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ซึ่ง1ได้ม ีก ารบ้ญ ญัต ิร ับ รองถึงเสรีภ าพ,ไนการ

เดิน ทางและการเลือ กถิ่น ที่อ ยู่ภ ายในราชอาณาจัก รของประชาชนไว้ไ นมาตรา 36 แต่ในขณะเดียวกัน กิเปิด โอกาสให้ม ีก ารตรากฎหมายที่
จำกัด เสรีภ าพในการเดิน ทางและการเสือ กถิ่น ที่อ ยู่ข องประชาชนได้

ทำให้ในอนาคตอาจมีก ารออกกฎหมายที่ม ีเนอหากระทบต่อ เสรีภ าพ

ด้งกล่าวของประชาชน โดยในการนี้จ ะศึก ษาถึง ขอบเขตและเงื่อ นไขในการตรากฎหมาย
เสรีภ าพในการเดิน ทางและการเสือ กถิ่น ที่อ ยู่ข องประชาขน

ทั้งที่ให้ก ารรับ รองเสรีภ าพและที่เป็น การจำกัด

โดยได้ศ ึก ษาหล้ก กฎหมายในเรื่อ งด้ง ล่าวชองต่างประเทศด้ว ยเพื่อ ให้เป็น

ประโยชน์ส ำหรับ การวางแนวทางเกี่ย วกับ การกำหนดขอบเขตในการออกบทบัญ ญัต ิท ี่จ ำกัด เสรีภ าพในการเดิน ทางและการเสือ กถิ่น ที่อ ยู่
จากการศึก ษาพบว่า มาตร 36 ของรัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทยได้บ ัญ ญัต ิให้ก ารรับ รองเสรีภ าพในการเดิน ทางและการ
เสือ กถิ่น ที่อ ยู่ภ ายในราชอาณาจัก รของประซาซน

ขณะเดีย วกัน กิไ ด้เปิด ช่อ งให้ม ีก ารตราบทบัญ ญัต ิข องกฎหมายที่ม ีเนิอ หาจำกัด หรือ

กระทบกระเทือ นเสรีภ าพในเรื่อ งด้ง กล่าวด้ว ย โดยในการตรากฎหมายเพื่อ จำกัด สิท ธิแ ละเสรีภ าพชองประชาชน มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจัก รไทยได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์ท ั่วไปไว้ว่า” การจำกัด สิท ธิและเสรีภ าพชองบุค คลที่รัฐ ธรรมนูญ รับ รองไว้จะกระทำมีได้ เว้น
แต่โ ดยอาศัย อำนาจตามบทบ้ญ ญ้ต ิแ ห่ง กฎหมายเฉพาะเพื่อ การที่ร ัฐ ธรรมนูญ นี้ก ำหนดไว้แ ละเท่า ที่จ ำเป็น เท่า นัน และจะกระทบกระเทือ น
สาระสำศัญ แห่ง สิท ธิและเสรีภ าพทั้น มีไ ด้ นอกจากนิก ารจำกัด สิท ธิแ ละเสรีภ าพชองบุค คลยังด้อ งมีผ ลใช้บ ังคับ เป็น การทั่ว ไป ไม่มุ่งหมายให้
ใช้บ ังคับ แก่ก รณีใดกรณีห นึ่งหรือ แก่บ ุค คลใดบุค คลหนึ่ง เป็น การเจาะจง
กฎหมายนั้น

ทั้งต้อ งระบุบ ทบัญ ญัต ิแ ห่งรัฐ ธรรมนูญ ที่ให้อ ำนาจในการตรา

การที่ร ัฐ จะใช้อ ำนาจในการออกกฎหมายมาจำกัด เสรีภ าพในการเดิน ทางและการเสือ กถิ่น ที่อ ยู่ข องประชาชนจึง ต้อ งอยู่ภ าย

ในขอบเขตบทบัญ ญัต ิท ี่ร ัฐ ธรรมนูญ ให้อ ำนาจไว้ด ้ง กล่าว อย่างไรก็ด ี ในกรณีท ี่ห ากการใช้อ ำนาจของรัฐ หรือ องค์ก รของรัฐ ในการจำกัด เสรี
ภาพของประชาชนนั้น จะก่อ ให้เกิด ผลกระทบต่อ เสรีภ าพของประชาชนมาก๓ นกว่าประโยชน์ของมหาชนที่จะได้รับ

รัฐหรือองค์กรของรัฐ

จะต้อ งละเว้น ไม่ใช้ม าตรการการออกกฎหมายนั้น นั้น บัง คับ แก่ป ระชาขน
ผลที่ไ ด้จ ากการศึก ษาคือ แม้ว ่าประขาซนทุก คนจะมีเสรีภ าพในการเดิน ทางและการเสือ กถิ่น ที่อ ยู่ซ ึ่งถือ เป็น สิท ธิแ ละเสรีภ าพส่ว น
บุค คลไม่ส ามารถถูก ล่ว งละเมิด จากรัฐ ได้ แต่ก ิม ีไ ด้ห มายความว่าจะไม่ส ามารถจำกัด เสรีภ าพในเรื่อ งด้งกล่า วบัน ได้เลย หากแต่ก ารจำกัด
เสรีภ าพในเรื่อ งนั้น ต้อ งอยู่ภ ายในขอบเขตและเงื่อ นไขตามที่รัฐ ธรรมนูญ ให้อ ำนาจไว้เท่าบัน คือ เพื่อ ความมั่น คงของรัฐ เพื่อ ความสงบเรีย บ
ร้อยหรือสวัสดีภาพของประชาชน เพื่อ การผัง เมือ งและเพื่อ สวัส ดีภ าพของผัเยาว์

เพราะฉะบัน ถ้าเช้าเงื่อ นไชอย่างใดอย่างหนึ่งตามที

กล่า วมาแลวแม้เนื้อ หาชองกฎหมายนั้น 'จะเป็น การ,จำกัด หรือ กระทบกระเทือ นต่อเสรีภ าพ'ไนการเดิน ทางและการเสือกถิ่น ที,อ ยู่ภ าย,ในราช
อาณาจัก รของประชาชนกิส ามารถกระทำได้โ ดยไม่ถ ึอ ว่าช้ด ต่อ รัฐธรรมนูญ
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