
 

 

บทที่ 3 

กฎหมายที่เกี่ยวกับขอบเขตการใช้มาตรการของรัฐต่อการชุมนุมทางการเมืองที่
ละเมิดต่อ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยและต่างประเทศ 

 จากที่ได้ศึกษาถึงสภาพปัญหา แนวคิด ทฤษฎีในเร่ืองของกฎหมายการปราบปรามการ
ชุมนุมทางการเมืองดังที่กล่าวมาในบทข้างต้น จะเห็นได้ ว่าประเทศไทยนั้นจะไม่มีกฎหมายในเร่ือง
ของการปราบปรามผู้ชุมนุมทางการเมืองเป็นหลักกฎหมายที่ก าหนดเอาไว้อย่างชัดเจน  มีเพียงแต่รัฐ
ใช้หลักสากลในการด าเนินการในการที่จะเข้าสลายการชุมนุมทางการเมือง ที่ถือว่าเป็นการชุมนุมที่
ละเมิดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 63 เท่านั้น แต่ในเร่ือง
ของการอ้างหลักสากลในการด าเนินการปฏิบัติน้ัน จะเห็นได้ว่ารัฐเองไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน 
เพียงแต่น ามาเป็นหลักในการอ้างถึงเท่านั้น ดังนั้น เพื่อจะเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการทาง
กฎหมาย ส าหรับน ามาเป็นกฎหมายรองรับสิทธิขอ งการปฏิบัติงานของรัฐและขั้นตอนของการ
สลายการชุมนุม จึงจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษามาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ ในเร่ืองดังกล่าว 
ต่อไปนี้ เพื่อน ามาเป็นตัวบทกฎหมายต่อไป 

มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย  

 1. กฎหมายอาญา         
  1.1 การกบฏ คือ การประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร         
  ผู้เป็นกบฏ คือ ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร 
  ความผิดฐานเป็นกบฏ  คือ ความผิดอาญาฐานกระท าความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักร โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใ ช้ก าลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือ
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ หรือล้มล้างอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร หรืออ านาจตุลาการ หรือ
แบ่งแยกราชอาณาจักร หรือยึดอ านาจปกครองในส่วนใดส่วนหน่ึงแห่งราชอาณาจักร เรียกว่า 
ความผิดฐานเป็นกบฏ (วิกิพีเดีย, ออนไลน,์ 2553) 
  ดังนั้น การที่จะเป็นการความผิดฐานเป็นการก่อกบฏได้จะต้อง  เป็นความผิดต่อความ
มั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร  มาตรา  113 ผู้ใดใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้ายเพื่อ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%8F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%8F
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   (1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 
    (2) ล้มล้างอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหารหรืออ านาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ 
หรือให้ใช้อ านาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ 
   (3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอ านาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่ง
ราชอาณาจักรผู้นั้นกระท าความผิดฐานเป็นกบฏ  
  1.2 มาตรา 216 เมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมเพื่อกระท าความผิดตามมาตรา 215 ให้
เลิกไป ผู้ใดไม่เลิก ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย  รัฐมีสิทธิเข้าด าเนินการและ 
  1.3 มาตรา 217 (ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน) ผู้ใดวางเพลิง
เผาทรัพย์ของผู้อ่ืน ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษ เมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้ว รัฐจะต้องมี
การประกาศ พระราชก าหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
  สาเหตุที่ต้องมีการประกาศ พระราชก าหนด ดังกล่าว เพราะมีการก่อความวุ่นวาย
เกิดขึ้นในบ้านเมือง มีการชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิเอาไว้ มีการใช้อาวุธ ถือว่า
ไม่เป็นการชุมนุมที่สงบ ไม่ด าเนินการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นการ ขัดต่อบทบัญญัติดังกล่าว  

