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ความนำ
เมื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดต้องการให้ข้อประสงค์ของกลุ่มตนได้รับ 

ความสนใจตลอดจนบรรลุผลสำเร็จสมดังเจตนาแล้ว การรวมตัวกันเพื่อจัดให้มี 
“การชุมนุมสาธารณะ” จึงเป็นวิธีการรูปแบบหนึ่งที่กลุ่มบุคคลเช่นว่านั้นมักใช้เป็น 
เครื่องมือในการกระตุ้นและกดดันต่อ “ผู้ถูกเรียกร้อง” เสมอ ไม่ว่าในที่แห่งใด 
ของโลกโดยเฉพาะประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้ งหลาย  
อย่างไรก็ดี  แม้การรวมกลุ่มกันชุมนุมอาจถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิ เสรีภาพ 
ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นไปตามกติกาสากลก็ตาม แต่ในบางกรณีนั้นการใช้ 
เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะก็อาจก่อให้เกิดการกระทบสิทธิเสรีภาพของ 
พลเมืองอื่นหรือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้เช่นกัน อาทิ การชุมนุม
ที่ เพิ่มความรุนแรงจนถึงขั้นจลาจล การชุมนุมเดินขบวนบนถนนสาธารณะ 
อันเป็นเหตุให้การจราจรติดขัด การใช้เครื่องขยายเสียงรบกวนการพักผ่อน 
ในเวลากลางคืนของประชาชน ตลอดจนการชุมนุมที่สร้างความเสียหายให้แก่ 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นต้น 

 ดั ง นั้ น  ป ร ะ เ ทศประช า ธิ ป ไ ต ย 
หลาย ๆ ประเทศจึงได้มีแนวคิดที่จะกำหนดให้ 
มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบการชุมนุม 
สาธารณะขึ้น ซึ่งรวมถึงแนวคิดในการจัด 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ 
ในประเทศไทยนั้น ก็ได้มีการหยิบยกขึ้นมา 
กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้  เพราะ 
เหตุว่าในห้วงระยะเวลา ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมานี้  

หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดระเบียบ

“การชุมนุมสาธารณะ”

๑๖๙
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ประเทศไทยมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองและการเรียกร้องเพื่อขอ 
ความช่วยเหลือเยียวยาในด้านต่าง ๆ ต่อรัฐบาลอยู่บ่อยครั้ง และการชุมนุมบางครั้ง 
ก็ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเกือบจะกลายเป็นสงครามกลางเมือง 

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันยังได้กำหนดว่า
หากจำเป็นจะต้องมีการจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก 
อาวุธเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษา 
ความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่าง 
เวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก ก็ต้องจัดให้มี 
กฎหมายที่ให้อำนาจไว้โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกด้วย๑ ดังนั้น โดย 
บริบทของสังคมและความจำเป็นตามครรลองของความเป็นนิติรัฐ “กฎหมาย 
ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ” จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือ 
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองตลอดจนจัดระเบียบเก่ียวกับการใช้สิทธิ 
เสรีภาพในด้านนี้ของพลเมืองให้สามารถดำเนินควบคู่กันไปได้โดยเรียบร้อย

 อยา่งไรกด็ ีสภาพบงัคบัแหง่ “กฎหมาย 
ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ” นั้น เงื่อนไข 
บางประการอาจมีผลเป็นการจำกัด “สิทธิ 
เสรีภาพ” ตาม “หลักสิทธิมนุษยชน” อันเป็น 
หลักเกณฑ์สากลที่ประเทศไทยได้เข้าผูกพัน 
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (International 
Obligations) ต่าง ๆ ดังนั้นแนวคิดในการ 
จัดระเบียบการชุมนุมสาธารณะก็จำเป็นที่ 
จะต้องตระหนักถึงพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ดังกล่าวนั้นเป็นสำคัญด้วย หน้าต่างโลก The 

Knowledge Windows ในฉบับนี้จึงขอนำเสนอหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดระเบียบ “การชุมนุมสาธารณะ”  
ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาในเรื่องนี้โดยเฉพาะ

 

๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓
  “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
  การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการ 
ชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลา 
ที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก”.
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๒โปรดดู อภิญญา รัตนมงคลมาศ, รศ.ดร., กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน ; เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและ 
กระบวนทางการเมืองไทย หน่วยที่ ๑๒ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หน้า ๑๙๒ – ๑๙๕.

