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 ๑จัดโดย นักศึกษาวิชาสิทธิมนุษยชน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม บุญชู  โรจนเสถียร ชั้น ๓ 
ตึกเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

  “เสรีภาพในการชุมนุม”  เป็นเสรีภาพประการหนึ่งในหลาย  ๆ  ประการที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติ  โดยได้ให้การรับรองไว้ในมาตรา  ๖๓  วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า  
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” นอกจากนี้ ยังได้ให้การรับรอง 
ไว้ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International  Covenant  
on Civil and Political Rights, ICCPR) ข้อ ๒๑ ที่บัญญัติว่า “สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับ 
การรับรอง  การจำกัดการใช้สิทธินี้จะกระทำมิได้  นอกจากจะกำหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่ 
จำเป็นสำหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย 
ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิและ 
เสรีภาพของบุคคลอื่น” ซึ่งประเทศไทยได้เป็นหนึ่งในภาคีของกติกาดังกล่าวด้วย
  อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น จะพบว่าการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของ 
ประชาชนชาวไทยนั้นยังมีปัญหาความสับสนหรือยังมีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
ของหลักการที่ ถูกต้องอยู่หลายประการด้วยกัน  เช่น  ปัญหาขอบเขตในการใช้ เสรีภาพ  
ปัญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น ตลอดจน 
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ฯลฯ เป็นต้น จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น  
จึงเป็นที่มาของแนวความคิดในการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเพื่อควบคุม 
การชุมนุมสาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้   ได้มีการเริ่มขึ้น 
ครั้งแรกในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ (พ.ศ.  ๒๕๔๙  -  ๒๕๕๐)  จนถึงสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน 
(พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน) โดยขณะนี้นั้นร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ.  ....  
อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย
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  ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดให้มี 
การเสวนาทางวิชาการ  เรื่อง “เสรีภาพในการชุมนุม : ประเทศไทยจะได้อะไรจาก พ.ร.บ.  
การชุมนุมสาธารณะ”  ขึ้น  เมื่อวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา  ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันแสดงออกซึ่งแนวความคิดในเชิงหลักการ  สะท้อน 
ปัญหา และแนวทางการแก้ไขที่ เหมาะสมเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุม  ในบริบทของสิทธิ 
ขั้นพื้นฐาน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนความจำเป็น และประโยชน์ 
ในด้านต่าง ๆ ที่ประเทศไทยจะพึงได้รับจากการตราพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะ 
พ.ศ. .... ดังกล่าว
  โดยการเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้   ผู้ เข้าร่วมการเสวนาได้มีการอภิปรายและแสดง 
ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้

      อาจารย์ธีระ สุธีวรางกูร อาจารย์ประจำคณะ 
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงภาพรวม 
ของเสรีภาพในการชุมนุมที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐๒ ว่า  เสรีภาพ 
ในการชุมนุมตามที่ได้รับการรับรองดังกล่าวนั้นมิใช่เสรีภาพ 
ทีส่มบรูณ ์ดงันัน้จงึอาจมขีอ้จำกดัหรอือาจมขีอ้หา้มในลกัษณะ 
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วย กล่าวคือ  เสรีภาพในการชุมนุม 
ต้องใช้โดยสงบปราศจากอาวุธ ไม่มีลักษณะเป็นการรบกวน 
สทิธเิสรภีาพของบคุคลอืน่ และไมเ่ปน็ปฏปิกัษต์อ่รฐัธรรมนญู 
ตลอดจนไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย 
 

  อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะพบเห็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมที่เกินขอบเขต 
กว่าที่รัฐธรรมนูญรับรองหรือบัญญัติไว้ค่อนข้างมาก เช่น การปิดทำเนียบรัฐบาล  การปิดสนามบิน  
การชุมนุมที่ยืดเยื้อเป็นระยะเวลานานกว่า ๑๐๐ วัน รวมทั้งการรบกวนการประชุมสุดยอดอาเซียน  
เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการพิจารณาทบทวนว่า เสรีภาพในการชุมนุมที่รัฐธรรมนูญ 
รับรองนั้น ควรจะมีการกำหนดมาตรการในการใช้เสรีภาพดังกล่าวหรือไม่ หากควรมีการกำหนดแล้ว 
ควรมหีลกัเกณฑห์รอืวธิกีารอยา่งไร เพือ่ใหไ้ดข้อ้ตกลงและเปน็ทีย่อมรบัจากทกุฝา่ย ตลอดจนใหก้ารใช้ 

