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มต ิ 25/38 ในแตล่ะหัวขอ้ ผูเ้สนอรายงานพเิศษไดท้ําการสรุป
มาตรฐานทางกฎหมายสากลที8มผีลบงัคบัใช ้ พรอ้มดว้ยขอ้แนะนํา
ในเชงิปฏบิตัเิกี8ยวกบัวธิกีารนําหลกัการดงักลา่วไปปฏบิตัใิช ้ โดยมี
เป้าประสงคเ์พื8อใหส้ามารถคุม้ครองสทิธติา่งๆ ของผูท้ี8มสีว่นร่วม
การชมุชนไดด้ยี ิ8งขึ]น  
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 ๑. บทนํา 
1. การชมุนุมในหลากหลายรูปแบบนั]น มบีทบาทสําคัญในโลก
ทุกวันนี] โดยเป็นการเปิดโอกาสและความทา้ทายใหม่ๆ การ
ทําความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นเรื8องกฎหมายและมาตรฐานวา่ดว้ย
สทิธมินุษยชนสากลที8มผีลบังคับใช ้ ตลอดจนบทเรยีนที8ไดเ้รยีนรู ้
มาในการบรหิารจัดการการชมุนุมตลอดระยะเวลาที8ผ่านมานั]น มี
ส่วนชว่ยคุม้ครองผลประโยชน์อันชอบดว้ยกฎหมายของทุกคนที8
เกี8ยวขอ้ง ไมว่า่จะเป็นผูเ้ขา้รว่มชมุนุม ผูพ้บเห็น ผูเ้ฝ้าสงัเกตการณ ์
และเจา้หนา้ที8 

2. คณะมนตรสีทิธมินุษยชนไดใ้หค้วามสนใจในการยกระดับการ
สง่เสรมิและการคุม้ครองสทิธมินุษยชนในบรบิทของการชมุนุมใหส้งู
ขึ]น  เมื8อเดอืนมนีาคม 2557 คณะมนตรสีทิธมินุษยชนไดม้มีตซิ ึ8ง1

รอ้งขอใหผู้เ้สนอรายงานพเิศษวา่ดว้ยสทิธเิสรภีาพในการชมุนุมและ
การสมาคมโดยสนัต ิและผูเ้สนอรายงานพเิศษวา่ดว้ยการสงัหารนอก
กระบวนการยตุธิรรม การสงัหารโดยรวบรัด หรอืโดยพลการ จัดทํา
และรวบรวมขอ้แนะนําในเชงิปฏบิัตสิําหรับการบรหิารจัดการการ
ชมุนุมอยา่งเหมาะสม   2

3. ในการจัดทําขอ้แนะนําดงักลา่ว ผูเ้สนอรายงานพเิศษไดป้รกึษา
กับผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีที8เกี8ยวขอ้งอย่างรอบดา้นตามที8คณะมนตรี
รอ้งขอ โดยใชว้ธิทํีาแบบสอบถามและการปรกึษาอยา่งมสีว่นรว่ม ผู ้
เสนอรายงานพเิศษไดจั้ดการปรกึษากบัผูแ้ทนของรัฐจํานวน 4 ครั]ง  3
และปรกึษาในสว่นภมูภิาคกบัประชาสงัคม สถาบนัสทิธมินุษยชนแหง่
ชาต ิองคก์ารสทิธมินุษยชนสว่นภมูภิาค พรอ้มดว้ยผูเ้ชยีวชาญในการ
ควบคมุดแูลและผูเ้ชยีวชาญอื8นๆ อกี 4 ครั]ง  คณะที8ปรกึษาซึ8งมี4

สมาชกิ 9 ทา่นไดม้าประชมุกนัและไดเ้สนอความคดิเห็นตอบกลบัให ้
แกผู่เ้สนอรายงานพเิศษในระหวา่งขั ]นตอนตา่งๆ ของกระบวนการ   5

4. การรวบรวมนี ]มีวัตถุประสงค์เพื 8อเป็นแนวทางวิธีการนํา

  ด ูA/HRC/19/40, A/HRC/22/28, และ A/HRC/25/32 และ Corr.11

  ขอขอบคณุความชว่ยเหลอืจาก Eleanor Jenkin และ Kathleen Hardy ในการเขยีนรายงานฉบบันี]2

  การประชมุครั ]งแรกจัดขึ]นที8กรงุเจนวีา่เมื8อเดอืนมถินุายน 2558 เนื8องจากไดรั้บการรอ้งขอจากรัฐ จงึไดจั้ดใหม้กีารให ้3

คําปรกึษาประจําภมูภิาคสําหรับรัฐตา่งๆ จากแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง (กรงุพรทิอเรยี) เอเชยี และแปซฟิิก 
(อสิตนับลู ตรุก)ี ในระหวา่งการประชมุ โดยไดจั้ดใหม้กีารใหคํ้าปรกึษาครั ]งสดุทา้ยที8กรงุเจนวีาเมื8อเดอืนตลุาคม 2558 
โดยม ี54 รัฐเขา้รว่ม

  การใหคํ้าปรกึษาเหลา่นี]จัดขึ]นที8ซานตอิาโก (อเมรกิาและแครบิเบยีน) พรทิอเรยี (แอฟรกิาและตะวนัออกกลาง) อสิตนับลู 4

ตรุก ี(เอเชยีและแปซฟิิก) และเจนวีา (ยโุรปและเอเชยีกลาง) มผีูเ้ชี8ยวชาญเขา้รว่มในการใหคํ้าปรกึษากวา่ 90 ทา่น)

  สมาชกิคณะที8ปรกึษา ประกอบดว้ย: Otto Adang; Stuart Casey-Maslen; Gastón Chillier; Anara Ibraeva; Asma 5

Jahangir; Neil Jarman; Nicholas Opiyo; Ambiga Sreenevasan และ Jürg Wichtermann.  
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มาตรฐานสทิธมินุษยชนสากลที8มีผลบังคับใชไ้ปประยุกต์ใชก้ับ
กฎหมายและหลักปฏบิัตภิายในประเทศเพื8อใหส้ามารถคุม้ครอง
สทิธิที8เกี8ยวขอ้งไดม้ากยิ8งขึ]น ขอ้แนะนําเหล่านี]ไดจั้ดขึ]นโดย
ครอบคลมุหลกัการที8มคีวามสําคญั 10 ประการ โดยแตล่ะหวัขอ้จะ
มบีทสรปุมาตรฐานนานาชาตทิี8มผีลบังคับใชนํ้ามากอ่น ขอ้แนะนํา
เหล่านี]ไดจั้ดทําขึ]นโดยอา้งองิจากประสบการณ์ที8พบเห็นจากทั8ว
โลกและจากบทเรยีนที8ไดเ้รยีนรูม้า  

 ๒. การบรหิารจดัการกลุม่ผูชุ้มนมุอยา่งเหมาะ
สม  

5. ความสามารถในการจัดการชมุนุมและการกระทําการร่วมกัน
นั]น เป็นสิ8งสําคญัตอ่การพัฒนาทั ]งในดา้นประชาธปิไตย เศรษฐกจิ 
สงัคม และการพัฒนาสว่นบคุคล เป็นสิ8งสําคญัตอ่การแสดงออกซึ8ง
ความคดิเห็นและกอ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของประชาชน การชมุนุม
อาจมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบประชาธปิไตยควบคูไ่ปกับการ
เลอืกตั ]งและมบีทบาทอันเป็นรากฐานสําคัญในการมสีว่นร่วมของ
ประชาชน โดยใหรั้ฐบาลมสีว่นรับผดิชอบและแสดงเจตนารมณข์อง
ประชาชนซึ8งเป็นสว่นหนึ8งของกระบวนการประชาธปิไตย 
6. นอกจากนั]น การชมุนุมยังเป็นเครื8องมอือยา่งหนึ8งซึ8งสามารถ
ใชเ้พื8อแสดงออกซึ8งสทิธทิางสังคม สทิธทิางเศรษฐกจิ สทิธิ
ทางการเมอืง สทิธพิลเมอืง และสทิธทิางวฒันธรรม ซึ8งหมายความ
วา่การชมุนุมมบีทบาทสําคญัในการคุม้ครองและสง่เสรมิสทิธมินุษย
ชนในวงกวา้ง การชมุนุมสามารถใชเ้ป็นเครื8องมอืในการกระจาย
เสียงของประชาชนซึ8งเป็นบุคคลชายขอบหรือผูท้ี 8เสนอการ
เปลี8ยนแปลงตอ่ผูท้ี8มอีทิธพิลทางการเมอืงและทางเศรษฐกจิ การ
ชมุนุมไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่วธิกีารที8จะทําใหไ้ดม้สี่วนร่วมกับภาครัฐ
เท่านั ]น แต่ยังทําใหไ้ดม้ีส่วนร่วมกับผูอ้ื 8นซึ8งเป็นผูกุ้มอํานาจใน
สงัคม รวมถงึบรษัิท สถาบนัทางศาสนา สถาบนัการศกึษา และ
สถาบันทางวัฒนธรรม และกับความคดิเห็นของประชาชนโดย
ทั8วไปอกีดว้ย  
7. การใชส้ทิธโิดยครบถว้นและโดยอสิระซึ8งเสรภีาพในการชมุนุม
โดยสนัตนัิ]น จะสามารถทําไดก้ต็อ่เมื8อมสีภาพแวดลอ้มที8ปลอดภยั
และเป็นใจสําหรับประชาชนทั8วไป รวมถึงประชาสังคมและผู ้
ปกป้องสทิธมินุษยชน และไม่จํากัดการเขา้ถงึพื]นที8สําหรับให ้
ประชาชนมสีว่นรว่มมากจนเกนิไปหรอืจํากดัโดยไมม่เีหตผุลอนัควร 
การกดีกั ]นไม่ใหจั้ดตั ]งและดําเนนิการสมาคม การคุม้ครองผูท้ี8ใช ้
และปกป้องสทิธมินุษยชนจากการตอบโตท้ี8ไมม่ปีระสทิธภิาพ การ
ลงโทษผูล้ะเมดิกฎหมายที8หนักเกนิไปและไมไ่ดส้ดัสว่น ตลอดจน
การจํากดัการใชพ้ื]นที8สาธารณะโดยไมม่เีหตอุนัควร ทั ]งหมดนี]ลว้น
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สง่ผลกระทบในแงล่บตอ่สทิธเิสรภีาพในการชมุนุมโดยสนัตทิั ]งสิ]น 
8. การบรหิารจัดการการชมุนุมอย่างเหมาะสมจําเป็นตอ้งอาศัย
การคุม้ครองและการอปุโภคสทิธใินวงกวา้งโดยทกุฝ่ายที8เกี8ยวขอ้ง 
ผูท้ี8เขา้รว่มการชมุนุมมสีทิธทิี8ไดรั้บการคุม้ครองจํานวนหนึ8ง รวมถงึ
สทิธเิสรภีาพในการชมุนุมอยา่งสนัต ิสทิธใินการแสดงออก สทิธใิน
การสมาคม และสทิธใินความเชื8อ สทิธใินการเขา้รว่มในกจิกรรม
ของสาธารณะ สทิธใินบรูณภาพทางรา่งกาย ตลอดจนสทิธใินความ
ปลอดภยั สทิธใินการปราศจากการถกูปฏบิตัหิรอืถกูลงโทษที8โหด
รา้ย ไรม้นุษยธรรมหรอืย่าํยศีักดิศ̀ร ี สทิธใินชวีติ สทิธใินศักดิศ̀ร ี
สทิธใินความเป็นสว่นตัว และการเยยีวยาที8มปีระสทิธภิาพซึ8งการ
ละเมดิสทิธมินุษยชนทั ]งปวง  
9. แมว้่าผูเ้ขา้ร่วมการชมุนุมจะไม่สันต ิ และเป็นเหตุใหส้ทิธใิน
การชมุนุมโดยสนัตนัิ]นหมดไป แตผู่เ้ขา้รว่มการชมุนุมกย็งัคงมสีทิธิ
อื8นๆ ครบทกุประการ โดยขึ]นอยูก่บัขอบเขตจํากดัตามปกตวิสิยั ดงั
นั]น จงึไมค่วรถอืวา่การชมุนุมไมค่วรไดรั้บการคุม้ครอง 

10. ตามที8เขา้ใจกนัสว่นใหญแ่ลว้นั]น “การชมุนุม” เป็นการรวมตวักนั
ชั8วคราวโดยเจตนาในพื]นที8สาธารณะหรือพื]นที8ส่วนบุคคลโดย
วัตถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหนึ8ง และอาจเป็นในรูปแบบของการ
ประทว้ง การประชมุ การนัดหยดุงานประทว้ง การเดนิขบวน การ
ระดมพล หรอืการนั8งประทว้งโดยมวีตัถปุระสงคเ์พื8อประกาศใหท้ราบ
ถงึความคบัขอ้งใจและความหวงั หรอือํานวยความสะดวกใหก้บัการ
เฉลมิฉลอง (ดทูี8 A/HRC/20/27 วรรค 24) แมก้ระทั8งงานแขง่ขนั
กฬีา คอนเสริต์ดนตร ีและการรวมตวักนัดงักลา่วในรปูแบบอื8นๆ กอ็าจ
ถอืวา่เป็นการชมุนุมไดเ้ชน่กนั แมว้า่การชมุนุมจะมนียิามหมายถงึการ
รวมตวักนัชั8วคราว แตอ่าจหมายรวมถงึการประทว้งในระยะยาว รวม
ถงึการนั8งประทว้งเป็นเวลานานๆ และการประทว้งในลกัษณะการเขา้
ยดึครองสถานที8 แมว้า่โดยทั8วไปแลว้จะเขา้ใจวา่การชมุนุมเป็นการ
รวมตวักนัของกลุม่คนทางกายภาพ แตเ่ป็นที8ยอมรับวา่การคุม้ครอง
สทิธมินุษยชน รวมถงึเสรภีาพในการชมุนุม อาจครอบคลมุถงึการมี
ปฏสิมัพันธร์ะหวา่งกนัในลกัษณะดงักลา่วทางออนไลนด์ว้ยเชน่กนั  
11. ขอ้แนะนําดงักลา่วมุง่เนน้ที8การชมุนุมที8แสดงออกถงึความเห็น 
ความคบัขอ้งใจ ความหวงั หรอือตัลกัษณโ์ดยทั8วไป หรอืการชมุนุม
ที8แตกตา่งจากตําแหน่งหลกั หรอืทา้ทายผูท้ี8มผีลประโยชนท์างการ
เมอืง สงัคม วฒันธรรม หรอืเศรษฐกจิ ในการประยกุตใ์ชว้ธิกีารนี] ผู ้
เสนอรายงานพเิศษไดรั้บการแนะแนวทางโดยภาษาที8ใชใ้นมติ
คณะมนตรวีา่ดว้ยสทิธมินุษยชน 25/38 ซึ8งคณะมนตรอีา้งองิเป็น
กรณีเฉพาะถึงการส่งเสริมและการคุม้ครองสทิธิมนุษยนชนใน
บรบิทของการประทว้งโดยสนัต ิ อยา่งไรกด็ ี ขอ้สงัเกต สทิธขิองผู ้
เขา้ร่วมการชมุนุมนั]นไม่ไดข้ ึ]นอยูก่ับเนื]อหาเกี8ยวกับการเมอืงหรอื
เนื]อหาอื8นๆ ของการแสดงออกของการชมุนุมดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
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12. ในมตดิงักลา่ว คณะมนตรไีดข้อใหผู้เ้สนอรายงานพเิศษมุง่เนน้ไป
ที8การชมุนุม และไมจํ่ากดัเฉพาะการชมุนุมโดยสนัต ิ ดว้ยเหตนุี] ใน
รายงานฉบบัปัจจบุนั จงึครอบคลมุทั ]งการชมุนุมทั ]งโดยสนัตแิละไม่
สนัต ิ
13. รัฐมภีาระหนา้ที8ไม่เพียงแต่หา้มละเมดิสทิธขิองบุคคลที8เขา้
ร่วมในการชมุนุมเท่านั]น แต่ยังตอ้งดูแลสทิธขิองผูท้ี8เขา้ร่วมหรอื
สทิธขิองผูท้ี8ไดรั้บผลกระทบจากผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมดังกล่าว และ
อํานวยความสะดวกใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มที8เป็นใจ ดังนั ]น การ
บรหิารจัดการการชมุนุมจงึประกอบไปดว้ยการอํานวยความสะดวก
และการทําใหส้ภาพแวดลอ้มเป็นใจ และไดรั้บการตีความใน
ลกัษณะกวา้งๆ เชน่นี]ในขอ้แนะนําดงัตอ่ไปนี]  

 ก. รัฐตอ้งเคารพและดแูลสทิธทิกุประการของ
ผูท้ี8เขา้รว่มในการชมุนุม 

14. กฎหมายสากลกําหนดใหรั้ฐตอ้งเคารพและดแูลสทิธขิองทุก
คน ภาระหนา้ที8ในการเคารพสทิธหิมายความวา่ รัฐจะตอ้งไมจํ่ากดั
การใชส้ทิธหิากไม่มกีารอนุญาตอย่างชัดแจง้ใหก้ระทําไดภ้ายใต ้
กฎหมายสากล ภาระหนา้ที8ในการดูแลสทิธนัิ]นเป็นหนา้ที8ในเชงิ
บวกซึ8งกําหนดใหรั้ฐตอ้งทั ]งรักษาและคุม้ครองสทิธิ  การคุม้ครอง6

สทิธจิะตอ้งมกีารดําเนนิมาตรการในเชงิบวกเพื8อป้องกนัการกระทํา
โดยตัวแสดงที8ไมใ่ชรั่ฐซึ8งอาจแทรกแซงการใชส้ทิธไิด ้ การรักษา
สทิธกํิาหนดใหรั้ฐตอ้งสรา้ง อํานวยความสะดวก หรอืใหเ้งื8อนไขที8
จําเป็นเพื8อการใชส้ทิธิ ̀

