน 
เข้าไปร่วมในการชุมนุมด้วย  

เจตนารมณ์ที่แท้จริงของหลักการชุมนุมโดยสงบและ 
ปราศจากอาวุธในทางสากลนั้น คือจะต้องเป็นการชุมนุม 
เรียกร้องของบุคคลที่มุ่งแสดงพลังแห่งเจตจำนงให้ปรากฏ  
โดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่น ผมมีตัวอย่างที่ 

ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์๑
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ๑นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมหาชน สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (จุฬาฯ), ปริญญาเอก 
สาขากฎหมายปกครอง จากมหาวิทยาลัยปารีส ๒ ประเทศฝรั่งเศส และเป็นผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สาขานิติศาสตร์ และรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐.
 ๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง “บุคคลย่อมมีเสรีภาพ 
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”.

เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ อาคารเทพทวารวดี 
ช้ัน ๑๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔
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จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในระหว่างที่ผมพำนักอยู่ ณ เมืองท่า 
เรือเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสคือเมือง Brest เพื่อสอนหนังสือ ในวันที่  
๑ พฤษภาคม อันเป็นวันแรงงานสากลมีการเดินขบวนบนถนนของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 
ของรฐั สหภาพแรงงานทา่เรอื สหภาพไปรษณยี ์ฯลฯ เพือ่เรยีกรอ้งใหม้กีารขึน้เงนิเดอืน 
และลดชัว่โมงการทำงานตอ่วนัลง มคีนรว่มเดนิขบวนบนถนนนบัหมืน่คนถอืธงและปา้ย 
ขอ้ความโดยมรีถตำรวจนำและปดิทา้ยขบวน ประชาชนทัว่ไปกย็นืสงัเกตการณอ์ยูข่า้ง ๆ   
เมื่อเสร็จสิ้นการเดินขบวน ผู้ชุมนุมก็ได้รับประทานอาหารร่วมกันและยื่นข้อเรียกร้อง 
เปน็หนงัสอืตอ่ผูแ้ทนรฐับาล ตอ่จากนัน้กแ็ยกยา้ยกนักลบั การชมุนมุเรยีกรอ้งทีเ่กดิขึน้ 
ในลักษณะเช่นน้ี ผมเห็นว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เพราะเป็นการชุมนุม 
ที่รวมตัวกันมุ่งแสดงพลังเรียกร้องในสิ่งที่ตนต้องการ โดยไม่ได้สร้างความเดือดร้อน 
เกินสมควรแก่สาธารณชนแต่อย่างใด 

สำหรับประเทศไทย เคยปรากฏว่า มีการชุมนุมเดินขบวนปิดถนนที่ 
หน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนโดยกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ประกาศ 
จุดยืนว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวโดยกลุ่มของตน เป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก 
อาวุธซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอันชอบที่จะกระทำได้ ซึ่งแกนนำ 
ของผู้ชุมนุมประท้วงได้มีคำกล่าวต่อสาธารณชนในทำนองที่ว่า “การปิดถนน 
ในวันนี้แม้จะสร้างความเดือดร้อนในการเดินทางแก่ประชาชนบ้าง แต่ก็ถือว่า 
เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ” ซึ่งผมมีความเห็นว่า คำกล่าว 
ในลักษณะนี้เป็นการแสดงถึงความเข้าใจในเจตนารมณ์ของชุมนุมโดยสงบ 
ที่ผิด เพราะคำว่า “การชุมนุมโดยสงบ” นั้นหมายถึง การชุมนุมที่ไม่กระทบสิทธิ 
ของผู้อื่นที่รัฐธรรมนูญรับรองเอาไว้ เช่น เสรีภาพในการเดินทาง เป็นต้น

ดังนั้น ผมจึงเห็นว่าสมควรแล้วที่ประเทศไทยจะต้องมีกฎเกณฑ์ที่จะ 
สามารถสร้างจุดที่ลงตัวระหว่างการใช้เสรีภาพในการชุมนุมกับเสรีภาพของ 
สาธารณชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุมได้ ดังที่ในหลายประเทศได้มีการ 
กำหนดใหม้ ี“กฎหมายวา่ดว้ยการชมุนมุสาธารณะ” มาเปน็เวลานานแลว้ ซึง่กฎเกณฑ์ 

๕
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กไ็มไ่ดม้ผีลเปน็การจำกดัสทิธเิสรภีาพในการชมุนมุแตอ่ยา่งใด หากกฎเกณฑด์งักลา่วนัน้ 
ทำใหส้ทิธติา่ง ๆ  ของพลเมอืงสามารถทีจ่ะดำเนนิการควบคูก่นัไปได ้กลา่วคอื สามารถ 
ที่จะทำการชุมนุมได้โดยบุคคลอื่นต้องไม่เดือดร้อน

จุลนิติ : การชุมนุมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นับแต่ในอดีตที่ผ่านมาจนถึง 
ปัจจุบันมีลักษณะและรูปแบบสอดคล้องกับหลักการชุมนุมโดยสงบและ 
ปราศจากอาวุธดังที่ท่านได้กล่าวหรือไม่ นอกจากนี้ท่านมีหลักเกณฑ์ในการ 
พิจารณาอย่างไร ว่าการชุมนุมลักษณะใดเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก 
อาวุธที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ศ.ดร. นันทวัฒน์ฯ : ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจก่อนว่าเราไม่ควรมุ่งยึดถือ 
คำวา่ “โดยสงบและปราศจากอาวธุ” มากจนเกนิไป ดงัทีเ่รยีนไปแลว้วา่แม ้“ปากกา” 
เพียงด้ามเดียวก็อาจใช้ในการทำร้ายและกลายเป็นอาวุธได้ การชุมนุมโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในความคิดของผมนั้น หมายความถึง  
การชุมนุมที่มุ่งแสดงพลังแห่งการเรียกร้องที่บริสุทธิ์ นั่นหมายถึงเป็นการแสดงพลัง 
อันเริ่มต้นจากความต้องการภายในจิตใจ มิใช่พลังที่แสดงออกมาจากอาวุธใด ๆ 
อยา่งเชน่วา่ หากรฐับาลจะดำเนนิการเพิม่อตัราภาษมีลูคา่เพิม่ในขณะทีเ่รากำลงัเผชญิ 
ความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ผมก็จะชวนพวกท่าน 
ไปร่วมเดินขบวนแสดงพลังเรียกร้องกับผมด้วย 

สำหรับผมแล้ว คำว่า “ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” มีความหมาย 
เพียงเท่าที่กล่าวมา ไม่ได้หมายความตามตัวบทว่าจะต้องมีการพกอาวุธสงคราม 
เข้าไปด้วย ซึ่งการที่รัฐธรรมนูญของไทยบัญญัติถ้อยคำดังกล่าวจึงค่อนข้างที่จะ 

“ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” มีความหมายเพียง 
เท่าที่กล่าวมา ไม่ได้หมายความตามตัวบทว่าจะต้องมีการพก 
อาวุธสงครามเข้าไปด้วย

๖
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สวนทางกับตรรกะของต่างประเทศซึ่งเมื่อมีการชุมนุมก็ไม่มีใครพกพาอาวุธเข้าไป  
และนอกจากนี้ คำว่า “โดยสงบ” บางคนก็ตีความไปว่าต้องถึงขนาดใช้วิธีการ 
แบบอหิงสาของ “ท่านมหาตมะ คานธี” ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น และคำว่า 
“ปราศจากอาวุธ” ก็น่าจะหมายถึงการชุมนุมมุ่งที่จะใช้พลังแห่งเจตจำนงอันแน่วแน ่
ในการเรียกร้องส่ิงท่ีประสงค์แทนการใช้อาวุธหรือระดมมวลชนเพ่ือสร้างความเสียหาย

ดังนั้น โดยความเห็นส่วนตัวของผม หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาว่า 
การชุมนุมที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งในประเทศไทยจะเป็นการชุมนุมโดยสงบและ 
ปราศจากอาวธุหรอืไม ่กค็วรพจิารณาวา่ การชมุนมุดงักลา่วเปน็ไปโดยมกีารกระทบสทิธ ิ
ของสาธารณชนหรือไม่ ถ้าหากมีการกระทบสิทธิของสาธารณชนแล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็น 
การชุมนุมโดยสงบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่าน การชุมนุมทางการเมืองและการชุมนุม 
เพื่อเรียกร้องในเรื่องต่าง ๆ นั้น นับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นได้สะท้อนให้เห็น 
ถึงอะไร เช่น เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของประชาธิปไตย 
ภาคประชาชน หรือสะท้อนถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบริหาร
บ้านเมือง เป็นต้น

ศ.ดร. นันทวัฒน์ฯ : ในความคิดของผม เมื่อใดที่มีการชุมนุมเรียกร้อง 
เกิดขึ้นย่อมหมายความว่าเริ่มมีความไม่พอใจเกิดขึ้น การชุมนุมที่ เกิดขึ้น 
ในแต่ละครั้งในประเทศไทย เมื่อใดก็ตามที่คนไม่พอใจก็มีการออกมาชุมนุม 
เรียกร้องในสิ่งที่กลุ่มตนต้องการ เมื่อได้ตามที่เรียกร้องหรือตกลงกันได้แล้ว 
การชุมนุมก็ย่อมยุติลง ยกตัวอย่างเช่น หากพวกท่านซึ่งเป็นข้าราชการฝ่าย 
รัฐสภา ต้องการการสถานที่ทำงานแห่งใหม่เพราะสถานที่ปัจจุบันคับแคบ พวกท่าน 
ก็อาจจะต้องมีการเรียกร้อง อาจมีการรวมกลุ่มกันชุมนุม อาจมีการยื่นข้อเรียกร้อง 
เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้แทนของหน่วยงานว่าพวกท่านต้องการสถานที่ทำงาน 
แห่งใหม่ ตลอดจนอาจมีการนัดหยุดงานเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี การนัดหยุดงาน 
ของบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้นได้มีการกำหนด 