 ๒มาตรา ๖๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
   การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เฉพาะ 
ในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบ 
เรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้ 
กฎอัยการศึก.
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เสรีภาพในการชุมนุมมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  ซึ่งในที่สุดจะไม่เป็นเครื่องมือ 
ที่นำพาประเทศไปสู่ความหายนะ

  พลตำรวจเอก วนัชยั ศรนีวลนดั ทีป่รกึษา (สบ. ๑๐)  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ได้รับการสรรหาเป็น 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมของสังคมไทยในปัจจุบันว่า  
เสรีภาพในการชุมนุมเป็นสิ่งที่คู่กับการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง หากสังคมใดขาดเสรีภาพ 
ในการชุมนุม ย่อมถือไม่ได้ว่าสังคมนั้นปกครองโดยระบอบ 
ประชาธิปไตย เสรีภาพในการชุมนุมยังเป็นส่วนหนึ่งของ 
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติ 
หลักการไว้ในมาตรา ๔ โดยบัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็น 
มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้
รับความคุ้มครอง”
  สำหรับเสรีภาพในการชุมนุมนั้น  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติโดยการ 
รับรองเสรีภาพดังกล่าวไว้ในมาตรา ๖๓ ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธ” โดยคำว่า “สงบ” หมายถึง ไม่วุ่นวาย เรียบร้อย สงบเสงี่ยม ส่วนคำว่า  
“ปราศจากอาวุธ”  หมายถึง  ไม่มีอาวุธทั้งหลายทั้งปวง  ซึ่งองค์ประกอบทั้ง  ๒  อย่างนี้จะต้อง 
ประกอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  โดยจะขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้  สำหรับปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ สังคมไทยมีการตีความตัวบทกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมในทาง 
กฎหมายของมาตรานั้น ๆ  เพื่อให้กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับประโยชน์จากการตีความ 
ดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์การชุมนุมที่พัทยา ซึ่งมีการรบกวนการประชุมสุดยอด 
อาเซียนว่าเป็นการชุมนุมที่ “ไม่สงบ” และ “มีอาวุธ” ซึ่งหากวันนี้เป็นต้นไปสังคมเราไม่มีกฎหมาย 
เกี่ ยวกับการชุมนุมสาธารณะแล้วสั งคมจะเป็นเช่นไร  และหากต้องมีกฎหมายเกี่ ยวกับ 
การชุมนุมสาธารณะแล้วกฎหมายดังกล่าวจะต้องมีหลักการอย่างไรจึงจะมีความเหมาะสม 
กับสภาพของสังคมไทยมากที่สุด

  รองศาสตราจารย์  ประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพานิช  อาจาร ย์ประจำคณะนิ ติศาสตร์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ที่มีกฎหมายเกี่ยวกับ 
การชุมนุมในที่สาธารณะว่า  ในต่างประเทศมีการแบ่งระหว่างการชุมนุมในที่สาธารณะกับ 
การเดินขบวนประท้วง และแยกเกี่ยวกับการประชุมอีกด้วย ในขณะที่ประเทศไทยนั้น ยังไม่มีกฎหมาย 
เกี่ยวกับการชุมนุมทั้ง  ๓  กรณีดังกล่าว  สำหรับประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะ  
ได้แก่  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  รัสเซีย  สวีเดน  เนเธอร์แลนด์  และอังกฤษ  โดยอาจไม่ใช้ชื่อว่ากฎหมาย 

๓
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เกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะโดยตรง แต่อาจใช้ชื่อว่า 
กฎหมายตำรวจ (Police Act) หรือบางครั้งอาจปรากฏ 
อยู่ในประมวลกฎหมายอาญา แต่ที่น่าสนใจคือ แม้แต่ 
ประเทศที่กำลังพัฒนา  เช่น  มอลโดวา  และอาเซอร์ไบจัน 
รวมทั้งกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยเราก็มี 
กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะแล้ว 
      ประเทศไทยเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วย 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ( ICCPR)  โดยใน 
ข้อ ๒๑๓ ไ ด้ รับรองเสรีภาพในการชุมนุมไ ว้คล้ายคลึง 
กั บบทบัญญั ติ รั ฐ ธ ร รมนูญแห่ ง ร า ชอ าณาจั ก ร ไทย  
มาตรา ๖๓ ดังน้ันจึงเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทย  
จะต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะขึ้นใช้ 
บังคับเป็นการเฉพาะ  โดยเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าว  