 2. กฎหมายมหาชน 
  2.1 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
  มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ี 
  การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  หมายความว่า  การด าเนินการเพื่อป้องกัน
ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ใด ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข  ท าลาย หรือท าความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สินของประชาชน
หรือของรัฐ ให้กลับสู่สภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของ
รัฐ 
  เมื่อกลุ่มบุคคลประกาศชุมนุมนั้น  รัฐบาลจึงเห็นควรประกาศใช้ พ .ร.บ. ความมั่นคงฯ  
เพื่อควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้  
ประกาศ 
  พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ด้วย
สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงตั้งแต่วันที ่12 มีนาคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป  มีแนวโน้มจะเกิดความ
วุ่นวายทางการเมืองจากการที่มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มได้ประกาศ  เจตนารมณ์ชัดเจนในการปลุก
กระแสระดมมวลชน พร้อมทั้งระดมยานพาหนะเป็นจ านวนมาก  และนัดชุมนุมให้เข้าร่วมในการ
เรียกร้องความต้องการตามแนวทาง และผลประโยชน์ของกลุ่ม  มุ่งหวังเพื่อสร้างกระแสความไม่
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ชอบธรรมของรัฐบาลและมีวัตถุประสงค์สุดท้ายในการกดดันให้นายกรัฐมนตรี ยุบสภาหรือลาออก  
โดยก าหนดให้มีการชุมนุมและเคลื่อนไหวตามเส้นทางและปิดล้อมสถานที่ส าคัญในเขต
กรุงเทพมหานคร  พื้นที่บางส่วนของปริมณฑล และพื้นที่บ างส่วนของจังหวัดใกล้เคียง  ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวนั้นจะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตโดยปกติของประชาชนโดยทั่วไป  รวมทั้ง
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  ประกอบการชุมนุมดังกล่าวมีเจตนาด าเนินการในลักษณะ
ยืดเยื้อ  และยั่วยุให้เกิดความรุนแรง ซึ่งอาจมีการกระทบกระทั่งระ หว่างผู้ชุมนุมด้วยกัน  หรือกับ
ประชาชนผู้สุจริต หรืออาจมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีบางกลุ่มก่อเหตุระหว่างการชุมนุม  และขยายลุกลามจน
เกิดสถานการณ์ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สร้างความเสียหายให้กับประเทศโดยรวม 
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการในการรักษาความสงบและความปลอดภัยมีเ อกภาพ
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
มิให้สถานการณ์ขยายตัวลุกลาม  เป็นเหตุการณ์ก่อความไม่สงบหรือหากเกิดสถานการณ์ขึ้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแก้ไขปัญหาให้ยุติโดยเร็ว  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา 29 และมาตรา 31 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 
36 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้  โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
  2.2 พระราชก าหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  
   มาตรา 4 ในพระราชก าหนดน้ี 
  สถานการณ์ฉุกเฉิน  หมายความว่า  สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจท าให้ประเทศหรือส่วนใด
ส่วนหน่ึงของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  การรบหรือการสงคราม  ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
การปกครองร ะบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต  ผลประโยชน์ของชาติ  การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน  การด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน  การคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ  ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนร วม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง  
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  จากสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดความวุ่นวายขึ้น เร่ือยมา ท าให้รัฐบาลมีเหตุผลที่จะต้อง
ประกาศใช้พระราชก าหนดน้ีขึ้น เพื่อป้องกันภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน และประ เทศชาติ
บ้านเมือง  โดยอาศัยความตามพร ะราชก าหนดดังกล่าวในการประกาศใช้ และให้ประชาชนปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวในพระราชก าหนดน้ี 
  โดยตามแถลงการณ์ ของศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน อ้างหลัก สากลที่
ประเทศไทยใช้เป็นบรรทัดฐานของการเข้าแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองในภาวะที่ อาจก่อให้เกิดการ
สงคราม ถ้าผู้ใดไม่เลิกถือว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็
สามารถมีสิทธิที่จะด าเนินการดังกล่าวได้ตามกฎหมาย  
  เร่ือง การแถลงการณ์ของศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  (ซึ่งถือว่าเป็นการ
สลายการชุมนุมที่ขัดต่อหลักสากล) 
  ประเด็นที่ส าคัญน้ันมีอยู่ว่า  การใช้ก าลังทหารสลายผู้ชุมนุมที่ผ่านมา ในเดือนเมษายน 
และเดือนพฤษภาคม 2553 ถือเป็นการใช้ก าลังทหารปราบปรามพลเรือนที่รุนแรงมากสุดคร้ังหนึ่ง
ในประเทศไทย โดยระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน  มีผู้เสียชีวิตจ านวนมากและผู้บาดเจ็บทั้งพล เรือนและ
เจ้าหน้าที่รัฐ  นอกจากนี้ยังมีผู้สูญหาย ถูกจับกุมตามพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 และผู้ถูกคุกคามที่ยังไม่ทราบจ านวนที่แน่ชัด  ดังนั้นการกร ะท า
ดังกล่าวมีความชอบธรรมหรือไม่ เป็นค าถามที่ต้องน ามาวิเคราะห์กัน และถือเป็นประเด็นหลักว่า
การใช้ก าลังทหารเป็นไปตามหลักสากลว่าด้วยการใช้กองก าลังตามที่ศูนย์อ านวยการณ์แก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) กล่าวอ้างหรือไม่ การปฏิบัติการใช้ก าลังทหารในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก
มุมมองตามหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
   1. สิทธิในการมีชีวิตสิทธิสากลขั้นพื้นฐานที่ถูกละเมิดระหว่างการสลายการชุมนุม  
    กรณี การใช้ก าลังและอาวุธในการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองของรัฐบาลต่อ
ผู้ชุมนุมที่ผ่านมา เป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ  หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ที่น ามาใช้ประกอบการพิจารณาปฏิบัติการ  ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐ โด ยพื้นฐานแล้วประกอบด้วย 
ปฏิญญา สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (Universal declaration for Human Rights-UDHR) และ กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง  International covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) 
แม้ UDHR จะไม่มีผลทางกฎหมายแต่ถือเป็นบรรทัดฐานที่ได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ
ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ในขณะที่กติกา ICCPR ก าหนดให้ประเทศไทยในฐานะที่เป็นรัฐภาคีมี
พันธกรณีที่จะต้องเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนอ ย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิในการมี
ชีวิต (Right to life) และสิทธิทางการเมือง) 
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   แต่อย่างไรก็ดี  การจัดการวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมารัฐบาลไทย
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ก่อนที่ผู้ชุมนุม
จ านวนมากจะเร่ิมทยอยเดินทางเข้ามาชุมนุมในกรุงเทพ  ในวันที่ 12 มีนาคม จากนั้นรัฐบาลไทยจึง
ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้า ยแรงในวันที่ 7 เมษายน  หลังมีการบุกรุกรัฐสภาโดยหนึ่งใน
แกน ในขณะที่การชุมนุมในส่วนอ่ืนยังเป็นไปโดยสันติ การประกาศพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและจัดตั้งศูนย์อ านวยการณ์แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการให้
อ านาจทหารเข้ามาจัดการปัญหาการเมือง  ลิดรอนสิทธิเสรีภาพสื่อ การเดินทาง และการรวมกลุ่ม  
จนน ามาสู่การใช้ก าลังทหารพร้อมอาวุธเข้าปฏิบัติการ “ขอคืนพื้นที่ ” ในวันที่ 10 เมษายน หาก
พิจารณาตามหลักการสากล อาทิ หลัก Bpuffleo ที่ยอมให้รัฐบาลสามารถใช้ก าลังสลายได้ก็ต่อเมื่อ
การชุมนุมนั้นมิชอบด้วย กฎหมาย (Unlawful) และไม่สันติ (Non peaceful) แต่ปฏิบัติการทางทหาร
ของไทยหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ การ “ขอคืนพื้นที่ ” ในเดือนเมษายนและการ  “กระชับวงล้อม ” 
ระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม  จึงส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิในการมี
ชีวิตของผู้คนจ านวนมาก 
   รัฐบาลไทยอ้างว่าวัตถุประสงค์และวิธีการสลายการชุมนุม  ตลอดจนกระบวนการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและการน าผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกฎการใช้ก าลัง  (Rule of engagement) 
ของศูนย์อ านวยการณ์แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และสอดคล้องกับหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชน  แต่
ในเชิงปฏิบัติกลับส่งผลในทางตรงกันข้าม  
   โดยขั้ นตอนการปราบปราบผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ถือว่าเป็นการละเมิดต่อ
รัฐธรรมนูญนั้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในการสลายการชุมนุม  จะเห็น
ว่ามีการสลายการชุมนุมแบบไม่มีขั้นตอนและหลักการอย่างชัดเจน เพียงแต่กล่าวอ้างน ามาเป็นหลัก
เท่านั้น ตามขัน้ตอนของหลักปฏิญญาสากล ดังต่อไปนี้ 
   สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ  ได้ก าหนดประมวลหลักปฏิบัติไว้ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย  (Code of conduct for law enforcement officials) วันที่ 17 ธันวาคม 
2522 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการที่จะเคาร พต่อสิทธิมนุษยชน  และยังมีการ
ประกาศใช้หลักการพื้นฐานการใช้ก าลังและอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย  
(Basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials) ซึ่งก าหนดว่า  การ
คุกคามชีวิตและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎ หมาย ต้องได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่ง
เป็นการคุกคามความมั่นคงของสังคมโดยรวมและรัฐต้องพัฒนาระบบการใช้ก าลังและอาวุธของ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย  การใช้อาวุธและระเบิด  การพัฒนาอาวุธที่ไม่สามารถท าให้บุคคลถึง
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แก่ความตาย เพื่อใช้ก าลังในสถานการณ์ที่เหมาะสม  เพื่อยับยั้งมิให้บุคคล  หรือได้รับบาดเจ็บ  อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องพยายามให้ถึงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  ด้วยวิธีการที่ไม่รุนแรงก่อนที่
จะต้องพึ่งการใช้ก าลังและอาวุธปืนและใช้อาวุธด้วยการยับยั้งชั่งใจให้สมควรกับความหนักเบาของ
การกระท าความผิดและตามวัตถุประสงค์อันชอบธรรมที่ตั้งไว้ 
   2. ตามมาตรการทางกฎหมายขององค์การสหประชาชาติ (United Nation คือ 
   ยึดหลักความรุนแรงอย่างน้อยที่สุดและเท่าที่จะเป็นโดยการด าเนินการต้องเป็นไป
ตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักได้แก่ 
    1) ต้องมีการประกาศเตือนอย่างชัดเจนก่อนว่าจะมีการเข้าไป ด าเนินสลายการ
ชุมนุม  โดยการประกาศต้องท าให้ฝูงชนได้ทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นการใช้
ใบปลิว การใช้เคร่ืองขยายเสียง ฯลฯ  
    2) เมื่อฝูงชนไม่มีทีท่าว่าจะสลายการชุมนุมไป (โดยให้ระยะเวลาหนึ่ง ) 
เจ้าหน้าที่อาจประกาศเตือนว่าหากไม่สลายตัวไปด้วยความสมัครใจ เจ้าหน้าที่จ าต้องใช้น้ าฉีดใส่ฝูง
ชน 
    3) หากยังไม่สลายตัวไปของฝูงชน  เจ้าหน้าที่จะต้องประกาศถึงขั้นตอนต่อไป
ด้วยการใช้แก๊สน้ าตา  
    4) ใช้แก๊สน้ าตาที่ไม่เป็นอันตราย กล่าวคือต้องเป็นชนิดที่ผู้โดนนั้นสามารถที่
จะท าให้อาการที่โดนจากแก๊สน้ าตานั้นบรรเทาเบาบางลงได้ด้วยตัวเอง 
    5) เมื่อขั้นตอน 2 ดูไม่อาจใช้การได้จะมีการประกาศเตือนว่าเจ้าหน้าที่อาจจะ
ต้องใช้กระบองเข้าควบคุมฝูงชน  โดยการใช้กระบองจะใช้ได้ต่อเมื่อฝูงชนปฏิเสธที่จะสลายตัวไป
เท่านั้น 
    6) เมื่อปรากฏว่าฝูงชนยังไม่ยอมสลายตัว เจ้าหน้าที่สามารถที่จะใช้กระบอง กับ
ฝูงชนได้ แต่การใช้กระบองนั้นต้องตีไปในส่วนที่ไม่เป็นอันตราย 
    7) หากฝูงชนไม่มีทีท่าจะสลายไป  ต้องมีการประกาศเตือนถึงการใช้อาวุธปืน
ด้วยกระสุนตาข่ายและกระสุนยางตามล าดับอย่างชัดเจน  และต้องใช้เวลากับฝูงชนด้วยในการ
ตัดสินใจสลายการชุมนุม 
    8) หากสถานการณ์ยั งไม่ดี และมีความรุนแรงมากขึ้น  เจ้าหน้าที่ก็อาจสามารถ
ประกาศว่าเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นที่จะใช้กระสุนจริง  แต่จ าต้องตระหนักว่ากระสุนจริงนั้นจะไม่ใช้
จนกว่าจะเป็นการป้องกันตัว หรือป้องกันชีวิตผู้อ่ืนอันเป็นอันตรายที่จวนตัวมากจริง ๆ เท่านั้น 
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    9) อย่างไรก็ดี  หลังจากที่ประกาศเตือนไปแล้วเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะยิงขึ้น
ฟ้า หรือในระดับเหนือศีรษะของฝูงชนได้เลย  พึงระลึกว่ากระสุนปืนนั้นมีอันตรายต่อชีวิตมนุษย์
เสมอ 
    10) เจ้าหน้าที่จะต้องพยายามที่จะรักษาระยะห่างระหว่างตนเองกับฝูงชนที่ถือที่
มีความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อป้องกันฝูงชนที่อาจจะไหลทะลักที่จะเข้ามาในเขตของเจ้าหน้าที่และท าให้
ระยะห่างนั้นน้อยลงอันอาจส่งผลเป็นการอันตรายได้ 
    11) หากมีความจ าเป็นที่จะต้องยิงจริง  ๆ การยิงควรเป็นการเล็งยิงในที่ต่ า  และ
เป็นการเล็งยิงไปในส่วนของฝูงชนที่มีลักษณะของการใช้ความรุนแรงมากที่สุดเท่านั้น 
    12) แผนกปฐมพยาบาลจะต้องเตรียมการไว้เสมอเพื่อน าผู้บาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาล 
    ซึ่งจะเห็นว่าประเทศไทยไม่มีหลักในการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมทางการเมืองที่
ละเมิดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ในเร่ืองหลักของการสลายการชุมนุมอย่างชัดเจน 
   3. อนึ่ง ในขณะนี้  ในประเทศไทยมีร่า ง พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ขึ้น 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
   โดยเนื้อหาสาระของร่าง พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก าหนดให้การชุมนุมสาธารณะ
ต้องเป็นไปโดยสงบปราศจากอาวุธและไม่กีดขวางทางเข้าออกสถานที่ที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท รวมถึงรัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล ศาล หน่วยงานของรัฐ ท่า
อากาศยาน ท่าเรือ  สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งสาธารณะ โรงพยาบาล สถานศึกษา ตลอดจน
สถานทูต หรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ 
   ทั้งนี้ก าหนดให้ผู้ที่เห็นว่า การชุมนุมสาธารณะที่ได้รับแจ้งนั้นขัดต่อพื้นที่ต้องห้าม
ดังกล่าว ให้ยื่นค าขอต่อศาลเพื่อให้มีค าสั่งห้ามการชุมนุม  และขอให้ศาลพิจารณาค าขอให้มีค าสั่ง
ห้ามการชุมนุมเป็นการด่วน และค าสั่งศาลให้เป็นที่สุด 
   อย่างไรก็ตาม มีการก าหนดให้ผู้ชุมนุมเข้าร่วมชุมนุมอย่างเปิดเผยตัว ไม่ปิดบังหรือ
อ าพรางตัวเอง หรือไม่น าอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุม  ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนั้นติดตัวหรือไม่ 
ไม่บุกรุกหรือท าให้เสียหาย  หรือท าลายด้วยประการใด  ๆ ซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น  ไม่ใช่ก าลัง
ประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่า จะใช้ก าลังประทุษร้ายผู้ร่วมชุมนุมหรือผู้อ่ืน  ในกรณีผู้จัดการชุมนุมจะ
เดินขบวน  หรือเคลื่อนย้ายการชุ มนุมได้ต่อเมื่อได้รับการเห็นชอบจากหัวหน้าสถานีต ารวจ  ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลการชุมนุมขณะนั้น  และผู้ชุมนุมต้องเลิกชุมนุมภายในระยะเวลาที่ผู้จัดการ
ชุมนุมได้แจ้งไว้ ทั้งนี้  ก าหนดให้ใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานอยู่ภายใต้ศาล  หากผู้ชุมนุมไม่เห็น
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ด้วยกันค าสั่งของเจ้ าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดอบดูแลการชุมนุมสาธารณะให้ยื่นค าร้องคัดค้านต่อ
ศาล เพื่อพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันมีค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
   ขณะเดียวกัน ให้มีการก าหนดบทลงโทษ ส าหรับผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ  ผู้
ชุมนุมตลอดจนทรัพย์สินที่ใช้ หรือมีไว้เพื่ อใช้  และยึดได้ในการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายให้ลิบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่เหตุดังกล่าวที่ต้องมีการร่าง
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะขึ้นมา ก็เพื่อที่จะช่วยกลุ่มผู้ชุมนุมมีความสะดวกในการชุมนุม
มากขึ้น และปกป้องปัญหาทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นมาได้  

มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ 

 1. มาตรการทางกฎหมายตามหลักสากล  
 ศาลอาญาระหว่างประเทศ  (International criminal court: ICC) เป็นศาลถาวรระหว่าง
ประเทศ จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ.2545 โดยธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่าง
ประเทศ  สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดต้ังคณะตุลาการถาวรมาด าเนินคดีแก่
อาชญากรผูล้้างชาติ ผิดต่อมนุษยชาติ ละเมิดอาญาศึก หรือรุกรานอธิปไตย 
 ตามธรรมนูญของ ICC จะฟ้องได้ 4 กรณ ีคือ 
  1. การล้างชาติ (ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์)  
  2. อาชญากรสงคราม  
  3. ความผิดต่อมนุษยชาติ  
  4. การรุกรานอธิปไตย 
 พิจารณาถึงกรณีที่รัฐบาลใช้ความรุ นแรงเกินจ าเป็นเข้าสลายการชุมนุม  จึงเป็นเร่ืองที่น่า
พิจารณาอยู่ไม่น้อยว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นการใช้อาวุธเข้าสกัดกั้นหรือปราบปรามอย่างละเมิด
สิทธิความเป็นมนุษย์ตามหลักปฏิบัติสากล  
 (ธรรมนูญ ICC, กฎบัตรสหประชาชาติ ) ข้อเท็จจริงของการเข้าสลายการชุมนุมของ
กองทัพ (ทหาร) มีกฎบัตรสหประชาชาติ ฉบับที่ 9 ที่ห้ามใช้อาวุธสงครามสลายการชุมนุมเรียกร้อง
อย่างสันติของประชาชน เว้นแต่จะเป็นการติดอาวุธและการก่อการร้าย 
 ประเทศไทยมีการสลายการชุมนุมโดยน าอาวุธสงครามมายิงประชาชน บาดเจ็บ ล้มตาย 
น ารถหุ้มเกราะ รถยานเกราะ ปืนกลหนัก ปืน M.16 ปืน M.93 ปืน M.67 ล้วนเป็นอาวุธสงครามยิง
เข้าใส่ประชาชน โดยผู้ชุมนุม (Demonstrator หรือ Protester) ไม่ได้มีการกระท าความรุนแรงหรือมี
อาวุธในการต่อสู้ ผู้ชุมนุมมีการชุมนุมโดนสงบเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา และไม่มีลักษณะเป็นการ

http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2545
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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ก่อการร้าย หรือ A shape of international terrorist แต่อย่างใดผู้ชุมนุมไม่ได้สร้างความสยดสยอง
หวาดกลัว ความรุนแรงที่กระท าโดยกลุ่มขบวนการเพื่อคุกคามประชาชนหรือรัฐบาลเพื่อให้ยอมท า
ตามความต้องการของกลุ่มประชาชนที่มาเรียกร้องประชาธิปไตย ตรงกันข้ามความรุนแรงเกิดจาก
กองทัพของรัฐบาล ดังนั้น การกระท าขอ งกองทัพรัฐบาล จึงเป็นการกระท าที่เสี่ยงต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และละเมิดข้อตกลงกรุงโรมของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC: International 
Criminal Court)  
 หลังการสลายการชุมนุม รัฐบาลกลับออกมาประกาศว่า ทหารไม่มีอาวุธ ทั้ง  ๆ ที่มีอาวุธ
สงครามและรถหุ้มเกราะออกมาจ านวน หลายสิบคัน อีกทั้งการสั่งสลายการชุมนุม เร่ิมตั้งแต่เที่ยง 
บาย จนใกล้ค่ า นายกรัฐมนตรีต้องสั่งหยุด มืดแล้วต้องหยุด เพราะการสลายการชุมนุมตอนค่ าเป็น
อันตราย มีเหตุแทรกแซงได้ตลอดเวลา จึงเป็นการกระท าที่เกินกว่าความจ าเป็น 
 จึงสรุปได้ว่า การสลายการชุมนุมของทหาร ไม่ ใช่สถานการณ์สงคราม ทหารจะแสดง
อาวุธประจ ากาย ในลักษณะคุกคามข่มขู่ไม่ได้ ท าได้แค่สะพายอาวุธเท่านั้นจะยกปืนขึ้นเล็งใส่ผู้
ชุมนุมและลั่นกระสุนใส่ประชาชนไม่ได้ 
 กองทหารจะใช้อาวุธได้ในลักษณะป้องกันตัวเท่านั้น 
 การป้องกันตัวต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง โดยต้องกระท าเ ฉพาะกับผู้ก่อให้เกิดอันตราย
เท่านั้น ต้องไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นที่ไม่เป็นอันตรายคุกคามในบริเวณใกล้เคียง ผู้บังคับบัญชา
ทหารต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในการควบคุมปฏิบัติ และอาจต้องรับผิด
อย่างเดียวกับผู้ใต้บังคับบัญชาในความผิดอาญา 

 2. กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
   หลักการทั่วไปของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  และเสรีภาพในการรวมตัวชุมนุม
หรือการสมาคมของประชาชนเกาหลีใต้  สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการรวมตัว
ชุมนุมหรือสมาคมของประชาชนเกาหลีใต้ไ ด้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้  ค.ศ.1987 (พ.ศ.2530) มาตรา  21 ว่าด้วยเสรีภาพในการพูด  การพิมพ์  การรวมตัวชุมนุม  
การสมาคม สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
บัญญัติไว้ดังน้ี 
  1. ประชาชนทุกคนย่อมมีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยการพูดและการพิมพ์  
รวมทั้งเสรีภาพในการรวมตัวชุมนุมและการสมาคม 
  2. การก าหนดให้ขออนุญาตหรือให้น าข้อความหรือข่าวไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อน
น าไปเผยแพร่ การก าหนดให้ขออนุญาตรวมตัวชุมนุมและการสมาคม จะกระท าไม่ได้ (...) ฯลฯ 



 

 