15. รัฐตอ้งเคารพและดแูลสทิธโิดยไมเ่ลอืกปฏบิัตบินพื]นฐานของ
มลูเหตตุอ้งหา้มใดๆ ซึ8งรวมถงึเชื]อชาต ิ สผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา 
ความคดิเห็นเรื8องการเมอืงหรอืเรื8องอื8นๆ ประเทศหรอืสงัคมตน้กําเนดิ 
ทรัพยส์นิ การเกดิ หรอืสถานะอื8นๆ โดยตอ้งรับประกนัเสรภีาพในการ
จัดและเขา้รว่มในการชมุนุมสาธารณะใหแ้กบ่คุคล กลุม่ สมาคมที8ไม่
ไดจ้ดทะเบยีน หน่วยงานกฎหมาย และบรษัิทหา้งรา้นตา่งๆ   7

16. ควรพยายามมากเป็นพเิศษเพื8อใหม้ั8นใจถงึการคุม้ครองที8เทา่
เทยีมและมปีระสทิธภิาพซึ8งสทิธขิองกลุม่หรอืบคุคลซึ8งเคยถกูเลอืก
ปฏบิตัมิากอ่น อนัไดแ้ก ่ สตร ี เด็ก เยาวชน ผูพ้กิาร ผูต้า่งสญัชาต ิ
(รวมถงึผูแ้สวงหาที8หลบภัยและผูล้ี]ภัย) สมาชกิจากชนกลุม่นอ้ย

  European Court of Human Rights, Plattform Ärtze für das Leben v. Austria, หมายเลขคําร้อง 10126/82, 21 6

มิถุนายน 2531

  ด ูOffice for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) ของ Organization for Security and 7

Cooperation in Europe (OSCE), Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly (2553) วรรค 2.5
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ทางดา้นชาตพัินธุแ์ละศาสนา ผูพ้ลดัถิ8น ผูท้ี8มภีาวะผวิเผอืก ชนพื]น
เมอืง และผูท้ี8ถกูเลอืกปฏบิตัเินื8องจากเพศวถิหีรอือตัลกัษณท์างเพศ
ของตน (A/HRC/26/29) หนา้ที8นี]อาจกําหนดใหเ้จา้หนา้ที8ตอ้ง
ดําเนนิมาตรการเพิ8มเตมิเพื8อคุม้ครองและอํานวยความสะดวกในการ
ใชส้ทิธเิสรภีาพในการชมุนุมของกลุม่คนดงักลา่ว  

17. ขอ้แนะนําในเชงิปฏบิตั ิ

(ก) รัฐควรให ส้ ัตยาบันสนธ ิส ัญญาระหว่างประเทศที 8
เกี8ยวขอ้งและควรกําหนดขอ้สนันษิฐานในเชงิบวกในกฎหมาย โดย
เอื]อประโยชน์ตอ่การชมุนุมโดยสันต ิ รัฐควรใหค้วามคุม้ครองทาง
กฎหมายสําหรับสทิธติา่งๆ ซึ8งคุม้ครองผูท้ี8มสีว่นร่วมในการชมุนุม 
พรอ้มทั ]งออกบัญญัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื 8องซึ8งกฎหมาย 
นโยบาย และกระบวนการที8จําเป็นเพื8อปฏบิัตใิชซ้ ึ8งสทิธดิังกล่าว 
ไม่ควรปฏบิัตติ่อการชมุนุมใดเสมอืนหนึ8งว่าเป็นการชมุนุมที8ไม่ได ้
รับความคุม้ครอง 

(ข) รัฐควรดแูลใหม้กีารรา่งตัวบทกฎหมายทกุขอ้ที8เกี8ยวขอ้ง
กบัการบรหิารจัดการการชมุนุมอยา่งไมกํ่ากวมและสอดคลอ้งซึ8งกนั
และกนัและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ในกรณีที8มคีวามกํากวม 
ควรตคีวามบทบัญญัตดิังกลา่วโดยเอื]อประโยชน์ตอ่ผูท้ี8ประสงคจ์ะ
ใชส้ทิธเิสรภีาพของตนเองในการชมุนุมโดยสนัต ิ

(ค) รัฐควรพัฒนา ออกบญัญัติ  และปรับปรงุแผนปฏบิตักิาร
ระดับชาตเิพื8อเป็นแนวทางในการปฏบิัตใิชซ้ ึ8งขอ้แนะนําในเชงิ
ปฏบิัตปัิจจุบันและมาตรฐานสากลที8เกี8ยวขอ้งกับการบรหิารจัดการ
การชุมนุม และควรแสวงหาความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก
ส ํา นักงานข า้หลวงใหญ่ เพื 8อสิทธิม นุษยชนแห่งองค์กา ร
สหประชาชาตหิรอืหน่วยงานอื8นๆ ในกรณีที8เหมาะสม 

(ง) รัฐควรใหก้ารสนับสนุนที8จําเป็นและควบคุมดูแลเจา้
หนา้ที8ที8เกี8ยวขอ้งในการบรหิารจัดการการชมุนุมในทุกระดับของ
รัฐบาลอย่างทั8วถงึ ซึ8งรวมถงึการอบรมที8เพยีงพอและทรัพยากร
ทางการเงนิและทรัพยากรบคุคลที8จําเป็นดว้ย  

(จ) ผูน้ําทางการเมืองและผูน้ําดา้นอื8นๆ ควรยอมรับต่อ
สาธารณชนวา่ มพีื]นที8สําหรับการแสดงความคดิเห็นที8แตกตา่งและ
สง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมแหง่การทนยอม 

 ข. ทกุคนมสีทิธทิี8จะเขา้รว่มการชมุนุมโดยสนัตซิ ึ8งสทิธิ
ดงักลา่วจะแยกออกจากตวับคุคลมไิด ้

18. เนื8องจากกฎหมายระหวา่งประเทศยอมรับสทิธทิี8แยกออกจาก
ตัวบคุคลมไิดใ้นการเขา้ร่วมชมุนุมโดยสันต ิ จงึตอ้งสันนษิฐานว่า
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เป็นการชุมนุมโดยสันต ิ การชุมนุมจะสันนิษฐานว่าถูกตอ้งตาม
กฎหมายตามขอบเขตที8อนุญาตใหไ้ดซ้ ึ8งกําหนดไวใ้นมาตรา 21 
แห่งกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการ
เมือง  การปกป้องสทิธ ิ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสันตไิดน้ั ]นมี8

ครอบคลมุเฉพาะการชมุนุมโดยสนัตเิทา่นั]น ในการพจิารณาวา่การชุ
มนุมใดๆ ไดรั้บการปกป้องภายใตส้ทิธนิี]หรอืไมนั่]น ควรสนันษิฐาน
ในเรื8องความเป็นสนัตแิหง่การชมุนุม  และควรตคีวามคําวา่ “โดย9

สนัต”ิ อยา่งกวา้งๆ  โดยจะต ้ องคํานงึถงึลั กษณะที8จัดการชมุนุม10

และความตั ]งใจของผูเ้ขา้รว่มชมุนุม 
19. สทิธเิสรภีาพในการชมุนุมโดยสนัตริวมถงึสทิธใินการวางแผน 
การจัดเตรยีม การสง่เสรมิ และการโฆษณาการชมุนุมดว้ยวธิกีารที8
ชอบดว้ยกฎหมาย การจํากดัใดๆ ซึ8งการประกอบกจิกรรมดงักลา่ว
ควรไดรั้บการพจิารณาวา่เป็นการจํากดัการใชส้ทิธเิป็นการลว่งหนา้ 
นอกจากนี] การจํากดัเสรภีาพในการรวมตวักนัและในการแสดงออก
จะถอืวา่เป็นการจํากดัเสรภีาพในการชมุนุมโดยสนัตดิว้ยเชน่กนั 

20. ปัจเจกบุคคลทุกรายที8เขา้ร่วมชุมนุมมีสทิธเิสรีภาพในการ
ประชมุโดยสนัต ิ การกระทําการโดยคนบางคนซึ8งเป็นความรนุแรง
หรอืเป็นการกระทําผดิเป็นครั ]งคราวไมค่วรถอืวา่เป็นการกระทําโดย
ผูอ้ื8นซึ8งมคีวามตั ]งใจและมพีฤตกิรรมซึ8งยงัคงมลีกัษณะเป็นสนัติ  11

21.  เสรภีาพในการชมุนุมโดยสนัตเิป็นสทิธ ิไมใ่ชเ่อกสทิธ ิดงันั]น 
การใชส้ทิธดิังกล่าวจงึกระทําไดโ้ดยมติอ้งไดรั้บอนุมัตจิากเจา้
หนา้ที8ก่อน เจา้หนา้ที8ของรัฐอาจวางระบบใหม้ีการบอกกล่าว
เป็นการลว่งหนา้ก็ไดใ้นกรณีที8มวีัตถปุระสงคเ์พื8อใหเ้จา้หนา้ที8ของ
รัฐมโีอกาสที8จะอํานวยความสะดวกในการใชส้ทิธ ิ ใชม้าตรการเพื8อ
ปกป้องความปลอดภัยของสาธารณชน และ/หรือความสงบ
เรยีบรอ้ยของสาธารณชน และเพื8อปกป้องสทิธแิละเสรภีาพของผู ้
อื8น ขั ]นตอนใดๆ ในการบอกล่าวไม่ควรถอืว่าเป็นการรอ้งขอการ
อนุญาตในทางพฤตนัิยหรือเป็นเกณฑส์ําหรับการวางขอ้กําหนด
โดยองิตามเนื]อหา การชมุนุมที8ไมจํ่าเป็นตอ้งใหเ้จา้หนา้ที8ของรัฐ
เตรยีมการใดๆ เป็นการลว่งหนา้ ก็ไมค่วรคาดหวงัวา่จะมกีารบอก
กลา่ว ดงัเชน่ การชมุนุมซึ8งคาดวา่จะมผีูเ้ขา้รว่มชมุนุมจํานวนเพยีง
เล็กนอ้ยหรือการชุมนุมซึ8งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อสาธารณชน

  ด ูA/HRC/23/39, วรรค 50, และ OSCE, Guidelines, วรรค 308

  ด ูA/HRC/20/27, วรรค 26, และ A/HRC/23/39, วรรค 509

  Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl am Rhein, Engel, 10

2548), หน้า 487

  European Court of Human Rights, Ziliberberg v. Moldova, หมายเลขคําร้อง 61821/00, 4 พฤษภาคม 254711
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เพยีงแคเ่ล็กนอ้ยเทา่นั]น  
22. ขั ]นตอนใดๆ ในการบอกกล่าวไม่ควรเป็นพธิกีารมากเกนิไป 
และควรไดรั้บการประเมนิในเรื8องความสมควร  ระยะเวลาในการ12

บอกกลา่วไมค่วรนานเกนิสมควร แตจ่ะตอ้งใหเ้วลาอยา่งเพยีงพอ
แกเ่จา้หนา้ที8ซ ึ8งเกี8ยวขอ้งในการเตรยีมการอย่างเหมาะสมสําหรับ
การชมุนุมดังกลา่ว การดําเนนิขั ]นตอนในการบอกกลา่วควรกระทํา
ไดโ้ดยไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม (ด ูA/HRC/23/39 วรรค 57) และ
เขา้ถงึไดโ้ดยกวา้ง 

23. การไมบ่อกกลา่วตอ่เจา้หนา้ที8วา่จะมกีารชมุนุมจะไมทํ่าใหก้าร
ชุมนุมนั]นเป็นการชุมนุมที8ผดิกฎหมาย และไม่ควรนํามาใชเ้ป็น
เหตผุลในการสลายการชมุนุม ในกรณีที8ไมม่กีารบอกกลา่วอยา่งถกู
ตอ้ง ผูจั้ดการชมุนุม ผูนํ้าชมุชนหรอืผูนํ้าทางการเมอืงไมค่วรไดรั้บ
การลงโทษทางอาญาหรอืทางปกครองซึ8งมผีลทําใหถู้กปรับหรอื
ถกูจําคกุ (ด ู A/HRC/20/27 วรรค 29) ขอ้กําหนดนี]ใชบ้งัคบัใน
กรณีที8เป็นการชมุนุมโดยพลันดว้ยเชน่กัน ซึ8งไม่สามารถทําการ
บอกกลา่วเป็นการลว่งหนา้ได ้ หรอืในกรณีที8ไมส่ามารถระบตุวัตนผู ้
จัดการชมุนุมได ้ การชมุนุมโดยพลันควรไดรั้บการยกเวน้จากขอ้
กําหนดในเรื8องการบอกกลา่ว  และเจา้หนา้ที8ซ ึ8งบงัคบัใช ้กฎหมาย13

ควรปกป้องและอํานวยความสะดวกใหแ้กก่ารชมุนุมโดยพลันเฉก
เชน่เดยีวกบัการชมุนุมอื8นใดเทา่ที8จะสามารถกระทําได ้
24. ภาระหนา้ที8ของรัฐในการอํานวยความสะดวกและปกป้องการ
ชมุนุมนั]น ครอบคลมุถงึการชมุนุมโดยพลนัและการประทว้งตอ่การ
ชมุนุมของฝ่ายตรงกนัขา้มซึ8งผูช้มุนุมหนึ8งกลุม่ขึ]นไปมเีป้าหมายใน
การที8จะแสดงออกถงึความไม่พอใจในสาสน์ของผูช้มุนุมฝ่ายอื8น 
การชมุนุมทั ]งหลาย ซึ8งรวมถงึการชมุนุมโดยพลันและการประทว้ง
ตอ่การชมุนุมของฝ่ายตรงกนัขา้ม ควรไดรั้บการอํานวยความสะดวก
ใหจั้ดขึ]นใกลก้บักลุม่เป้าหมายเทา่ที8จะสามารถกระทําได ้   14

25. ภาระหนา้ที8ของรัฐในการอํานวยความสะดวกนั]น ครอบคลมุไป
ถงึการใชม้าตรการเพื8อคุม้ครองบรรดาผูท้ี8ใชส้ทิธจิากความรุนแรง
หรอืการรบกวน  อยา่งไรก็ตาม การมเีพยีงแคค่วามเสี8ยงไมเ่ป็น15

  ด ูA/HRC/20/27,วรรค 28, และ Inter-American Commission on Human Rights, Second Report on the 12

Situation of Human Rights Defenders in the Americas (2554), วรรค 137

  European Court of Human Rights, Bukta v. Hungary, หมายเลขคําร้อง 25691/04, 17 กรกฎาคม 255013

  อยา่งไรกด็ ีในกรณีที8มกีารจัดการประทว้งตอ่ตา้นซึ8งมเีจตนาเพื8อแทรกแซงสทิธขิองผูอ้ื8นในการชมุนุมอยา่งถกูตอ้ง14

ตามกฎหมาย การประทว้งตอ่ตา้นดงักลา่วจะเขา้ขา่ยหวัขอ้ที8 5 ของ International Covenant on Civil and Political 
Rights และการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพในการชมุนุมโดยสนัตจิะไมม่ผีลบงัคบัใช ้

  ด ูEuropean Court of Human Rights, Ozgur Gundem v. Turkey, หมายเลขคํารอ้ง 23144/93, 16 มนีาคม 15

2543, วรรค 42-43
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เหตผุลเพยีงพอที8จะหา้มมใิหม้กีารชมุนุม  ในกรณีที8มคีวามเสี8ยงที816

จะเกดิการปะทะกนัอยา่งรนุแรงระหวา่งผูร้ว่มชมุนุมในกลุม่เดยีวกนั
หรอืระหวา่งผูช้มุนุมกลุม่อื8นๆ จะตอ้งใชม้าตรการที8มขีอ้จํากดันอ้ย
ที8สดุเพื8อเป็นหลกัประกนัในเรื8องความปลอดภยัและความมั8นคงของผู ้
เขา้รว่มชมุนุมและผูอ้ื8น 

26. แมว้า่ผูจั้ดการชมุนุมควรใชค้วามเพยีรพยายามตามสมควรใน
การที8จะปฏบิตัติามกฎหมายและเพื8อสง่เสรมิใหก้ารชมุนุมดําเนนิไป
โดยสนัต ิ แตผู่จั้ดการชมุนุมไมค่วรตอ้งรับผดิชอบตอ่พฤตกิรรมที8มิ
ชอบดว้ยกฎหมายของผูอ้ื8น  การกระทําดงักลา่วจะละเมดิหลกัการ17

แหง่ความรับผดิของปัจเจกบคุคล และลดความไวว้างใจและความ
รว่มมอืกนัระหวา่งผูจั้ดการชมุนุม ผูร้ว่มชมุนุม และเจา้หนา้ที8 อกีทั ]ง
ยังทําใหผู้ท้ี8อาจจะจัดการชมุนุมในอนาคตหมดกําลังใจในการใช ้
สทิธขิองตนเองอกีดว้ย 
27. บุคคลใดๆ ก็ตามไม่ควรตอ้งไดรั้บผดิทางอาญา ทางแพ่ง 
หรอืทางปกครองอันเนื8องจากการกระทําเพยีงแค่จัดใหม้หีรอืเขา้
รว่มการประทว้งโดยสนัต ิ

28. ขอ้แนะนําในเชงิปฏบิตั ิ
 (ก) รฐัตอ้งใหห้ลกัประกนัว่าระบบใดๆ ที1กําหนดให้ ม ี
การบอกกลา่วเป็นการลว่งหนา้น ัQน ตอ้งสนันษิฐานในทางที1
เป็นประโยชนต์อ่การชุมนุมไวก้อ่น และสรา้งขอ้จาํกดัเพยีง
แคบๆ ในการที1เจา้หนา้ที1จะใชด้ลุพนิจิในการจาํกดัการชุมนมุ 
และควรมกีารประเมนิในเรื1องความสมควร 
 (ข) รฐัไมค่วรกําหนดใหผู้จ้ดัการชุมนุมตอ้งขออนุญาต
ตามกฎหมายหรอืในเชงิปฏบิตักิอ่นที1จะมกีารชุมนมุ ในกรณี
ที1มรีะบบการบอกกล่าว ระบบดงักล่าวจะตอ้งอาํนวยความ
สะดวกใหแ้ก่การชุมนุมโดยสนัตแิละจะตอ้งไม่ใช้เป็นขอ้
กาํหนดในเชงิพฤตนิยัวา่ตอ้งไดร้บัการอนุญาตเป็นการลว่ง
หนา้ 
 (ค) ระบบการบอกกลา่วดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ป็นพธิกีารจน
เกนิไป มาตรการตา่งๆ ในการที1จะลดข ัQนตอนในการบอกกลา่ว
อาจไดแ้ก ่ มจีดุที1จะยื1นคาํบอกกลา่วไดห้ลายแหง่ ซึ1งรวมถงึ
พืQนที1นอกเมอืง และใหย้ ื1นคําบอกกลา่วไดด้ว้ยตนเองหรอืมกีาร
ชว่ยเหลอืในการยื1น มกีารใชแ้บบฟอรม์ซึ1งเขา้ถงึไดง้า่ย มี
ข้อความที1กระชบัและมีหลายภาษา ในกรณีที1ม ีการใช้