อาจพิจารณานำหลักการดี ๆ ของกฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ 
ของสังคมไทย 

  สำหรับกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะของต่างประเทศนั้นจะมีลักษณะ 
การใช้บังคับที่ค่อนข้างเคร่งครัด กล่าวคือ มีการใช้ระบบอนุญาต ระบบการแจ้งล่วงหน้า 
มีมาตรการควบคุมการชุมนุมทั้งก่อนและระหว่างการชุมนุม โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจ 
ออกกฎ ระเบียบ หรือคำสั่งในระหว่างการชุมนุมได้ หากเห็นว่าการชุมนุมนั้นอาจนำไปสู่ 
ความขัดแย้ง วุ่นวาย หรือไม่สงบเรียบร้อย รวมทั้งมีอำนาจในการสั่งให้ยุติการชุมนุมได้ด้วย  
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเกี่ยวกับกาลเทศะ เช่น ในบางประเทศมีการกำหนดให้บุคคลจะใช้  
เสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะได้ต้องเป็นภายหลังช่วงเวลาเร่งด่วน  เช่น ภายหลัง  
๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป บางประเทศก็กำหนดให้ชุมนุมได้ถึงเวลา ๒๑.๐๐-๒๓.๐๐ 
นาฬิกา  เท่านั้น  ไม่มีประเทศใดที่ปล่อยให้มีการชุมนุมตลอดเวลาทั้งวัน  สำหรับเรื่องสถานที่นั้น 
ประเทศรัสเซียจะเข้มงวดเป็นอย่างมาก โดยมีการกำหนดให้การชุมนุมต้องห่างจากที่พัก  เช่น 
ที่พักของประธานาธิบดี ศาล หรืออาคารต่าง ๆ ที่สำคัญ และในประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่ตั้ง 
ของศาลโลก ก็กำหนดให้มีการชุมนุมในที่สาธารณะได้แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการสลายการชุมนุมได้ เป็นต้น 

๔ ๕

 ๓ข้อ  ๒๑   สิทธิ ในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง การจำกัดการใช้สิทธินี้จะกระทำมิได้   นอกจาก 
จะกำหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่ จำเป็นสำหรับสังคมประชาธิปไตย  เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ 
หรื อความปลอดภั ย   ความสงบ เรี ยบร้ อย   การสาธารณสุ ข   หรื อศี ลธรรมของประชาชนหรื อการคุ้ มครองสิทธิ  
และเสรีภาพของบุคคลอื่น.



สรุปสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

  นอกจากนี้  เกี่ยวกับเรื่อง “ความสงบ”  นั้น สังคมไทยอาจถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการ 
ทำความเข้าใจระหว่างเรื่อง  “ความสงบ”  กับเรื่อง  “การที่ ไม่ใช้ความรุนแรง”  เสียใหม่  
ในต่างประเทศนั้นการใช้ความสงบไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้น  
แต่ความสงบมีความหมายมากกว่านั้น ตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษในสมัยหลังสงครามโลก 
ครั้งที่ ๒ มีขบวนการต่อต้านชาวยิว มีการอภิปรายและชุมนุมในพื้นที่สาธารณะ  ซึ่งเป็นไปอย่าง 
สงบเรียบร้อยและไม่มีอาวุธ แต่แกนนำหรือผู้ปราศรัยมีการยกมือใช้สัญลักษณ์ที่มีลักษณะเป็น 
การกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง ซึ่งศาลตัดสินว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบ 
  ดังนั้น ความสงบไม่เพียงแต่พิจารณาทางด้านกายภาพเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาคำพูด 
สัญลักษณ์ และท่าทางประกอบด้วย โดยในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR) ข้อ ๒๐๔ มีหลักการว่าการสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังในชาติเผ่าพันธุ์ 
เป็นสิ่งที่ต้องห้าม เพราะฉะนั้น หากการชุมนุมมีแนวโน้มที่อาจนำไปสู่ความวุ่นวาย เจ้าหน้าที่  
ของรัฐย่อมมีอำนาจในการเตือนหรือสั่งให้ยุติก็ได้