“การชุมนุมสาธารณะ” วิถีแสดงเจตจำนงแห่งมวลชน

 การชุมนุมสาธารณะนั้น ถือเป็นการแสดงออกซึ่งเจตจำนงของบุคคล 
ที่มีอุดมการณ์หรือผลประโยชน์เป็นเป้าหมายร่วมกันและต้องการให้เป้าหมายนั้น 
บรรลุผลด้วยการเรียกร้อง ต่อรอง หรือกดดัน ต่อการกำหนดนโยบายหรือ 
การบริหารงานตามนโยบายของรัฐ ในทางวิชาการรัฐศาสตร์ เรียกการรวม
กลุ่มบุคคลเช่นนี้ว่ากลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group) หรือ กลุ่มกดดัน 
(Pressure Group)๒ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้คนที่มีเป้าหมายเชิงผลประโยชน์  
หรือเชิงค่านิยม เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจรวมตัวกันของปัจเจกบุคคล  
แสดงออกซึ่งเจตจำนงให้ผู้กำหนดนโยบายแห่งรัฐได้รับรู้วัตถุประสงค์ของกลุ่ม  
และพยายามผลักดันให้วัตถุประสงค์นั้นเกิดเป็นนโยบายหรือนำไปสู่การปฏิบัติ  
ทั้งนี้ ด้วยการกดดันทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการจัดการชุมนุมสาธารณะ  
เป็นต้น 

 ดังที่ได้กล่าวแล้ว กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group) หรือ กลุ่มกดดัน 
(Pressure Group) จึงเป็นสถาบันการเมืองที่มีบทบาทในการประสาน 
ความต้องการของมวลชนผู้เป็นสมาชิกของกลุ่มกับฝ่ายบริหารซึ่งมีหน้าที่กำหนด 
นโยบายแห่งรัฐและกำกับการปฏิบัติตามนโยบายตามที่กำหนดไว้ตลอดจน 
ประสานกับฝ่ายนิติบัญญัติในการตรากฎหมายอย่างเหมาะสมตามหลักนิติรัฐ  
จึงเห็นได้ว่า กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดันนี้ ถือเป็นภาพสะท้อนของสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานของประชาชนในการแสดงออกซึ่งความต้องการของตน (Freedom 
of expression) ที่ควบคู่กันมากับสิทธิในการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งกลุ่ม (Freedom 
of organization) ของตนเอง อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตย

 จึงอาจกล่าวได้ว่า “การชุมนุมสาธารณะ” เป็นวิธีในการแสดงออกซึ่ง 
เจตจำนงของมวลชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ในอันที่จะเป็นเครื่องสะท้อน 
และกระตุ้นเตือน “รัฐบาล” ผู้กำหนดนโยบายแห่งรัฐอันส่งผลโดยตรงต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารราชการ 
แผ่นดินให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรและเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ให้มากที่สุด 

๑๗๑
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ดังนั้น “สิทธิในการชุมนุม” จึงเป็น 
สิ ทธิ มนุษยชนที่ ส ำคัญซึ่ ง ในทางสากล 
ใหก้ารยอมรบัและตระหนกัวา่เปน็สิง่ทีพ่ลเมอืง 
ในแต่ละรัฐย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิดังกล่าว โดยหาก 
ผู้กำหนดนโยบายของรัฐใดมีแนวคิดที่จะจำกัด 
ขอบเขตการใช้สิทธิดังกล่าวของพลเมือง  
ก็จำต้องตระหนักถึงหลักเกณฑ์สากลที่รับรอง
สทิธมินษุยชนในเรือ่งดงักลา่วไวด้ว้ยในฐานะที ่ 