๗
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กฎเกณฑ์ที่เรียกว่า หลักการให้บริการขั้นต่ำ (Minimum Service) ซึ่งหมายความถึง 
การทีบ่คุลากรภาครฐัสามารถหยดุงานประทว้งได ้แตต่อ้งไมใ่หง้านของพวกเขาซึง่เปน็
การจดับรกิารสาธารณะ (Public Service) ขาดความตอ่เนือ่ง อนัจะสรา้งความเสยีหาย 
แกร่ฐัและประชาชนได ้โดยอาจจดัเวรผลดัเปลีย่นกนัทำงานหรอืแบง่บคุลากรบางกลุม่ 
ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในระหว่างมีการชุมนุมเรียกร้อง ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการ 
ใช้สิทธิในการชุมนุมอย่างถูกต้อง 

เรื่องเกี่ยวกับการชุมนุมในต่างประเทศนั้นยังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ศึกษา 
อกีมาก แตใ่นประเทศไทยของเราไมไ่ดม้กีารศกึษาเรือ่งนีอ้ยา่งจรงิจงั เมือ่เกดิปญัหาขึน้ 
ก็เสนอร่างกฎหมาย ดังที่ได้เคยมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการชุมนุม 
ในทีส่าธารณะ พ.ศ. .... ตอ่รฐัสภา๓ ซึง่ผมมคีวามรูส้กึผดิหวงักบัรา่งพระราชบญัญตัิ 
ดงักลา่วมาก ทัง้นี ้เพราะเปน็รา่งกฎหมายทีม่เีนือ้หาวา่ดว้ยการ “หา้มชมุนมุ” หรอื 
“กติกาในการชุมนุม” มากกว่าที่จะมุ่งสร้างหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการชุมนุม  
ซึง่ในต่างประเทศอย่างเช่นในประเทศจีนกม็กีฎหมายวา่ดว้ยการชมุนมุสาธารณะมาแลว้ 
หลายปี โดยเป็นการกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ “การจัดระบบ” การชุมนุม 
ให้สามารถมีขึ้นได้โดยควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตตามปกติของสาธารณชน

จุลนิติ : เม่ือพิจารณากับต่างประเทศแล้ว มาตรการทางกฎหมายของ 
ประเทศไทยเท่าที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาการชุมนุมที่เกินขอบเขตตามที่รัฐธรรมนูญ 
บัญญัตินั้น มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการรองรับสถานการณ์การชุมนุม 
ในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด

ศ.ดร. นันทวัฒน์ฯ : แท้จริงแล้ว ประเทศไทยของเรามีกฎหมายที่ได้กำหนด 
มาตรการต่าง ๆ ไว้ค่อนข้างจะครอบคลุมหรือครบถ้วนแล้วพอสมควร เช่น การใช้ 
เครื่องขยายเสียงในที่สาธารณะนั้นก็มีพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้ 
เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ กำหนดให้มีการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กอ่น กลา่วคอื เรามกีฎหมายอยูแ่ลว้ซึง่อาจจะมมีากเกนิไปดว้ยซำ้ แตป่ญัหาทีส่ำคญักค็อื 
ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ

๓ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. .... เสนอโดย นายจุมพฏ บุญใหญ่  
กับคณะ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๑  
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑).

กอ่นการชมุนมุหรอืเดนิขบวน แกนนำจะตอ้งแจง้ไปทีท่ีท่ำการ 
ของเทศบาลลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ ๓ วนั ถงึรายละเอยีดของการชมุนมุ 
ที่กำลังจะเกิดขึ้น

๘
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อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาความในวรรคสองของมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว จะเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติสามารถ 
ที่จะ “วางกรอบ” เพื่อ “จำกัดเสรีภาพในการชุมนุม” ดังกล่าวได้โดยการออก  
“กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ” เพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชน
ที่จะใช้ทางสาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะ 
สงคราม ในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก

ในวันนี้ เรายั งไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ เกี่ ยวกับการชุมนุมสาธารณะ 
แต่ถ้าผมจำไม่ผิด เคยมีความพยายามหลายครั้งที่จะยกร่างกฎหมายดังกล่าว 
แต่ก็ยังไม่สำเร็จ ในต่างประเทศนั้นแม้แต่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างมาก  
ต่างก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ เพื่อจัดระบบการชุมนุมของ 
ประชาชนให้เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพราะการ 
ชุมนุมหรือการเดินขบวนในบางครั้งอาจนำมาซึ่งความรุนแรงซึ่งอาจเกิดจาก 
ตัวผู้ชุมนุมหรือผู้เดินขบวนเอง หรืออาจเกิดจากบุคคลภายนอก และในบางครั้ง 
อาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้เข้ามา “สลายการชุมนุม” ก็เป็นไปได้ การจัดระบบ 
การชุมนุมที่ดีจึงเป็นมาตรการที่มีขึ้นเพื่อให้ฝ่ายปกครองเข้ามาร่วมรับรู้และ 
ช่วยป้องกันมิให้ทั้งผู้ชุมนุมหรือเดินขบวนและประชาชนโดยทั่วไปได้รับ 
ผลกระทบมากเกินควร       

ในที่นี้ใคร่ขอยกตัวอย่าง “กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ” 
ของประเทศต่าง ๆ จำนวน ๕ ประเทศ มาเล่าให้ฟังอย่างสั้น ๆ 

เริ่มจากประเทศฝรั่งเศสก่อน กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะใน 
ฝรั่งเศส มีพัฒนาการมาเป็นเวลานาน หลังปฏิวัติครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. ๑๗๘๙  
มีกฎหมายห้ามประชาชนชุมนุมบนทางสาธารณะเกิน ๑๕ คน ในปี ค.ศ. ๑๘๓๑  
มีกฎหมายให้ฝ่ายปกครองใช้กำลังสลายการชุมนุมได้หากการชุมนุมกระทบต่อ 
ความสงบเรียบร้อย กฎหมายที่ออกมาใน ค.ศ. ๑๘๔๘ ห้ามผู้เข้าร่วมชุมนุม 
พกพาอาวุธ ต่อมาก็มีกฎหมายฉบับปี ค.ศ. ๑๘๖๐ ที่ให้อำนาจฝ่ายปกครองสั่งระงับ 
การชุมนุมได้ แต่ต้องขอคำสั่งจากผู้พิพากษาก่อน ปัจจุบันสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ใช้รัฐกฤษฎีกาที่ออกในปี ค.ศ. ๑๙๓๕ วางหลักเกณฑ์ในการชุมนุมสาธารณะ 
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ว่า ก่อนการชุมนุมหรือเดินขบวน แกนนำจะต้องแจ้งไปที่ 
ที่ทำการของเทศบาลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน ถึงรายละเอียดของการชุมนุม 
ที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น ชื่อแกนนำ ที่อยู่ วัน เวลาและวัตถุประสงค์ของการชุมนุม 
หรือเดินขบวน เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว หากเห็นว่าการชุมนุม 
หรือเดินขบวนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยก็สามารถที่ จะ 
มีคำสั่งห้ามได้ แต่คำสั่งดังกล่าวแกนนำในการชุมนุมหรือเดินขบวนก็สามารถ 
นำไปฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งห้ามดังกล่าวได้ โดยศาล 

๙
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จะพิจารณาว่าการชุมนุมหรือเดินขบวนนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือขัดต่อ 
กฎหมายหรือไม่ ต่อมาเมื่อการชุมนุมหรือการเดินขบวนเกิดขึ้น รัฐกฤษฎีกาฉบับปี 
ค.ศ. ๑๙๓๕ ก็ยังกำหนดข้อห้ามไว้หลายประการ เช่น ห้ามชุมนุมเกิน ๒๓.๐๐ น. 
เป็นต้น 

สว่นในประเทศองักฤษนัน้ กฎหมาย The Public Order act ค.ศ. ๑๙๘๗ กไ็ด ้
วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะไว้คล้ายกับของฝรั่งเศส กล่าวคือ แกนนำ 
จะต้องแจ้งไปที่สถานีตำรวจท้องที่ที่จะมีการชุมนุมหรือเดินขบวน โดยจะต้องระบุ 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖ วันทำการ  
หัวหน้าสถานีตำรวจท้องท่ีจะต้องออกใบอนุญาตซ่ึงอาจกำหนดเง่ือนไขบางประการ 
ลงไปก็ได้ หากหัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่ไม่อนุญาต แกนนำสามารถอุทธรณ์ 
ต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่ออกคำสั่งห้ามได้ ต่อมาเมื่อการชุมนุมหรือการเดินขบวน 
เกิดขึ้น ผู้ชุมนุมหรือผู้เดินขบวนจะต้องปฏิบัติตาม “ข้อห้าม” ที่กฎหมายกำหนด 
เช่น ห้ามชุมนุมหรือเดินขบวนใกล้สถานที่สำคัญบางแห่ง คือ พระราชวัง รัฐสภา 
ทำเนียบรัฐบาล ห้ามชุมนุมหรือเดินขบวนที่ก่อให้เกิดการรบกวนความสงบของ 
ประชาชนในพื้นที่นั้นหรือกีดขวางการจราจร ห้ามพกพาอาวุธ เป็นต้น 