55 

  3. การพูดหรือกา รพิมพ์อันเป็นการล่วงละเมิดต่อเกียรติยศชื่อเสียงหรือสิทธิประการ
อ่ืนของบุคคล หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจะกระท ามิได้  
บุคคลที่เกียรติยศชื่อเสียงหรือสิทธิเสรีภาพของตนถูกล่วงละเมิดจากการพูดหรือการพิมพ์  ย่อมมี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระท าดังกล่าว 
 การรวมตัวชุมนุมกันของผู้ที่มีความคิดเห็นและวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันถือเป็นวิธีการ
หนึ่งของการแสดงความคิดเห็น  และการแสดงความคิดเห็นลักษณะเป็นหมู่คณะเช่นน้ีถือเป็น
รูปแบบที่ส าคัญของพัฒนาการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  สาธารณรัฐเกาหลีมีรั ฐบัญญัติ ว่า
ด้วยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนมาตั้งแต่ปี  ค.ศ.1962 (พ.ศ.2505 ) ต่อมามีการยกเลิก
กฎหมายฉบับนี้ทั้งฉบับและตรารัฐบัญญัติฉบับใหม่ที่มีรายละเอียดรัดกุมมากยิ่งขึ้น  ได้แก่รัฐบัญญัติ
ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน  ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้
ลงนามและให้สัตยาบันแก่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของ
สหประชาชาติตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) นอกจากนั้นรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลียังเป็นสมาชิกใน
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  (The United Nation Human Rights Council) 
อีกด้วย 
  สาระส าคัญของรัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน  ค.ศ.2007 (พ.ศ.
2550) 
 เจตนารมณ์ของการตรารัฐบัญญัติ 
 ในเบื้องต้นรัฐบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้อย่างชัดแจ้งว่าเพื่อสร้างความ
สมดุลที่เหมาะสมระหว่างสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและการเดินขบวนในที่สาธารณะกับความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง  โดยการให้หลักประกันแก่ผู้ชุมนุมในอันที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมและ
เดินขบวนที่ชอบด้วยกฎหมายและก าหนดมาตรการปกป้องประชาชนทั่วไปจากการชุมนุมและ
เดินขบวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 จะเห็นว่าภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณ รัฐเกาหลี  เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะและ
การเดินขบวนมิใช่เสรีภาพเด็ดขาด เป็นเสรีภาพที่รัฐอาจจ ากัดได้ แต่การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของบ้านเมือง  และเพื่อคุ้มครอง
ประชาชนบุคคลที่สามจากการชุมนุมหรือการเดินขบวนที่ ใช้ความรุนแรงล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน  หรือที่ผิดกฎหมายอาญา  วัตถุประสงค์ประการหลังนี้เพิ่งมีการเพิ่มเติมขึ้นในรัฐ
บัญญัติว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนฉบับใหม่  โดยที่รัฐบัญญัติฉบับเดิมระบุเพียง
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วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมและ การเดินขบวน  และเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความเป็นระเบียบของสังคมเท่านั้น 
 แม้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีจะรับรองว่าประชาชนชาวเกาหลีใต้มีเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นและมีเสรีภาพในการชุมนุมและรวมตัวเป็นสมาคมตามมาตรา  21 (1) และ
มาตรา 21 (2) ยืนยันว่าการชุมนุมและการรวมตัวเป็นสมาคมไม่จ าต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก็
ตาม  แต่ปรากฏว่าทางปฏิบัติกลับสวนทางกันกับบทกฎหมาย  จากรายงานขององค์การภาค
ประชาชนเจ้าหน้าที่ต ารวจตีความว่าภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน  
ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550 ) การชุมนุมในสถานที่ สาธารณะและการเดินขบวนต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีอ านาจเป็นการล่วงหน้าก่อน  มิฉะนั้นถือว่าการจัดการชุมนุม  สาธารณะและ
เดินขบวนหรือการเข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะและเดินขบวนน้ันเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย  มี
โทษจ าคุกและโทษปรับ  ทั้งที่เป็นการชุมนุมหรือเดินข บวนโดยสงบและปราศจากอาวุธตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติก็ตาม  โดยทั่วไปหากการชุมนุมหรือเดินขบวนมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดค้าน
นโยบายของรัฐบาลมักไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ต ารวจเจ้าของท้องที่  แต่มักจะได้รับจากผู้
บัญชาการต ารวจที่สูงขึ้นไปและโดยการอุทธรณ์ของผู้จัดการชุมนุ มฯ ตรงกันข้ามกับการชุมนุมที่
จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายการท างานของรัฐบาลที่จะได้รับอนุญาตเสมอ  ยิ่งไปกว่านั้น  ต ารวจ
ท้องที่จะจัดก าลังคุ้มกันให้ระหว่างการชุมนุมหรือเดินขบวนด้วย 
 ความหมายของการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน 
 รัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและกา รเดินขบวน  ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550 ) ไม่ได้
ก าหนดจ านวนคนไว้ชัดเจนว่าจะต้องเป็นการชุมนุมของกลุ่มคนตั้งแต่จ านวนเท่าใด  แต่มุ่งพิจารณา
ที่เป้าประสงค์ของกลุ่มคนที่มารวมกันเหล่านั้นว่าจะต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อเรียกร้องในเร่ืองเดียวกัน  
(A group of persons associated under common objectives) 
 ส่วนการเดินขบวน  หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลที่มารวมตัวชุมนุมกันด้วยจุดมุ่งหมายอย่าง
เดียวกันเคลื่อนที่ไปบนสถานที่สาธารณะที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปผ่านไปมาได้โดยอิสระ เช่น ถนน 
สวนสาธารณะ  ลานสาธารณะซึ่งจัดเป็นตลาดนัด  พร้อมกับอภิปรายแสดงความคิดเห็ น การแสดง
รูปแบบต่าง  ๆ เพื่อชักชวนโน้มน้าวประชาชนจ านวนมากให้เห็นด้วยและสนับสนุนการตัดสินใจ
หรือเจตจ านงอันแน่วแน่และข้อเรียกร้องของกลุ่มตน 
 การชุมนุมและเดินขบวนที่ต้องห้ามตามรัฐบัญญัติ 
 รัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน  ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) มาตรา 5 