“รัฐ” เป็นสมาชิกของ “สังคมระหว่างประเทศ” ซึ่งอาจต้องผูกพันด้วยพันธกรณี
ระหว่างประเทศ (International Obligations) อันเกี่ยวด้วยการคุ้มครองสิทธ ิ
ในการชุมนุมเช่นว่านี้

หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง 
   กับ “สิทธิในการชุมนุม”

หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการชุมนุมนั้น ได้แก่ 
กฎบัตรสหประชาชาติ (Charter of the United Nations) ปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right-UDHR)
อันเป็นหลักเกณฑ์แม่บทแห่งสิทธิมนุษยชน และหลักเกณฑ์สำคัญที่เกี่ยวข้อง 
กับสิทธิในการชุมนุมโดยตรง ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political 
Right - ICCPR) 

กฎบัตรสหประชาชาติ (๑๙๔๕) และปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน (๑๙๔๘)

หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศทั้ง ๓ ดังกล่าวข้างต้น ล้วนแล้วแต่เป็นหลักเกณฑ์ 
ที่มีส่วนในการวางหลักและกำหนดแนวทางเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสากลทั้งสิ้น ทั้งนี้ 
โปรดพิจารณาข้อความ ดังนี้

“ Whereas disregard and contempt for human rights have resulted 
in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and 
the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom 
of speech and belief and freedom from fear and want has been 
proclaimed as the highest aspiration of the common people,

๑๗๒
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Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have 
recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, 
that human rights should be protected by the rule of law...”

Preamble to the Universal Declaration of Human Rights 

 ขอ้ความตามที่ปรากฏในคำปรารภ (Preamble) ของ 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 
of Human Rights - UDHR) ขา้งตน้ นบัเปน็เครือ่งบง่ชีอ้ยา่งม ี
นัยสำคัญของหลักการเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ว่ามีความสำคัญ 

เป็นอย่างยิ่งในสังคมแห่งมวลมนุษยชาติ นอกจากนี้ในคำปรารภ 
ส่วนอื่น ๆ ของปฏิญญาฯ ยังได้ยืนยันในการให้ความสำคัญ 
แห่งหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามที่ปรากฏในกฎบัตร 

สหประชาชาต ิ(Charter of the United Nations)๓ ซึง่รฐัสมาชกิ 
แหง่องคก์ารสหประชาชาตติอ้งดว้ยพนัธกรณแีหง่ขอ้บทตามกฎบตัร 

ดังกล่าวไว้อีกด้วย กล่าวคือ
 โดยผลแห่งมาตรา ๕๖๔ ของกฎบัตรสหประชาชาติ รัฐสมาชิกทั้งปวง 

แห่งองค์การสหประชาชาติจำต้องปฏิบัติตามคำมั่นในมาตรา ๕๕(c) ในอันที่ 
จะดำเนินการร่วมกัน และแยกกัน ในการร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ 
บรรลุผลสัมฤทธิ์แห่งความมุ่งหมายในการส่งเสริมการเคารพโดยสากล (Universal 
Respect) และการปฏบิตัติามซึง่หลกัสทิธมินษุยชนและหลกัอสิรภาพโดยไมแ่บง่แยก 
เชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา๕ โดยในปี ค.ศ. ๑๙๔๘ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาติ 
(The General Assembly) ไดม้กีารประกาศปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน 
ตามเจตนารมณ์แห่งกฎบัตรฯ ในด้านการรับรองคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา

๓Universal Declaration of  Human Rights (1948) ; Preamble.
 “Whereas the people of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in 

fundamental human right …” 
 See also Charter of the United Nations (1945) ; Preamble.
๔Charter of the United Nations (1945) ; Article 56

 “All members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the 
Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55”

๕Charter of the United Nations (1945) ; Article 55 (c) 
 “... the United Nations shall promote : 
  (c) universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without 
distinction as to race, sex, language, or religion. ”