  จากนั้น อาจารย์ธีระ สุธีวรางกูร  ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ  
การชุมนุมในที่ สาธารณะว่า   ควรเป็นกฎหมายที่ จัดความสมดุลระหว่างการใช้ เสรีภาพ 
ในการชุมนุมกับการใช้สิทธิ เสรีภาพของผู้ อื่ น   โดยประเด็นปัญหาที่ สำคัญในขณะนี้ คื อ 
“ระบบการขออนุญาตในการชุมนุม” ซึ่งเป็นที่กังวลว่า หากใช้ระบบนี้แล้วมีแนวโน้มที่จะทำให้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจในการอนุญาตอาจใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมหรือมีความลำเอียง 
อันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ละกลุ่มได้ รวมทั้งส่งผลต่อมุมมองในเชิง 
ผลประโยชน์อีกด้วย เนื่องจาก ระบบการขออนุญาตต้องระบุชื่อผู้ขออนุญาต ซึ่งหากเกิดความ 
เสียหายขึ้นในการชุมนุม ผู้ขออนุญาตย่อมต้องถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย 
ที่ เกิดขึ้นจากการชุมนุมดังกล่าว นอกจากนี้   ระบบการขออนุญาต กลุ่มผู้ชุมนุมจะต้องแจ้ง 
เส้นทางและสถานที่ที่จะใช้ในการชุมนุมด้วย  ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการแจ้งให้บุคคลทั่วไป 
ทราบว่าควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางใดในการสัญจร  อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ 
ในการจัดระเบียบการชุมนุมได้ ยิ่งไปกว่านั้น ระบบการขออนุญาตยังทำให้ทราบเวลาของการชุมนุม  
อีกด้วย
  เสรีภาพในการชุมนุมที่มีอยู่ในสังคมไทยในขณะนี้  ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสภาวะที่  
การเมืองเป็นปกติ แต่ถูกใช้เพื่อกดดันให้รัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งต้องลาออก ซึ่งสาเหตุที่ทำให้  
การใช้เสรีภาพในการชุมนุมเปลี่ยนไปในลักษณะเช่นนี้เพราะว่า การเมืองในปัจจุบันเป็นการต่อสู้  

๔ ๕

 ๔ข้อ ๒๐
  (๑) การโฆษณาชวนเชื่อใด ๆ เพื่อการสงคราม เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
  (๒) การสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังในชาติ  เผ่าพันธุ์  หรือศาสนา ซึ่งยั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบัติ การเป็น 
ปฏิปักษ์ หรือการใช้ความรุนแรง เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย.
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ที่มีความรุนแรงและอยู่บนพื้นฐานของการแพ้ชนะ  ไม่มีการเสมอหรือประนีประนอมกัน 
แต่ประการใด ทำให้ เสรีภาพในการชุมนุมกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองประการหนึ่ ง  
ที่ถูกนำมาใช้และได้นำไปสู่ความเสียหายโดยรวมของประเทศอย่างคาดไม่ถึง อย่างไรก็ตาม 
แม้กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมจะมีผลใช้บังคับแล้ว แต่หากผู้ชุมนุมยังคงละเมิดกฎหมายอยู่  
การใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมย่อมไม่อาจที่จะจัดระเบียบการชุมนุมให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยขึ้นได้แต่ประการใด

       นายสมชาย  แสวงการ  สมาชิ กวุฒิ สภาสรรหา  
ภาควิชาชีพ  ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม
ในที่สาธารณะไม่ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ที่ผ่านมาว่า เนื่องจากในปีที่ผ่าน ๆ มาได้มีการชุมนุมของประชาชน 
ที่คัดค้านการบริหารงานของรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร  
และรา่งกฎหมายเกีย่วกบัการชมุนมุกม็ลีกัษณะเพือ่ทำใหก้ารใชเ้สรภีาพ 
ในการชุมนุมเป็นเรื่องที่สงบเรียบร้อย และราบคาบ  โดยมิได้มี  
วัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
แต่ประการใด เชน่ คณะกรรมการตามมาตรา ๘๕ ในเขตกรงุเทพมหานคร 
กำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานกรรมการ  