  ด ูEuropean Court of Human Rights, Alekseyev v. Russia, หมายเลขคํารอ้ง 4916/07, 25924/08 และ 16

14599/09, 21 ตลุาคม 2553, วรรค 75

  ด ูA/HRC/20/27, วรรค 31, และ A/HRC/23/39, วรรค 7817

	 �11



A/HRC/31/66

อนิเตอรเ์น็ตกนัอยา่งแพรห่ลาย เจา้หนา้ที1ควรพจิารณาใช้
ระบบยื1นคําบอกกลา่วทางออนไลน ์ 
 (ง) ระยะเวลาในการบอกกลา่วจะตอ้งส ัQนท ี1สุดเทา่ท ี1จะ
เป็นไปได ้ แตใ่นขณะเดยีวกนัก็ตอ้งใหเ้วลาเจา้หนา้ที1อยา่ง
เพยีงพอในการเตรยีมการสาํหรบัการชุมนุม ซึ1งระยะเวลา
สงูสดุอาจใชเ้วลาหลายวนั แตภ่ายใน 48 ช ั1วโมงเป็นการดี
ที1สดุ 
 (จ) การบอกกล่าวควรถอืว่าเสร็จสมบูรณ์แลว้เมื1อคํา
บอกกลา่วใหข้อ้มลูที1เพยีงพอที1จะทาํใหเ้จา้หนา้ที1ระบวุนัเวลา
และสถานที1ชุมนมุได ้ และเมื1อไดร้บัรายละเอยีดที1จะใชต้ดิตอ่
ผูจ้ดัการชุมนุมไดใ้นกรณีที1เก ี1ยวขอ้ง โดยไมจ่าํเป็นตอ้งได้
รบัการตอบรบัจากเจา้หนา้ที1ก่อนจงึจะถอืว่าการบอกกล่าว
เสร็จสมบรูณห์รอืเพื1อใหด้าํเนนิการชุมนมุตอ่ไปได ้
 (ฉ) ในกรณีที1ย ื1นคําบอกกลา่ววา่จะมกีารชุมนมุสองกลุม่
ข ึQนไปในสถานที1และเวลาเดยีวกนั เจา้หนา้ที1ควรประเมนิความ
เสี1ยงอย่างละเอยีดถี1ถว้นและพฒันากลยุทธใ์นการบรรเทา
ความเสี1ยงดงักลา่ว ในกรณีที1จําเป็นตอ้งจํากดัการชุมนมุกลุม่
ใดกลุม่หนึ1งหรอืมากกวา่หนึ1งกลุม่ ควรพจิารณาการจํากดัดงั
กลา่วโดยการทําความตกลงรว่มกนั หรอืในกรณีที1เป็นไปไมไ่ด ้
ใหพ้จิารณาดว้ยกระบวนการที1ไมเ่ลอืกปฏบิตัติอ่การชุมนุม
ตา่งๆ ที1เสนอมา 

 ค. การจํากดัการชมุนุมโดยสนัตใิดๆ จะตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานสทิธมินุษยชนสากล 
29. เสรภีาพในการชมุนุมโดยสนัตเิป็นสทิธพิื]นฐาน และควรใชส้ทิธิ
นี]ไดใ้นขอบเขตสูงสุดเท่าที8จะเป็นไปไดโ้ดยปราศจากขอ้จํากัด 
เฉพาะขอ้จํากัดที8จําเป็นในสังคมประชาธปิไตยเพื8อประโยชน์ต่อ
ความมั8นของของชาต ิ หรอืความปลอดภยัของสาธารณชน ความ
สงบเรยีบรอ้ยของสาธารณชน การป้องกนัสขุภาพหรอืศลีธรรมของ
สาธารณชน หรอืการปกป้องสทิธแิละเสรภีาพของผูอ้ื8น และชอบ
ดว้ยกฎหมาย จําเป็น และพอสมควรกบัเป้าหมายที8ตอ้งการบรรลุ
เทา่นั]นที8จะเป็นขอ้จํากดัที8บงัคบัใชไ้ด ้ ขอ้จํากดัใดๆ จะตอ้งเป็นขอ้
ยกเวน้ไม่ใช่เป็นแบบแผนและจะตอ้งไม่บั8นทอนสาระสําคัญของ
สทิธิ   18

30. เพื8อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดในเรื8องความชอบดว้ยกฎหมาย 
การจํากัดใดๆ ที8บังคับใชจ้ะตอ้งมเีกณฑค์วามชอบธรรมและเป็น

  ด ูHuman Rights Committee, ความคดิเห็นทั8วไปขอ้ที8 27 (2542) วา่ดว้ยเสรภีาพในการเคลื8อนไหว, วรรค 1318
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ทางการในกฎหมาย (หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย) คําสั8งและอํานาจ
ของเจา้หนา้ที8ซ ึ8งกําหนดขอ้จํากดัจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑเ์ดยีวกนันี]
ดว้ยเชน่กนั  ตวักฎหมายเองจะตอ้งถกูตอ้งแมน่ยําเพยีงพอที8จะให ้19

ปัจเจกบคุคลสามารถประเมนิไดว้า่การกระทําของตนเองจะละเมดิตอ่
กฎหมายหรอืไม ่ ตลอดจนสามารถคาดการณไ์ดก้อ่นวา่ผลของการ
ละเมดิดงักลา่วน่าจะเป็นเชน่ใด  ในการปฏบิตัติามหลักของความ20

สมควร การจํากดัใดๆ จะตอ้งเหมาะสมเพื8อใหส้มัฤทธผิลในเรื8องการ
ทําหนา้ที8ปกป้องดงักลา่ว การจํากดัดงักลา่วจะตอ้งเป็นเครื8องมอืที8
กา้วกา่ยนอ้ยที8สดุในบรรดาเครื8องมอืทั ]งหลายซึ8งอาจสมัฤทธผิลได ้
ตามที8พงึปรารถนา เพื8อใหส้อดคลอ้งตามขอ้กําหนดวา่ดว้ยความ
จําเป็น  การจํากดันั]นจะตอ้งตกีรอบใหเ้จาะจงไปที8เป้าประสงคแ์ละ21

ความกงัวลที8เฉพาะเจาะจงของเจา้หนา้ที8 โดยคํานงึถงึการวเิคราะห์
ในเรื8องสทิธทิั ]งหมดที8เกี8ยวขอ้งกบัการชมุนุมที8เสนอ ในการกําหนด
เครื8องมอืที8กา้วกา่ยนอ้ยที8สดุเพื8อใหส้มัฤทธผิลตามที8ตอ้งการ เจา้
หนา้ที8ควรพจิารณามาตรการตา่งๆ โดยใหก้ารกําหนดขอ้หา้มเป็น
ทางออกสุดทา้ย เพื8อใหบ้รรลุเป้าหมายดังกล่าว การหา้มที8
ครอบคลมุทั ]งหมด ซึ8งรวมถงึการหา้มใชส้ทิธิท̀ั ]งปวง หรอืหา้มใชส้ทิธิ
ใดๆ ในสถานที8ใดสถานที8หนึ8งหรอืในเวลาใดเวลาหนึ8ง ไมม่คีวาม
สมควรในนัยสําคัญ เพราะว่าขัดต่อการพจิารณาในเรื8องสภาพ
แวดลอ้มเฉพาะเจาะจงของการชมุนุมที8เสนอในแตล่ะครั ]ง (ด ู A/
HRC/23/39 วรรค 63) 
31. เมื8อรัฐจํากดัการชมุนุมดว้ยเหตผุลในเรื8องความมั8นคงของชาติ
และเพื8อปกป้องความสงบเรยีบรอ้ยสาธารณชน รัฐจะตอ้งพสิจูนใ์ห ้
เห็นอยา่งแน่ชดัในเรื8องลกัษณะของการคกุคามและความเสี8ยงที8มี  22

การอา้งโดยทั8วไปว่าเป็นสถานการณ์ความมั8นคงไม่ถอืว่าเป็นการ
เพยีงพอ ประโยชนข์องชาต ิประโยชนท์างการเมอืง และประโยชน์
ของรัฐบาลไม่เกี8ยวขอ้งกับความมั8นคงของชาตหิรือความสงบ
เรยีบรอ้ยของสาธารณชนแตอ่ยา่งใด  

32. การชมุนุมเป็นการใชพ้ื]นที8สาธารณะดว้ยความชอบธรรมเทยีบ
เท่ากับการใชพ้ื]นที8สาธารณะเพื8อกจิกรรมในเชงิพาณิชยห์รอืการ

  ด ูOSCE/ODIHR, Guidelines, วรรค 35, และ European Court of Human Rights, Hyde Park and others v. 19

Moldova, หมายเลขคํารอ้ง 33482/06, 31 มนีาคม 2552

  ด ูEuropean Court of Human Rights, Hashman and Harrup v. the United Kingdom, หมายเลขคํารอ้ง 20

25594/94, 25 พฤศจกิายน 2542, วรรค 31, และ Gillan and Quinton v. the United Kingdom, หมายเลขคํารอ้ง 
4158/05, 12 มกราคม 2553, วรรค 76

  ด ูHuman Rights Committee, ความคดิเห็นทั8วไปขอ้ที8 27, วรรค 1421

  ด ูHuman Rights Committee, การตดิตอ่สื8อสารเลขที8 1119/2002, Lee v. the Republic of Korea, Views 22

adopted เมื8อวนัที8 20 กรกฎาคม 2548, วรรค 7.3
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สัญจรของยานพาหนะและการสัญจรทางเทา้  ในการใชพ้ื]นที8สา23

ธารณะใดๆ จําเป็นจะตอ้งมมีาตรการประสานงานบางประการเพื8อ
ปกป้องผลประโยชน์ที 8แตกต่างกัน แต่มีหลากหลายวิธีที 8
ปัจเจกบุคคลจะใชพ้ื]นที8สาธารณะไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย การ
รบกวนชวีติตามปกตสิขุในระดบัใดระดบัหนึ8งอนัเนื8องจากการชมุนุม 
รวมถงึการรบกวนการสญัจร การสรา้งความเดอืดรอ้นรําคาญ หรอื
แมก้ระทั8งก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกจิกรรมในเชงิพาณิชยนั์ ]น 
เป็นสิ8งที8ตอ้งยอมทนหากว่าไม่ไดเ้ป็นการลดิรอนสทิธอิย่างมนัีย
สําคญั   24

33. ผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมมีอสิระในการที8จะเลือกและแสดงออกซึ8ง
เนื]อหาของขอ้ความของตนเอง การจํากดัเนื]อหาของการชมุนุมจะ
บังคับใชไ้ดเ้ฉพาะเพื8อใหเ้ป็นไปตามขอ้จํากัดสทิธอิันชอบธรรม
ตามที8ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ เชน่ ในกรณีที8ขอ้ความก่อใหเ้กดิความ
เกลยีดชงัตอ่ประเทศชาต ิ ชาตพัินธุ ์ หรอืศาสนาซึ8งถอืวา่เป็นการ
ปลกุปั8นใหเ้ลอืกปฏบิัต ิ สรา้งความเป็นศัตร ู หรอืกอ่ใหเ้กดิความ
รนุแรง ในกรณีที8การจํากดัเนื]อหาในการชมุนุมมคีวามชอบธรรม เจา้
หนา้ที8ควรใชม้าตรการจํากดัที8กา้วกา่ยนอ้ยที8สดุเพื8อแกไ้ขปัญหา  
34. การจํากดัในเรื8อง “เวลา สถานที8 และลกัษณะ” หมายถงึ การ
จํากัดเป็นการล่วงหนา้ในเรื8องที8ว่าการชมุนุมจะมขีึ]นเมื8อใด ที8ใด 
และดว้ยในลักษณะใด การจํากดัดังกลา่วจะตอ้งไมนํ่ามาบังคับใช ้
อยา่งเด็ดขาดเพื8อบั8นทอนขอ้ความหรอืคณุคา่ในการแสดงออกของ
การชมุนุมหรอืเพื8อยบัยงัมใิหใ้ชส้ทิธเิสรภีาพในการชมุนุม 

35. เจา้หนา้ที8มภีาระหนา้ที8ในการพสิจูน์ว่าการจํากัดมคีวามชอบ
ธรรมหรอืไม ่ หากมกีารบงัคบัใชก้ารจํากดัใดๆ ผูจั้ดการชมุนุมควรมี
ทางเลือกที8จะขอใหม้ีการพจิารณาในทางตุลาการหรือใหม้ีการ
พจิารณาในทางปกครอง (ในกรณีที8เกี8ยวขอ้ง) ซึ8งรวดเร็ว เป็นที8
ยอมรับได ้เป็นอสิระ และไมลํ่าเอยีง   25

36. ขอ้แนะนําในเชงิปฏบิตั ิ
(ก) ควรรา่งกฎหมายที8ใชค้วบคมุการดําเนนิการของรัฐเกี8ยว

กับการชมุนุมอยา่งไมค่ลมุเครอืและควรมกีารทดสอบในเรื8องความ
ชอบดว้ยกฎหมาย ความจําเป็น และความสมควร กฎหมายควรระบุ
ใหช้ัดเจนในเรื8ององคก์รที8มอีํานาจและความรับผดิชอบในการรับ
และตอบสนองตอ่การบอกกลา่วซึ8งควรเป็นอสิระจากการแทรกแซง

  ด ูA/HRC/20/27, วรรค 41, และ ODIHR/OSCE Guidelines, วรรค 2023

  European Court of Human Rights, Kuznetsov v. Russia, หมายเลขคําร้อง 10877/04, 23 ตุลาคม 2551, วรรค 24

44, และ Inter-American Commission on Human Rights, Report on Citizen Security and Human Rights, 
วรรค 197

  มตคิณะมนตรสีทิธมินุษยชนที8 25/38; ด ูA/HRC/20/27, วรรค 4225
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ที8ไมเ่หมาะสม องคก์รนี]ไมค่วรไดรั้บมอบหมายใหใ้ชด้ลุยพนิจิมาก
จนเกนิไป หลักเกณฑใ์นการจํากัดการชมุนุมที8องคก์รนี]สามารถ
บงัคบัใชไ้ดนั้]น ควรประกาศใหส้าธารณชนรับทราบและตอ้งเป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน 

(ข) การจํากัดที8เสนอควรกระทําเป็นลายลักษณ์อักษร มี
ความชอบธรรม และสื8อสารใหผู้จั้ดการชมุนุมรับทราบ ซึ8งรวมถงึ
ความชอบธรรมในการจํากดัดงักลา่ว โดยใหโ้อกาสผูจั้ดการชมุนุม
ไดย้ื8นเรื8องและตอบสนองตอ่การจํากดัใดๆ ที8เสนอ 

(ค) ควรแจง้การจํากดัที8เสนอใหท้ราบภายในกรอบระยะเวลา
ตามที8กฎหมายกําหนดโดยใหเ้วลาเพยีงพอที8จะอทุธรณ์ได ้ หรอื
ยอมใหผ้อ่นผันไดช้ั8วคราวแบบเรง่ดว่น เพื8อใหแ้ลว้เสร็จกอ่นเวลา
การชมุนุมที8เสนอ  

(ง) กฎหมายควรใหส้ามารถเขา้ถงึการเยยีวยาในทางปกครอง
ได ้ แตอ่ยา่งไรกต็าม ไมค่วรใหต้อ้งหาทางเยยีวยาในทางปกครอง
ก่อนผูจั้ดการชุมนุมจึงจะสามารถขอใหม้ีการพิจารณาในทาง
ตลุาการได ้

 ง. รัฐควรอํานวยความสะดวกในการใชส้ทิธใินการ
ชมุนุมโดยสนัต ิ
37. ภาระหนา้ที8ในเชงิบวกของรัฐในการใหห้ลักประกันเรื8องสทิธิ
กําหนดวา่เจา้หนา้ที8ตอ้งอํานวยความสะดวกในการชมุนุม รัฐควร
วางแผนอยา่งเหมาะสมสําหรับการชมุนุมซึ8งจําเป็นตอ้งเก็บรวบรวม
และวเิคราะหข์อ้มลู คาดคะเนเหตกุารณ์ตา่งๆ และประเมนิความ
เสี8ยงอยา่งเหมาะสม การตดัสนิใจอยา่งโปรง่ใสเป็นศนูยก์ลางของ
ขั ]นตอนในการวางแผนและอํานวยความสะดวกใหแ้กก่ารชมุนุมและ
ในการใหห้ลักประกันว่าการดําเนินการใดๆ โดยฝ่ายบังคับใช ้
กฎหมายจะมีความสมควรและจําเป็น โดยตอ้งวางแผนรับมือ
เหตกุารณ์ที8อาจเกดิขึ]นไดแ้ละมาตรการป้องกันตา่งๆ ไวใ้หพ้รอ้ม 
การวางแผนและเตรยีมการอยา่งเหมาะสมจําเป็นที8จะตอ้งมกีารเฝ้า
สังเกตกจิกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื8องและควรปรับเปลี8ยนไปตาม
สภาพการณท์ี8เปลี8ยนแปลงไป 
38. การอํานวยความสะดวกอย่างเหมาะสมใหแ้กก่ารชมุนุมยังได ้
ประโยชน์จากการสื8อสารและความร่วมมอืกันอย่างมปีระสทิธภิาพ
ระหวา่งทกุฝ่ายที8เกี8ยวขอ้งอกีดว้ย (ด ู A/HRC/17/28 วรรค 119) 
การเจรจากนัอยา่งเปิดเผยระหวา่งเจา้หนา้ที8 (รวมถงึเจา้หนา้ที8ซ ึ8งรับ
ผดิชอบในการรับคําบอกกล่าวและเจา้หนา้ที8บังคับใชก้ฎหมาย) 
และผูจั้ดการชมุนุมในกรณีที8ระบตุวัไดท้ั ]งกอ่นหนา้ ระหวา่ง และหลงั
จากการชมุนุม ชว่ยใหส้ามารถใชว้ธิกีารป้องกันและอํานวยความ
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สะดวกไดเ้พื8อช่วยปลดชนวนความตงึเครียดและป้องกันการทวี
ความรนุแรง  หน่วยงานและเจา้หนา้ที8บงัคบัใชก้ฎหมายควรดําเนนิ26