๑๗๓
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ทัง้นี ้ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชนไดม้กีารรบัรองสทิธใินการชมุนมุไว้ 
ในมาตรา ๒๐ (๑) ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพแห่งการชุมนุมและการสมาคม 
โดยสงบ” ๖ และมาตรา ๒๘ ยงักำหนดรบัรองอกีวา่ “บคุคลชอบทีจ่ะไดร้บัประโยชนจ์าก 
ระเบียบระดับสังคมและระดับระหว่างประเทศอันจะอำนวยให้การใช้สิทธิและเสรีภาพ 
ตามที่ได้กำหนดไว้ในปฏิญญานี้ทำได้อย่างเต็มที่” ๗ อันหมายความถึงบุคคลทุกคน 
ย่อมสามารถรวมตัวกันชุมนุมและสมาคมกันได้อย่างเสรี ทั้งนี้ หากเป็นการ 
ชุมนุมโดยสงบ (Peaceful Assembly)และมาตรากฎหมายระเบียบคำสั่งต่าง ๆ  
ทัง้ในระดบัรฐัและระดบัสากลกจ็ำตอ้งอำนวยผลใหก้ารใชส้ทิธใินการชมุนมุ “โดยสงบ” 
ของบุคคลเป็นไปได้โดยเสรีอีกด้วย

จึงเห็นได้ว่า “สิทธิในการชุมนุม” ของบุคคลตามที่
ปฏิญญาฉบับนี้รับรอง จำกัดเฉพาะแต่การชุมนุมโดยสงบ 
(Peaceful Assembly) เท่านั้น และนอกจากนี้ในมาตรา 
๒๙ (๒) ยังได้กำหนดไว้อีกว่า “การใช้สิทธิและเสรีภาพนั้น 
บุคคลจำต้องอยู่ภายใต้เพียงเช่นที่จำกัดโดยกำหนดแห่ง 
กฎหมายเฉพาะเพื่อความมุ่งประสงค์ให้ได้มาซึ่งการยอมรับ 
และการเคารพโดยชอบในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น และเพื่อ 
ให้สอดคล้องกับข้อศีลธรรม ตลอดจนความสงบเรียบร้อยของ 
ประชาชนและสวัสดิภาพโดยทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย”๘  
ซ่ึงหมายความว่า แม้ “สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ” ตามมาตรา ๒๐(๑)  

จะไดร้บัการรบัรองตามทีไ่ดเ้สนอขา้งตน้กต็าม แตส่ทิธใินการชมุนมุโดยสงบเชน่วา่นี ้ 
ก็อาจถูก “จำกัด” โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้เช่นกัน หากต้องเป็นกฎหมาย 
ที่มีเจตนารมณ์เฉพาะเรื่องดังที่กล่าวข้างต้น ดังเช่น กฎหมายว่าด้วยการชุมนุม 
สาธารณะที่ได้มีการบังคับใช้แล้วในหลายประเทศเพื่อจัดระเบียบการใช้สิทธิชุมนุม 
ในทีส่าธารณะใหด้ำเนนิไปไดโ้ดยไมก่ระทบกบัสทิธเิสรภีาพของพลเมอืงอืน่ หรอืกระทบ 
เพียงน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น 

๖Universal Declaration of  Human Rights ; Article 20 (1)  
“Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association...”
๗Universal Declaration of  Human Rights ; Article 28 
“Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in 

this Declaration can be fully realized.”
๘Universal Declaration of  Human Rights ; Article 29

 “(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations 
as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect  for the rights and 
freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in  
democratic society. ”

๑๗๔
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กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(๑๙๖๖)

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (The General Assembly) ได้รับรองกติกา 
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) เมือ่วนัที ่๑๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙  
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๙๙ อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ในอันที่จะ 
รับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอันมีมาแต่กำเนิดของมนุษย์ตามท่ีปรากฏในกฎบัตร 
สหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งรัฐภาคีแห่งกติกาได้ร่วมกัน
ตกลงตามมาตราทั้งหลายโดยตระหนักว่า 