(1) ได้บัญญัติห้ามมิให้บุคคลสนับสนุนหรือจัดการชุมนุมหรือการเดินขบวนซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
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  1. การชุมนุมหรือการเดินขบวนซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุความมุ่ง
หมายของพรรคการเมืองซึ่งถูกยุบโดยค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคการเมืองนั้น 
  2. การชุมนุมหรือการเดินขบวนที่มุ่งก่อให้เกิดความหวาดกลัวหรือคุกคามความสงบ
เรียบร้อยหรือความมั่นคงของรัฐโดยตรง  โดยการปลุกระดมฝูงชนให้ใช้ความรุนแรง  ใช้ก าลัง
คุกคาม ท าลายทรัพย์สิน ลอบวางเพลิง หรือกระท าการที่ผิดกฎหมายประการอ่ืน 
 นอกจากนี้  ยังห้ามมิให้บุคคลใดท าการ โฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนเข้าร่วมรณรงค์
เผยแพร่การชุมนุมหรือเดินขบวนที่ต้องห้าม  หรือยุยงให้มีการจัดการชุมนุมหรือเดินขบวนซึ่ง
ต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น 
 การชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนที่ไม่อยู่ในบังคับของรัฐบัญญัติฯ 
 รัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมและเดินขบวน ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) มาตรา 15 บัญญัติยกเว้น
ว่าการชุมนุมและเดินขบวนซึ่งมีวัตถุประสงค์ทางสังคมและวัฒนธรรมไม่อยู่ในบังคับของรัฐ
บัญญัติฯ ส่วนที่ว่าด้วยหน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมฯ  ที่จะต้องแจ้งและจัดท ารายงานการจัดการชุมนุม
ในที่สาธารณะและการเดินขบวนเสนอต่อเจ้าหน้าที่ ต ารวจ  การห้ามการชุมนุมในที่สาธารณะและ
เดินขบวน  การอุทธรณ์การห้ามการชุมนุมในที่สาธารณะและเดินขบวน  ข้อจ ากัดการชุมนุมในที่
สาธารณะและเดินขบวนในด้านเวลา  สถานที่  และด้านสภาพการจราจรบนถนนสาธารณะสาย
ส าคัญ ได้แก่กรณีการชุมนุมในที่สาธารณะและเดินขบวนที่เกี่ยวกับกิจกรรม ในวันส าคัญของชาติ  
การศึกษา  การแสดงศิลปะ  การละเล่น  การแสดงรื่นเริง  กิจกรรมกีฬา  การแต่งงาน  พิธีกรรมทาง
ศาสนา พิธีศพและการร าลึก ตลอดจนกิจกรรมอื่นท านองเดียวกัน 
 นอกจากนี้ แม้รัฐบัญญัติจะไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดแจ้ง  แต่เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ค า
นิยามและบทบัญญัติ ทั้งหมดของรัฐบัญญัติฉบับนี้ประกอบกันแล้ว  เห็นว่าการจัดชุมนุมสาธารณะ
ในสถานที่ปิด (Indoor assembly) ไม่อยู่ภายใต้บังคับของรัฐบัญญัติ เช่นกัน เว้นแต่ผู้จัดการชุมนุมจะ
กระท าการที่เป็นการเชิญชวนเรียกร้องให้บุคคลภายนอกสนใจและเข้าร่วมการชุมนุมนั้น รวมทั้ง
การใช้เค ร่ืองขยายเสียงเพื่อกระจายเสียงจากภายในสื่อสารออกไปภายนอก ในกรณีน้ี การชุมนุม
ดังกล่าวจะกลายสภาพเป็นการชุมนุมสาธารณะในสถานที่เปิด (Outdoor assembly) ดังจะกล่าว
ต่อไป 
 ประเภทของการชุมนุม 
 รัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน  ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) ได้แบ่ง
ประเภทของการชุมนุมสาธารณะออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การชุมนุมสาธารณะในสถานที่เปิดและ
การชุมนุมสาธารณะในสถานที่ปิด  “การชุมนุมสาธารณะในสถานที่เปิด ” (Outdoor assembly) 
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หมายถึง  การชุมนุมในสถานที่ซึ่งไม่มีหลังคาหรือเพดาน  ในพื้นที่เปิดโล่งซึ่งปราศจากผนังหรือฝา
กั้นทั้งสี่ด้าน  ส่วน “การชุมนุมสาธารณะในสถานที่ปิด ” หมายถึง  การชุมนุมในพื้นที่ที่มีผนังหรือ
ก าแพงกั้นแบ่งผู้ชุมนุมออกจากประชาชนภายนอกทั่วไป  อย่างไรก็ตาม  มีข้อพึงสังเกตว่าในกรณีที่
เป็นการจัดชุมนุมสาธารณะในสถานที่เปิด  (Indoor assembly) ผู้จัดการชุมนุมต้องไม่กระท า การใด 
ๆ เพื่อดึงดูดเรียกร้องให้บุคคลภายนอกสถานที่สนใจและเข้าร่วมการชุมนุมของตน  รวมทั้งการใช้
เคร่ืองขยายเสียงเพื่อกระจายเสียงจากภายในสถานที่ออกไปภายนอกด้วย  มิฉะนั้น  การชุมนุม
ดังกล่าวจะกลายสภาพเป็นการชุมนุมสาธารณะในสถานที่เปิดเพียงสั้น ๆ ว่า “การชุมนุมฯ” 
 อ านาจหน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมฯ หรือผู้น าการชุมนุมฯ 
 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบในการชุมนุมฯ  
ผู้จัดการชุมนุมฯ  หรือผู้น าการชุมนุมฯ  อาจสั่งห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือองค์การหรือนิติ
บุคคลซึ่งมีลักษณะหรือมีการกระท าที่ต้องห้ามเข้ าร่วมการชุมนุมฯ ได้  ยกเว้นผู้สื่อข่าว  ผู้จัดการ
ชุมนุมฯ  หรือผู้น าการชุมนุมฯ  จะหวงห้ามมิให้ผู้สื่อข่าวจากองค์การสื่อมวลชนต่าง  ๆ เข้าร่วมการ
ชุมนุมฯ  โดยอิสระเพื่อปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวไม่ได้  แต่ในกรณีเช่นนี้ผู้สื่อข่าวจะต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวและติดปลอกแขนส าหรับผู้สื่อข่าวตลอดเวลาที่ร่วมอยู่ในสถานที่ชุมนุม 
 ก่อนเร่ิมการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนในสถานที่เปิด  ผู้จัดการชุมนุมฯ  มีหน้าที่แจ้ง
และยื่นรายงานการจัดการชุมนุมในสถานที่เปิดหรือเดินขบวนต่อหัวหน้าสถานีต ารวจที่
ควบคุมดูแลเขตพื้นที่ที่จัดการชุมนุมฯ  ล่วงหน้าไม่น้อ ยกว่า  48 ชั่วโมง  แต่ไม่เกิน  720  ชั่วโมง  
แล้วแต่กรณี  ก่อนการชุมนุมฯ  จะเร่ิมขึ้น  ในกรณีที่การชุมนุมฯ  อยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเขต
อ านาจของสถานีต ารวจต้ังแต่สองเขตขึ้นไป  ให้ผู้จัดการชุมนุมยื่นใบแจ้งและรายงานการจัดการ
ชุมนุมฯ  ต่อผู้บัญชาการต ารวจระดับสูงขึ้นไป ที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเขตพื้นที่ที่จะมีการ
ชุมนุมฯ ทั้งหมด หนังสือแจ้งและรายงานการจัดการชุมนุมฯ ต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ของการจัดการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนในครั้งนั้น 
 2. วันและเวลาจัดการชุมนุมสาธารณะและเดินขบวน หากสามารถระบุเป็นจ านวนชั่วโมง
ได้ ให้ระบุมาด้วย 
 3. สถานที่จัดการชุมนุมสาธารณะ หรือเส้นทางการเดินขบวน 
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการชุมนุม  ผู้น าการชุมนุม  และผู้ประสานงานการชุมนุมหรือ
เดินขบวน ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการชุมนุมหรือเดินขบวนเป็นนิติบุคคล  ให้ระบุชื่อองค์การหรือ
นิติบุคคล รวมทั้งข้อมูลของผู้แทนนิติบุคคลนั้นเช่นเดียวกัน 
  ก. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ 