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา แม้จะไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดขั้นตอน
และวิธีการในการชุมนุมหรือเดินขบวนไว้ แต่ในทางปฏิบัติก่อนที่จะมีการชุมนุม 
หรือเดินขบวนก็จะมีการบอกกล่าวแก่สถานีตำรวจท้องที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามา 
ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่การชุมนุมหรือเดินขบวน แต่อย่างไรก็ดี หากการ 
ชุมนุมหรือเดินขบวนนำมาซึ่งความไม่สงบเรียบร้อยหรือความวุ่นวายในบ้านเมือง  
ผู้ชุมนุมหรือผู้เดินขบวนก็จะมีทั้งความผิดอาญาฐานจลาจล และความผิดทางแพ่ง 
หากมีความเสียหายเกิดขึ้น 

ในประเทศเกาหลี ที่ เราเห็นกันว่ามีการชุมนุมกันบ่อยเหลือเกินนั้น  
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการชุมนุมไว้เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา  
และก็ได้มีการออกกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๒ โดยมีสาระสำคัญคือ การชุมนุมหรือการเดินขบวนจะต้องมี
ผู้จัดการ ผู้จัดการจะต้องรับผิดชอบดูแลให้การชุมนุมหรือเดินขบวนเป็นไปโดย 
สงบเรียบร้อย โดยต้องมีการแจ้งชื่อและรายละเอียดส่วนตัวของผู้จัดการต่อ 
สถานีตำรวจที่ดูแลพื้นที่ที่จะมีการชุมนุมหรือเดินขบวน รวมทั้งแจ้งเรื่องการชุมนุม 

แกนนำจะต้องแจ้งไปที่สถานีตำรวจท้องที่ที่จะมีการชุมนุม 
หรือเดินขบวน โดยจะต้องระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและ
ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖ วันทำการ  

๑๐
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หรือเดินขบวน จำนวนคนที่จะมาชุมนุมหรือเดินขบวน วัตถุประสงค์ของการ 
ชุมนุมหรือเดินขบวน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง ถ้าหัวหน้าสถานีตำรวจเห็น
ว่าการชุมนุมหรือการเดินขบวนจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรืออาจก่อให้เกิดความ 
ไม่สงบเรียบร้อย ก็สามารถสั่งห้ามการชุมนุมหรือการเดินขบวนได้ แต่ผู้จัดการ
ก็สามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจระดับสูงขึ้นไป นอกจากนี้ 
ในกฎหมายดังกล่าวก็ได้มีบทบัญญัติห้ามบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมหรือ 
เดินขบวนก่อกวนการชุมนุมหรือเดินขบวนด้วย ส่วนข้อจำกัดของการชุมนุมหรือ 
เดินขบวนที่กฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่ การชุมนุมหรือเดินขบวนโดยมีวัตถุประสงค์ 
ให้มีผลต่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล การชุมนุมหรือเดินขบวนในยามวิกาล 
การชุมนุมหรือเดินขบวนเข้าไปใกล้อาคารรัฐสภา อาคารศาล อาคารสถานทูต 
อาคารที่ทำการของรัฐบาล สถานีรถไฟ เป็นต้น หากฝ่าฝืนก็จะมีความผิด 

ส่วนการชุมนุมหรือเดินขบวนในประเทศจีนนั้น กฎหมายว่าด้วยการ 
ชุมนุมหรือเดินขบวนฉบับปี ค.ศ. ๑๙๘๙ ก็ได้กำหนดวิธีการในการชุมนุมหรือ 
เดินขบวนไว้ว่า ต้องทำหนังสือขออนุญาตหรือระบุรายละเอียดที่จำเป็นรวมทั้ง 
เส้นทาง วัน เวลา ต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบล่วงหน้า ๑๕ วันก่อนที่ 
จะมีการชุมนุมหรือเดินขบวน ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาต ผู้ขออนุญาตก็สามารถ 
อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐบาลได้ การชุมนุมหรือการเดินขบวนในจีนมีข้อจำกัด
คล้าย ๆ กับในเกาหลี คือ ห้ามชุมนุมหรือเดินขบวนใกล้สถานที่สำคัญ ห้ามชุมนุม 
ต่อต้านหลักการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ห้ามชุมนุมในยามวิกาล เป็นต้น หากมีการ 
ฝ่าฝืนก็จะมีความผิด

ในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งหลายนั้น แม้การชุมนุม 
หรือการเดินขบวนจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองประการหนึ่ง แต่การใช้สิทธิ 
ดังกล่าวก็ไม่ใช่ว่าผู้ใช้สิทธิจะใช้สิทธิของตนได้อย่างฟุ่มเฟือย ไม่มีข้อจำกัดหรือ 
ตามอำเภอใจของตน เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ 
ไว้แต่เพียงประการเดียว แต่ยังมีสิทธิสำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นเพื่อให้การ
ใช้สิทธิในการชุมนุมไม่ไปกระทบกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญอื่น ๆ ของพลเมือง 
ประเทศที่ปกครองในประชาธิปไตยเหล่านี้จึงมีกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุม 
สาธารณะออกมา ทั้งนี้ โดยมีหลักการสำคัญเพื่อจัดระบบการชุมนุมหรือการ 
เดินขบวนและเพื่อให้ฝ่ายปกครองทราบล่วงหน้าจะได้ดำเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
เช่น ปัญหาจราจร ปัญหาเรื่องความสงบเรียบร้อย เป็นต้น หากผู้ใดฝ่าฝืนก็ถือเป็น 
การไม่เคารพสิทธิตามรัฐธรรมนูญอื่น ๆ ที่พลเมืองอื่นใช้อยู่ก็จะมีโทษตามกฎหมาย  
นอกจากนี้แล้วก็ยังมีข้อห้ามในการชุมนุมหรือเดินขบวนเพื่อรักษาความปลอดภัย 
ให้แก่สถานที่สำคัญของราชการอีกด้วยเพราะความปลอดภัยของสถานที่เหล่านั้นคือ 
ความปลอดภัยของชาติ

๑๑



ศ.ดร. นันทวัฒน์  บรมานันท์  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

จุลนิติ : ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๓ ได้กำหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะโดยเฉพาะนั้น  
ท่านเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวควรมีหลักการสำคัญอย่างไรจึงจะทำให้มี  
ความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการชุมนุมตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติกับการ 
รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองของรัฐ

ศ.ดร. นันทวัฒน์ฯ : ผมปรารถนาให้มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อ “จัดระบบ” 
การชุมนุมอันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้ดำเนินไปอย่างสอดคล้อง 
ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตตามปกติของผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมได้ สำหรับหลักการ
สำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้น ก็ควรมีวัตถุประสงค์เพื่อ “การจัดระบบ” 
มิใช่เพื่อ “การควบคุม” ดังการชุมนุมที่เกิดขึ้นในวันที่ ๑ พฤษภาคม ที่สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าผู้ที่จะจัดชุมนุมจะต้องไปแจ้งที่หน่วยงานท้องถิ่นว่า 
ประสงค์จะจัดการชุมนุม ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น เวลาและสถานที่ 
เส้นทางการชุมนุมอีกด้วย เพื่อให้ทางการประกาศเรื่องที่จะมีการชุมนุมล่วงหน้า  
ประชาชนผูไ้มเ่กีย่วขอ้งจะไดห้ลกีเลีย่งเสน้ทางดงักลา่ว และเพือ่ประโยชนใ์นการเอาผดิ 
กบัผูท้ีข่ออนญุาตหากมคีวามเสยีหายใด ๆ เกดิขึน้ในระหวา่งการชมุนมุ ดงันัน้ กฎหมาย 
ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะจึงควรมีหลักการสำคัญในการจัดระบบของการใช้ 
สิทธิเสรีภาพท่ีทุกฝ่ายมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องต้องกันและกระทบสิทธิ 
ซึ่งกันและกันให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นอกจากนี้ ต้องให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่บัญญัติ 
กฎหมายว่า ให้พยายามศึกษาและค้นคว้ากฎหมายของต่างประเทศในเรื่องดังกล่าว 
เป็นการเปรียบเทียบทั้งในด้านเนื้อหาและเจตนารมณ์ โดยสาระสำคัญของกฎหมาย 
ดังกล่าวในต่างประเทศมักจะมีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ผู้จะ 
จดัการชมุนมุจะตอ้งปฏบิตั ิเชน่ การตอ้งแจง้แกห่นว่ยงานทอ้งถิน่ในรายละเอยีดเกีย่วกบั 
ผูร้บัผดิชอบในการชมุนมุ เวลา สถานที ่และเสน้ทางในการชมุนมุตลอดจนมหีลกัเกณฑ์
อันถือเป็น “เส้นแบ่ง” ที่รัฐสามารถพิจารณาใช้อำนาจเข้าปราบปรามตามสมควร เช่น 
หากมีผู้ชุมนุมบุกรุกสถานที่ราชการ ต้องเลิกชุมนุมทันที โดยถ้าเจ้าหน้าที่รัฐออกคำสั่ง 
เตือนให้กลับบ้าน แล้วหากไม่ปฏิบัติตามก็จับกุมได้ทันที เป็นต้น

การชุมนุมอันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้ 
ดำเนินไปอย่างสอดคล้องควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตตามปกติของ 
ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมได้

๑๒



บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

จุลนิติ : สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านให้บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะที่จะ 
เปน็ประโยชนแ์ละขอ้คดิคำนงึสำหรบัปวงชนชาวไทยในฐานะทีเ่ปน็เจา้ของอำนาจ 
อธิปไตยที่แท้จริงและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ

 ศ.ดร. นนัทวฒันฯ์ : สำหรบัพลเมอืงนัน้กม็สีทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู 
อยู่มากมาย แต่ทำไมถึงได้มีการอ้างอิงเพียงสิทธิเดียว คือเสรีภาพในการชุมนุมซึ่งก ็
สง่ผลกระทบกบัสทิธเิสรภีาพอืน่ ๆ  ของพลเมอืงอืน่ ๆ  อกีหลายประการดว้ยกนั กค็งตอ้ง 
ฝากคำถามไปถึงผู้เกี่ยวข้องว่า “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะมีกฎหมายว่าด้วยการ 
ชุมนุมสาธารณะ” ถ้าเห็นว่า “สมควรที่จะมีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ”  
ก็คงต้องถามกันต่อไปอีกเช่นกันว่า “พร้อมแล้วหรือยังที ่จะเคารพกฎหมาย 
และปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอย่างเคร่งครัด” เพราะมิฉะนั้น ต่อให้ 
มีกฎหมายหลายร้อยฉบับ แต่ “ไม่มีสภาพบังคับ” เช่นที่เกิดขึ้นในบ้านเราวันนี้ ก็ไม่มี
ประโยชน์อะไรที่จะเสียเวลาไปจัดทำกฎหมายขึ้นมาใหม่ 

๑๓



ผศ.ดร. จันทจิรา  เอี่ยมมยุรา
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

จุลนิติ : แนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ น้ัน มีความเป็นมาและหลักการท่ีสำคัญอย่างไร

ผศ.ดร .  จันทจิราฯ :  เมื่ อพิจารณารัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่าง ๆ ในอดีตที่ผ่านมาเราพบคำว่า 
“การชุมนุมสาธารณะ” คำนี้ปรากฏเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๑๔๒ กล่าวคือ 
ประชาชนชาวไทยย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการชุมนุมสาธารณะ 
รวมทั้งมีเสรีภาพในด้านอื่น ๆ ด้วย ซึ่งสังคมไทยตอนนั้นคงยังไม่อาจ
ทีจ่ะแปลความหมายของคำนีโ้ดยชดัเจนไดว้า่มคีวามหมายวา่อยา่งไร  
ส่วนคำว่า  “บุคคลมี เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ 
ปราศจากอาวุธ” ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น บัญญัติขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๓๗๓  

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักงาน 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ส.ส.ท.) อาคารชินวัตร ๓

ผศ.ดร. จันทจิรา  เอ่ียมมยุรา๑

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑ผศ.ดร. จันทจิรา เอ่ียมมยุรา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต 
และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ D.E.A.(Droit public Fondamental) (Toulouse I), Doctorat 
de I’Université Toulouse I (Mention très honorable avec fèlicitations) (Droit public) จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส.

๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๑๔ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหะสถาน 
ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา การศึกษา การชุมนุมสาธารณะ การตั้งสมาคม การตั้งคณะพรรคการเมือง 
การอาชีพ ทั้งนี้ภายใต้บังคับแห่งบทกฎหมาย”. 

๓รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๓๗ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการชุมนุมโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธ

 การจำกัดเสรีภาพเช่นว่านี้ จะกระทำได้ก็แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉะเพาะ ในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อ 
คุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะ 
การรบหรือการสงคราม ในระหว่างเวลาท่ีมีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาท่ีมีประกาศใช้กฎอัยการศึก”.

๑๔



บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

หลังจากนั้นเป็นต้นมา ข้อความดังกล่าวได้ถูกนำมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวรทุกฉบับ ซ่ึงในสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย 
ในยคุกอ่นทีจ่ะมกีารประกาศใชร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
นัน้ การอา้งเสรภีาพในการชมุนมุดจูะไมค่อ่ยมคีวามหมายและมนีำ้หนกัมากมายเทา่ใด
นกัในสายตาของฝา่ยรฐั แตเ่มือ่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๔๔๔ ไดใ้ชบ้งัคบัไปไดร้ะยะหนึง่กเ็ปน็ทีป่ระจกัษช์ดัวา่หลกัการอนัเกีย่วกบัสทิธิ 
และเสรีภาพของชนชาวไทยมาตรานี้ได้ถูกนำมากล่าวอ้างและใช้กันอย่างกว้างขวาง 
ในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ก็เป็นประเด็นน่าสนใจว่าแนวคิดของ 
เสรภีาพในการชมุนมุสาธารณะคอือะไร และนำมาสูก่ารตอบคำถามทีว่า่แลว้สาระสำคญั 
ของมาตรานี้มีความหมายอย่างไร

แนวคิดอันเป็นที่มาของเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทั้ง
ในทางการเมืองและในเรื่องการบริหารงานแผ่นดินอื่น ๆ ของรัฐบาล ประชาชน 
ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น นี่คือหลักการสำคัญของการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่ง แต่จริง ๆ แล้วการที่คนคนหนึ่งจะสามารถ 
แสดงความคิดเห็นและความคิดเห็นนั้นไปถึงรัฐบาล ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้เท่าเทียม 
กันทั้งหมด ถ้าคนคนนั้นเป็นอาจารย์ เป็นนักวิชาการ เป็นนักธุรกิจใหญ่ หรือเป็น 
ชนชั้นกลางที่มีฐานะทางสังคม อยากแสดงความคิดเห็นอย่างไรกับการบ้านการเมือง 
ก็สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อมวลชน หรืออภิปราย เขียนบทความ  
หรือแม้กระทั่งเขียนแถลงการณ์ก็ได้ สื่อมวลชนจะสนใจให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้  

๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๔ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธ

 การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุม
สาธารณะ และเพ่ือคุ้มครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะหรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาท่ีประเทศ 
อยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก”.

๑๕



ผศ.ดร. จันทจิรา  เอี่ยมมยุรา
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

แต่กับชนช้ันล่าง เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ซ่ึงเดือดร้อนและ 
ต้องการพูดปัญหาของเขาบ้างน้ัน โอกาสท่ีแสดงความคิดเห็นแล้ว 
เป็นข่าวย่อมมีไม่มากนัก พลังต่อรองต่ำ

ก็ไปทำข่าว ชนชั้นกลางจึงมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นสื่อสารกับสังคมเยอะ  
ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของชนชั้นกลางเปิดโอกาสให้สามารถที่จะกระทำ 
อยา่งนัน้ได ้แตก่บัชนชัน้ลา่ง เกษตรกร ชาวนาชาวไรซ่ึง่เดอืดรอ้นและตอ้งการพดูปญัหา 
ของเขาบา้งนัน้ โอกาสทีแ่สดงความคดิเหน็แลว้เปน็ขา่วยอ่มมไีมม่ากนกั พลงัตอ่รองตำ่ 
ปัญหาคือพวกเขาจะทำอย่างไรเสียงของพวกเขาถึงจะได้ยินไปถึงรัฐบาล วิธีที่ดีที่สุด 
คือการมารวมตัวชุมนุมกัน ยิ่งมากยิ่งมีน้ำหนัก เช่น ต้องการประท้วงเพื่อเรียกร้อง 
ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ำ หรือประท้วงการสร้างเขื่อนสร้างท่อก๊าซ  
แน่นอนเสียงเดียวไม่มีพลังเพียงพอที่จะทำให้รัฐบาลได้ยิน แต่ถ้าหลาย ๆ คน พูดเป็น
เสียงเดียวกันย่อมมีพลังมากกว่า

ดังนั้น การชุมนุมจึงเป็นกลไกการแสดงความคิดเห็นรวมหมู่หรือโดย 
กลุ่มที่มีความคิดเห็นอย่างเดียวกันในเรื่องเดียวกัน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนที่มีสถานภาพในทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจที่ 
ด้อยโอกาสในสังคม เพราะฉะนั้นในแง่นี้ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ด้านหนึ่งถูกจำกัดโดยชนชั้นทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจด้วย สำหรับนักกฎหมาย 
แล้วถือว่าเสรีภาพในการชุมนุมเป็นกลไกหนึ่งของหลักการประชาธิปไตย เพราะ 
เป็นวิธีการอย่างหน่ึงท่ีประชาชนคนธรรมดาแสดงเจตจำนงไปถึงรัฐบาลของเขา

๑๖
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ประเดน็ทีว่า่หลกัการของมาตรา ๖๓ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐๕ มีความหมายอย่างไร และมีสาระสำคัญที่จะนำมา 
พิจารณาประกอบการใช้สิทธิในการชุมนุมสาธารณะได้อย่างไร มาตรา ๖๓ 
วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก 
อาวุธ” วรรคหนึ่งมุ่งคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนชาวไทยว่าทุกคนมีเสรีภาพ 
ในการชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสงบและปราศจากอาวุธ ถามว่าเสรีภาพ 
ของบุคคลในการรวมตัวกันชุมนุมตามวรรคหนึ่ง เป็นเสรีภาพโดยบริบูรณ์ที่รัฐจะ 
แทรกแซงไม่ได้ใช่หรือไม่ อันนี้ต้องดูมาตรา ๖๓ วรรคสองที่กำหนดไว้ว่า “การจำกัด 
เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุ้มครองความสะดวก 
ของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่าง 
เวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก” 