การตามทกุขั ]นตอนเพื8อสื8อสารกบัผูจั้ดการชมุนุมและ/หรอืผูเ้ขา้รว่ม
ชุมนุมเกี8ยวกับปฏบิัตกิารควบคุมดูแลความสงบเรียบรอ้ย และ
มาตรการตา่งๆ ในเรื8องความปลอดภยัและความมั8นคง  การสื8อสาร27

ไมจํ่ากดัอยูเ่พยีงแคก่ารสื8อสารดว้ยวาจาเทา่นั]นและเจา้หนา้ที8บงัคบั
ใชก้ฎหมายตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมในเรื8องผลกระทบที8อาจเกดิขึ]น
จากการสื8อสารทางออ้มซึ8งผูจั้ดการชมุนุมและผูเ้ขา้ร่วมชมุนุมอาจ
คดิวา่เป็นการขม่ขู ่ เชน่ การที8เจา้หนา้ที8ปรากฏตัวหรอืใชอ้ปุกรณ์
และภาษาทา่ทางบางประการ 
39. การสื8อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพขึ]นอยูก่บัความไวว้างใจ หน่วย
งานบังคับใชก้ฎหมายควรทํางานอย่างต่อเนื8องในเรื8องกลยุทธท์ี8
สรา้งความไวว้างใจกับชุมชนต่างๆ ที8ใหบ้รกิาร องค์ประกอบ
ประชากรของหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายควรเป็นตัวแทนของ
ชมุชนทั ]งชมุชน ขอ้มลูควรไหลเวยีนไดอ้ยา่งเป็นอสิระทั ]งกอ่นและ
ตลอดเวลาการชมุนุม และทุกฝ่ายที8เกี8ยวขอ้งควรไดรั้บการบอก
กลา่วถงึการเปลี8ยนแปลงของบรบิทและของสภาพแวดลอ้ม การ
สื8อสารและการเจรจากันโดยผูจั้ดการชมุนุมและผูเ้ขา้ร่วมชมุนุมจะ
ตอ้งเป็นไปดว้ยความสมัครใจทั ]งสิ]น และจะตอ้งไม่กําหนดใหผู้ ้
จัดการชุมนุมมีภาระหนา้ที8อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
กต็ามในการที8จะตอ้งเจรจาตอ่รองกบัเจา้หนา้ที8ในเรื8องเวลา สถาน
ที8 และลกัษณะของการประชมุ ขอ้กําหนดตา่งๆ ดงักลา่วจะเทา่กบั
วา่เป็นการจํากดัการชมุนุมที8วางแผนไว ้ (ด ู A/HRC/23/39 วรรค 
56) 
40. ภาระหนา้ที8ของรัฐในการอํานวยความสะดวกรวมถงึความรับ
ผดิชอบในการใหบ้รกิารพื]นฐานซึ8งรวมถงึการจัดการการจราจร 
ความชว่ยเหลอืทางดา้นการแพทย์  และบรกิารทําความสะอาด  28 29

ผูจั้ดการชมุนุมไมค่วรตอ้งรับผดิชอบในการจัดหาบรกิารตา่งๆ ดัง
กลา่ว และไมค่วรตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยในการจัดหาบรกิารตา่งๆ ดัง
กลา่ว 
41. หนา้ที8หลกัของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย นอกจากภาระหนา้ที8ในการ
อํานวยความสะดวกแลว้ ยงัตอ้งรักษาความปลอดภยัและปกป้องสทิธิ

  Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Facilitating Peaceful Protests 26

(2557),หน้า 16

  ด ูEuropean Court of Human Rights, Frumkin v. Russia, หมายเลขคํารอ้ง 74568/12, 5 มกราคม 2559, วรรค 27

127-128

  ดหูลกัการขอ้ที8 5 ของ Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials28

  OSCE/ODIHR, Guidelines, วรรค 3229
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ของผูท้ี8เขา้รว่มชมุนุม รวมทั]งผูกํ้ากบัดแูลและผูส้งัเกตการณอ์กีดว้ย 
42. เจา้หนา้ที8บังคับใชก้ฎหมายจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมอย่าง
เพยีงพอในเรื8องการอํานวยความสะดวกใหแ้กก่ารชมุนุม การฝึก
อบรมนี]ควรรวมถงึความรูใ้นเรื8องโครงสรา้งกฎหมายที8บังคับใชก้ับ
การชมุนุม วธิกีารอํานวยความสะดวกและการจัดการฝงูชน สทิธิ
มนุษยชนในบรบิทของการชมุนุมและบทบาทสําคัญของการชมุนุม
ในความสงบเรยีบรอ้ยของสงัคมประชาธปิไตย การฝึกอบรมจะตอ้ง
รวมถงึทกัษะในการปฏสิมัพันธก์บัผูค้น เชน่ การสื8อสาร การเจรจา
ต่อรอง และการไกล่เกลี8ยอย่างมปีระสทิธภิาพซึ8งจะช่วยใหเ้จา้
หนา้ที8บังคับใชก้ฎหมายหลกีเลี8ยงการทวคีวามรนุแรงและลดความ
ขดัแยง้ได ้  30

43. การที8เจา้หนา้ที8บังคับใชก้ฎหมายใชก้ลวธิีในการหยุดและ
ตรวจคน้ปัจเจกบคุคลที8จัดการชมุนุมหรอืเขา้รว่มชมุนุม อาจมผีลก
ระทบต่อสทิธใินอสิรภาพและสทิธใินความปลอดภัยทางร่างกาย 
รวมทั ]งสทิธใินความเป็นสว่นตัว การหยุดและตรวจคน้จะตอ้งไม่
กระทําโดยพลการและจะตอ้งไมล่ะเมดิหลักการวา่ดว้ยการไมเ่ลอืก
ปฏบิัต ิ การหยุดตรวจและคน้จะตอ้งไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 
ตามความจําเป็น และตามความสมควร  การที8ปัจเจกบคุคลเพยีง31

แคเ่ขา้ร่วมในการชมุนุมโดยสนัต ิ ไมถ่อืวา่เป็นมลูเหตอุันสมควรที8
จะกระทําการตรวจคน้  
44. อํานาจในการจับกมุสามารถใชเ้ป็นการปกป้องอันสําคัญไดใ้น
การชมุนุม โดยอนุญาตใหผู้บ้ังคับใชก้ฎหมายนําปัจเจกบุคคลที8
กระทําการอย่างรุนแรงออกไปจากการชมุนุมได ้ คําว่า “จับกมุ” 
หมายความถงึการลดิรอนเสรภีาพ และไมจํ่ากดัเพยีงแคก่ารจับกมุ
อย่างเป็นทางการภายใตก้ฎหมายภายในประเทศเท่านั ]น สิ8งที8
สําคัญคอื ตอ้งใชอ้ํานาจในการจับกมุตามมาตรฐานสากลว่าดว้ย
สทิธมินุษยชนอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย ซึ8งรวมถงึสว่นที8เกี8ยวขอ้ง
กับสิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในเสรีภาพ และสิทธิใน
กระบวนการอนัควรแกก่ฎหมายดว้ยเชน่กนั  
45. ไม่มผีูใ้ดสมควรที8จะถูกจับกุมหรือถูกกักขังโดยพลการ ใน
บรบิทของการชมุนุม สิ8งนี]มคีวามหมายเฉพาะเจาะจงว่าเป็นการ
ทําใหก้ารชมุนุมและความไม่เห็นดว้ยกลายเป็นสิ8งที8ผดิกฎหมาย 
การจับกมุผูป้ระทว้งเพื8อป้องกันหรอืลงโทษการใชส้ทิธใินเสรภีาพ
ของผูป้ระทว้งในการชมุนุมโดยสันต ิ ยกตัวอยา่งเชน่ จับกมุดว้ย
ขอ้หาเท็จ ไรเ้หตผุล หรอืไมม่คีวามสมควร อาจเป็นการละเมดิการ
คุม้ครองเหลา่นี]ได ้ ในทํานองเดยีวกนั ไมค่วรใชม้าตรการกา้วกา่ย

  ดหูลกัการขอ้ที8 20 ของ Basic Principles, และ OSCE/ODIHR, Guidelines, วรรค 14730

  คณุะทํางานปกป้องสทิธมินุษยนชนในขณะที8เผชญิกบัการกอ่การรา้ย, Basic Human Rights Reference Guide: 31

The Stopping and Searching of Persons (กนัยายน 2553)
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ล่วงหนา้ เวน้เสยีแตว่่าจะมอีันตรายอย่างชัดเจนว่าอาจเกดิความ
รนุแรงอนัใกลน้ี] บอ่ยครั ]งที8 “การจับกมุหมู”่ ซึ8งผูเ้ขา้รว่มชมุนุมมกั
ถกูจับกมุโดยเลอืกปฏบิตัแิละโดยพลการ 
46. เมื8อมกีารจับกมุ สภาพแวดลอ้มของการคมุขงัจะตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานขั]นต่าํ ขอ้กําหนดนี]บงัคบัใชก้บัสถานที8หรอืสถานการณใ์ดๆ 
ที8ปัจเจกบคุคลถกูลดิรอนเสรภีาพของตนเอง ซึ8งรวมถงึคกุ หอ้งขงั 
พื]นที8สาธารณะ และยานพาหนะที8ใชข้นสง่ผูถ้กูคมุขงั และสถานที8อื8น
ใดซึ8งผูถ้กูคมุขงัถกูควบคมุตวั ผูถ้กูคมุขงัจะตอ้งไดรั้บการปฏบิตัอิยา่ง
มมีนุษยธรรมและดว้ยความเคารพในศักดิศ̀รี  และจะตอ้งไม่ถูก32

ทรมาน ไมถ่กูกระทําทารณุกรรม ไมถ่กูปฏบิตัหิรอืถกูลงโทษอยา่งไร ้
มนุษยธรรมหรอืเสื8อมทราม  
47. การบงัคบัใชว้ธิกีารคมุขงัสรา้งปัญหาเป็นอยา่งยิ8ง คณะมนตรี
สทิธมินุษยชนเนน้วา่การคมุขงัดงักลา่วโดยไมไ่ตรต่รองวา่จะดําเนนิ
คดตีามขอ้กลา่วหาอาญานั]น เป็นความเสี8ยงอย่างรา้ยแรงตอ่การ
ลดิรอนเสรภีาพโดยพลการ   33

48. ปัญหาเรื8องความสมควรเกี8ยวขอ้งเป็นการเฉพาะเจาะจงกับ
การลงโทษทางการปกครองซึ8งบังคับใชใ้นบรบิทของการชุมนุม 
การลงโทษจะตอ้งไมม่ากจนเกนิไป เชน่ การปรับเป็นจํานวนเงนิ
มากอนัไมส่มควร การลงโทษดงักลา่วกอ่ใหเ้กดิความกงัวลในเรื8อง
กระบวนการอันควรแกก่ฎหมายและอาจมผีลทําใหเ้กดิความหวาด
กลวัมากขึ]นจนไมก่ลา้ที8จะใชส้ทิธเิสรภีาพในการชมุนุมโดยสนัต ิ

49. ขอ้แนะนําในเชงิปฏบิตั ิ
 (ก) รฐัควรสง่เสรมิใหม้เีจา้หนา้ท ี1บงัคบัใชก้ฎหมายมี
ความหลากหลาย เพื1อใหชุ้มชนท ัQงหลายเห็นวา่ตนเองอยูใ่น
การควบคุมดูแลความสงบเรยีบรอ้ย การที1จะทาํเช่นนีQได้
จาํเป็นอย่างยิ1งที1จะตอ้งมสีตรแีละชนกลุม่นอ้ยในจาํนวนที1
เพยีงพอในองคก์รที1เป็นตวัแทน 
 (ข) รฐัควรดําเนนิการตามแนวทางการวางแผนทุกการ
ชุมนุมอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย ซึ1งเป็นไปตามตน้แบบการ
ประเมนิการคุกคามและความเสี1ยง ซึ1งประกอบไปดว้ย
กฎหมายและมาตรฐาน ตลอดจนจรยิธรรมวา่ดว้ยสทิธมินษุย
ชน 

 (ค) เจา้หนา้ที1ฝ่ายปกครองซึ1งรวมถงึเจา้หนา้ที1บงัคบัใช้
กฎหมายจะตอ้งแสดงหลกัฐานว่าตนเองต ัQงใจที1จะเจรจา

  หลกัการขอ้ที8 1 ของ Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or 32

Imprisonment

  ดคูวามคดิเห็นทั8วไปของกรรมการขอ้ที8 35 (2557) วา่ดว้ยเสรภีาพและความปลอดภยัของบคุคล, วรรค 1533
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ทาํความเขา้ใจกบัผูจ้ดัการชุมนุมและ/หรอืผูเ้ขา้รว่มชุมนุม
อยา่งแทจ้รงิ  
 (ง) หนว่ยงานบงัคบัใชก้ฎหมายควรใหห้ลกัประกนัวา่มี
บุคคลที1สามารถตดิต่อได้ภายในองคก์รได้ท ั Qงก่อนหน้า 
ระหวา่ง และหลงัการชุมนมุ บคุคลที1ตดิตอ่ไดน้ีQจะตอ้งไดร้บั
การฝึกอบรมทกัษะในการสื1อสารและการจดัการความขดัแยง้
และตอบสนองตอ่ปัญหาความม ั1นคงและการดาํเนนิการของ
ตาํรวจ รวมท ัQงตอบสนองตอ่ขอ้เรยีกรอ้งและความคดิเห็นที1
สาํคญัที1ผูเ้ขา้รว่มชุมนมุแสดงออก หนา้ที1ในการประสานงาน
ควรแยกจากหนา้ที1อ ื1นในการควบคมุความสงบเรยีบรอ้ยดว้ย
กาํลงัตาํรวจ 
 (จ) รฐัและองคก์รบงัคบัใชก้ฎหมายควรใหห้ลกัประกนั
วา่จะมกีลไกตรวจสอบการชุมนุมหลงัเหตุการณ์อยา่งถาวร
เพื1อเอืQออาํนวยในเรื1องการเรยีนรูแ้ละใหห้ลกัประกนัในเรื1อง
การปกป้องสทิธ ิ
 (ฉ) ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายควรรว่มมอืกบัผูด้แูลเหตกุารณ์
ในกรณีที1ผูจ้ดัการชุมนุมเลือกที1จะจดัเตรียมให้มีผูดู้แล
เหตุการณ์ในการชุมนุม โดยควรระบุตวัตนของผูดู้แล
เหตุการณ์อย่างแน่ชดัและควรไดร้บัการฝึกอบรมและได้
รบัคาํส ั1งมาอย่างเหมาะสม เจา้หนา้ที1ไม่ควรกาํหนดใหผู้ ้
จดัการชุมนมุตอ้งจดัหาผูด้แูลเหตกุารณ ์
 (ช) ไมค่วรใชม้าตรการกา้วกา่ยลว่งหนา้ในการชุมนุม 
ไมค่วรที1จะหยดุ ตรวจคน้ หรอืจบักมุผูท้ ี1กาํลงัเดนิทางจะไป
เขา้รว่มชุมนมุ เวน้เสยีแตว่า่จะมอีนัตรายอยา่งชดัเจนวา่อาจ
เกดิความรนุแรงอนัใกลน้ีQ 

 จ. ไมค่วรใชก้าํลงั เวน้เสยีแตว่า่หลกีเลี1ยงไมไ่ด้
จรงิๆ และหากใชก้าํลงั จะตอ้งกระทาํตาม
กฎหมายสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน 
50. ภายใตก้ฎหมายระหว่างประเทศ รัฐ หน่วยงานบังคับใช ้
กฎหมายของรัฐ และเจา้หนา้ที8ของรัฐมภีาระหนา้ที8ที8จะตอ้งเคารพ
และปกป้องสทิธขิองผูเ้ขา้รว่มชมุนุมทกุคน รวมทั ]งผูกํ้ากบัดแูลและ
ผูส้ังเกตการณ์โดยไม่เลือกปฏบิัติ  โครงร่างเชงิบรรทัดฐานที834

ควบคุมการใชก้ ําลังนั ]น ประกอบไปดว้ยหลักความชอบดว้ย

  การกระทําของเจา้หนา้ที8บงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งถกูควบคมุโดยกฎหมายสทิธมินุษยชน, Code of Conduct for Law 34

Enforcement Officials and the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement 
Officials นอกจากนั]น ด ูPrinciples on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary 
and Summary Executions
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กฎหมาย การป้องกนัไวก้อ่น ความจําเป็น ความสมควร และความ
รับผดิชอบ 

51. หลักความชอบดว้ยกฎหมายกําหนดไวว้่ารัฐตอ้งพัฒนาโครง
รา่งทางกฎหมายในการใชกํ้าลงัภายในประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ8ง
การใชก้ําลังที8อาจทําใหถ้งึแกช่วีติ โดยตอ้งปฏบิัตติามมาตรฐาน
สากล (ด ู A/HRC/26/36 วรรค 56) โครงรา่งเชงิบรรทดัฐานควร
จํากัดเป็นการเฉพาะเจาะจงในเรื8องการใชอ้าวุธและยุทธวธิีใน
ระหวา่งการชมุนุม ซึ8งรวมถงึการประทว้ง และรวมถงึขั ]นตอนในการ
อนุมัตแิละการเคลื8อนพลพรอ้มกําลังอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างเป็น
ทางการ   35

52. หลักป้องกันความเสยีหายไวล้่วงหนา้กําหนดไว ้ ว่าจะตอ้ง
ดําเนนิการในทกุขั ]นตอนที8เป็นไปไดเ้พื8อวางแผน จัดเตรยีม และ
ลงมอืปฏบิตักิารที8เกี8ยวขอ้งกบัการชมุนุมเพื8อหลกีเลี8ยงการใชกํ้าลงั 
หรอืในกรณีที8หลกีเลี8ยงไมไ่ดท้ี8จะใชก้ําลัง ผลของการใชก้ําลังจะ
ตอ้งเป็นอนัตรายนอ้ยที8สดุ ถงึแมว้า่การใชกํ้าลงัในบางสถานการณจ์ะ
เป็นไปตามขอ้กําหนดในเรื8องความจําเป็นและความสมควรกต็าม แต่
กส็ามารถป้องกนัไดต้ั ]งแตแ่รกวา่จะไมใ่หเ้กดิความจําเป็นที8จะตอ้งใช ้
กําลังโดยใชเ้หตผุลอันสมควร รัฐอาจตอ้งรับผดิชอบตอ่ความลม้
เหลวในการใชม้าตรการป้องกันล่วงหนา้อย่างเหมาะสม  การฝึก36