“ … In accordance with the Universal Declaration of Human Rights, 
the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and 
freedom from fear and want can only be achieved if conditions are 
created whereby everyone may enjoy his civil and political rights,  
as well as his economic, social and cultural right ...” ๑๐

ซึ่งมีนัยสำคัญว่า การประกาศกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ 
สิทธิทางการเมืองนั้น ก็ด้วยเพราะสังคมระหว่างประเทศมีการตระหนักถึงอุดมการณ์ 
ในการสร้างสภาวะที่ทุกคนจะสามารถใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ 
โดยปราศจากความหวั่นเกรงใด ๆ เนื่องจากมีการยอมรับและเคารพโดยสากลว่า 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาจากศักดิ์ศรีแต่กำเนิดของมนุษย์

ทั้งนี้ สาระสำคัญของกติการะหว่างประเทศ ฯ ฉบับดังกล่าว ได้แก่ พันธกรณี 
ของรัฐด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ รวมทั้งหน้าที่ของบุคคลในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงการได้รับสิทธิทั้งด้านพลเมือง การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนได้มีการรับรองสิทธิในการ 
กำหนดเจตจำนงตนเอง (right of self-determination) ของบคุคล โดยยงัมพีนัธกรณ ี
ของรัฐภาคีที่รับรองจะเคารพและประกันสิทธิของบุคคล รวมถึงหลักการห้าม 
การเลือกประติบัติ๑๑ การประกันว่าบุคคลที่ถูกละเมิดจะได้รับการเยียวยา การห้าม 
การตีความกติกาในอันที่จะไปจำกัดสิทธิและเสรีภาพอื่น ๆ ลง 

๙โปรดดูเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ 
ทางการเมือง, (กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.เอ็ม.เซอร์คิทเพรส จำกัด, ม.ป.ป.), หน้า  ๑๕ – ๑๙.

๑๐International Covenant on Civil and Political Rights ; Preamble , p.4.
๑๑การใช้คำว่า “ประติบัติ” ในบทความนี้ เป็นการใช้โดยคงถ้อยคำตามที่ปรากฏในเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ 

กฎหมายระหว่างประเทศ อาทิ ตำรา บทความวิชาการ ตลอดจนเอกสารที่แปลมาตราแห่งอนุสัญญาต่าง ๆ จากภาษาต่างประเทศ 
เป็นภาษาไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๗๕
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นอกจากนี้ ยังมีส่วนสำคัญอันเป็นข้อบทว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ 
ทางการเมืองอีกหลายประการ เช่น สิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูกทรมาน หรือได้รับ 
การปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม เสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ สิทธิของบุคคลในการ 
เสมอกันในการพิจารณาคดีของศาล เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รวมถึง “สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ” ในมาตรา ๒๑๑๒ 
ว่า “สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง การจำกัดการใช้สิทธินี้จะกระทำ 
มไิด ้นอกจากจะกำหนดโดยกฎหมายและเพยีงเทา่ทีจ่ำเปน็สำหรบัสงัคมประชาธปิไตย  
เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัยความสงบเรียบร้อย 
การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของผู้อื่น” 

จึงพิจารณาได้ว่า กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ 
ทางการเมอืงฉบบันี ้ยงัคงรบัรองสทิธใินการชมุนมุโดยสงบไวเ้ชน่เดยีวกบัปฏญิญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งได้บัญญัติเงื่อนไขในการจำกัดสิทธิดังกล่าวไว้เป็น 
การเฉพาะไว้ในมาตราเดียวกัน ซึ่งแตกต่างกับการกำหนดเงื่อนไขในการจำกัดสิทธิ 
ของปฏิญญาสากล ฯ ซึ่งเป็นการกำหนดไว้เป็นการทั่วไป 