เมื่ออ่านสองวรรคประกอบกัน มีความหมายว่าเสรีภาพของบุคคลในการ 
รวมตัวชุมนุมกันเป็นสิทธิเสรีภาพเด็ดขาด รัฐไม่อาจแทรกแซงจำกัดเสรีภาพนี้ 
ได้เลย ถ้าเข้าเงื่อนไขครบทั้ง ๔ ประการ ประกอบกัน คือ

ประการที่ ๑ เป็นการชุมนุมโดยสงบ อย่างสันติ คำว่า “สงบ” นี้ ไม่ได้ 
หมายความว่าห้ามใช้เครื่องเสียง หรือห้ามไฮปาร์ค “สงบ” คือการไม่ก่อความ วุ่นวาย 
ไม่ใช้วิธีการที่รุนแรง หรือก่อการจราจล

ประการที่ ๒ เป็นการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ คำว่า “ปราศจากอาวุธ” นี้ 
น่าสนใจมาก คำว่า “อาวุธ” ในกฎหมายอาญาหมายความรวมไปถึงวัตถุหรือสิ่งอื่นซึ่ง
โดยสภาพไมใ่ช่อาวธุ แต่ใช้ทำอันตรายแก่ร่างกายชีวิตและทรพัย์สินได้อยา่งอาวธุ เชน่ 
ไมก้อลฟ์ ไมย้งิหนงัสติก๊ ดา้มธงปลายแหลม ฯลฯ นอกจากนีก้ฎหมายวา่ดว้ยการชมุนมุ 
ของเยอรมันยังให้หมายความรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันอาวุธด้วย เช่น  
หน้ากากหรือแว่นตาป้องกันก๊าซน้ำตา หมวกกันน็อก โล่ไม้

ประการที่ ๓ ชุมนุมในสถานที่ซึ่งมิใช่พื้นที่สาธารณะ เช่น การชุมนุมภายใน 
โรงงานเอกชน แต่จากประสบการณ์ไม่มีใครหรอกที่จะไปชุมนุมกันในโรงงาน หรือ 
สวนหลังบ้านอย่างเงียบ ๆ เพราะใครจะไปสนใจ มันไม่มีพลังไม่ส่งผลสะเทือนใด ๆ 
ต่อสังคม ถ้าจะให้ได้ผลต้องชุมนุมในพื้นที่สาธารณะ เช่น บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

๕รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธ

 การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณี 
การชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย 
ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลามีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก”.
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หรือถนนราชดำเนิน ยิ่งเป็นพื้นที่ที่คนต้องสัญจรไปมาใช้ร่วมกันมากเท่าไหร่ยิ่งส่งผล
มากเท่านั้น

ประการที่ ๔ ชุมนุมในสภาวการณ์บ้านเมืองปกติ ซึ่งไม่มีการประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก

แต่ถ้าพ้นจากเงื่อนไขทั้ง ๔ ประการ คือ ชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ 
ในพื้นที่ส่วนบุคคล และในสภาวการณ์ปกติ ดังกล่าวแล้ว รัฐสามารถจำกัดหรือ 
แทรกแซงเสรีภาพในการชุมนุมนั้น ๆ ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งว่ารัฐสามารถจำกัดหรือ 
แทรกแซงการใช้สิทธิในการชุมนุมสาธารณะของประชาชนได้เมื่อเข้าองค์ประกอบ  
๒ ประการ ได้แก่ องค์ประกอบด้านเนื้อหา และองค์ประกอบด้านรูปแบบ

องค์ประกอบด้านเนื้อหา หมายความว่า การจำกัดเสรีภาพในการชุมนุม 
ของประชาชนกระทำได้เฉพาะเมื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ  
๓ ประการ ได้แก่ 

(๑) เม่ือการชุมนุมน้ันเป็นการชุมนุมสาธารณะในพ้ืนท่ีสาธารณะ และรัฐ 
จำเป็นต้องแทรกแซงเพ่ือคุ้มครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะ 

คำว่า “การชุมนุมสาธารณะ” หมายความว่า การชุมนุมที่ไม่ได้จำกัด 
หรือกำหนดตัวบุคคลผู้เข้าร่วมการชุมนุม แต่เป็นใครก็ได้สามารถเดินเข้าไปใน 
สถานที่ชุมนุมได้ เป็นการชุมนุมแบบเปิดกว้าง และการชุมนุมนี้ต้องกระทำ 
บนพื้นที่สาธารณะ เช่น ถนนสาธารณะด้วย กรณีนี้รัฐธรรมนูญอนุญาตให้รัฐ 
จำกัดเสรีภาพในการชุมนุมได้ หากจำเป็นเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชน 
คนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมที่จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่สาธารณะนั้น จะเห็นได้ว่า 
วัตถุประสงค์ข้อนี้ รัฐธรรมนูญมุ่งที่จะสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพ 
ของผู้ชุมนุมที่ใช้พื้นที่สาธารณะเป็นสถานที่ชุมนุมกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่สาม 
ที่สัญจรไปมาบริเวณนั้น ตัวอย่างเช่น ถนนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หรือถนน 
ราชดำเนิน เพื่อมิให้กลุ่มผู้ชุมนุมใช้สิทธิเสรีภาพเกินส่วนของตนจนไปเบียดบังสิทธิ 
เสรีภาพของบุคคลที่สามที่ต้องใช้พื้นที่สาธารณะดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

มีข้อสังเกตว่าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติว่า “...เพื่อคุ้มครองความสะดวกของ 
ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ...” คำว่า “ใช้ที่สาธารณะ” ไม่ได้หมายความเฉพาะ 
การใช้พื้นที่สาธารณะในเชิงมีการกระทำ (active) อย่างเช่น เพื่อเดินทางสัญจรไปมา 
เพื่อร่วมงานพระราชพิธีหรืองานประเพณีทางศาสนาเท่านั้น แต่อาจหมายถึง 

รัฐธรรมนูญมุ่งท่ีจะสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพ 
ของผู้ชุมนุมท่ีใช้พ้ืนท่ีสาธารณะเป็นสถานท่ีชุมนุมกับสิทธิเสรีภาพ 
ของบุคคลท่ีสามท่ีสัญจรไปมาบริเวณน้ัน

๑๘
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การใช้ในเชิงไม่มีการกระทำ (passive) ด้วย เช่น เพื่อคุ้มครองนักเรียนหรือคนป่วย 
จากเครื่องกระจายเสียงที่ดังหนวกหูเข้ามาถึงห้องเรียนหรือห้องพักคนป่วย  เป็นต้น

(๒) เป็นการชุมนุมในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือ
(๓) เป็นการชุมนุมในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก และรัฐเข้าแทรกแซงเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย ความม่ันคง 
ปลอดภัยของประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว

 องค์ประกอบด้านรูปแบบ หมายความว่ารัฐจะจำกัดเสรีภาพดังกล่าว 
ได้จะต้องมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติออกมาใช้บังคับ เพื่อให้รัฐสภาเป็น 
ผู้ให้ความเห็นชอบกับมาตรการต่าง ๆ ที่จะใช้แทรกแซงจำกัดเสรีภาพของผู้ชุมนุม  
และมาตรการในพระราชบัญญัติฉบับน้ีจะต้องเป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ 
ตามองค์ประกอบด้านเนื้อหา ๓ ประการ ข้างต้นเท่านั้น จะวางมาตรการเพื่อ 
วัตถุประสงค์ประการอ่ืนใดอีกท่ีรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไม่ได้ เช่น เพ่ือรักษาความสะอาด 
หรือความสวยงามของสถานที่สาธารณะ ทำไม่ได้

จากที่พูดมาทั้งหมดสรุปได้ว่า การมีเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะเป็น 
บทหลัก รัฐมีอำนาจจำกัดไม่ให้เข้าไปแทรกแซงลิดรอนเสรีภาพดังกล่าวโดยง่าย  
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “เสรีภาพในการชุมนุมเป็นหลัก ส่วนการจำกัดเสรีภาพ 
เป็นข้อยกเว้น” 

จุลนิติ : การชุมนุมของประชาชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนับจากอดีต 
ทีผ่า่นมาจนถงึปจัจบุนั มลีกัษณะหรอืรปูแบบสอดคลอ้งกบัหลกัการดงักลา่วหรอืไม ่ 
และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรระหว่างการชุมนุมโดยใช้เสรีภาพตาม 
รัฐธรรมนูญและการชุมนุมที่มุ่งประสงค์ให้เกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง

ผศ.ดร. จันทจิราฯ : การชุมนุมทางการเมืองของประชาชนครั้งสำคัญ ๆ  
มีมาโดยตลอด ตั้งแต่เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ หรือ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  
เหตุการณ์พฤษภาคมทมิฬ (๑๗ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕) และแม้แต่การชุมนุม 
ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ก่อนการทำรัฐประหาร ๑๙ 
กันยายน ๒๕๔๙ ก็ยังเห็นว่าเป็นการใช้สิทธิชุมนุมสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ 
มาตลอดและอยู่ภายใต้ขอบเขตของรัฐธรรมนูญ ก่อนหน้ารัฐประหารไม่เคย 
พบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงแล้วปิดถนนนานเป็นเดือน ๆ  ปิดสนามบินลากเอารถก๊าซออกมา 
กลางถนน ฯลฯ สร้างความเดือดร้อนแก่คนอ่ืนดังท่ีพบเห็นในช่วงปีสองปีหลังน้ี ก่อนหน้าน้ี 
มกีารใชพ้ืน้ทีถ่นนจรงิ แตเ่ฉพาะตอนเดนิขบวนชว่งเวลาสัน้ ๆ  หากมกีารปกัหลกัยดืเยือ้ 
ก็มักใช้สนามหลวงซึ่งไม่กระทบสิทธิของคนอื่นมากนัก และในช่วงเวลานั้นสังคม 
เหมือนจะเข้าใจการชุมนุมในตอนนั้นว่ามีเหตุมีผลยอมรับได้ และประชาชน 
สนับสนุนด้วย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖หรือพฤษภาคมทมิฬ  
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โดยเฉพาะการชมุนมุในเหตกุารณ ์๖ ตลุาคม ๒๕๑๙ เปน็การชมุนมุในพืน้ทีป่ดิดว้ยซำ้  
คือชุมนุมภายในบริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีรั้วรอบขอบชิด  
การชุมนุมที่อยู่ในพื้นที่ที่มีกำแพงล้อมลักษณะอย่างนั้นเรียกว่าเป็น “การชุมนุม 
สาธารณะในพื้นที่ปิด” แต่การชุมนุมตอน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ หรือพฤษภาทมิฬ 
๒๕๓๕ หรือของพันธมิตรฯ ๒๕๔๙ ถือว่าเป็น “การชุมนุมสาธารณะในพื้นที่เปิด”  
เพราะเป็นการชุมนุมในพื้นที่ที่ไม่มีรั้วรอบขอบชิด อีกตัวอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการ 
ชมุนมุในพืน้ทีป่ดิ กค็อืกรณกีลุม่แนวรว่มประชาธปิไตยขบัไลเ่ผดจ็การแหง่ชาต ิ(นปช.) 
ที่ไปจัดการชุมนุมในสนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยมีกำแพงมีหลังคาของสนามกีฬา 
ปดิลอ้มอยู ่การชมุนมุในพืน้ทีเ่ปดิหรอืพืน้ทีป่ดิมคีวามสำคญัแตกตา่งกนัในแงข่องการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของการชุมนุมความมั่นคงปลอดภัยของสาธารณชน

เหตุใดจึงต้องแบ่งพื้นที่ชุมนุมเป็นพื้นที่ปิดหรือพื้นที่เปิด ประเด็นนี้น่าจะ 
เป็นประเด็นพิจารณาในตอนที่จะมีการยกร่างกฎหมายสำหรับการจัดการชุมนุม 
สาธารณะและการเดินขบวน กฎหมายควรจะแบ่งลักษณะของการชุมนุมว่าเป็น 
การใช้พื้นที่สาธารณะที่มีรั้วรอบขอบเขตมิดชิด ซึ่งค่อนข้างจะควบคุมดูแลระวัง 
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยของผู้ชุมนุมได้ง่าย หรือเป็นการชุมนุม 
ในพืน้ทีเ่ปดิ เชน่ บนถนนสาธารณะ หรอืสวนสาธารณะ ซึง่ไมม่กีำแพง ทกุคนสามารถ 
เข้าออกในกลุ่มผู้ชุมนุมได้ตลอดเวลา การแบ่งพื้นที่อย่างนี้ก็เพราะว่ากฎหมายควรจะ 
ต้องกำหนดมาตรการที่รัฐจะใช้ในการควบคุมหรือดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับ 
ประชาชนผู้ชุมนุมในพื้นที่เปิดกับพื้นที่ปิดแตกต่างกัน 

กลับมาที่คำถามตอนต้น ดิฉันรู้สึกว่าเพิ่งจะมาในระยะหลังนี้ที่การชุมนุม 
หรือการเดินขบวนทางการเมืองในที่สาธารณะมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิด 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน เพราะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่บุคคล 
ที่สาม มีการก่อความวุ่นวาย การจราจลในขณะชุมนุม ผู้รับผิดชอบการชุมนุม 
พกพาอาวุธหรือให้ผู้ชุมนุมพกพาอาวุธ มีการชุมนุมประท้วงในเขตหวงห้าม  
กรณีที่เด่นชัดคือ กรณีการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนฯ ที่ปักหลักขับไล่รัฐบาล 
คุณสมัครกับรัฐบาลคุณสมชายอยู่เกือบ ๒๐๐ วัน โดยใช้พื้นที่ถนนราชดำเนิน  
และตามข่าวพบว่ามีการสะสมอาวุธจำนวนมากในที่ชุมนุม การที่ผู้ชุมนุมเข้าไป 

กฎหมายควรจะแบ่งลักษณะของการชุมนุมว่าเป็นการใช้พ้ืนท่ี 
สาธารณะท่ีมีร้ัวรอบขอบเขตมิดชิด ซ่ึงค่อนข้างจะควบคุมดูแลระวัง 
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยของผู้ชุมนุมได้ง่าย

๒๐
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ยึดสถานที่หวงห้ามอย่างทำเนียบรัฐบาลหรือสนามบินนานาชาติหรือปิดล้อมรัฐสภา 
ทั้งที่อยู่ใกล้กับพระที่นั่งอัมพรสถานซึ่งเป็นเขตพระราชฐานด้วย สถานที่หวงห้าม 
เหล่านี้เป็นสถานที่สำคัญของชาติทั้งนั้น ตามหลักกฎหมายสากลแล้วจะไม่อนุญาต 
ให้ชุมนุมในลักษณะนี้ได้โดยเด็ดขาด ดิฉันแปลกใจที่รัฐบาลรวมทั้งฝ่ายความมั่นคง 
ไม่สามารถทำอะไรในการสั่งระงับหรือสลายการชุมนุมที่ฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญเช่นนั้น  
กรณนีีก้ลายเปน็ตวัอยา่งตอ่มาใหก้บักลุม่แนวรว่มประชาธปิไตยขบัไลเ่ผดจ็การแหง่ชาต ิ 
(นปช.) ลอกเลียนแบบการชุมนุมประท้วงที่ผิดกฎหมาย แล้วในที่สุดได้พัฒนาไปสู่ 
ความรุนแรง วุ่นวาย การจราจลในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมา

การชุมนุมที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะไม่ได้รับความคุ้มครอง 
จากรัฐธรรมนูญอีกต่อไป ถือเป็นการกระทำที่ก้าวพ้นจากแดนการใช้สิทธิเสรีภาพ 
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไปสู่การกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา กฎหมาย 
การชุมนุมและตามกฎหมายอื่น ๆ ในกรณีเช่นนี้การชุมนุมนั้นก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
รัฐสามารถสั่งยุติการชุมนุม ระงับ หรือสลายการชุมนุมได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีกฎหมาย 
ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะระดับพระราชบัญญัติออกมากำหนดหลักเกณฑ์  
ขั้นตอน วิธีการดำเนินการดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นไปตาม 
มาตรา ๖๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ

จุลนิติ : ในทรรศนะของอาจารย์ การชุมนุมทางการเมืองและการชุมนุม 
เพือ่เรยีกรอ้งในเรือ่งตา่ง ๆ  นัน้ นบัวนัจะมแีนวโนม้เพิม่มากขึน้ ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึ 
อะไรบ้าง เช่น ความเจริญก้าวหน้าของประชาธิปไตยภาคประชาชน หรือสะท้อนให้เห็น 
ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบริหารบ้านเมือง เป็นต้น

ผศ.ดร. จันทจิราฯ : ดิฉันคิดว่าเรื่องของการชุมนุมสาธารณะที่มีแนวโน้ม 
เพิ่มมากขึ้นนั้น มีสาเหตุเกิดจากปัจจัยเกื้อหนุน ๒ ด้าน ประกอบกัน คือ 
ทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ในลักษณะ 
เช่นนี้ ในด้านของประชาชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีการปฏิรูปการเมือง 
และกฎหมายครั้ ง ใหญ่และนำมาสู่ การประกาศใช้บั งคับรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ต่อเนื่องมาจนถึงฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐  
ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และซึมซับกับสิทธิเสรีภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้นกว่า 
ในอดีตอย่างที่ไม่เคยมีการก่อน จะเห็นได้จากปรากฏการณ์ที่ประชาชนมีการ 
รวมตัวกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือถอดถอนนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่ง 
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ทางการเมืองออกจากตำแหน่ง๖ จากปริมาณการฟ้องรัฐเป็นคดีในศาลปกครอง  
รวมไปจนถึงการใช้สิทธิในการชุมนุมสาธารณะที่มีมากขึ้น แสดงว่าด้านประชาชน 
นั้นมีการฝึกฝนปฏิบัติที่จะใช้สิทธิมีส่วนร่วมกับรัฐจนมีความชำนิชำนาญ รวมทั้ง 
เรียนรู้วิธีที่จะตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่ามีความเจริญ 
ก้าวหน้าของประชาธิปไตยภาคประชาชน