อบรมควรประกอบไปดว้ยเทคนคิการอํานวยความสะดวกและการ
จัดการฝงูชนตามโครงรา่งกฎหมายที8บังคับใชก้บัการชมุนุม  รฐัจะ37

ตอ้งใหห้ลกัประกนัวา่เจา้หนา้ที8บงัคบัใชก้ฎหมายไดรั้บการฝึกอบรม
และทดสอบเป็นระยะๆ ในเรื8องการใชกํ้าลงัที8ชอบดว้ยกฎหมายและ
การใชอ้าวธุที8ตนไดรั้บมอบหมาย  38

53. ตามเกณฑก์ารประเมนิความเสี8ยง อปุกรณ์ที8เจา้หนา้ที8บังคับ
ใชก้ฎหมายใชใ้นระหวา่งการชมุนุมควรประกอบดว้ยอปุกรณป้์องกนั
ส่วนตัวที8เหมาะสมและอาวุธที8ไม่ทําใหถ้งึแก่ชวีติที8เหมาะสม  39

อาวุธและยุทธวธิีควรช่วยใหก้ารตอบสนองเป็นไปตามลําดับขั ]น
ตอนและชว่ยลดความตงึเครยีด ดงันั]น การจัดหาอาวธุปืนใหแ้กเ่จา้
หนา้ที8บังคับใชก้ฎหมาย โดยไม่มีทางเลือกอาวุธชนิดอื8นที8ไม่

  ด ูตวัอยา่งเชน่ Amnesty International, Use of Force: Guidelines for Implementation of the UN Basic 35

Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (2558), หนา้ 46

  European Court of Human Rights, McCann and Others v. United Kingdom, หมายเลขคําร้อง 18984/91, 27 36

กันยายน 2538

  หลกัการขอ้ที8 20 ของ Basic Principles, และ OSCE/ODIHR, Guidelines, วรรค 14737

  หลกัการขอ้ที8 19 ของ Basic Principles38

  หลกัการขอ้ที8 2 ของ Basic Principles อาวธุที8ไมทํ่าใหถ้งึแกช่วีติยงัคงมผีลทําใหเ้สยีชวีติหรอืมผีลกระทบตอ่ผูเ้ฝ้า39

สงัเกตการณไ์ด ้(ดหูลกัการขอ้ที8 3 ของ Basic Principles)
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ทําใหถ้งึแกช่วีตินอกจากกระบอง จงึเป็นสิ8งที8ยอมรับไมไ่ด ้ 
54. ในกรณีที8จําเป็น เจา้หนา้ที8จะตอ้งไดรั้บการป้องกันอย่าง
เหมาะสมโดยใชอ้ปุกรณต์า่งๆ เชน่ โล ่หมวกนริภยั และเสื]อกนัถกู
แทงและ/หรอืเสื]อกันกระสนุเพื8อใหเ้จา้หนา้ที8บังคับใชก้ฎหมายลด
ความจําเป็นในการใชอ้าวธุ ไมค่วรอนุมตัใิหใ้ชอ้ปุกรณแ์ละอาวธุซึ8ง
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการบังคับใชก้ฎหมายโดยชอบธรรม
หรอืซึ8งกอ่ใหเ้กดิความเสี8ยงที8ไมส่ามารถรับประกนัได ้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ8งในสภาพแวดลอ้มของการชมุนุม   40

55. รัฐตอ้งจัดซื]ออาวธุที8ไมทํ่าใหถ้งึแกช่วีติเพื8อใชใ้นสถานการณ์
อนัเหมาะสมเโดยมวีตัถปุระสงคเ์พื8อจํากดัการใชว้ธิทีี8ทําใหเ้สยีชวีติ
และบาดเจ็บได ้  อาวุธที8ไม่ทําใหถ้ ึงแก่ชีวติจะตอ้งไดร้ับการ41

ทดสอบทางวทิยาศาสตรโ์ดยอสิระและไดรั้บอนุมัตใิหใ้ชง้านอยา่ง
มคีวามรับผดิชอบโดยเจา้หนา้ที8บังคับใชก้ฎหมายซึ8งไดรั้บการฝึก
อบรมมาเป็นอย่างด ี เนื8องจากอาวุธดังกลา่วอาจทําใหถ้งึแกช่วีติ
หรอืบาดเจ็บไดห้ากไมใ่ชง้านอยา่งถกูตอ้งหรอืใชง้านตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน รัฐควรดําเนนิการเพื8อ
กําหนดและใชพ้ธิีสารระหว่างประเทศเพื8อการฝึกอบรมและการ
อาวธุที8ไมทํ่าใหถ้งึแกช่วีติ 

56. มกีารใชง้านอาวุธซึ8งควบคุมจากระยะไกลเพิ8มมากขึ]น โดย
เฉพาะอยา่งยิ8งในบรบิทของการควบคมุดแูลความสงบเรยีบรอ้ยใน
การชมุนุม ควรใชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งมากในเรื8องนี] ในกรณีที8
ใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสงู เจา้หนา้ที8บงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งควบคมุการ
สง่หรอืปลอ่ยกําลังดว้ยตนเองตลอดเวลา (ด ู A/69/265 วรรค 
77-87)  42

57. เจา้หนา้ที8บังคับใชก้ฎหมายควรใชก้ําลังในกรณีที8จําเป็น
จรงิๆ  และโดยปกตแิลว้ ควรจัดการกลุม่ผูช้มุนุมโดยไมใ่ชกํ้าลงั 43

การใชก้ําลังใดๆ จะตอ้งเป็นไปตามหลักการแหง่ความจําเป็นและ
ความสมควร ขอ้กําหนดในเรื8องความจําเป็นนั]น จํากดัใหม้กีารใช ้
กําลังทั ]งในแง่ของประเภทและปรมิาณที8นอ้ยที8สดุเท่าที8จําเป็นใน
สภาวะตา่งๆ (ดว้ยวธิกีารที8เป็นอันตรายนอ้ยที8สดุเทา่ที8มอียู)่ ซึ8ง
เป็นการประเมนิเหตุและผลตามความเป็นจรงิ การใชก้ําลังใดๆ 
กต็าม ควรมุง่เป้าไปที8ปัจเจกบคุคลที8ใชค้วามรนุแรงหรอืเพื8อยบัยั ]ง
การคกุคามที8ใกลจ้ะเกดิขึ]น  

  ด ูAmnesty International, Use of Force Guidelines บทที8 640

  Ibid.41

  ด ูAfrican Commission on Human and Peoples’ Rights, ความคดิเห็นทั8วไปขอ้ที8 3 (2558) เกี8ยวกบั African 42

Charter on Human and Peoples’ Rights: สทิธใินชวีติ (หวัขอ้ที8 4), วรรค 31

  ดคํูาวจิารณใ์นหวัขอ้ที8 3 ของ Code of Conduct for Law Enforcement Officials43
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58. ขอ้กําหนดในเรื8องความสมควรระบรุะดบัการใชกํ้าลงัตามเกณฑ์
การคกุคามจากบคุคลที8เป็นเป้าหมาย ซึ8งเป็นการใชด้ลุพนิจิซึ8งเป็นการ
รักษาสมดลุระหวา่งอนัตรายและประโยชนโ์ดยกําหนดวา่อนัตรายซึ8ง
อาจเกดิขึ]นจากการใชกํ้าลงันั]นพอเหมาะพอควรและชอบธรรมหรอืไม่
เมื8อเทยีบกบัผลที8คาดไว ้

59. หลักการในเรื8องความจําเป็นและความสมควรบังคับใชก้บัการ
ใชกํ้าลงัทั ]งหมด ซึ8งรวมถงึการใชกํ้าลงัที8อาจทําใหถ้งึแกช่วีติ มกีฎ
เฉพาะเจาะจงบงัคบัใชก้บัการใชอ้าวธุปืนสําหรับเจา้หนา้ที8บงัคบัใช ้
กฎหมายและในระหวา่งการชมุนุมดว้ย  การใชอ้าวธุปืนควรกระทํา44

ก็ต่อเมื8อต่อสูก้ับการคุกคามที8ใกลจ้ะเกดิขึ]นเพื8อป้องกันชวีติหรือ
ป้องกันการบาดเจ็บจนถงึเสยีชวีติได ้ (ซึ8งทําใหส้มควรแกก่ารใช ้
กําลงั) นอกจากนั]น ยงัตอ้งไมม่ทีางเลอืกอื8นที8เป็นไปได ้ ดงัเชน่
การจับกุมหรือใชก้ําลังที8ไม่ทําใหถ้งึแก่ชีวติเพื8อจัดการกับการ
คกุคามชวีติดงักลา่ว (ซึ8งทําใหจํ้าเป็นตอ้งใชกํ้าลงั) 
60. หา้มใชอ้าวธุปืนเพยีงแคส่ลายการชมุนุมเทา่นั]น การสุม่ยงิเขา้
ใสฝ่งูชนเป็นสิ8งที8ผดิกฎหมายเสมอ (ด ู A/HRC/26/36 วรรค 75) 
การใชกํ้าลงัที8ทําใหถ้งึแกช่วีติดว้ยความตั ]งใจจะเป็นสิ8งที8ถกูกฎหมาย
เฉพาะในกรณีที8หลกีเลี8ยงไมไ่ดจ้รงิๆ เพื8อปกป้องชวีติอื8นใหพ้น้จาก
การคกุคามที8ใกลจ้ะเกดิขึ]นเทา่นั]น ซึ8งในบางครั]งเรยีกวา่หลกัการวา่
ดว้ยการป้องกนัชวีติ (คดัมาจากแหง่เดยีวกนั วรรค 70) 
61. การสลายการชมุนุมมคีวามเสี8ยงที8จะละเมดิสทิธเิสรีภาพใน
การแสดงออก และสทิธใินการชุมนุมโดยสันต ิ รวมทั ]งสทิธใิน
บรูณภาพทางรา่งกาย นอกจากนั]น การสลายการชมุนุมยงัเสี8ยงตอ่
การเพิ8มความตงึเครยีดระหวา่งผูร้่วมชมุนุมและเจา้หนา้ที8บังคับใช ้
กฎหมาย ดวัยเหตนุี] การสลายการชมุนุมจงึกระทําไดก้ต็อ่เมื8อหลกี
เลี8ยงไมไ่ดจ้รงิๆ เทา่นั]น ตวัอยา่งเชน่ อาจพจิารณาสลายการชมุนุม
ไดใ้นกรณีที8มคีวามรนุแรงเป็นอยา่งมากและแพรก่ระจายออกไปใน
วงกวา้ง และเป็นภยัคกุคามตอ่ความปลอดภยัตอ่ชวีติหรอืทรัพยส์นิ 
และในกรณีที8เจา้หนา้ที8บงัคบัใชก้ฎหมายไดใ้ชม้าตรการตา่งๆ ตาม
สมควรแลว้เพื8ออํานวยความสะดวกใหแ้กก่ารชมุนุมและปกป้องผู ้
รว่มชมุนุมใหพ้น้ภยั กอ่นอนุมตัใิหส้ลายการชมุนุม หน่วยงานบงัคบั
ใชก้ฎหมายควรพยายามที8จะชี]ตัวบคุคลที8ใชค้วามรุนแรงและแยก
ตวัออกมาจากผูช้มุนุมหลกั และแยกบคุคลที8ใชค้วามรนุแรงในการ
ชมุนุมออกจากบคุคลอื8นๆ การทําเชน่นี]อาจชว่ยใหก้ารชมุนุมดําเนนิ
ตอ่ไปได ้

62. มนีอ้ยกรณีมากที8กฎหมายระหวา่งประเทศยนิยอมใหส้ลายการ
ชมุนุมซึ8งเป็นการชมุนุมโดยสนัต ิ ตวัอยา่งเชน่ การชมุนุมโดยสนัติ
เพื8อปลกุปั8นใหม้กีารเลอืกปฏบิตั ิสรา้งความเป็นศตัร ูหรอืกอ่ใหเ้กดิ

  หลกัการขอ้ที8 9 ของ Basic Principles44
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ความรนุแรง ซึ8งขดัตอ่มาตรา 20 แหง่กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ย
สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ก็อาจใหส้ลายการชมุนุมได ้
หากไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ดว้ยวธิกีารที8ไม่กา้วกา่ยและ
เลอืกปฏบิัตมิากนักได ้ ในทํานองเดยีวกัน การที8ผูอ้ ื8นเพียงแค่
ประสบความไมส่ะดวก  หรอืทําใหก้ารสญัจรของยานพาหนะหรอื45

ทางเดนิเทา้ตดิขดัเป็นการชั8วคราวเป็นสิ8งที8ตอ้งยอมทน แตใ่นกรณี
ที8การชมุนุมปิดกั ]นทางเขา้สถานที8บรกิารที8สําคัญ ดังเชน่ ปิดกั ]น
ทางเขา้ฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรอืในกรณีที8รบกวนการจราจร
หรอืเศรษฐกจิอย่างรุนแรงและถาวร เชน่ ในกรณีที8มกีารปิดกั ]น
ทางหลวงสายสําคัญเป็นเวลาหลายวัน การสลายการชมุนุมอาจ
ถอืว่ามคีวามชอบธรรม การไม่บอกกล่าวต่อเจา้หนา้ที8ว่าจะมกีาร
ชมุนุมจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการสลายการชมุนุมไมไ่ด ้

63. เจา้หนา้ที8ของรัฐหรอืเจา้พนักงานระดับสงูที8มขีอ้มูลเกี8ยวกับ
สถานที8เกดิเหตุอย่างเพียงพอและถูกตอ้งแม่นยําเท่านั ]นที8ควรมี
อํานาจสั8งการใหส้ลายการชมุนุมได ้ หากเห็นวา่จําเป็นตอ้งสลาย
การชมุนุม จะตอ้งทําการบอกกลา่วตอ่ที8ชมุนุมและผูร้ว่มชมุนุมดว้ย
เสยีงที8ดังชัดเจน อีกทั ]งยังควรใหเ้วลาผูชุ้มนุมตามสมควรเพื8อ
สลายตวัดว้ยความสมคัรใจ  จากนั]น เจา้หนา้ที8บงัคั บใชก้ฎหมาย46

จะเขา้ไปแทรกแซงไดก้ต็อ่เมื8อผูช้มุนุมไมย่อมสลายตวัเทา่นั]น 
64. รัฐจะตอ้งกําหนดขั ]นตอนอันมปีระสทิธภิาพในการรายงานและ
การพจิารณาเพื8อจัดการกบัเหตกุารณใ์ดๆ ที8เกี8ยวขอ้งกบัการชมุนุม
ในระหว่างที8อาจมกีารใชก้ําลังโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย โดยเป็น
สว่นหนึ8งของความรับผดิชอบ   47

65. ตอ้งกําหนดโครงสรา้งบัญชาการที8ชดัเจนและโปรง่ใสเพื8อลด
ความเสี8ยงที8จะเกดิความรุนแรงหรอืการใชก้ําลัง และเพื8อใหเ้จา้
หนา้ที8เกดิความรับผดิชอบในการกระทําหรอืละเวน้การกระทําที8ผดิ
กฎหมาย  นอกจากนั]น ยังตอ้งเก็บบั นทกึการตัดสนิใจของเจา้48

หนา้ที8ระดับผูบ้ังคับบัญชาในทกุระดับไวอ้ยา่งถกูตอ้งดว้ย จะตอ้ง
แสดงตวัเจา้หนา้ที8บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งชดัเจน เชน่ โดยการตดิ
ป้ายชื8อหรอืหมายเลข นอกจากนั]น ยงัตอ้งมรีะบบที8ชดัเจนในการ
เก็บบันทกึหรอืจดทะเบยีนอุปกรณ์ที8จัดหาใหเ้จา้หนา้ที8ทุกรายใน
การปฏบิตักิาร ซึ8งรวมถงึยานพาหนะ อาวธุปืน และอาวธุยทุธภณัฑ ์

66. กฎโดยทั8วไปคอื ไม่ควรใชก้ําลังทหารในการควบคุมความ

  ด ูInter-American Commission on Human Rights, Report on Citizen Security, วรรค 19845

  ด ูOSCE/ODIHR, Guidelines, วรรค 16846

  หลกัการขอ้ที8 22 ของ Basic Principles, และหวัขอ้ที8 8, พรอ้มดว้ยคําวจิารณใ์น Code of Conduct47

  หลกัการขอ้ที8 24-26 ของ Basic Principles48
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สงบเรยีบรอ้ยในการชมุนุม ในสภาวะพเิศษซึ8งเป็นกรณีที8จําเป็น
ตอ้งใชก้ําลังทหาร กําลังทหารดังกล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตบ้ังคับ
บญัชาของเจา้หนา้ที8ซ ึ8งเป็นพลเมอืง  นอกจากนั]น กําลงัทหารจะ49

ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมมาเป็นอยา่งด ี พรอ้มทั ]งยอมรับ และอยูภ่าย
ใตก้ฎหมายและหลกัการระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน รวม
ทั ]งนโยบาย แนวทาง และจรยิธรรมวา่ดว้ยการบังคับใชก้ฎหมาย 
และไดรั้บการฝึกอบรมและรับมอบอปุกรณ์อื8นๆ ที8จําเป็น เพื8อให ้
สอดคลอ้งตามขอ้กําหนดดงักลา่ว รัฐจะตอ้งวางมาตรการไวต้ั ]งแต่
เนิ8นๆ หากเกดิเหตกุารณด์งักลา่วขึ]นในภายหลงั 