และประกอบด้วยตำแหน่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงทั้งสิ้น ทำให้การ 
ขออนุญาตการชุมนุมเป็นไปได้ยาก  และร่างกฎหมายฉบับนี้ยังมี  ๒  มาตรฐาน  กล่าวคือ  มาตรา  ๖  
บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๕๖ มิให้ใช้บังคับแก่การชุมนุมที่ทางราชการเป็นผู้จัดให้ ซึ่งทำให้ 
เกิดข้อสงสัยว่าการชุมนุมที่สนับสนุนรัฐบาลสามารถจัดได้ใช่หรือไม่ แต่การชุมนุมโดยประชาชน 

๖ ๗

 ๕มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตชุมนุมในที่สาธารณะทุกจังหวัด ดังต่อไปนี้
    (๑)  คณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตชุมนุมในที่ สาธารณะในเขตกรุ ง เทพมหานคร  ประกอบด้วย 
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักข่าวกรอง 
แห่งชาติ ผู้แทนศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ผู้บังคับการ 
กองบังคับการตำรวจนครบาล ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานที่ชุมนุม ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ  
ผู้แทนกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ และผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็น 
กรรมการและเลขานุการ
    (๒)  คณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตชุมนุมในที่สาธารณะในจังหวัดอื่น  ๆ  ยกเว้นกรุง เทพมหานคร 
ประกอบด้วย ผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ 
นายกองค์การบริการส่วนจังหวัด อัยการจังหวัด นายอำเภอที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานที่ชุมนุมเป็นกรรมการ และปลัดจังหวัด 
เป็นกรรมการและเลขานุการ.
  ๖มาตรา ๕ ห้ามมิให้ดำเนินการชุมนุมในที่สาธารณะที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้   เว้นแต่จะได้รับ 
อนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๘
    (๑)  มีการใช้ช่องทางเดินรถหรือพื้นผิวการจราจร
   (๒)  มีการตั้งเวทีปราศรัยในลักษณะกีดขวางการจราจรหรือทางสัญจรของประชาชน
   (๓)  มีการใช้เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเครื่องมือใด ๆ เพื่อถ่ายทอดการชุมนุม
   (๔)  มีการใช้ยานพาหนะ
   (๕)  มีการเคลื่อนย้ายสถานที่ชุมนุม
   มาตรา ๖ ภายใต้บังคับตามมาตรา ๕ มิให้ใช้บังคับแก่
   (๑)  การชุมนุมที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้
   (๒)  การชุมนุมที่ทางราชการเป็นผู้จัด.
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จัดไม่ได้ใช่หรือไม่ นอกจากนี้ คณะกรรมการในระดับจังหวัด ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานกรรมการและอัยการ เป็นองค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งใน 
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
กับการให้ความคุ้มครองในด้านสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงเห็นควรให้มีประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนอยู่ ในคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตชุมนุมด้วย ตลอดจนการชุมนุม 
ในต่างจังหวัดของชาวบ้านที่แสดงความเดือดร้อนและต้องการมาชุมนุมที่กรุงเทพมหานคร 
ก็เกิดปัญหาว่า เมื่อผ่านจังหวัดหนึ่งก็ต้องขออนุญาตจังหวัดนั้น ๆ ด้วย ซึ่งกว่าจะมาถึงย่อมต้องใช้ 
เวลาที่ยาวนาน
  สำหรับความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะนั้น มีความคิดเห็นว่า  
กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะควรมีลักษณะเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการ 
ชุมนุม ในขณะเดียวกัน หากภาคการเมืองหรือนักการเมืองได้ใช้ประชาชนเพื่อเป็นตัวแทนหรือ 
เป็นเครื่องมือในการช่วงชิงผลประโยชน์ส่วนตนหรือทางการเมืองแล้วควรต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับ 
ความรับผิดของฝ่ายบริหารหรือภาคการเมืองด้วยเช่นกัน ประเด็นต่อมา หากไม่มีการบังคับใช้ 
กฎหมายหรือไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ผลที่ตามมาคือ ปัญหาการปะทะกันระหว่างกลุ่ม 
ผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้อำนาจในการสลายการชุมนุม  โดยจากเหตุการณ์การชุมนุม 
ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ใช้หลักในการสลายการชุมนุมที่ขัดกับหลักสากล กล่าวคือ เริ่มต้น 
สลายการชุมนุมด้วยวิธีการที่รุนแรง เช่น ใช้แก๊สน้ำตา ระเบิด หรือกระสุนยางยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุม 
เพื่อให้เกิดการบาดเจ็บและสร้างความหวาดกลัวในการที่จะทำการชุมนุมต่อไป  โดยไม่ได้  
ดำเนินการสลายการชุมนุมโดยใช้วิธีการจากเบาไปหาหนัก และในบางกรณีก็มิได้มีการเจรจา 
กับกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนแต่อย่างใด 

