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 ** น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น.บ.ท., อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
 ๑ อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เคยกล่าวว่า “Democracy is a government of 
the people, by the people, and for the people”.

๑. บทนำ
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) เป็นการปกครองที่อำนาจอธิปไตยในการ 
ปกครองประเทศเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน๑ ซึ่งการปกครองในระบอบนี้ 
ตอ้งเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงออกซึง่สทิธเิสรภีาพของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ที ่แตก่ารแสดงออกกใ็ชว่า่ 
จะแสดงออกได้อย่างปราศจากขอบเขต หากแต่ต้องมีการกำหนดกรอบของพฤติกรรมเพื่อให้เกิด 
ความสมดลุระหวา่งการใชส้ทิธเิสรภีาพของประชาชน กบัความสงบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงอนัประโยชน ์
สว่นรวม มฉิะนัน้ การปกครองในรปูแบบประชาธปิไตยอาจกลายเปน็การปกครองในรปูแบบอนาธปิไตย  
(Anarchy) ไปในที่สุด
 ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย รฐัมหีนา้ทีจ่ะตอ้งจดัใหม้บีรกิารสาธารณะใหแ้กป่ระชาชน
ทัง้ในเรือ่งความเปน็อยู ่การศกึษา การประกอบอาชพี สขุภาพอนามยั ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
ตลอดจนการอำนวยความยตุธิรรม ซึง่รฐัจะตอ้งจดัใหป้ระชาชนทกุคนไดร้บัอยา่งทัว่ถงึ เหมาะสม และ 
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ในบางครั้งรัฐไม่สามารถจัดบริการสาธารณะดังกล่าวได้ 
อยา่งทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ ทำใหป้ระชาชนบางสว่นไดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืไดร้บัความไมเ่ปน็ธรรม  
จนต้องออกมาเรียกร้องเพื่อให้รัฐช่วยเหลือในเรื่องที่ตนได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่าง ๆ  อันเป็น 
สทิธเิสรภีาพของประชาชนตามรฐัธรรมนญู โดยวธิกีารเรยีกรอ้งของประชาชนเพือ่ตอ้งการการตอบรบั 
จากรฐัสามารถแสดงออกไดห้ลายวธิ ีหนึง่ในวธิกีารทีม่ปีระสทิธผิล กค็อื “การชมุนมุหรอืการเดนิขบวน 
เรียกร้อง” 
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๒. การรับรองเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญของไทย
 “การชุมนุมหรือการเดินขบวนเรียกร้อง” ถือว่าเป็นเสรีภาพประการหนึ่งที่ติดตัวมนุษย์ทุกคน 
มาแต่กำเนิดตามแนวคิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยเรียกชื่อเสรีภาพประเภทนี้ว่า “เสรีภาพ 
ในการชมุนมุ (freedom of assembly)” ซึง่เปน็การรวมตวักนัของกลุม่คนเพือ่แสดงออกทางความคดิเหน็ 
ในเรือ่งตา่ง ๆ  ไมเ่ฉพาะแตเ่รือ่งทางการเมอืงเทา่นัน้ อาจครอบคลมุถงึเรือ่งสงัคม เศรษฐกจิ การดำเนนิ 
ชีวิต การประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ซึ่งส่วนมากจะเป็นสภาพปัญหาที่กลุ่มคนดังกล่าว 
ได้รับผลกระทบ เป็นการรวมตัวกันเพื่อสะท้อนให้รัฐบาลเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของตน 
 สำหรับประเทศไทยเสรีภาพในการชุมนุมได้รับการรับรองคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
สยาม พ.ศ. ๒๔๗๕๒ นอกจากนี้ ยังได้รับความคุ้มครองตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR))๓ 

ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และในปัจจุบันรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุม 
ไว้ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑๑ ว่าด้วยเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๖๓ 
ดังนี้
 มาตรา ๖๓  บญัญตัวิา่ “บคุคลยอ่มมเีสรภีาพในการชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุ การจำกดั 
เสรภีาพตามวรรคหนึง่จะกระทำมไิด ้เวน้แตโ่ดยอาศยัอำนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย เฉพาะในกรณ ี
การชุมนุมสาธารณะ  และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษา 
ความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก” 

 ๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตรา ๑๔ บัญญัติว่า “ภายในบังคับแห่งบทกฎหมายบุคคลย่อมมีเสรีภาพ 
บริบูรณ์ในร่างกาย  เคหสถาน  ทรัพย์สิน  การพูด  การเขียน  การโฆษณา  การศึกษาอบรม  การประชุมโดยเปิดเผย  การตั้งสมาคม 
การอาชีพ”.