นอกจากนี ้ในสว่นที ่๒ ของกตกิาฯ อนัไดแ้กม่าตรา ๒ ถงึ มาตรา ๕ ยงัไดก้ำหนด 
พนัธกรณรีะหวา่งประเทศ (International Obligations) ของรฐัภาคแีหง่กตกิาฯ 
ไว้อย่างชัดเจน เช่น 

รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพและประกันแก่ปัจเจกบุคคลทั้งปวง 
ภายในดินแดนของตนและภายใต้เขตอำนาจของตนในสิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ 
ในกติกานี้ โดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ อาทิ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา  
ความคดิเหน็ทางการเมอืงหรอืความคดิเหน็อืน่ใด เผา่พนัธุแ์หง่ชาตหิรอืสงัคม ทรพัยส์นิ 
กำเนิด หรือสถานะอื่น ๆ ๑๓ 

นอกจากนีใ้นมาตราเดยีวกนัยงัไดม้กีารกำหนดวา่ รฐัภาคจีำตอ้งดำเนนิขัน้ตอน 
ที่จำเป็นตามกระบวนการซึ่งรัฐธรรมนูญของรัฐกำหนดและตามบทบัญญัติแห่ง 
กติกานี้เพื่อให้สิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ในกติกาฯดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้ได้  
ทั้งนี้ ในกรณีที่รัฐภาคีกติกายังไม่มีมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใด 

๑๒International Covenant on Civil, and Political Rights ; Article 21 
   “The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the 
exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a 
democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the 
protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.”

๑๓International Covenant on Civil, and Political Rights ; Article 2(1)

๑๗๖
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เพือ่วตัถปุระสงคด์งักลา่ว๑๔ ดงัทีป่รากฏวา่ประเทศไทยในฐานะทีเ่ปน็รฐัภาคแีหง่กตกิาฯ  
ได้บัญญัติรับรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ ซึง่ถอืเปน็การปฏบิตัติามพนัธกรณี 
ดังกล่าวข้างต้น 

ทัง้นีเ้ปน็ทีน่า่สงัเกตอกีวา่ หากรฐัใดจะจดัใหม้กีฎเกณฑ ์
ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะขึ้นนั้นก็ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วน 
ในเรือ่งของ “ผลการบงัคบัใช”้ ของกฎเกณฑด์งักลา่ววา่จะเปน็ 
การส่งเสริมสิทธิในการชุมนุมโดยสงบตามที่กติกาฯรับรอง 
หรือไม่ มิเช่นนั้นแล้วก็อาจมีผลเป็นการจำกัดตัดทอนสิทธิ 
ตามท่ีกติกาฯได้รับรองไว้และมีผลเป็นการฝ่าฝืนต่อพันธกรณี 
ระหว่างประเทศได้

อย่างไรก็ดี แม้ว่ารัฐภาคีแห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights 
- ICCPR) จะมีพันธกรณีตามที่กำหนดในกติกาฯ ข้างต้นก็ตาม แต่ในภาวะฉุกเฉิน 
สาธารณะซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาติ และได้มีการประกาศภาวะนั้น 
อย่างเป็นทางการแล้ว รัฐภาคีแห่งกติกานี้อาจใช้มาตรการที่เป็นการหลีกเลี่ยง 
พันธกรณีของตนภายใต้กติกา (ยกเว้นพันธกรณีตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘  
(วรรค ๑ และ ๒) มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และ ๑๘) นีไ้ดเ้พยีงเทา่ทีจ่ำเปน็ตามความฉกุเฉนิ 
ของสถานการณ ์ทัง้นี ้มาตรการเชน่วา่นัน้จะตอ้งไมข่ดัแยง้ตอ่พนัธกรณรีะหวา่งประเทศ 
อื่น ๆ ของตนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติเพียงเหตุ 
แห่งเชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ทางสังคม๑๕