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  ข. การงานอาชีพ 
  ค. สถานที่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ 
  ง. องค์การหรือนิติบุคคลที่คาดว่าจะเข้าร่วมการชุมนุมหรือเดินขบวน  และประมาณ
การจ านวนคนที่เข้าร่วมการชุมนุมหรือเดินขบวน 
  จ. วิธีการและเส้นทางการเดินขบวนโดยละเอียด  โดยให้แนบแผนที่เส้นทาง
ประกอบด้วย 
   เมื่อได้รับหนังสือแจ้งพร้อมรายงานดังกล่าวข้างต้น  ให้หัวหน้าสถานีต ารวจหรือผู้
บัญชาการต ารวจผู้มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเขตพื้นที่ที่จัดการชุมนุมหรือเดินขบวน  (ซึ่งต่อไปใน
บทความนี้จะเรียกว่า  “เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจ ”) แล้วแต่กรณี  ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของรายงาน  แล้วให้ออกใบรับแจ้งซึ่งระบุวันและเวลาที่ได้รับแจ้งต่อผู้ยื่นหนังสือไว้เป็น
หลักฐาน  เพื่อยืนยันว่าผู้จัดการชุมนุมหรือเดินขบวนได้แจ้งให้รัฐทราบล่วงหน้าตามระยะเว ลาที่
กฎหมายระบุไว้แล้วหรือไม่  อย่างไรก็ตาม  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจตรวจพบใน
ภายหลังว่ารายงานการจัดการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนมีสาระส าคัญไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจเรียกให้ผู้จัดการชุมนุมหรือเดินขบวนหรือผู้ประส านงาน
การชุมนุมหรือเดินขบวนท าการแก้ไขเพิ่มเติมสาระส าคัญให้เป็นไปตามกฎหมาย  แต่ทั้งนี้ การแจ้ง
ให้แก้ไขต้องด าเนินการภายใน  12 ชั่วโมงนับตั้งแต่ออกใบรับแจ้ง  และต้องท าเป็นหนังสือระบุ
รายการข้อมูลที่ต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติม  ผู้จัดการชุมนุมหรือเดินขบวนต้องจัดการแก้ไ ขเพิ่มเติม
รายงานให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจ 
 การแจ้งให้รัฐทราบล่วงหน้าตามมาตรา  6 (1) มีผลผูกพันทั้งฝ่ายรัฐและผู้จัดการชุมนุมใน
อันที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามที่รัฐบัญญัติก าหนดดังจะกล่าวต่อไป  ดังนั้น ในกรณี
ที่ผู้จัดการชุมนุมหรือเดินขบวนตัดสินใจที่จะไม่จัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนตามที่ได้แจ้ง
ไว้ ผู้จัดการการชุมนุมหรือเดินขบวนจะต้องท าหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจถึงการ
ตัดสินใจล้มเลิกการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนดังกล่าวอีกคร้ังหนึ่งก่ อนถึงก าหนดวันเวลาที่
แจ้งไว้ในหนังสือฉบับเดิม 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจได้รับหนังสือแจ้งและรายงานการจัดการชุมนุม
หรือเดินขบวน ว่าจะมีการจัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนในสถานที่และในวันเวลาเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกันมากกว่าหนึ่งกลุ่ม  โดยที่วัตถุประ สงค์หรือจุดมุ่งหมายของการชุมนุมสาธารณะ
หรือเดินขบวนของผู้จัดการชุมนุมหลายกลุ่มนั้นขัดแย้งกัน  และมีเขตอันควรเชื่อว่าจะมีการ
แทรกแซงรบกวนการชุมนุมหรือเดินขบวนระหว่างกัน  ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจมีค าสั่ง
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ห้ามการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนไปยังผู้จัดการชุมนุ มฯ ที่ได้รับแจ้งทีหลังพร้อมทั้งแจ้งเหตุ
ดังกล่าวให้ผู้รับค าสั่งทราบด้วย ในกรณีเช่นนี้ ผู้จัดการชุมนุมหรือเดินขบวนที่อยู่ในบังคับของค าสั่ง
ห้ามต้องชะลอการจัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนออกไปจนกว่าระยะเวลาหรือเหตุตาม
ค าสั่งห้ามจะสิ้นสุดลง  ในกรณีที่การชะลอการชุม นุมสาธารณะหรือเดินขบวนออกไปเป็นเหตุให้
ล่วงเลยวันและเวลาที่ได้แจ้งไว้เดิม  ผู้จัดการชุมนุมหรือเดินขบวนอาจก าหนดวันและเวลาที่จะ
จัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนที่ได้แจ้งไว้เดิมนั้นขึ้นใหม่และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขต
อ านาจทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเร่ิมการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน 
 ข้อปฏิบัติและหน้าที่ของผู้จัดการชุมนุม (Organizer) ในที่สาธารณะหรือการเดินขบวน 
 การชุมนุมสาธารณะในพื้นที่สาธารณะหรือการเดินขบวนต้องมีผู้จัดการชุมนุมหรือการ
เดินขบวน  (Organizer) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรืออง ค์การก็ได้  บุคคลหรือนิติ
บุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้จัดการชุมนุมหรือการเดินขบวนในนามของตนและภายใต้ความรับผิดชอบ
ของตน  ผู้จัดการชุมนุมอาจมอบอ านาจให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ตนไว้วางใจเป็นผู้รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและน าการชุมนุมหรือการเดินขบวนก็ได้  (General supervisor) ในกรณีนี้ผู้ควบคุมดูแล
การชุมนุมฯ  มีฐานะเป็นผู้จัดการชุมนุมฯ  และมีอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติในรัฐบัญญัติฉบับนี้
เฉพาะภายในขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายมาจากผู้มอบอ านาจหน้าที่  นอกจากนี้  
ผู้จัดการชุมนุมฯ  ยังต้องแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า  18 ปีบริบูรณ์ในจ านวนที่เหมาะสมเป็นผู้
ประสานงานการชุมนุมฯ  (Moderator) เพื่อช่วยควบคุมดูแลจัดการชุมนุมฯ  ให้ด าเนินไปโดยสงบ
เรียบร้อยด้วย 
 มีข้อสังเกตว่ารัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมและเดินขบวน  ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) มาตรา 16 
บัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ประสานงานการชุมนุมฯ ว่าต้องมีอายุไม่น้อยกว่า  18 ปีบริบูรณ์ โดย
มิได้มีมาตราใดก าหนดคุณสมบัติด้านอายุของผู้จัดการชุมนุมและผู้น าการชุมนุมในที่สาธารณะหรือ
การเดินขบวนไว้ด้วย  มีปัญหาให้พิจารณาว่าผู้จัดการชุมนุมฯ  และผู้น าการชุมนุมต้องมีคุณสมบัติ
ด้านอายุด้วยหรือไม่  และหากต้องมีจะมีเท่า ใด  ผู้เขียนเห็นว่าการตอบปัญหานี้ต้องใช้หลักการ
ตีความโดยดูเหตุผลเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ให้การใช้สิทธิเสรีภาพ
ในการชุมนุมในที่สาธารณะและการเดินขบวนเป็นไปโดยเรียบร้อย  ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือ
ท าลายความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือรบกวนสิทธิของบุคคลที่สามในการใช้ที่สาธารณะ  จึง