  ในช่วงสุดท้ายของการเสวนา นายไพโรจน์ พลเพชร  
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนา 
เอกชน  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชุมนุมว่า  จากรายงาน 
ของกระทรวงมหาดไทย  มีสถิติจำนวนการชุมนุมในสมัย 
รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เฉลี่ยปีละ ๒,๒๐๐ ครั้ง  

และเมื่อย้อนไปในสมัยรัฐบาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ  
มีจำนวนเฉลี่ย ๑๕๐ ครั้งต่อปี รัฐบาลนายชวน หลีกภัย  

จำนวน ๗๕๐ ครั้งต่อปี และรัฐบาล พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ  

จ ำนวน  ๑ ,๒๐๐  ค ร้ั ง ต่อ ปี   โ ดย มีจำนวนการ ชุม นุม 
ของผู้ ใช้แรงงานตั้ งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ถึง เดือน 
เมษายน ๒๕๕๒ เฉลี่ยปีละ ๘๐ ครั้ง จากข้อมูลและสถิติ 
ดังกล่าวพบว่า การใช้เสรีภาพในการชุมนุมเป็นจำนวน 

มากมายหลายพันครั้งดังกล่าวนั้น ไม่ได้มีความรุนแรง แต่เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
ซึ่งเห็นว่าไม่ควรนำเหตุการณ์ที่ผ่านมาพิจารณาเหมารวมว่าเป็นการชุมนุมของประชาชนทั้งประเทศ

๖ ๗
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  การชุมนุมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอาจแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ 
  การชุมนุมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เช่น  เหตุการณ์  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๑๖, 
๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และพฤษภาคม ๒๕๓๕ รวมทั้งการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ 
ประชาธิปไตย  หรือกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ  (นปช.)  เป็นต้น  ซึ่งการเรียกร้อง 
ทางการเมืองในลักษณะเช่นนี้อาจนำไปสู่ความรุนแรงได้ แต่อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงนี้อาจนำ 
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญได้เช่นกัน 
  การชุมนุมลักษณะต่อมา คือ การชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
อันเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ  เช่น  ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  ปัญหาที่ดินทำกิน 
และปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ  เป็นต้น  ซึ่ งหากนโยบายของภาครัฐ 
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  เสรีภาพในการชุมนุมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว 
  สำหรับวิธีการในการจัดการกับการชุมนุมทั้ง  ๒  ลักษณะนั้น ลักษณะแรก รัฐไม่สามารถ 
จัดการได้ แต่การชุมนุมในลักษณะที่ ๒ รัฐสามารถแก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้ เพราะอำนาจในการต่อรอง 
ระหว่างรัฐกับประชาชนมีความแตกต่างกัน  รวมทั้ งจำนวนกลุ่มผู้ ชุมนุมและระยะเวลา 
ในการชุมนุมก็มี ความแตกต่ า งกันด้ วย   โดยกฎเกณฑ์ ในการจัดการมี   ๒   รูปแบบ  คือ  
การปราบปรามอย่างรุนแรง และการจัดการแบบเย็นชา ซึ่งที่ผ่านมา  เจ้าหน้าที่รัฐจะจัดการ 
ด้วยวิธีการที่รุนแรงเพื่อสลายหรือยุติการชุมนุม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
ดังจะเห็นได้จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนในพื้นที่ที่จะชุมนุม 
เช่น การจัดบริการรถสุขาเคลื่อนที่ การแจ้งพื้นที่และเส้นทางสัญจรในการหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม  
เป็นต้น  เหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนเป็นผู้ควบคุมการชุมนุม  ทั้งนี้  เพราะหากเป็นการชุมนุม 
ที่ไปละเมิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นแล้ว  สังคมย่อมไม่ยอมรับหรือไม่อนุญาตให้ชุมนุม  
และหากการชุมนุมไม่มีความชอบธรรม รัฐก็พร้อมที่จะจัดการได้ทันที  แสดงว่าสังคมเป็น 
ผู้ตรวจสอบมิใช่ภาครัฐหรือกฎหมายแต่ประการใด
  อย่างไรก็ตาม หากจะออกกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงหลัก 
เสรีภาพในการชุมนุม ซึ่งประกอบด้วย ๓ หลักการ คือ 
  ประการแรก  เสรีภาพในการชุมนุมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสังคมประชาธิปไตย 
ซึ่งถือเป็นการประกันฝ่ายเสียงข้างน้อย 
  ประการที่สอง  เสรีภาพในการชุมนุมนำมาซึ่งการปกป้องและบรรลุสิทธิเสรีภาพของ 
ประชาชน และ
  ประการสุดท้าย เสรีภาพในการชุมนุมสามารถสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได ้
 