จึงพิจารณาได้ว่าสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ (The Right of peaceful 
assembly) ตามมาตรา ๒๑ นั้นไม่อยู่ในข้อยกเว้นของพันธกรณีที่รัฐภาคีไม่อาจ 
ใช้มาตรการหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งหมายความว่า ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะเช่นว่านั้น  
รัฐภาคีก็อาจใช้มาตรการบางประการเพื่อจำกัดสิทธิในการชุมนุมได้เพียงเท่าที่จำเป็น 
ตามความฉุกเฉินของสถานการณ์ ซึ่งมีข้อสังเกตว่า โดยเฉพาะถ้าภาวะฉุกเฉิน 
สาธารณะซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาตินั้นเกิดขึ้นจาก “กลุ่มผู้ชุมนุมสาธารณะ” 
นั้นเอง รัฐภาคีก็ชอบที่จะพิจารณาโดยเด็ดขาดและดำเนินมาตรการบางประการ 
ในการจำกัดขอบเขตของการชุมนุมเพื่อระงับภาวะฉุกเฉินสาธารณะเช่นว่านั้นได้  

๑๔International Covenant on Civil, and Political Rights ; Article 2(2)
๑๕International Covenant on Civil, and Political Rights ; Article 4

๑๗๗
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ทัง้นีภ้ายใตเ้งือ่นไขตามทีก่ลา่วมาขา้งตน้ นอกจากนี ้เมือ่รฐัภาคใีดจะใชส้ทิธหิลกีเลีย่ง 
พนัธกรณขีา้งตน้กจ็ำตอ้งแจง้ไปยงัรฐัภาคอีืน่แหง่กตกิาฉบบันีโ้ดยทนัท ีเพือ่ใหท้ราบ
ถงึบทบญัญตัทิีร่ฐัภาคนีัน้ไดเ้ลีย่งตลอดจนทราบถงึเหตผุลแหง่การเลีย่งดงักลา่ว โดย 
ใหเ้ลขาธกิารสหประชาชาตเิปน็สือ่กลางใหม้กีารแจง้โดยผา่นสือ่เดมิในวนัทีร่ฐัภาคี
นั้นยุติการเลี่ยงพันธกรณีดังกล่าว

ความส่งท้าย
อาจกล่าวได้ว่า “การชุมนุมสาธารณะ” นั้นถือเสมือนเป็นสิ่งที่สะท้อน 

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่พลเมืองทุกคนสามารถรวมกลุ่ม 
เพื่อแสดงพลังแห่งเจตจำนงร่วมกันต่อฝ่ายผู้ที่จะสามารถทำให้เป้าประสงค์ 
ของกลุ่มตนสำเร็จลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการเรียกร้องหรือเป็นการ 
กระตุ้นเตือนโดยพลเมืองต่อรัฐบาลผู้ซึ่งใช้อำนาจอธิปไตยในทางบริหารอันได ้
รับมอบมาจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแล้ว การชุมนุมสาธารณะ 
เช่นว่านี้ก็ถือเป็นกลไกอย่างสำคัญที่มีส่วนในการช่วยตรวจสอบการบริหาร 
ราชการแผ่นดินได้ในระดับหนึ่ง 

ทั้งนี้ ในสังคมระหว่างประเทศนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของเสรีภาพ 
ในการชุมนุมดังกล่าวในฐานะเป็น “เครื่องแสดงออกซึ่งเจตจำนงอย่างเสรี 
ของพลเมือง” ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพอันเนื่องมาจากศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ประการหนึ่ง จึงได้มีการร่วมจัดทำและประกาศรับรองในความตกลงระหว่าง 
ประเทศร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวแล้ว อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า 
หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศเช่นว่านั้นล้วนแล้วแต่ให้ความเคารพและรับรอง 
การชมุนมุโดยสงบ (Peaceful Assembly) เทา่นัน้ ทัง้นี ้จงึตอ้งอาศยัการตีความ 
ว่าการชุมนุมสาธารณะท่ีปรากฏข้ึนอย่างไรจึงจะถือเป็นการชุมนุมโดยสงบ 