67. ขอ้แนะนําในเชงิปฏบิตั ิ

 (ก) รฐัควรใหห้ลกัประกนัวา่เจา้หนา้ที1บงัคบัใชก้ฎหมาย
มอีปุกรณ ์ ไดร้บัการฝึกอบรม และไดร้บัคาํส ั1งที1จาํเป็นในการ
ควบคมุดแูลความสงบเรยีบรอ้ยในการชุมนมุ และจะไมพ่ ึ1งพา
การใชก้าํลงัใดๆ ท ัQงส ิQนในกรณีที1หลกีเลี1ยงได ้
 (ข) ยุทธวธิใีนการควบคุมดูแลความสงบเรยีบรอ้ยใน
การประชุมควรเนน้ในเรื1องยุทธวธิที ี1ลดระดบัความรุนแรง 
โดยอาศยัการสื1อสาร การเจรจาตอ่รอง และการทาํความ
เขา้ใจกนั การฝึกอบรมเจา้หนา้ที1บงัคบัใช้กฎหมายควร
ประกอบดว้ยบทเรยีนท ัQงกอ่นการปฏบิตัหินา้ที1และในระหวา่ง
ปฏบิตัหินา้ที1ท ัQงในหอ้งเรยีนและในฉากเหตกุารณจ์าํลอง 
 (ค) ก่อนท ี1หน่วยงานบงัคบัใช ้กฎหมายจะเล ือกและ
จดัหาอปุกรณต์า่งๆ ซึ1งรวมถงึอาวธุที1ไมท่าํใหถ้งึแกช่วีติเพื1อ
ใชใ้นการชุมนุม รฐัควรนําอปุกรณ์ดงักลา่วไปประเมนิอยา่ง
โปร่งใสและเป็นอิสระเพื 1อให้เ ป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ1ง 
อุปกรณ์ดงักลา่วควรไดร้บัการประเมนิวา่แมน่ยาํ นา่เชื1อถอื 
และเป็นอนัตรายตอ่รา่งกายและจติใจนอ้ยที1สุด ควรจดัหา
อุปกรณ์ใหเ้ฉพาะในกรณีที1สามารถฝึกอบรมเจา้หนา้ที1ใหใ้ช้
งานอปุกรณไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเทา่น ัQน 

 (ง) ควรจดัทํากฎระเบยีบที1เฉพาะเจาะจงและแนวทาง
ในการใชง้านโดยละเอยีด พรอ้มท ัQงเผยแพรใ่หส้าธารณชน
รบัทราบเกี1ยวกบัการเลอืกใชย้ทุธวธิตีา่งๆ ในการชุมนมุ ซึ1ง
รวมถงึอาวธุตา่งๆ เชน่ แกส๊น้าํตา และปืนใหญฉ่ดีน้าํ ซึ1ง
ออกแบบมาใหใ้ชง้านโดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ การฝึกอบรมตอ้ง
ครอบคลมุถงึการใชอ้ปุกรณท์ี1ไมท่าํใหถ้งึแกช่วีติอยา่งเหมาะ
สมและชอบดว้ยกฎหมายในฝูงชน นอกจากน ัQน เจา้หนา้ที1
บงัคบัใชก้ฎหมายควรไดร้บัการฝึกอบรมอยา่งถูกตอ้งเกี1ยว

  คําวจิารณใ์นหวัขอ้ที8 1 ของ Code of Conduct49
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กบัอุปกรณ์ป้องกนัและไดร้บัคาํส ั1งอย่างชดัเจนว่าควรใช้
อุปกรณ์ดงักล่าวเพื1อเป็นเครื1องมอืป้องกนัเท่าน ัQน รฐัควร
กาํกบัดูแลในเรื1องประสทิธภิาพในการฝึกอบรมเพื1อป้องกนั
การใชอ้าวธุและยทุธวธิใีนทางที1ผดิหรอืโดยมชิอบ 
 (จ) ไมค่วรใชอ้าวุธปืนอตันโนมตัใินการควบคุมดูแล
ความสงบเรยีบรอ้ยในการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นในสภาวะใด
ก็ตาม 
 (ฉ) ควรหา้มใชร้ะบบอาวุธท ี1ทาํงานดว้ยตวัเองโดยไม่
ตอ้งอาศยัการควบคมุดว้ยมนุษย ์ และการใชก้าํลงัที1ควบคมุ
จากระยะไกลจะกระทาํไดก็้ต่อเมื1อใชค้วามระมดัระวงัเป็น
อยา่งมากที1สดุ 
 (ช) รฐัควรพฒันาแนวทางที1ครอบคลมุในเรื1องการสลาย
การชุมนุมตามกฎหมายและหลกัการระหวา่งประเทศวา่ดว้ย
สทิธมินุษยชน ควรบอกกล่าวแก่สาธารณชนใหท้ราบถงึ
แนวทางดงักล่าว และควรใหแ้นวทางในเชงิปฏบิตัแิก่เจา้
หน้าที 1บ งัคบัใช้กฎหมายโดยให้รายละเอียดเกี 1ยวกบั
สถานการณ์ที1จาํเป็นตอ้งสลายการชุมนุม ทุกข ัQนตอนที1
จาํเป็นกอ่นตดัสนิใจสลายการชุมนมุ (ซึ1งรวมถงึมาตรการลด
ความรนุแรง) และผูท้ ี1อาจออกคาํส ั1งใหส้ลายการชุมนมุได ้
 (ซ) รฐัจะต ้องจดัระบบต่างๆ ท ี1มปีระส ิทธภิาพเพ ื1อ
ควบคมุดแูลและรายงานในเรื1องการใชก้าํลงั และใหข้อ้มลูที1
เก ี1ยวขอ้ง ซึ1งรวมถงึสถติติา่งๆ วา่มกีารใชก้าํลงัเมื1อใดและใช้
กาํลงักบัผูใ้ด ซึ1งสาธารณชนจะตอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูดงั
กลา่วไดโ้ดยงา่ย  
 (ฌ) ขา้หลวงใหญ่เพ ื 1อสทิธมินุษยชนแห่งองค ์การ
สหประชาชาตคิวรจดัใหม้กีารประชุมกลุม่ผูเ้ชี1ยวชาญเพื1อ
ตรวจสอบการบงัคบัใชโ้ครงรา่งสทิธมินุษยชนในระดบัสากล
ว่าดว้ยอาวุธที1ไม่ทาํใหถ้งึแก่ชวีติและระบบต่างๆ ที1ไม่ใช้
มนุษยเ์พื1อวตัถุประสงคใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมาย ซึ1งรวมถงึ
ใหค้วามสนใจในเรื1องการใชอ้าวธุและระบบตา่งๆ ดงักลา่วใน
บรบิทของการชุมนมุ  
 (ญ) ควรกําหนดใหม้กีารควบคุมในระดบัประเทศและ
ระดบันานาชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพเพื1อหา้มซืQอขายอปุกรณ์
ที1ใชค้วบคุมดูแลความสงบเรยีบรอ้ยและควบคุมฝูงชน ซึ1ง
รวมถงึเทคโนโลยใีนการสอดแนมในกรณีที1มคีวามเสี1ยงสูงที1
อปุกรณ์และเทคโนโลยดีงักลา่วจะเอืQออาํนวยใหม้กีารสงัหาร 
การทรมาน หรือการทารุณกรรมอื1นๆ โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย หรอืการปฏบิตัหิรอืลงโทษที1ไรม้นษุยธรรม หรอืการ
ละเมดิหรอืการกระทาํผดิตอ่สทิธมินษุยชนอื1นๆ ในบรบิทของ
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การชุมนมุ 

 ฉ. ทกุคนจะตอ้งมสีทิธิส̀งัเกตการณ ์เฝ้าตดิตาม และ
บนัทกึการชมุนุม 
68. ทุกคนมสีทิธทิี8จะสังเกตการณ์การชมุนุม รวมถงึเฝ้าตดิตาม
การชมุนุมดว้ย สทิธนิี]ไดม้าจากสทิธใินการหาและรับขอ้มลูซึ8งเป็น
สทิธทิี8ไดรั้บการคุม้ครองภายใตม้าตรา 19 (2) แหง่กตกิาระหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง แนวคดิในการ
เฝ้าตดิตามสามารถกลา่วไดว้า่ไมเ่ป็นเพยีงแคก่ารสงัเกตการณ์การ
ชมุนุมเท่านั]น แตย่ังเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล การพสิจูน์ยนืยัน
ขอ้มลู และการใชง้านขอ้มลูในทนัทเีพื8อจัดการกบัปัญหาดา้นสทิธิ
มนุษยชนอกีดว้ย  50

69. นยิามของคําวา่ผูเ้ฝ้าตดิตามคอื ปัจเจกบคุคลหรอืกลุม่บคุคล
ซึ8งเป็นบคุคลที8สามที8ไมไ่ดม้สีว่นรว่มดว้ยซึ8งมเีป้าหมายหลักในการ
สงัเกตการณ์และบนัทกึการกระทําและกจิกรรมตา่งๆ ซึ8งเกดิขึ]นใน
การชมุนุมสาธารณะ  สถาบนัสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ ผูต้รวจการ 51

องคก์รระหวา่งรัฐ และองคก์รสงัคมพลเมอืงตา่งมหีนา้ที8รว่มกนัใน
ฐานะผูเ้ฝ้าตดิตาม นักขา่ว รวมทั ]งนักขา่วพลเมอืง ลว้นมบีทบาท
อนัสําคญั   52

70. รัฐมีภาระหนา้ที8ที8จะตอ้งปกป้องสทิธขิองผูเ้ฝ้าตดิตามการ
ชมุนุม ซึ8งรวมถงึเคารพและเอื]ออํานวยสทิธใินการสงัเกตการณแ์ละ
เฝ้าตดิตามการชมุนุมในทกุแงม่มุ โดยอยูภ่ายใตข้อ้จํากดัในวงแคบ
ที8อนุญาตใหม้ไีด ้ซึ8งกําหนดไวใ้นมาตรา 19 (3) แหง่กตกิาระหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ผูเ้ฝ้าตดิตามคง
ไวซ้ ึ8งสทิธมินุษยชนอื8นๆ ทั ]งหมด รัฐควรสบืสวนอยา่งเต็มที8ซ ึ8งการ
ละเมดิใดๆ ตอ่สทิธมินุษยชนหรอืการปฏบิตัมิชิอบตอ่ผูเ้ฝ้าตดิตาม 
และควรทําการฟ้องรอ้งและใหก้ารเยยีวยาความเสยีหายที8เหมาะ
สม ผูเ้ฝ้าติดตามจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองไม่ว่าการชุมนุมจะ
เป็นการชมุนุมโดยสนัตหิรอืไมก่ต็าม  
71. ทุกคน ไม่ว่ าจะเป็นผูเ้ขา้ร่วมชุมนุม ผูเ้ฝ้าตดิตาม หรือผู ้
สงัเกตการณ ์ จะตอ้งมสีทิธใินการบนัทกึการชมุนุม ซึ8งรวมถงึสทิธิ
ในการบันทกึปฏบิัตหินา้ที8ของเจา้หนา้ที8บังคับใชก้ฎหมายอกีดว้ย 
ซึ8งรวมถงึสทิธใินการบันทกึปฏกิริยิาของบุคคลผูนั้ ]นซึ8งกําลังถูก

  Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Training Manual on Human Rights 50

Monitoring (United Nations publication, Sales No. E.01.XIV.2), วรรค 28

  OSCE/ODIHR, Guidelines, วรรค 20151

  ด ูตวัอยา่งเชน่ OSCE, “Special report: handling of the media during political demonstrations” (2550)52
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บันทกึขอ้มูลโดยเจา้หนา้ที8ของรัฐอกีดว้ย ซึ8งในบางครั ]งเรยีกว่า
สทิธใินการ “บนัทกึกลบัคนื” รัฐควรคุม้ครองสทิธนิี] การรบิ ยดึ 
และ/หรือทําลายขอ้ความและอุปกรณ์โสตทัศนะโดยไม่มีหลัก
กระบวนการอันควรแหง่กฎหมายเป็นสิ8งควรตอ้งหา้มและควรไดรั้บ
การลงโทษ  

72. ขอ้แนะนําในเชงิปฏบิตั ิ

 (ก) รฐัควรใหห้ลกัประกนัวา่มกีลยุทธใ์นการมสีว่นรว่ม
ของชุมชนโดยสมบูรณ์ ซึ1งรวมถงึโครงการและนโยบาย
ตา่งๆ ซึ1งออกแบบขึQนมาเพื1อสรา้งความไวว้างใจและเพื1อการ
สื1อสารกนัระหวา่งเจา้หนา้ที1บงัคบัใชก้ฎหมาย สื1อ และผูเ้ฝ้า
ตดิตามการชุมนมุอื1นๆ  
 (ข) เจา้หนา้ท ี1ควรมสี่วนร่วมในเชงิรุกกบัผูเ้ฝ้าตดิตาม
โดยสื1อสารอยา่งเสมอตน้เสมอปลายท ัQงกอ่น ในระหวา่ง และ
หลงัการชุมนมุ โดยการใหส้ทิธใินการเขา้ถงึและใหข้อ้มลูแก่
สมาชกิสื1อและผูเ้ฝ้าตดิตามอื1นๆ และโดยการพจิารณาและ
ตอบสนองตอ่รายงานของผูเ้ฝ้าตดิตามหลงัการชุมนมุ 
 (ค) เจา้หนา้ท ี1ควรแจง้สถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
หรอืองคก์รควบคุมดูแลอสิระอื1นๆ ที1เก ี1ยวขอ้ง ใหท้ราบวา่
กาํลงัจะมกีารชุมนุมเกดิขึQน และควรอาํนวยความสะดวกให้
สถาบนัและองคก์รดงักลา่วเขา้มาเฝ้าตดิตามการชุมนมุในทกุ
ระยะอยา่งเหมาะสม 
 (ง) รฐัควรหา้มมใิหร้บกวนการบนัทกึการชุมนุมโดย
อาศยักฎหมาย ซึ1งรวมถงึการยดึหรอืทาํลายอปุกรณใ์ดๆ เวน้
เสียแต่จะเป็นการกระทาํตามคาํส ั1งศาลในกรณีที 1ศาล
พจิารณาเห็นวา่อปุกรณ์ดงักลา่วมคีณุคา่ในเชงิพสิจูนข์อ้เท็จ
จรงิ 

 ช. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นตวัในสว่นที8เกี8ยวขอ้งกบัการ
ชมุนุม จะตอ้งไมก่า้วกา่ยสทิธใินความเป็นสว่นตวัหรอื
สทิธอิื8นๆ ที8ไมอ่นุญาตใหก้ระทําได ้ 
73. การที8เจา้หนา้ที8บังคับใชก้ฎหมายเก็บรวบรวมขอ้มลูที8ถกูตอ้ง
แม่นยําอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการการชมุนุมอย่างเหมาะสม 
ซึ8งทําใหเ้จา้หนา้ที8บงัคบัใชก้ฎหมายสามารถปฏบิตัภิาระหนา้ที8ตาม
ความรับผดิชอบในการเตรยีมการและอํานวยความสะดวกใหแ้กก่าร
ชมุนุมโดยสนัต ิ การเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นตวั ดงั
เชน่ โดยการใชอุ้ปกรณ์บันทกึ กลอ้งวงจรปิด และตํารวจนอก
เครื8องแบบ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดในเรื8องการป้องกันการ
กา้วกา่ยความเป็นสว่นตวัโดยพลการและมชิอบดว้ยกฎหมาย 
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74. บทบญัญัตแิหง่กฎหมายและนโยบายตา่งๆ ที8ควบคมุการเก็บ
รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูเกี8ยวกบัการชมุนุม ผูจั้ดชมุนุม และผู ้
รว่มชมุนุมจะตอ้งประกอบไปดว้ยการทดสอบในเรื8องความชอบดว้ย
กฎหมาย ความจําเป็น และความสมควร เมื8อคํานงึถงึการลว่งล ้าํของ
วธิกีารตา่งๆ ดงักลา่ว จดุเริ8มตน้ของการทดสอบเหลา่นี]สงูเป็นพเิศษ 
ในกรณีที8กา้วกา่ยตอ่การใชส้ทิธ ิ การเก็บรวบรวมและประมวลผล
ขอ้มูลอาจเป็นการละเมดิสทิธเิสรภีาพในการชมุนุมและแสดงออก
โดยสนัตไิด ้

75. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีื8อสารอยา่งปลอดภัยและ
โดยเป็นการสว่นตวัเป็นสิ8งสําคญัตอ่การจัดชมุนุมและการดําเนนิการ
ชมุนุม การจํากดัสทิธใินการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตหรอืการแสดงออก
ทางออนไลนจ์ะตอ้งมคีวามจําเป็นและมคีวามสมควร และผูบ้งัคบัใช ้
ขอ้จํากดัดงักลา่วจะตอ้งเป็นองคก์รซึ8งเป็นอสิระจากอทิธพิลทางการ
เมอืง อทิธพิลทางการคา้ หรอือทิธพิลอื8นๆ ที8ปราศจากเหตผุล และ
ควรมกีารป้องกันอยา่งเพยีงพอไมใ่หม้กีารใชใ้นทางที8ผดิ (ด ู A/
HRC/17/27 วรรค 69) การปิดกั ]นการสื8อสาร ซึ8งเป็นการขดัขวางไม่
ใหจั้ดการชุมนุมหรือไม่ใหเ้ผยแพร่ขอ้มูลเรื 8องการชุมนุมทาง
ออนไลน ์ นอ้ยครั]งนักที8จะเป็นไปตามขอ้กําหนดตา่งๆ เหลา่นี] (คดั
มาจากแหง่เดยีวกนั วรรค 31) 
76. แมว้่าอาจมีเหตุผลในเรื8องการบังคับใชก้ฎหมายอย่างชอบ
ธรรมหรอือาจมเีหตผุลในเรื8องความรับผดิชอบกต็าม แตก่ารบนัทกึ
ขอ้มลูผูร้ว่มชมุนุมอาจมผีลทําใหป้ระชาชนไมก่ลา้ที8จะใชส้ทิธติา่งๆ 
ซึ8งรวมถงึเสรภีาพในการชมุนุม การสมาคม และการแสดงออก การ
บันทกึขอ้มูลผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมโดยสันตใินบรบิทและดว้ยวธิีการที8
ทําใหเ้กดิความหวาดกลวั หรอืที8เป็นการขม่ขู ่ เป็นการกา้วกา่ยตอ่
สทิธดิงักลา่วที8ไมอ่นุญาตใหก้ระทําได ้ 
77. การใชเ้จา้หนา้ที8นอกเครื8องแบบเพื8อเก็บรวบรวมข่าวกรองที8
เกี8ยวขอ้งกับการชุมนุมเป็นการสรา้งปัญหา การกระทําดังกล่าว
เป็นการกา้วกา่ยอยา่งมาก และมคีวามเสี8ยงที8จะละเมดิสทิธสิงู จงึ
ไมค่วรอนุญาตใหก้ระทําได ้ เวน้เสยีแตจ่ะมเีหตผุลอันสมควรที8จะ
สงสยัไดว้า่อาจมกีารกระทําผดิทางอาญาอยา่งรา้ยแรง เจา้หนา้ที8
ควรพจิารณาว่าการใชเ้จา้หนา้ที8นอกเครื8องแบบเป็นเพียงวธิกีาร
เดยีวที8จะไดม้าซึ8งขอ้มูลที8ตอ้งการหรอืไม ่ และขอ้มูลที8ไดม้านั]น
สมควรใหก้ระทําการกา้วกา่ยสทิธหิรอืไม ่ ในการนี] ควรพจิารณา
ผลกระทบตอ่สทิธขิองทุกคนที8ไดรั้บผลกระทบ มใิชพ่จิารณาแต่
เพยีงเป้าหมายเทา่นั]น  