 ๓ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๒๑ บัญญัติว่า “สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับ
การรับรอง  การจำกัดตัดทอนการใช้สิทธิ์นี้  นอกเหนือจากที่เป็นไปตามกฎหมายและจำเป็นแก่สังคมประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชน์ 
ทางความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย สาธารณะ ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น จะมีไม่ได้”. 
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 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ ประชาชนชาวไทยย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุม ซ่ึงก็คือการมีเสรีภาพ 
ในการรวมตัวกันของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพื่อแสดงความคิดเห็น 
ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ อยา่งไรกด็ ีเสรภีาพในการชมุนมุตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๖๓ มใิชก่ารใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง 
หรือแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของประชาชนอย่างไร้ขอบเขต แต่เป็นเสรีภาพที่มีเงื่อนไขหรือ 
มีข้อจำกัด เสรีภาพดังกล่าวถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “เสรีภาพสัมพัทธ์ (Relative Rights)” ซึ่งอาจถูกจำกัด 
การใช้ เสรีภาพได้โดยกฎหมาย กล่าวคือ  
ในประการแรก เสรีภาพในการชุมนุมที่จะ 
ไดร้บัความรบัรองและคุม้ครองตามรฐัธรรมนญู 
นัน้จะตอ้งเปน็การชมุนมุโดยสงบและปราศจาก 
อาวุธ ซึ่งคำว่า “โดยสงบ”เป็นคำที่มีลักษณะ 
เป็นนามธรรม ไม่อาจระบุเฉพาะเจาะจงไป 
ได้ว่าการกระทำเช่นไรเป็นการชุมนุมโดยสงบตาม 
ความหมายในมาตรานี้ จะต้องพิจารณาจาก 
การกระทำแต่ละกรณีไป แต่ในเบื้องต้นคำว่า 
“โดยสงบ” นั้น หมายถึง จะต้องไม่ก่อให้เกิด 
ความวุ่นวาย หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ 
ประชาชน ส่วนคำว่า “อาวุธ” ตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา ๑ หมายถึง อาวุธ 
โดยสภาพ เช่น มีด ปืน ระเบิด ฯลฯ และยัง 
หมายความรวมถึงสิ่งที่มุ่งหมายใช้เป็นอาวุธ 
ด้วย เช่น ขวดแก้ว ท่อนไม้ ก้อนอิฐ ฯลฯ นอกจากนี้การใช้เสรีภาพตามมาตรา ๖๓ วรรคแรก ก็
อาจถูกจำกัดการใช้เสรีภาพได้ตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง ซึ่งกำหนดให้การจำกัดการใช้เสรีภาพ 
ต้องเป็นไปตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดเท่านั้น ซึ่งได้แก่ กฎหมาย 
เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ 
และกฎหมายเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม  
หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก กฎหมาย 
ในกลุ่มหลัง ได้แก่ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก หรือพระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น และในประการสุดท้าย การใช้เสรีภาพในการชุมนุมนั้นยังคงต้องอยู่ 
ภายใต้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคแรก ซึ่งเป็นบทจำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพ 
ทกุประเภทในหมวด ๓ โดยมกีารจำกดัการใชส้ทิธเิสรภีาพอยู ่๓ ประการ กลา่วคอื การใชส้ทิธแิละเสรภีาพ 
ต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น การใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ 
รัฐธรรมนูญ และการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
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๓. ปัญหาการใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ
 ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิหรือเพื่อแสดง 
ความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นนับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง สำหรับ 
ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นจึงมักปรากฏเหตุการณ์ 
การชมุนมุอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่มทีัง้การชมุนมุเพือ่เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลใหค้วามชว่ยเหลอืทัง้ในเรือ่งเศรษฐกจิ  
การประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย การเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากการถูกละเมิดสิทธิ 
หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลไกของรัฐ และการชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น แต่การชุมนุม 
ที่มักเกิดความรุนแรงและเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับประเทศไทยก็คือ การชุมนุมเพื่อแสดงความเห็น
ทางการเมอืง โดยหากยอ้นไปในอดตีการชมุนมุในทางการเมอืงทีส่ำคญั ๆ  อาทเิชน่ การชมุนมุของนสิติ 
นกัศกึษา และประชาชนในเหตกุารณ ์๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ การชมุนมุของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ในเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ หรือการชุมนุมของประชาชนในเหตุการณ์เดือน 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ มักจะปรากฏให้เห็นถึงความรุนแรง 
และตามมาด้วยการสูญเสียชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก 
จวบจนปัจจุบันการชุมนุมทางการเมืองก็มิได้ลดความเข้มข้น 
ลงแตอ่ยา่งใด ในปจัจบุนัการชมุนมุเพือ่เรยีกรอ้งทางการเมอืง 
มักจะมีสถานการณ์ความรุนแรงที่ เพิ่มมากขึ้น ผู้ชุมนุม 
มักจะมารวมตัวกันและทำการปิดถนน ปิดการจราจร 
ปิดสถานที่ราชการ ปิดสนามบิน ทำให้ประชาชนโดยทั่วไป 
ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมจนรัฐบาลจะต้องสั่งการ 
ให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์ 
จนในบางครั้งมีการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐหรือระหว่างผู้ชุมนุมกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่ง 
ที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม มีการทำร้ายร่างกายกันโดยใช้ 
ท่อนไม้ ไม้ปลายเสาธง ก้อนอิฐปูพื้นทางเท้า ขวดแก้ว 
เปน็ตน้ ซึง่สิง่ตา่ง ๆ  เหลา่นีแ้มไ้มถ่อืวา่เปน็อาวธุโดยสภาพ 

แต่ก็อยู่ในความหมายของอาวุธทั้งสิ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การชุมนุมในลักษณะดังกล่าวนั้น 
ได้ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อประชาชน คือ บางครั้งมีผลทำให้ประชาชนเป็นจำนวนมากได้รับ 
อันตรายหรือเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งที่เกิดจากผู้ชุมนุม ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และการใช ้
กำลังทหารและตำรวจเข้าปราบปรามสลายการชุมนุม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาต ิ
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง การชุมนุมในลักษณะดังกล่าวจึงมักเกิดคำถามต่อสังคมว่าเป็น 
การชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุ ทีไ่ดร้บัความรบัรองและคุม้ครองตามรฐัธรรมนญูหรอืไม ่ ผูช้มุนมุ 
มกัจะอา้งวา่การชมุนมุของตนเปน็การใชส้ทิธติามรฐัธรรมนญูเปน็การชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุ 
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยและได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุม 
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ก็มักอ้างว่าการชุมนุมในที่สาธารณะของผู้ชุมนุมเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น นอกจากนี ้
การสลายการชมุนมุโดยเจา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่ในบางครัง้อาจทำใหผู้ช้มุนมุไดร้บัอนัตรายหรอืเสยีชวีติกม็กั
จะอ้างว่าตนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผล 
มาจากความไม่เข้าใจในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ความไม่เข้าใจในเรื่อง 
เสรภีาพของการชมุนมุ รวมทัง้ความไมช่ดัเจนของบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูฯ มาตรา ๖๓ วรรคแรก ทีไ่มอ่าจ 
กำหนดเกณฑไ์ดว้า่การชมุนมุในลกัษณะใดเปน็การชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุ อกีทัง้ประเทศไทย 
ไมม่บีทบญัญตัแิหง่กฎหมายทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่คุม้ครองและจำกดัการชมุนมุในทีส่าธารณะโดยเฉพาะ  
คงมีเพียงแต่การนำกฎหมายฉบับอื่นที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองการใช้เสรีภาพในการชุมนุม
ของประชาชนมาใช้บังคับเพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อยของการชุมนุม เช่น ประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติ 
ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นต้น

๔. ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการร่างกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ
 จากสถานการณบ์า้นเมอืงทีป่ระสบกบัปญัหาความรนุแรงในการชมุนมุ และความไมเ่ขา้ใจถงึการใช ้
เสรีภาพในการชุมนุมที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ทำให้หลายฝ่ายรวมถึงรัฐบาลเริ่มมีแนวคิดที่จะมีการ 
ออกกฎหมายวา่ดว้ยการชมุนมุสาธารณะเพือ่กำหนดรายละเอยีด ขัน้ตอนการใชเ้สรภีาพ ตลอดการจำกดั 
การใช้เสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะ โดยในขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้มีการ 
ยกร่างกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะขึ้นมา เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเห็นว่า 
ประเทศไทยควรมีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะโดยเฉพาะ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
วธิกีาร และเงือ่นไขการดำเนนิการของเจา้หนา้ทีข่องรฐั และกำหนดขอ้จำกดัการใชเ้สรภีาพในการชมุนมุ 
ของประชาชน รวมถงึการคุม้ครองสทิธขิองประชาชนทีจ่ะถกูกระทบอนัเนือ่งมาจากการชมุนมุดงักลา่ว 
โดยไดจ้ดัทำ “รา่งพระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. ....” เสนอตอ่รฐับาล เมือ่วนัที ่๑๙ มนีาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และขณะนี ้
อยูร่ะหวา่งการนำเสนอเขา้สูก่ารพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร ผูเ้ขยีนจงึขอเสนอขอ้สงัเกตบางประการ 
เกีย่วกับกฎหมายว่าด้วยการชุมนมุสาธารณะเพื่อเป็นข้อพจิารณาในการร่างกฎหมายวา่ด้วยการชมุนุม
สาธารณะไว้ดังนี้
 ประการที ่๑  ควรมกีารพจิารณาและทบทวนถงึความจำเปน็ในการรา่งกฎหมายวา่ดว้ยการชมุนมุ 
สาธารณะ กล่าวคือ ก่อนที่จะมีการร่างกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะเพื่อบังคับใช้ ควรจะต้อง 
พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นในการออกกฎหมายดังกล่าวว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด  
กฎหมายฉบบัอืน่ ๆ  ทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปจัจบุนั อาทเิชน่ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบญัญตัทิางหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้ 
เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ ฯลฯ สามารถนำมาบังคับใช้เพื่อคุ้มครองการชุมนุมสาธารณะได้อย่าง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพหรือไม่ และถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องออกกฎหมายว่าด้วยการชุมนุม 
สาธารณะ กค็วรจะตอ้งมกีารเชือ่มโยงกฎหมายวา่ดว้ยการชมุนมุสาธารณะกบักฎหมายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 
อย่างเป็นระบบ  
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 ประการที่ ๒ ควรมีการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการร่างกฎหมายว่าด้วย 
การชมุนมุสาธารณะ กลา่วคอื ควรจะตอ้งพจิารณาวา่การตราพระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. .... 
ขึ้นใช้บังคับนั้นมีวัตถุประสงค์และมีเจตนารมณ์อย่างไร การร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นมีขึ้นเพื่อคุ้มครอง 
บคุคลกลุม่ใด เชน่ เพือ่คุม้ครองประชาชนผูใ้ชเ้สรภีาพในการชมุนมุในทีส่าธารณะ เพือ่คุม้ครองประชาชน 
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมในที่สาธารณะ เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่รักษา 
ความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวม และเมื่อทราบถึงวัตถุประสงค ์
และเจตนารมณ์ในการร่างแล้วเนื้อหาของพระราชบัญญัติก็จะต้องครอบคลุมและสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ดังกล่าว
 ประการที่ ๓ การตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ขึ้นใช้บังคับอาจมีผล 
เปน็การจำกดัการใชส้ทิธเิสรภีาพของประชาชนในบางประการ ดงันัน้ในการตราพระราชบญัญตัดิงักลา่ว 
จึงต้องพิจารณาให้ดีว่าจะมีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพซึ่งอาจกระทบกระเทือนถึง “สาระสำคัญ” หรือ 
“แก่น” ของเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนย่อมได้รับความคุ้มครองหรือไม่ เพราะอาจส่งผลถึง 
ความชอบด้วยกฎหมายของรัฐธรรมนูญในภายหลัง
 ประการที่ ๔ กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะนั้นสามารถนำมาใช้บังคับกับการชุมนุม 