ในส่วนของภาครัฐเองก็สังเกตเห็นถึงการปรับตัวเหมือนกัน รัฐบาลเห็นว่า 
การมีรัฐบาลที่กรุงเทพฯ แห่งเดียวแล้วต้องตัดสินใจหรือตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ทั้งที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ย่อมไม่สามารถบริหาร 
ได้อีกต่อไป เป็นเหตุให้ระยะ ๑๐ กว่าปีหลังมานี้ รัฐบาลต้องจัดการปรับเปล่ียน 
วิธีการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ โดยการแบ่งอำนาจไปให้ส่วนภูมิภาคและกระจาย 
อำนาจไปสู่ส่วนท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น ที่ชัดเจนมากคือการกำหนดให้ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดต้องบริหารงานแบบบูรณาการภายในจังหวัดของตนที่เรียกว่า “ผู้ว่าฯ CEO”๗  
นี่ก็คือตัวอย่างวิธีการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐเพื่อให้สอดรับกับ 
ความซับซ้อนของสภาพปัญหาสังคม เศรษฐกิจและปัญหาความมั่นคงที่เป็นอยู่ 

แต่แม้ว่ารัฐจะพยายามกระจายอำนาจออกไปให้ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ 
มากขึ้นก็ตาม อาจยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อปัญหาที่มันสะสมทับถมมาช้านาน  
ดฉินัเหน็วา่รฐับาลจะตอ้งจรงิใจกบัการกระจายอำนาจใหท้อ้งถิน่อยา่งจรงิจงั สนบัสนนุ 
ให้ท้องถ่ินมีความสามารถจัดบริการสาธารณะท่ีเป็นงานประจำวันให้ประชาชนแทน 
รัฐบาลที่ส่วนกลางให้มากที่สุด ทำให้ท้องถิ่นเติบโต ส่วนกลางเล็กลง แล้วรัฐบาลจะได้ 
มีเวลาคิดวางแผนนโยบายระดับชาติที่สำคัญ ๆ แทนการไปทำงานรูทีน (routine)  
ของท้องถิ่นและข้าราชการประจำ หากเป็นเช่นนี้ประชาชนจะเลิกมาประท้วงรัฐบาล
ที่กรุงเทพฯ แล้วไปจัดการกับรัฐบาลท้องถิ่นแทน

๖รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗๐ “ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 
ห้าหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กำหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ 
แห่งรัฐธรรมนูญนี้

คำร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทำร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
มาตรา ๓๐๔ “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

ของสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้ 
วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓ ออกจากตำแหน่งได้ คำร้องขอดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ 
ที่กล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวกระทำความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน

สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธาน
วุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตำแหน่งได้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”.

๗ผู้ว่าฯ CEO (Chif Executive Officer) เป็นชื่อย่อมาจากคำว่าผู้ว่าราชการจังหวัด CEO หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า 
“ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา” หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานในภาครัฐในระดับจังหวัดซึ่งมาจากการ
แต่งตั้งและสังกัดราชการส่วนภูมิภาคมีอำนาจในการบริหารงานระดับจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ.

๒๒



บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

จุลนิติ : เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้ว มาตรการทางกฎหมาย 
ของประเทศไทยเท่าที่มีอยู่  เพื่อแก้ไขปัญหาการชุมนุมที่ เกินขอบเขตตามที่ 
รัฐธรรมนูญบัญญัตินั้นมีความเหมาะสมและเพียงพอกับการรองรับสถานการณ์ 
ของการชุมนุมในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด

ผศ.ดร. จันทจิราฯ : พูดได้เลยว่าระบบกฎหมายปัจจุบันของเรายังไม่มีความ 
เหมาะสมที่จะจัดการกับกิจกรรมการชุมนุมหรือการเดินขบวนประท้วงทางการเมือง 
โดยคนจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำที่เกินเลยจากกรอบของกฎหมาย  
ทั้งนี้ เป็นเพราะว่ายังไม่มีกฎหมายที่มีกลไกมาตรการในการจัดการกับการชุมนุม 
สาธารณะโดยเฉพาะ ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้กฎหมายต่าง ๆ เท่าที่มีอยู่ควบคุม 
การชุมนุมโดยอนุโลมไปพลางก่อน อาทิ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ห้ามไม่ให้ชุมนุมหรือไม่ให้ใช้พื้นที่ถนนหลวง 
ในการชุมนุมหรือในการเดินขบวนก่อนได้รับอนุญาต พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติควบคุม 
การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นต้น และถ้ามีกรณีที่กระทำ 
ความผิดอาญา ก็จะใช้ประมวลกฎหมายอาญาเป็นมาตรการในการควบคุมการชุมนุม 

ขอยกตัวอย่างที่บอกว่าไม่เหมาะสม เช่น แนวคิดเรื่องการชุมนุมสาธารณะ 
ต้องเริ่มจากหลักที่ว่า “ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเป็นหลัก การจำกัด 
การชุมนุมโดยรัฐเป็นข้อยกเว้น” ดังนั้น ตามกฎหมายของต่างประเทศที่เป็นสากล  
การชุมนุมในที่สาธารณะไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อน 
แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่น ไม่น้อยกว่า ๒ วัน ๓ วัน แต่พระราชบัญญัติควบคุม 
การโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงและพระราชบัญญัติทางหลวงกำหนดให้ผู้จัดการชุมนุม 
ต้องขออนุญาตใช้ เครื่องขยายเสียงหรือขอใช้พื้นที่ถนนสาธารณะในการชุมนุม 
เดินขบวนจากรัฐก่อน หรืออย่างเรื่องขั้นตอนมาตรการในการสลายการชุมนุม กฎหมาย 
ชุดนี้ไม่มีข้อกำหนดเหล่านี้เลย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็ไม่มีหลักที่จะเกาะได้ ต้องเข้าใจว่า 
เวลาที่มีการชุมนุมโดยผู้ชุมนุมเป็นจำนวนเรือนหมื่นเรือนแสนนั้น จะมีการปลุกเร้า 
ผู้ชุมนุมให้เกิดความฮึกเหิม เกิดความรักความเกลียดรุนแรง เกิดจิตวิทยาหมู่ขึ้นมาได้ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จะรับมือกับการชุมนุมในรูปแบบนี้จะต้องได้รับการฝึกฝนมาในเชิง 
จติวทิยาการควบคมุฝงูชนเหมอืนกนั ไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีต่ำรวจตามสถานตีำรวจจะเปน็ผูค้วบคมุ 
ม็อบได้ เพราะโอกาสที่จะเกิดการปะทะกันนั้นเกิดได้ง่ายมาก 

เช่น กรณีเหตุการณ์ที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา  
หากเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นในต่างประเทศ ตัวเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การควบคุมการชุมนุมต้องเป็นผู้ที่ถูกฝึกฝนมาสำหรับรับมือกับฝูงชนและการชุมนุม 

๒๓



ผศ.ดร. จันทจิรา  เอี่ยมมยุรา
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

โดยเฉพาะ หน่วยงานและคนเหล่านี้จะมีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ 
ในการตัดสินใจใช้มาตรการเครื่องมือแต่ละชนิดในการจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุม  
โดยเฉพาะในกรณีที่ฝูงชนถูกปลุกเร้าจนกระทั่งขาดสติ

เมื่อไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ให้ใช้จัดการกับการชุมนุม เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้อง 
ใช้กฎระเบียบภายในหน่วยงาน เช่น แผนไพรีพินาศ แผนกรกฏ แผนหมายเลขต่าง ๆ  
เป็นแบบแผนในการปฏิบัติงาน แต่แผนเหล่านี้ไม่ใช่กฎหมาย เป็นเพียงกฎเกณฑ์ภาย
ในหน่วยงานของรัฐจึงไม่สามารถปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ชุมนุม และไม่สามารถ 
คุ้มครองเจ้าหน้าที่จากความรับผิดชอบกรณีที่เกิดความสูญเสียถึงชีวิต หรือเกิด 
ความเสียหายแก่ร่างกายทรัพย์สินของประชาชนได้

ดิฉันคิดว่าถึงเวลาต้องมีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะแล้ว ถ้าหากไม่รีบ 
ออกกฎหมายฉบับนี้มาใช้บังคับโดยเร่งด่วน สังคมจะยิ่งเกิดความเสียหาย สังเกตว่า 
ระยะหลังเกิดลัทธิเอาอย่างอย่างแพร่หลาย ใครไม่พอใจหน่วยงานรัฐที่ไหนก็ชุมนุมกัน 
ปิดถนนง่าย ๆ ไม่มีปี่มีขลุ่ย คนเดือดร้อนทั้งเมือง เศรษฐกิจพัง เพราะทั้งผู้ชุมนุม 
ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่รู้ว่ามีกฏกติกามารยาทในการชุมนุมในที่สาธารณะอย่างไร  
ผู้รับผิดชอบการชุมนุมไม่รู้ว่าตนมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดอย่างไร ต้องแจ้งให้ทราบ 
ล่วงหน้าไหมเพ่ือให้คนเตรียมตัว ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีของรัฐก็ไม่รู้ว่าตนมีอำนาจแค่ไหน  
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ผิดพลาดขึ้นมาต้องรับผิดชอบขนาดไหน เราจึงเห็นปรากฏการณ์ 
เกียร์ว่างปล่อยให้เหตุการณ์ไหลไปตามธรรมชาติ จึงเกิดความเสียหายมากท้ังต่อ 
ความเคารพในกฎหมายและความเช่ือม่ันต่อประเทศ หากไม่เร่งตรากฎหมายวาง 
กฏกติกาการชุมนุมไว้ให้ชัดเจน จะยิ่งมีการกระทำที่ผิดมากขึ้นเรื่อย ๆ 

จุลนิติ : ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๓ อาจารย์เห็นว่ากฎหมายดังกล่าวควรมีหลักการสำคัญอย่างไร จึงจะ 
ทำให้มีความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการชุมนุมตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้  
กับการรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองของรัฐ

ผศ.ดร. จันทจิราฯ : ถ้าสมมติว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติรองรับเสรีภาพ 
ในการชุมนุมและการเดินขบวนตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๓ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อความสะดวกขอตั้งชื่อกฎหมายฉบับนี้ 
ว่า “พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน พ.ศ. ....” 