๘ ๙
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  สรุป จากการเสวนาในครั้งนี้พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีกฎหมาย 
การชุมนุมสาธารณะที่แตกต่างกันออกไป โดยมีทั้งฝ่ายที่เห็นว่าควรจะต้องมีกฎหมาย มิฉะนั้น 
จะทำให้สถานการณ์การชุมนุมทวีความรุนแรงขึ้นได้   ดั งจะเห็นจากเหตุการณ์ที่ผ่ านมา  
ส่วนเนื้อหาของกฎหมายจะเป็นประการใดนั้น จำเป็นต้องพิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงให้  
เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสภาพของสังคมไทยต่อไป และฝ่ายที่เห็นว่าไม่ควรมีกฎหมายเพราะ 
เป็นการจำกัดเสรีภาพในการชุมนุม อันเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็น 
มนุษย์ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองไว้  และกฎหมายนั้นอาจใช้บังคับ 
ได้เฉพาะกลุ่ม  เช่น กลุ่มผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป แต่ไม่สามารถใช้กับกลุ่ม 
ผู้ชุมนุมที่มีอำนาจในการต่อรองได้ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน 
  สำหรับความเห็นเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะนั้น  มีความเห็น 
สอดคล้องกันว่าควรเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการชุมนุมอย่างถูกต้อง 
มิใช่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพ ทั้งนี้ชื่อของกฎหมายอาจสะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์ได้  เช่น  
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการชุมนุม หรือคุ้มครองการชุมนุม  เป็นต้น แต่มิควรใช้ชื่อว่า 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการชุมนุม  เพราะอาจตีความว่ารัฐบาลต้องจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ 
ให้แก่ผู้ชุมนุม
  อนึ่ง  สำหรับในส่วนของผู้เขียนนั้นมีความเห็นว่า  กฎหมายฉบับนี้จะมีความจำเป็นมากน้อย 
แค่ไหนเพียงใดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับความรู้สึกของประชาชนโดยส่วนรวมว่ามีความพึงพอใจกับ 
การกระทำที่ผู้ชุมนุมกลุ่มต่าง ๆ ได้กระทำการบุกยึดสถานที่ราชการ ปิดถนน และทำลายทรัพย์สิน 
ต่าง ๆ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมหรือไม่  เพราะหากพอใจแล้ว  
กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมก็ไม่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตาม แม้หากฝ่ายนิติบัญญัติจะตรา 
กฎหมายฉบับนี้ออกมาใช้บังคับก็ตาม ถ้าหากผู้ชุมนุมยังคงละเมิด เพิกเฉย ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมายอันเป็นกรอบกฎเกณฑ์กติกาของสังคมที่วางไว้ กฎหมายที่ออกมาดังกล่าวย่อมไร้ผล 
ในการบังคับใช้หรือปราศจากประโยชน์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกภาคส่วนจะต้องหันมา 
ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อไตร่ตรองและทบทวนถึงสภาพปัญหาความเดือดร้อนอันส่งผลกระทบต่อ 
ส่วนรวมที่ผ่านมา  โดยคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของสังคมบ้านเมืองและประโยชน์ของ 
ประเทศชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด 
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