78. ขอ้แนะนําในเชงิปฏบิตั ิ
 (ก) กฎหมายภายในประเทศควรกําหนดใหส้าธารณชน
ไดร้บัการบอกกล่าวเมื1อถูกบนัทกึขอ้มูลหรอือาจถูกบนัทกึ
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ขอ้มลูในระหวา่งการชุมนมุ ยกตวัอยา่งเชน่ ในกรณีนีQ ควรมี
ป้ายช ั1วคราวตามเสน้ทางการชุมนุมที1วางแผนไวเ้พื1อบง่บอก
วา่มกีลอ้งตดิต ัQงอยู ่หรอืแจง้ใหท้ราบวา่มอีากาศยานไรค้นขบั
กาํลงัถา่ยภาพอยู ่ 
 (ข) รฐัควรดําเนนิการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและ
ความปลอดภยัของสาธารณชนอยา่งเครง่ครดัและเหมาะสม
ก่อนที1จะใชเ้ทคโนโลยไีบโอเมตรกิ ซึ1งรวมถงึซอฟตแ์วร ์
จดจาํใบหนา้ในบรบิทของการชุมนมุ 
 (ค) รฐัควรพฒันาและใช ้กฎหมายและนโยบายซ ึ1ง
กาํหนดวา่จะสามารถเก็บรวบรวมและรกัษาขอ้มูลสว่นตวัได้
เพื1อวตัถุประสงคใ์นการบงัคบัใช้กฎหมายที1ถูกตอ้งตาม
กฎหมายและดว้ยความชอบธรรมแตเ่พยีงเทา่น ัQน ควรทาํลาย
ขอ้มูลดงักล่าวหลงัจากระยะเวลาอนัควรตามที1กฎหมาย
กาํหนดไว ้
 (ง) อยา่งไรก็ตาม ควรเก็บขอ้มู ลที1เก ี1ยวขอ้งในกรณีที1
ขอ้มูลดงักล่าวแสดงถงึการใชก้าํลงั การกกัขงั หรอืการ
จบักมุ หรอืการสลายการชุมนมุ หรอืในกรณีที1ขอ้มลูดงักลา่ว
เกี1ยวขอ้งกบัผูท้ ี1ถูกรอ้งเรยีน หรอืในกรณีที1เจา้หนา้ที1บงัคบั
ใชก้ฎหมายหรอืเจา้หนา้ที1ซึ1งทาํหนา้ที1ควบคุมดูแลหรอืผูท้ ี1
ถูกบนัทกึขอ้มูลสงสยัอยา่งมเีหตุผลวา่ มอีาชญากรรมเกดิ
ขึQนหรอืมกีารกระทาํความผดิ  
 (จ) รฐัควรมกีลไกต่างๆ ซ ึ1งช่ วยให ้ปัจเจกบุคคล
สามารถพสิูจนไ์ดว้่ามกีารจดัเก็บขอ้มูลใดๆ หรอืไม ่ และ
หากวา่ม ี เป็นขอ้มลูใด และใหส้ทิธใินการเขา้ถงึกระบวนการ
ที1มปีระสทิธภิาพเพื1อทาํการรอ้งเรยีนในเรื1องการเก็บรวบรวม 
การเก็บรกัษา และการใชข้อ้มูลส่วนตวัซึ1งจะนําไปสูก่าร
แกไ้ขขอ้มลูดงักลา่วใหถ้กูตอ้งหรอืการลบขอ้มลูดงักลา่วได ้ 
 (ฉ) รฐัควรมรีะบบควบคุมต ํารวจนอกเคร ื 1องแบบท ี1
ชดัเจนและเสมอภาค โดยการตรากฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
นโยบายที1สอดคลอ้งกนั ซึ1งประกอบไปดว้ยการทดสอบใน
เรื1องความจาํเป็นและความสมควร และกาํหนดอยา่งชดัเจน
ว่าจะประเมนิและจดัการกบัความเสี1ยงในการกา้วก่ายสทิธิ
ตา่งๆ ดงักลา่วไดอ้ยา่งไร ในการนีQ ควรรวมถงึกระบวนการ
ทบทวนภายใน ตลอดจนมกีารควบคมุดแูลโดยองคก์รอสิระ
หรอืองคก์รภายนอกอยา่งนอ้ยหนึ1งองคก์ร การที1ตาํรวจนอก
เครื1องแบบจะปฏบิตัภิารกจิในบรบิทของการชุมนุมไดน้ ัQนจะ
ตอ้งไดร้บัอนญุาตจากอาํนาจตลุาการ 
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 ซ. ทกุคนมสีทิธทิี8จะเขา้ถงึขอ้มลูที8เกี8ยวขอ้งกบัการ
ชมุนุม 

79. จําเป็นอยา่งยิ8งที8ปัจเจกบคุคลจะตอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้
เพื8อใชส้ทิธขิองตนในบรบิทของการชมุนุม และเพื8อใหเ้กดิความรับ
ผดิชอบ ขอ้มลู หมายรวมถงึ บนัทกึขอ้มลูที8องคก์รของรัฐในระดบั
ใดกต็ามหรอืองคก์รเอกชนซึ8งปฏบิตัหินา้ที8ใหรั้ฐเกบ็ไว ้  53

80. สาธารณชนควรสามารถเขา้ถงึขอ้มลูดงักลา่วไดอ้ยา่งงา่ยดาย 
โดยทนัท ี อยา่งมปีระสทิธภิาพ และในเชงิปฏบิตั ิ โดยการเปิดเผย
ขอ้มูลอย่างมั8นใจ และโดยการตรากฎหมายเพื8ออํานวยความ
สะดวกใหส้าธารณชนเขา้ถงึขอ้มลูได ้ การตรากฎหมายเพื8ออํานวย
ความสะดวกใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูดังกลา่วควรตั ]งอยูบ่นพื]นฐานของหลัก
การวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลสงูสดุซึ8งตั ]งสมมุตฐิานวา่สามารถเขา้
ถงึขอ้มูลได ้ โดยมเีงื8อนไขเฉพาะเพียงแค่ระบบขอ้ยกเวน้ในวง
แคบๆ  54

81. ควรกําหนดขอ้ยกเวน้ในเรื8องสทิธใินขอ้มลูอยา่งรอบคอบ เพื8อ
ป้องกนัไมใ่หล้ม้ลา้งผลประโยชนข์องสาธารณชนและผลประโยชน์
สว่นบคุคลซึ8งรวมถงึความเป็นสว่นตวั ควรบงัคบัใชข้อ้ยกเวน้ตา่งๆ 
แต่เฉพาะในกรณีที8มคีวามเสี8ยงต่อภยันตรายเป็นอย่างมากต่อผล
ประโยชน์ที8ปกป้องและในกรณีที8ความเสี8ยงนั ]นสูงกว่าประโยชน์
ทั ]งหมดของสาธารณชนในการเขา้ถงึขอ้มลูดงักลา่ว  เจา้หนา้ที8รัฐ55

มภีาระหนา้ที8ที8จะตอ้งสาธติใหเ้ห็นวา่ขอ้มลูดังกลา่วอยูใ่นขอบขา่ย
ของขอ้ยกเวน้  การตดัสนิใจในเรื8องนี]จะตอ้งไดรั้บการควบคมุดแูล56

และทบทวน 

82. ขอ้แนะนําในเชงิปฏบิตั ิ
(ก) รฐัควรเผยแพรใ่นเชงิรกุซึ1งขอ้มลูสําคญัที1เก ี1ยวขอ้ง

กบัการจดัการการชุมนมุ ขอ้มลูดงักลา่วควรรวมถงึกฎหมาย
และขอ้บงัคบัที1เก ี1ยวขอ้งกบัการจดัการการชุมนมุ ขอ้มลูเกี1ยว
กบัความรบัผดิชอบและข ัQนตอนต่างๆ ของหน่วยงานและ
องคก์รซึ1งจดัการการชุมนมุ ข ัQนตอนและนโยบายตา่งๆ ในการ
ดาํเนนิการที1เป็นมาตรฐาน ซึ1งรวมถงึจรรยาบรรณที1บงัคบัใช้

  ด ูHuman Rights Committee, ความคดิเห็นทั8วไปขอ้ที8 34 (2554) วา่ดว้ยเสรภีาพในการแสดงความคดิเห็นและการ53

แสดงออก, วรรค 18. นอกจากนั]น ด ูDeclaration of Principles on Freedom of Expression in Africa

  แถลงการณร์ว่มกนัโดยผูเ้สนอรายงานพเิศษแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยการสง่เสรมิและการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพใน54

การแสดงความคดิเห็นและการแสดงออก, OSCE Representative on Freedom of the Media and the OAS 
Special Rapporteur for Freedom of Expression วา่ดว้ยการเขา้ถงึขอ้มลู (6 ธนัวาคม 2547)

  คดัมาจากแหง่เดยีวกนั55

  คดัมาจากแหง่เดยีวกนั56
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กบัการควบคมุดแูลความสงบเรยีบรอ้ยในการชุมนมุ ชนดิของ
อปุกรณท์ี1ใชเ้ป็นประจําในการควบคมุดแูลความสงบเรยีบรอ้ย
ในการชุมนุม ขอ้มลูในเรื1องการฝึกอบรมเจา้หนา้ที1บงัคบัใช้
กฎหมาย และขอ้มูลเร ื1องวธิกีารเขา้ถงึกระบวนการในเรื1อง
ความรบัผดิชอบ  

(ข) รัฐควรตรากฎหมายที8มเีนื]อหาครอบคลมุ ยกตวัอยา่งเชน่ 
พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยเสรภีาพแหง่ขอ้มลู เพื8ออํานวยความสะดวกให ้
สาธารณชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดต้ามหลกัการวา่ดว้ยการเปิดเผย
ขอ้มลูสงูสดุ รัฐควรจัดการขอ้มลูเพื8อใหข้อ้มลูมเีนื]อหาครอบคลมุและ
คน้คนืไดโ้ดยงา่ย และควรตอบสนองโดยทนัทแีละอยา่งเต็มที8ตอ่ทกุ
การรอ้งขอขอ้มลู 

(ค) รัฐควรกําหนดกลไกควบคุมดูแลที8มปีระสทิธภิาพ มี
อํานาจในการรับและการสบืสวนการรอ้งเรยีน และอํานาจในการ
ออกคําสั8งซึ8งมผีลผกูพันเพี8อการเปิดเผยขอ้มลู นอกเหนือจากอํา
นาจอื8นๆ ในกรณีที8รัฐพิจารณาในทางที8เป็นประโยชน์ต่อผูย้ื 8น
คํารอ้งหรอืผูร้อ้งเรยีน 

 ฌ. บรษัิทธรุกจิมคีวามรับผดิชอบในเรื8องการเคารพสทิธิ
มนุษยชนในบรบิทของการชมุนุม 
83. บรษัิทธรุกจิมคีวามรับผดิชอบในเรื8องการเคารพสทิธมินุษยชน
ซึ8งรวมถงึในบรบิทของการชมุนุม ในการนี]มขีอ้กําหนดวา่ธรุกจิตอ้ง
หลกีเลี8ยงการกอ่ใหเ้กดิหรอืมสีว่นทําใหก้จิกรรมตา่งๆ ของตนเอง
สรา้งผลกระทบในเชงิปรปักษ์ตอ่สทิธมินุษยชนดว้ย และกําหนดให ้
ธุรกิจตอ้งจัดการกับผลกระทบในเชิงปรปักษ์ที8ตนเองมีส่วน
เกี8ยวขอ้ง  ขอ้กําหนดนี]ขยายขอบเขตไปถงึผลกระทบซึ8งเกี8ยวขอ้ง57

โดยตรงกบัการดําเนนิกจิการ ผลติภณัฑห์รอืบรกิารตา่งๆของธรุกจิ 
ดงัเชน่ ในกรณีที8ธรุกจิจัดหาอาวธุหรอือปุกรณท์ี8ไมทํ่าใหถ้งึแกช่วีติ 
หรอืจัดหาเทคโนโลยสีอดสอ่งดแูลซึ8งใชใ้นการควบคมุดแูลความ
สงบเรยีบรอ้ยในการชมุนุม  

84. แนวโนม้ในเรื8องการทําใหพ้ื]นที8สาธารณะกลายเป็นพื]นที8สว่น
ตัว ดังเชน่ หา้งสรรพสนิคา้ที8ซื]อของ ยา่นทางเดนิ หรอืสี8แยก 
หมายความว่าโดยทั8วไปแลว้การชุมนุมเกดิขึ]นบนทรัพย์สนิซึ8ง
บรษัิทธรุกจิเป็นเจา้ของ ซึ8งในบางครั ]งเรยีกวา่สถานที8สาธารณะซึ8ง
มเีอกชนเป็นเจา้ของ แมว้า่โดยทั8วไปเจา้ของที8ดนิมสีทิธทิี8จะตดัสนิ
ไดว้า่ใครจะเขา้ไปในทรัพยส์นิของตนเองได ้ แตส่ทิธทิี8เกี8ยวขอ้ง
กบัการชมุนุมอาจตอ้งมมีาตรการในเชงิบวกในเรื8องการคุม้ครองแม ้

  หลกัการขอ้ที8 11 และ 13 (ก) ของ Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the 57

United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (A/HRC/17/31), ภาคผนวก
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จะเป็นในเขตอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล
กต็าม   58

85. นอกจากนี]แลว้ บรษัิทธุรกจิยังมีบทบาทอันเด่นชัดมากขึ]น
เรื8อยๆในการควบคุมดูแลความสงบเรียบรอ้ยของการชุมนุม ยก
ตัวอย่างเช่น ผูใ้หบ้รกิารรักษาความปลอดภัยของเอกชนที8เป็น
พลเมอืงจะมบีทบาทในการควบคมุดแูลความสงบเรยีบรอ้ยในขณะ
ที8ปกป้องทรัพยส์นิหรอืสนิทรัพยข์องเอกชนในระหว่างการชมุนุม
ดว้ย และบอ่ยครั ]งที8บรษัิทเอกชนมบีทบาทในการสอดสอ่งดแูล (ด ู
A/HRC/23/39/เอกสารแนบทา้ย 1 วรรค 33) องคก์รธรุกจิควร
ทําการตรวจสอบอยา่งถี8ถว้นในเรื8องสทิธมินุษยชน  และในกรณีที859

บง่บอกไดว้า่จะมผีลกระทบตอ่การชมุนุมและสทิธทิี8เกี8ยวขอ้ง ก็จะ
ตอ้งลดความเสี8ยงเหล่านี] ผูใ้หบ้รกิารรักษาความปลอดภัยของ
เอกชนที8เป็นพลเมืองไม่ควรปฏบิัตหินา้ที8ควบคุมดูแลความสงบ
เรยีบรอ้ยในสว่นที8เกี8ยวขอ้งกบัการชมุนุม แตอ่ยา่งไรก็ตาม หาก
เกดิกรณีเชน่นี]ข ึ]น ผูใ้หบ้รกิารดงักลา่วตอ้งเคารพและคุม้ครองสทิธิ
มนุษยชน  และควรปฏิ บัตติามมาตรฐานการดําเนนิการในระดับ60

สงูสดุดว้ยความสมคัรใจ  61

86. โดยทั8วไปแลว้ องคก์รธรุกจิขอใหศ้าลออกคําสั8งใหผู้จั้ดชมุนุม
และผูร้ว่มชมุนุมกระทําหรอืละเวน้การกระทําและการเยยีวยาความ
เสยีหายทางแพ่งอื8นๆ ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันการข่มขู ่
การบกุรกุ หรอืการหมิ8นประมาท เป็นตน้ ซึ8งบางครั ]งเรยีกวา่เป็นคดี
ความในเชงิกลยุทธ์ต่อการร่วมชุมนุมในที8สาธารณะ รัฐมีภาระ
หนา้ที8ที8จะตอ้งใหห้ลักประกนัเกี8ยวกบัหลักกระบวนการอันควรแหง่
กฎหมายและเพื8อปกป้องผูค้นจากการดําเนนิคดคีวามทางแพง่ที8ไร ้
คณุธรรม  

87. รัฐสามารถทําใหต้ัวแสดงที8ไม่ใช่รัฐตอ้งรับผดิชอบต่อการ
ละเมดิสทิธมินุษยชนหากรัฐอนุมตั ิสนับสนุน หรอืยอมรับการกระทํา
เหล่านี] รัฐไม่ทําการตรวจสอบอย่างถี8ถว้นเพื8อป้องกันการละเมดิ 
หรอืรัฐไมดํ่าเนนิการสบืสวนและการรับผดิอยา่งเหมาะสม นอกจากนี]
แลว้ รัฐยังมีหนา้ที8ที8จะตอ้งใชม้าตรการที8เหมาะสมเพื8อป้องกัน 
สบืสวน และใหม้กีารเยยีวยาความเสยีหายอยา่งมปีระสทิธภิาพ
เพื8อชดเชยตอ่การกระทําผดิที8เกี8ยวขอ้งโดยบรษัิทธรุกจิ และจะตอ้ง