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนควรมีหลักการ 
สำคัญอะไรบ้าง ที่จะถือได้ว่าเป็นไปตามหลักสากล

เบื้องต้นกฎหมายฉบับนี้ควรกำหนดอำนาจหน้าที่ของบุคคลคนหนึ่ ง  
(ซึ่งตามปกติเป็นผู้ริเริ่มให้มีการชุมนุมหรือเดินขบวนขึ้นมา) ให้รับผิดชอบดูแล 
จัดการการชุมนุมหรือการเดินขบวนให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย กฎหมาย 
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ต่างประเทศเรียกบุคคลคนนี้ว่า “ผู้ควบคุมการชุมนุมหรือผู้นำการชุมนุม”  
ภาษาสื่อเรียกว่าแกนนำการชุมนุม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบว่าบุคคลใดเข้ามา 
ในที่ชุมนุมบ้าง มีอาวุธหรือไม่ ซึ่งจะต้องจัดระบบขึ้นมาดูแลความปลอดภัยใน 
การชุมนุม อาจมีอาสาสมัครการชุมนุมหรือผู้รักษาความปลอดภัยในที่ชุมนุมที่
เรียกว่า “การ์ด” (Guard) ด้วย บุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้รับผิดชอบผู้ชุมนุมไม่ให้
ไปก่อความวุ่นวายแก่บุคคลอื่น และต้องรับผิดชอบไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามา 
ก่ออันตรายหรือความวุ่นวายขึ้นในที่ชุมนุม ซึ่งทำให้ผู้ร่วมการชุมนุมโดยบริสุทธิ์ 
อาจได้รับอันตราย 

ประการต่อมา พระราชบัญญัติฉบับนี้ควรมีบทบัญญัติรับรองคุ้มครอง 
สิทธิเสรีภาพต่างๆ ของผู้ชุมนุมและผู้เดินขบวน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับรอง 
เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะและเดินขบวนของประชาชนว่าเป็นสิทธิที่ไม่ต้อง 
ขออนุญาตหรือความเห็นชอบจากรัฐก่อน แต่ก็ควรจัดให้มีระบบการแจ้งล่วงหน้า 
ถึงการใช้สิทธิดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัย  
และในขณะเดียวกันก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมการชุมนุมและเดินขบวน 
ในพ้ืนท่ีสาธารณะไม่ให้เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพโดยละเมิดกฎหมายหรือใช้สิทธิ 
เกินส่วน เจ้าหน้าท่ีจะต้องคำนึงถึงความสมดุลของประโยชน์ทุกฝ่าย “ความสมดุล” 
ในที่นี้ก็คือ ความสมดุลระหว่างประโยชน์ของประชาชนทั่วไปกับประโยชน์ของ 
ผู้ชุมนุมในการใช้พื้นที่สาธารณะนั้น ตรงนี้เป็นหัวใจของกฎหมายฉบับนี้ที่จะต้อง 
สร้างความสมดุลดังกล่าวให้เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนทุกฝ่ายที่ใช้ 
พืน้ทีบ่รเิวณนัน้ดว้ยกนั ดงันัน้ จงึตอ้งกำหนดหลกัการวา่ถา้จะชมุนมุในพืน้ทีส่าธารณะ 
ซึ่งเป็นพื้นที่เปิด จะถูกจำกัดสิทธิบางอย่างได้ อาทิถ้าชุมนุมในถนนหลวงซึ่งมี  
๔ ช่องเดินรถ จะต้องแบ่ง ๒ ช่องเดินรถเพื่อบุคคลอื่น ๆ ใช้ด้วย เป็นต้น 

ในประการที่สาม กฎหมายฉบับนี้ควรจะต้องคำนึงถึง “รูปแบบในการ 
ชุมนุม” ซึ่งการชุมนุมนั้นมี ๒ รูปแบบ คือ “การชุมนุมสาธารณะในพื้นที่ปิด” 
กับ “การชุมนุมสาธารณะในพื้นที่เปิด” ที่พูดมาแล้ว มาตรการที่กฎหมายฉบับนี้ 
จะบังคับใช้กับผู้ชุมนุม ควรต้องคำนึงถึงลักษณะของการชุมนุมทั้ง ๒ รูปแบบนี้ 
ประกอบด้วย ถ้าเป็น “การชุมนุมในพื้นที่เปิด” มาตรการที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้ 
ผู้ชุมนุมต้องปฏิบัติจะต้องอยู่ในระดับท่ีป้องกันมิให้เกิดการกระทบกระท่ังหรือรบกวน 
สิทธิของบุคคลที่สามได้ รวมทั้งสามารถป้องกันมิให้ผู้ชุมนุมมีอันตรายมากเกินไป  
แต่ถ้าเป็น “การชุมนุมในพื้นที่ปิด” มาตรการที่จะจำกัดห้ามปรามหรือควบคุม 
อาจจะเบาลง 

ประการสุดท้าย พระราชบัญญัติฉบับนี้ควรมีบทจำกัดสิทธิในการชุมนุมและ 
เดนิขบวนวา่มใีนกรณใีดบา้ง นอกจากนัน้ ควรกำหนดขอ้หา้มและขอ้ปฏบิตัติา่ง ๆ  ในขณะ 
ชมุนมุและเดนิขบวน กำหนดเรือ่งอำนาจหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีต่ำรวจตอ่การชมุนมุและ 
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เดินขบวน เช่น อำนาจในการสั่งห้าม สั่งระงับ สั่งให้ยุติ และสั่งให้สลายการชุมนุม 
และเดินขบวน อำนาจในการออกมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง 
ดังกล่าวในกรณีที่ผู้ชุมนุมขัดขืนหรือฝ่าฝืนคำสั่ง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามลำดับตั้งแต่ 
ระดับอ่อนไปจนถึงระดับสูงสุดตามความจำเป็น ซึ่งอาจถึงขั้นใช้กำลังและอาวุธ 
เข้าสลายการชุมนุมได้๘

จุลนิติ : ประเด็นสุดท้ายขอให้อาจารย์ให้ข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะอันเป็น 
ประโยชน์และข้อคิดคำนึงสำหรับปวงชนชาวไทยในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจ 
อธิปไตยอย่างแท้จริง และมีความสำคัญต่อการพัฒนาการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ

ผศ.ดร. จันทจิราฯ : สำหรับประเด็นนี้อยากตั้งคำถามไปที่การใช้สิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนมากกว่าการตั้งคำถามเรื่องการใช้อำนาจของรัฐ เพราะในระยะหลัง 
สังเกตเห็นว่ารัฐบาลค่อนข้างเกรงใจประชาชน แต่ประชาชนกลับใช้สิทธิเสรีภาพ 
ของตนค่อนข้างจะเกินเลยขอบเขต 

ในความเหน็ของดฉินัคดิวา่พฒันาการของระบอบประชาธปิไตยในบา้นเรามาถงึ 
ยุคที่ประชาชนต้องเรียนรู้และฝึกหัดที่จะปฏิบัติตามหลักการข้อหนึ่งที่ว่า “คนทุกคน 
สามารถใช้สิทธิเสรีภาพของตนตามกฎหมายหรือตามรัฐธรรมนูญได้ตราบเท่า
ที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น” ว่าหมายความว่าอย่างไร ประโยคนี้ 
ฟังดูง่ายแต่ปฏิบัติยาก ในเรื่องการชุมนุมสาธารณะ ผู้ชุมนุมจะชุมนุมอย่างไรก็ได้ 
ตราบเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นเกินสมควรในการใช้ที่สาธารณะ  
อันนี้ต้องเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวใช้สิทธิของตน 
กบัรฐับาล รวมถงึรฐัสภาหรอืฝา่ยนติบิญัญตัดิว้ย ในการทีจ่ะตรากฎหมายใหส้อดคลอ้ง 
สมดุลกับการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน แล้วกฎหมายที่ 
ตราออกมาก็จะมีความเหมาะสม 

ถา้พยายามประคบัประคองใหก้ารพฒันาเปน็ไปตามทศิทางดงักลา่วนี ้คอืเรยีนรู ้
ร่วมกันได้ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และภาคประชาชน ดิฉัน 
มคีวามหวงัวา่การปกครองในระบอบประชาธปิไตยของประเทศไทยจะดขีึน้ ทัง้ในดา้น 
การใชส้ทิธแิละเสรภีาพของประชาชนในฐานะเจา้ของอำนาจอธปิไตย และการบรหิาร 
ราชการแผ่นดินโดยส่วนรวม. 

๘ดูรายละเอียดในบทความของ ผศ.ดร. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา เรื่อง ร่างกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ : กับกติกา 
ที่ควรจะเป็น ในวารสารฉบับเดียวกันนี้.
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