สาธารณะในทุกรูปแบบหรือไม่ กล่าวคือ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการใช้เสรีภาพในการชุมนุมนั้น 
มีอยู่หลายรูปแบบ ทั้งการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ  
การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย การเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากการ 
ถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลไกของรัฐ และการชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น 
ซึง่กลุม่บคุคลทีม่าชมุนมุนัน้กม็หีลายกลุม่มทีัง้กลุม่เกษตรกร ชาวนาชาวไร ่พอ่คา้นกัธรุกจิ พนกังานบรษิทั  
นิสิตนักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างในทางการเมือง  
โดยการชุมนุมในบางครั้งก็อาจมีการเตรียมการและนัดหมายกันมาก่อน แต่ในบางครั้งก็มีลักษณะ 
ต่างคนต่างมารวมตัวกันโดยมิได้มีการนัดหมายและไม่มีผู้จัดการการชุมนุม กฎหมายว่าด้วยการชุมนุม 
สาธารณะนั้นจะต้องสามารถนำมาใช้บังคับได้จริงกับการชุมนุมสาธารณะในทุกรูปแบบ มิใช่สามารถ 
ใช้บังคับได้กับการชุมนุมบางรูปแบบหรือกับกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น
 ประการที่ ๕ ควรมีการกำหนดบทนิยามศัพท์ที่ชัดเจนไม่ต้องมีการตีความในภายหลัง กล่าวคือ 
กฎหมายวา่ดว้ยการชมุนมุสาธารณะควรมกีารนยิามศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งและมคีวามสำคญัใหม้คีวามชดัเจน 
แน่นอน อาทิเช่น คำว่า “การชุมนุมสาธารณะ”, “จำนวนผู้ชุมนุมที่จะถือว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะ”, 
“ทางสาธารณะ”, “ผูจ้ดัการชมุนมุ”, “การกดีขวางทางเขา้ออก”, “พืน้ทีห่า้มการชมุนมุ” เปน็ตน้ ทัง้นี ้
เพื่อป้องกันการตีความเกินเจตนารมณ์ของกฎหมาย
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 ประการที ่๖  เพือ่เปน็การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน บทบญัญตัใินกฎหมายวา่ดว้ย 
การชุมนุมสาธารณะนั้นจะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ชุมนุม สิทธิและหน้าที่ของ 
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการชุมนุม สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการชุมนุม ตลอดจนการ 
กำหนดบทบาทและหน้าที่ของรัฐในด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมให้ชัดเจน มิใช่มุ่งที่จะบัญญัติ 
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

๕. บทส่งท้าย
 การชุมนุมของกลุ่มบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายในประเทศไทยยังคงปรากฏขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมกับปัญหาความไม่เข้าใจต่อการใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง 
ประกอบกับบทบัญญัติในมาตรา ๖๓ แห่งรัฐธรรมนูญยังมีความคลุมเครือในด้านถ้อยคำที่ไม่สามารถ 
บัญญัติให้ชัดเจนได้ว่าการกระทำเช่นใดเป็นการชุมนุมโดยสงบ และการกระทำเช่นใดเป็นการชุมนุม 
โดยปราศจากอาวธุ นอกจากนี ้ยงัมคีวามไมช่ดัเจนของบทบญัญตัขิองกฎหมายบางฉบบัวา่สามารถจำกดั 
เสรภีาพการชมุนมุไดห้รอืไม ่เพยีงใด ปญัหาดงักลา่วกอ่ใหเ้กดิผลกระทบทัง้ตอ่ผูใ้ชเ้สรภีาพในการชมุนมุ  
ต่อประชาชนโดยทั่วไป และอาจล่วงเลยไปถึงความมั่นคงของชาติ แนวคิดในการร่างกฎหมายว่าด้วย 
การชุมนุมสาธารณะจึงน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งสามารถจะใช้คลี่คลายปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้  
อย่างน้อยก็เป็นการกำหนดขอบเขตและขั้นตอนบางประการในการชุมนุมไว้เบื้องต้น เพื่อเป็นการ 
จัดระเบียบให้การชุมนุมเกิดความสงบเรียบร้อยและสร้างผลกระทบต่อสาธารณะให้น้อยที่สุด แต่การ 
จะแกไ้ขปญัหาการใชเ้สรภีาพในการชมุนมุตามรฐัธรรมนญูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้จะอาศยัแตเ่พยีง 
กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะเพียงอย่างเดียวมาใช้บังคับก็คงจะไม่สามารถทำให้ปัญหา 
ความรนุแรงและการสญูเสยีชวีติและทรพัยส์นิทีเ่กดิจากการชมุนมุหมดไปจากสงัคมไทย หากแตจ่ะตอ้ง 
อาศัยความรัก ความเข้าใจและความสามัคคีของคนในชาติ ต้องมีการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของ 
ทุกฝ่าย ยอมรับและรับฟังในความคิดความเห็นที่แตกต่าง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประเทศชาติเป็นสำคัญ 