อย่างไรก็ดี ในประเทศไทยได้ปรากฏว่ามีการกล่าวอ้างตามรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบันว่าการเดินขบวนเรียกร้องกลางถนนสาธารณะโดยไม่ได้พกพาอาวุธ 
ก็น่าจะถือเป็นการเข้าร่วมชุมนุมโดยสงบแล้วอันเป็นการพิจารณาความหมายของ 
การชุมนุมโดยสงบโดยมุ่งให้น้ำหนักไปที่คำว่า “และปราศจากอาวุธ” ตามที่ 
ปรากฏในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมากจนเกินไปจนเกือบทำให้มีการเข้าใจ 
โดยคิดว่าการชุมนุมโดยสงบคือการชุมนุมที่ไม่ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมคนใด 
พกพาอาวุธเข้าร่วมชุมนุมเลยนั้น 

โดยความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแล้วเห็นว่า การตีความความหมายของ
การชุมนุมโดยสงบในลักษณะเช่นที่กล่าวมานั้นไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง หากแต่ 
ควรพจิารณาถอ้ยคำและเจตนารมณข์องหลกัเกณฑร์ะหวา่งประเทศประกอบกนั  

๑๗๘
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เช่น การใช้คำว่า “Peaceful Assembly”  
ในบทบญัญตักิน็า่จะแสดงใหเ้หน็ถงึเจตนารมณ ์
ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมือง ว่าหมายถึงการชุมนุม 
ที่ดำเนินไปโดยสงบอันมุ่งแสดงพลังแห่ง 
เจตจำนงในการเรียกร้องเท่านั้นและไม่อาจ 
ส่งผลโดยตรงในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อความ 

สงบเรียบร้อยและสันติภาพของบ้านเมืองในขณะน้ันหรือในอนาคตได้เลย  
ดังที่กล่าวมานี้ผู้เขียนจึงเห็นว่าแม้แต่การชุมนุมที่มีเพียงการปราศรัยธรรมดา 
แต่ใช้ถ้อยคำที่มุ่งปลุกระดมให้มวลชนออกมาสร้างความเสียหายหรือก่อ 
ความไม่สงบแก่บ้านเมืองเมื่อไม่บรรลุผลตามที่ฝ่ายตนเรียกร้อง การชุมนุม 
ปราศรัยในขณะนั้นก็ไม่น่าถือเป็นการชุมนุมโดยสงบที่ได้รับการรับรอง 
ตามหลักสากลแล้ว เพราะแสดงถึงวัตถุประสงค์ในการชุมนุมที่มุ่งสร้าง 
ความเดอืดรอ้นเสยีหายมากกวา่การแสดงพลงัแหง่เจตจำนงในการสะทอ้นปญัหา 
หรือกระตุ้นเตือนผู้ถูกเรียกร้องตามสมควร

 อย่างไรก็ดี หากเป็นการชุมนุมโดยสงบแล้ว ก็ย่อมได้รับความเคารพ 
และรับรองตามหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศดังที่ได้นำเสนอ ดังนั้น การจะสร้าง
หลกัเกณฑใ์ดขึน้เพือ่จดัระเบยีบการชมุนมุสาธารณะ กจ็ำเปน็ทีจ่ะตอ้งพจิารณา 
โดยตระหนกัถงึพนัธกรณรีะหวา่งประเทศตามหลกัสากลทีเ่กีย่วขอ้งประกอบดว้ย  
ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนใ์นการสรา้งกฎเกณฑก์ตกิาทีเ่หมาะสมในอนัทีจ่ะเปน็เครือ่งมอื 
รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งการจัดระเบียบการใช้สิทธิ 
เสรีภาพในด้านนี้ของพลเมืองให้ดำเนินควบคู่กันไปได้อย่างเหมาะสมกับบริบท 
ทางสงัคมและความจำเปน็ตามครรลองของความเปน็ “นติริฐั” และ “นติโิลก” 
ไปพร้อมกัน 

๑๗๙