  Plattform Ärtze für das Leben v. Austria, วรรค 3258

  ดหูลกัการขอ้ที8 17-21 ของ Guiding Principles on Business and Human Rights59

  ด ูGuiding Principles on Business and Human Rights, and United Nations Office on Drugs and Crime, 60

State Regulation concerning Civilian Private Security Services and their Contribution to Crime Prevention 
and Community Safety (2557)

  ด ูตวัอยา่งเชน่ Voluntary Principles on Security and Human Rights (2543) เขา้ชม61

ไดท้ี8www.voluntaryprinciples.org/
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ใหเ้อกชนฝ่ายตา่งๆ ซึ8งกอ่ใหเ้กดิหรอืมสีว่นทําใหเ้กดิการครา่ชวีติ
โดยพลการในเขตแดนหรอืเขตอํานาจศาลของรัฐ ใหเ้ขา้มารับผดิ
ชอบ 

88. ขอ้แนะนําในเชงิปฏบิตั ิ
 (ก) รฐัควรปกป้องปัจเจกบุคคลมใิหถู้กบรษิทัธุรกจิ
รบกวนสทิธใินบรบิทของการชุมนมุ ซึ1งรวมถงึการดาํเนนิข ัQน
ตอนตา่งๆ เพื1อปฏบิตัติามหลกัการชีQนําวา่ดว้ยธุรกจิกบัสทิธิ
มนษุยชน 
 (ข) ในกรณีท ี 1พ ื Qนท ี1ซ ึ1ง เอกชนเป็ นเจ ้าของเปิ ดให ้
สาธารณชนโดยท ั1วไปและใชง้านคลา้ยกบัพืQนที1สาธารณะ 
สถานที 1ด งักล่าวควรถือว่า เ ป็นสถานที 1สาธารณะเพื 1อ
ประโยชน์ในเรื 1องสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและการ
แสดงออก  
 (ค) รฐัควรใหม้กีารคุม้ครองผูจ้ดัชุมนมุและผูร้ว่มชุมนุม
จากการถูกฟ้องในคดแีพง่มโนสาเรห่รอืคดทีี1ฟ้องเพื1อใหไ้ม่
กลา้เขา้รว่มชุมนมุในที1สาธารณะ 

 ญ. รัฐและองคก์รของรัฐตอ้งรับผดิชอบตอ่
การกระทําของตนเองในสว่นที8เกี8ยวขอ้ง
กบัการชมุนุม 

89. รัฐรับภาระในเรื8องการดําเนินการเพื8อใหบ้รรดาผูท้ี8ถูกละเมดิ
สทิธใินบรบิทของการชมุนุมไดรั้บการเยยีวยาอยา่งเพียงพอ มี
ประสทิธภิาพ และรวดเร็ว ซึ8งไดรั้บการตัดสนิโดยพนักงานเจา้
หนา้ที8ซ ึ8งมอํีานาจในการบงัคบัใชก้ารเยยีวยา  สทิธทิี8จะไดรั้บการ62

เยียวยานั ]นรวมถงึสทิธใินการที8จะไดรั้บความยุตธิรรมอย่างเท่า
เทยีมกนัและมปีระสทิธภิาพ การไดรั้บคา่เสยีหายอยา่งเพยีงพอ มี
ประสทิธภิาพ และรวดเร็วเพื8อชดเชยกบัความเสยีหายที8ไดรั้บ และ
การเขา้ถงึขอ้มูลเกี8ยวกับการละเมดิที8เกี8ยวขอ้งและกลไกในการ
ชดใชค้า่เสยีหาย 
90. รัฐตอ้งสบืสวนคํากลา่วหาในเรื8องการละเมดิใด ๆในบรบิทของ
การชมุนุมโดยทันทแีละอย่างมปีระสทิธภิาพโดยใหอ้งคก์รซึ8งเป็น
อสิระและปราศจากความลําเอยีงเป็นผูด้ําเนนิการ นอกจากนี]แลว้ 
องคป์ระกอบตามขั ]นตอนของสทิธใินชวีติกําหนดใหรั้ฐตอ้งสบืสวน

  ด ูHuman Rights Committee, ความคดิเห็นทั8วไปขอ้ที8 31, วรรค 15 นอกจากนั]น ด ูBasic Principles and 62

Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International 
Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law
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การสังหารใดๆ ที8ถกูกลา่วหาวา่เป็นการสังหารที8ผดิกฎหมายหรอื
โดยพลการ การที8รัฐไมส่ามารถสบืสวนการสังหารที8ตอ้งสงสัยวา่
เป็นการสังหารที8ผดิกฎหมายหรอืโดยพลการนั]น เป็นการละเมดิ
สทิธใินชวีติอกีดว้ย (A/70/304) ในทํานองเดยีวกนั การไมม่คีวาม
รับผดิชอบต่อการละเมดิสทิธใินบูรณภาพทางร่างกายก็อาจถอืว่า
เ ป็นการละ เมิดสิทธิเหล่านี ]เช่นกัน  การส ืบสวนอย่างม ี63

ประสทิธภิาพรวมถงึปัจจัยเหล่านี] ไดแ้ก ่ การสบืสวนอย่างเป็น
ทางการซึ8งเริ8มตน้โดยรัฐ ความเป็นอสิระจากบรรดาผูท้ี8มสีว่นพัวพัน 
ความสามารถในการตัดสนิว่าการกระทํานั ]นมีความชอบธรรมใน
สภาวการณนั์]นๆ หรอืไม ่ ระดบัความรวดเร็วและการเรง่ดําเนนิการ
ตามสมควร ระดบัการตรวจสอบองคก์รภาครัฐ   64

91. ในกรณีที8เหมาะสม จะตอ้งทําการลงโทษทางอาญาและ/หรอื
ทางแพ่ง ในกรณีที8เจา้หนา้ที8ซ ึ8งมอีํานาจควบคมุบัญชาการไม่สั8ง
การและไมค่วบคมุอยา่งมปีระสทิธภิาพ เจา้หนา้ที8ดังกลา่วควรรับ
ผดิดว้ย ในกรณีที8ผูบ้งัคบับญัชาทราบ หรอืควรทราบวา่เจา้หนา้ที8
บงัคบัใชก้ฎหมายที8อยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาของตนเอง ใชกํ้าลงัหรอื
อาวุธปืนโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย โดยที8ตนเองมไิดใ้ชม้าตรการ
ทั ]งหมดที8มอียูใ่นอํานาจเพื8อป้องกัน ยับยั ]ง หรอืรายงานการใช ้
กําลงัหรอือาวธุปืนดงักลา่ว ผูบ้งัคบับญัชากค็วรรับผดิชอบดว้ยเชน่
กนั  65

92. การที8เจา้หนา้ที8บังคับใชก้ฎหมายใชก้ลอ้งชนดิพกตดิตัวอยา่ง
เหมาะสมในบรบิทของการชุมนุมจะช่วยกลไกการทํางานในการ
สบืสวนภายในหรอืการควบคมุดแูลโดยพลเรอืนได ้ เทคโนโลยดีงั
กล่าวยังอยู่ในระยะแรกพัฒนา และควรพิจารณาในเรื 8องการ
กา้วกา่ยความเป็นสว่นตัวอาจเกดิขึ]นซึ8งเป็นเรื8องละเอยีดออ่นดว้ย 
แตใ่นขั ]นนี] การใชก้ลอ้งน่าจะเป็นการสง่เสรมิในเรื8องความรับผดิ
ชอบในหนา้ที8ไดใ้นกรณีที8มกีารป้องกนัอยา่งเพยีงพอ  
93. อัยการควรปฏบิัตหินา้ที8โดยไม่ลําเอียงและไม่เลือกปฏบิัต ิ
และควรตั ]งใจจรงิที8จะฟ้องเจา้หนา้ที8รัฐซึ8งกระทําผดิทางอาญา  66

เมื8อเจา้หนา้ที8บงัคบัใชก้ฎหมายถกูฟ้อง ฝ่ายตลุาการจะตอ้งตดัสนิ
คดคีวามโดยไมลํ่าเอยีง ไมม่ขีอ้จํากดั ไมอ่ยูภ่ายใตอ้ทิธพิล การ
ชกันํา ความกดดัน การคกุคาม หรอืการแทรกแซงใดๆ อันไม่

  McCann and Others v. สหราชอาณาจักร63

  European Court of Human Rights, Isayeva v. Russia, หมายเลขคําร้อง 57950/00, 24 กุมภาพันธ์ 2548 64

นอกจากนี] ดู A/HRC/26/36, วรรค 80

  หลกัการขอ้ที8 24 ของ Basic Principles65

  แนวปฏบิตัขิอ้ที8 13 (ก) และ 15 ของ Guidelines on the Role of Prosecutors66
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สมควรไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม  ควรนําตัว67

จําเลยมาขึ]นศาลยตุธิรรม และจําเลยจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองใหม้ี
การพจิารณาคดอีย่างยุตธิรรมที8รับประกันภายใตก้ฎหมายระหว่าง
ประเทศ  
94. นอกจากการรับประกันในเรื8องความรับผิดชอบโดยอาศัย
กระบวนการตลุาการแลว้ รัฐควรดําเนนิการในเรื8องการควบคมุดแูลที8
ไม่ใช่ดา้นตุลาการเป็นการเพิ8มเตมิอกีหลายๆ ระดับ ซึ8งรวมถงึ
กระบวนการสบืสวนภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพ และองคก์รควบคมุ
ดแูลที8เป็นอสิระ ควรใชร้ะบบตา่งๆ เหลา่นี]เป็นการเพิ8มเตมิจากการ
เยยีวยาทางกฎหมาย ทางอาญา การเยยีวยาจากภาครัฐ และภาค
เอกชน เพื8อเป็นการชดเชยต่อการกระทําผดิในการควบคุมดูแล
ความสงบเรยีบรอ้ย แตม่ใิชเ่ป็นทางเลอืก  บทบาทขององคก์ร68

ควบคุมที8เป็นพลเรอืนซึ8งทํางานเฉพาะดา้นนี]อาจจะตอ้งมสีถาบัน
หรือผูต้รวจการดา้นสทิธมินุษยชนระดับประเทศทํางานเป็นองค์
ประกอบเพิ8มเตมิเพื8อความสมบรูณแ์บบ  

95. ในสว่นที8เกี8ยวขอ้งกบัการเยยีวยานั]น รัฐจะตอ้งจา่ยคา่เสยีหายให ้
แกผู่เ้สยีหายเพื8อชดเชยกบัการกระทําหรอืการละเวน้จากการกระทํา
อนัเนื8องมาจากรัฐและเป็นการละเมดิอยา่งใหญห่ลวงตอ่กฎหมายสทิธิ
มนุษยชนระหวา่งประเทศหรอืเป็นการละเมดิอยา่งรา้ยแรงตอ่กฎหมาย
มนุษยธรรมระหวา่งประเทศ  คา่เสยีหายควรไดส้ดัสว่นกบัความรา้ย69

แรงของการละเมดิและความเสยีหายที8ไดรั้บ และควรรวมถงึองค์
ประกอบของการชดใชค้า่เสยีหาย การชดเชย การฟื]นฟ ู ความพงึ
พอใจ และหลกัประกนัวา่จะไมเ่กดิขึ]นซ ้าํ รวมถงึการเขา้ถงึขอ้มลูที8
เกี8ยวขอ้งกบัการละเมดิตา่งๆ และกลไกในการชดใชค้า่เสยีหาย   70

96. ขอ้แนะนําในเชงิปฏบิตั ิ
(ก) รัฐควรใหห้ลกัประกนัในเรื8องกฎหมายและวธิปีฏบิตัวิา่เจา้

หนา้ที8บังคับใชก้ฎหมายจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากความรับผดิ
ทางอาญาหรอืทางแพง่ในกรณีที8กระทําความผดิ  

(ข) รัฐควรกําหนดการควบคุมดูแลที8ไม่ใช่ดา้นตุลาการใน
หลายๆ ระดบัเป็นการเพิ8มเตมิและใหเ้งนิทนุในเรื8องดงักลา่ว ซึ8งรวม
ถงึกระบวนการสบืสวนภายในที8มปีระสทิธภิาพ และองคก์รควบคมุ
ดแูลอสิระที8ชอบดว้ยกฎหมาย ในกรณีที8มเีหตผุลที8จะเชื8อไดว้า่มี

  หลกัการขอ้ที8 2 ของ Basic Principles on the Independence of the Judiciary67

  Council of Europe, Commissioner for Human Rights, “Opinion of the Commissioner for Human Rights ว่า68

ด้วยการพิจารณาข้อร้องเรียนตํารวจอย่างเป็นเอกเทศและมีประสิทธิภาพ” (12 มีนาคม 2552), วรรค 25

  หลกัการขอ้ที8 15 ของ Basic Principles and Guidelines69

  หลกัการขอ้ที8 11 ของ Basic Principles and Guidelines70
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การกอ่อาชญากรรม ควรยื8นเรื8องใหเ้จา้หนา้ที8บงัคบัคดทีนัทเีพื8อให ้
มกีารสบืสวนอยา่งถกูตอ้งและสมบรูณ ์

(ค) ไมค่วรใหเ้จา้หนา้ที8บังคับใชก้ฎหมายซึ8งถูกสอบสวนไม่
ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก กลับเขา้ไปปฏบิัตหินา้ที8ในสนาม
จนกวา่การสอบสวนจะเสร็จสิ]น และเจา้หนา้ที8รายนั]นพน้จากขอ้หา
วา่กระทําผดิ 

(ง) รัฐควรมอบอํานาจกวา้งๆ ใหแ้กอ่งคก์รควบคมุดแูลอสิระ
ซึ8งมคีวามสามารถและมอีํานาจสมบูรณ์เพื8อใหคุ้ม้ครองสทิธติ่างๆ 
อย่างมปีระสทิธภิาพในบรบิทของการชมุนุม อํานาจดังกล่าวควร
อนุญาตใหอ้งคก์รสบืสวนขอ้รอ้งเรยีนจากประชาชน รับการสง่เรื8อง
ต่อจากตํารวจ และดําเนินการสบืสวนดว้ยตนเองในกรณีที8เป็น
สาธารณประโยชน ์ องคก์รดังกลา่วควรสบืสวนทกุคดทีี8เจา้หนา้ที8
บังคับใชก้ฎหมายใชก้ําลัง องคก์รควบคมุดแูลควรมอํีานาจเต็มใน
การสบืสวน และจะตอ้งดําเนนิการกับขอ้รอ้งเรยีนดว้ยวธิกีารที8ไม่
ลําเอยีง ยตุธิรรม และโดยทนัท ีตามบรรทดัฐานที8ชดัเจน  

(จ) รัฐควรส่งเสร ิมและอํานวยความสะดวกใหห้น่วยงาน
บังคับใชก้ฎหมายทําการทบทวนเกี8ยวกับการปฏบิัตหินา้ที8ควบคมุ
ดูแลความสงบโดยผูซ้ ึ8งไม่เป็นปรปักษ์ต่อกันโดยทําการทบทวน
อย่างต่อเนื8อง หรือหากเป็นไปได ้ ควรใหห้น่วยงานบังคับใช ้
กฎหมายอกีหน่วยงานหนึ8งทําการทบทวน การทบทวนดังกลา่วจะ
ตอ้งกระทําเป็นการเพิ8มเตมิแต่ตอ้งไม่ละเวน้ภาระหนา้ที8ของรัฐใน
การกําหนดกลไกในการทบทวนดา้นตุลาการอย่างเป็นอสิระเพื8อ
สบืสวนและลงโทษผูล้ะเมดิสทิธมินุษยช์น  

(ฉ) รัฐควรพจิารณาศักยภาพของเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื8อสาร ดังเชน่ กลอ้งชนดิพกตดิตัวในการสรา้งเสรมิใหเ้จา้
หนา้ที8บังคับใชก้ฎหมายมีความรับผดิชอบในกรณีที8ละเมดิสทิธิ
มนุษยชนในบรบิทของการชมุนุม 

 ๓. สรปุ 
97. การชุมนุมมบีทบาทอนัสําคญัในการปกป้องสทิธมินุษย
ชนและเป็นการเตมิเต็มระบอบประชาธปิไตยของสงัคม ไม่
ควรมองว่าการชุมนุมเป็นภยัคุกคาม แตค่วรมองว่าเป็นวธิ ี
การเจรจากนัซึ1งรฐัควรมสี่วนร่วมดว้ย  แต่อย่างไรก็ตาม 71

การใหห้ลกัประกนัในเรื1องการปกป้องสทิธโิดยสมบูรณ์ใน
บรบิทของการชุมนมุอาจเป็นเรื1องทา้ทายเชน่เดยีวกนั 
98. ขอ้แนะนําในเชงิปฏบิัตเิหลา่นี]อาจเป็นแนวทางเกี8ยวกบัวธิกีาร
ที8รัฐจะปฏบิตัภิาระหนา้ที8ของตนเองในการปกป้องและสง่เสรมิสทิธิ

  ดมูตคิณะมนตรสีทิธมินุษยชน 22/10 และ A/68/299, วรรค 1771
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มนุษยชนในบรบิทของการชมุนุม แตอ่ยา่งไรกต็าม ประโยชนข์อง
ขอ้แนะนําเหลา่นี]จะเป็นที8ประจักษ์ก็ตอ่เมื8อนําขอ้แนะนําเหลา่นี]ไป
ปฏบิัตใิชอ้ยา่งเหมาะสมในระดับประเทศ ซึ8งในการนี]จําเป็นอยา่ง
ยิ8งที8จะตอ้งมีขั ]นตอนที8แน่วแน่ในส่วนของรัฐ องค์กรระหว่าง
ประเทศ บรษัิทธรุกจิ และประชาสงัคม สหประชาชาตโิดยคณะ
มนตรสีทิธมินุษยชน ซึ8งรวมถงึโดยกลไกการปฏทิศันใ์นระดบัสากล
เป็นระยะๆ และโดยกลไกพเิศษอื8นๆ รวมทั ]งโดยระบบที8มพีื]นฐานมา
จากสนธสิัญญา และองคก์รสทิธมินุษยชนในภูมภิาค ควรเฝ้า
ติดตามการปฏิบัติตามขอ้แนะนําเหล่านี]และควรใชค้วามเพียร
พยายามต่อไปเพื8อเพิ8มเตมิมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศใน
สว่นที8เกี8ยวขอ้งกบัการชมุนุม 

________________

	 �37