ก าหนดให้ผู้ประสานงานการชุมนุมฯ  ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า  18 ปี ซึ่งเป็นวัยที่กฎหมายถือว่ามีความ
รับผิดชอบและความสามารถเพียงพอกับหน้าที่  ดังนั้นในกรณีของผู้จัดการชุมนุมฯ  ซึ่งเป็นผู้ริเร่ิม
จัดการชุมนุมในที่สาธารณะหรือกา รเดินขบวนในนามของตนและภายใต้ความรับผิดชอบของ
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ตนเอง รวมทั้งผู้น าการชุมนุมฯ จึงจ าเป็นต้องมีวัยวุฒิในระดับที่สามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลการ
ชุมนุมและการเดินขบวนไม่น้อยไปกว่าผู้ประสานงานการชุมนุมฯ  ซึ่งตามกฎหมายเป็นเพียงผู้
ช่วยเหลือจัดการชุมนุมหรือเดินขบวน จึงเห็นว่าผู้จัดการชุมนุมฯ  และผู้น าการชุมนุมในที่สาธารณะ
หรือการเดินขบวนต้องมีอายุไม่น้อยกว่า  18 ปีบริบูรณ์  นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ยื่นหนังสือแจ้งและ
รายงานการจัดการชุมนุมฯ  ก่อนการชุมนุมหรือเดินขบวนแล้ว  ในระหว่างการชุมนุมหรือการ
เดินขบวนผู้จัดการชุมนุมฯ  และหรือผู้น ากา รชุมนุมฯ  ต้องควบคุมดูแลการชุมนุมในที่สาธารณะ
หรือการเดินขบวนน้ันให้เป็นไปโดยเรียบร้อย  หากผู้จัดการชุมนุมฯ  และหรือผู้น าการชุมนุมฯ  ไม่
สามารถควบคุมดูแลให้การชุมนุมหรือการเดินขบวนในที่สาธารณะด าเนินไปโดยเรียบร้อย  หรือมี
แนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยข องบ้านเมืองหรือมีการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
อาญา  ผู้จัดการชุมนุมฯ  และหรือผู้น าการชุมนุมฯ  ต้องสั่งให้ยุติการชุมนุมหรือการเดินขบวนโดย
ทันที 
 นอกจากนี้  ในการชุมนุมหรือเดินขบวน  ผู้จัดการชุมนุมฯ  และหรือผู้น าการชุมนุมฯ  ต้อง
ไม่กระท าหรืออนุญาตให้บุคคลใดกระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 16 (4) ดังต่อไปนี้ 
  1. ใช้หรือยินยอมให้ใช้หรือเรียกร้องให้บุคคลใดใช้อาวุธปืน  วัตถุระเบิด  ดาบ  แท่ง
เหล็ก หนังสติ๊ก ก้อนหิน หรือสิ่งของใด ๆ ซึ่งสามารถใช้ท าอันตรายหรือท าร้ายบุคคลอ่ืนถึงแก่ชีวิต
หรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สิน 
  2. ด า เนินการชุมนุมในลักษณะส่งเสริมให้มีการใช้ความรุนแรง  หรืออาจก่อการ
จลาจล หรือข่มขู่ หรือท าลายทรัพย์สิน ลอบวางเพลิง เป็นต้น 
  3. จงใจฝ่าฝืนหรือท าลายข้อก าหนดในรายงานการจัดการชุมนุมในที่สาธารณะและ
เดินขบวนที่แจ้งไว้ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างชัดแจ้ง  ในเร่ืองวัตถุปร ะสงค์การชุมนุมฯ  วัน เวลาหรือ
สถานที่ ตลอดจนวิธีการจัดการชุมนุมในที่สาธารณะและเดินขบวน 
  ข้อปฏิบัติและหน้าที่ของผู้ประสานงาน  (Moderators) การชุมนุมในที่สาธารณะหรือ
การเดินขบวน 
  ผู้ประสานงานการชุมนุมฯ  ต้องช่วยเหลือผู้จัดการชุมนุมฯ  และหรือผู้น าการชุมนุมฯ  
ในการควบคุมดูแลการชุมนุมในที่สาธารณะและการเดินขบวนให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อยอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ  และจะต้องไม่กระท าการใด  ๆ ที่กฎหมายห้ามมิให้ผู้จัดการชุมนุมฯ และ
หรือผู้น าการชุมนุมฯ กระท าเช่นเดียวกัน  (มาตรา 16 (4)) นอกจากนี้  เพื่อให้ผู้ร่วมการชุมนุมและ
เดินขบวนส ามารถสังเกตเห็นและแยกแยะผู้ประสานงานการชุมนุมฯ  ออกจากผู้ร่วมการชุมนุมฯ  
ทั่วไปได้ชัดเจน  รัฐบัญญัติฯ มาตรา 17(3) ก าหนดให้ผู้ประสานงานการชุมนุมฯ ต้องสวมปลอก
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แขน หรือหมวก  หรือสายสะพายไหล่  หรือเสื้อคลุมอย่างใดอย่างหนึ่ง  ตลอดเวลาการชุมนุมในที่
สาธารณะและเดินขบวน 
  ก่อนเร่ิมการชุมนุมในที่สาธารณะและเดินขบวน  ผู้บัญชาการต ารวจผู้มีเขตอ านาจอาจ
ปรึกษาหารือกับผู้จัดการชุมนุมฯ  เพื่อก าหนดให้มีผู้ประสานงานการชุมนุมฯ  ในจ านวนที่ จ าเป็น
เพียงพอต่อการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมในที่
สาธารณะและเดินขบวนก็ได้  ในกรณีเช่นนี้  ผู้จัดการชุมนุมฯ ต้องจัดหาผู้ประสานงานการชุมนุมฯ 
ให้ได้ตามจ านวนดังกล่าว  และจัดท ารายชื่อผู้ประสานงานการชุมนุมฯ  เพิ่มเติมแจ้งให้ผู้บัญชาการ
ต ารวจผู้มีเขตอ านาจทราบล่วงหน้าก่อนการชุมนุมจะเร่ิมขึ้น 
  ข้อปฏิบัติและหน้าที่ของผู้เข้าร่วมการชุมนุม  (Participants) ในที่สาธารณะหรือการ
เดินขบวน 
  ผู้เข้าร่วมการชุมนุมในที่สาธารณะหรือการเดินขบวนต้องปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู้จัดการชุมนุมฯ  และหรือผู้น าการชุมนุมฯ รวมทั้งของผู้ประสานงานการชุมนุมฯ  อย่างเคร่งครัด  
ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาธ ารณะ และจะต้องไม่กระท าการใด  ๆ อัน
เป็นการต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 16 (4) ข้อ 1. และ 2. โดยเด็ดขาด 
  อ านาจของเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจในการสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะหรือ
เดินขบวน 
  ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) มาตรา 
8 บัญญัติให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจในการออกค าสั่งห้ามหรือวางเงื่อนไขจ ากัดการ
ใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนได้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงหรือกรณีดังต่อไปนี้ 
  1. เมื่อการชุมนุมสาธารณะในสถานที่เปิดหรือการเดินขบวนน้ันฝ่าฝืนข้อห้ามของรั ฐ
บัญญัติฉบับนี้ในเร่ืองส าคัญ 3 เร่ือง ได้แก่ ก. ข้อห้ามเกี่ยวกับลักษณะการชุมนุมหรือเดินขบวนที่ได้
ก่อให้เกิดความหวาดกลัวหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของรัฐโดยตรง  โดยการ
ปลุกระดมฝูงชนให้ใช้ความรุนแรง ใช้ก าลังคุกคาม  ท าลายทรัพย์สิน  ลอบวางเพลิง  หรือกระท าการ
ที่ผิดกฎหมายประการอ่ืน  (มาตรา 5 (1)) หรือ  ข. ข้อห้ามเกี่ยวกับเวลา  ได้แก่  การจัดการชุมนุม
สาธารณะในสถานที่เปิดหรือการเดินขบวนในเวลากลางคืนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือภายหลังพระ
อาทิตย์ตกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจตามเงื่อนไขที่ก าหนดในมา ตรา 10 
หรือ ค. ข้อห้ามเกี่ยวกับสถานที่  กล่าวคือ  ได้มีการจัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนใกล้กับ
สถานที่หวงห้าม  กล่าวคือ  ภายในรัศมี  100 เมตรโดยรอบสถานที่เหล่านั้น  (มาตรา 11) ซึ่งจะกล่าว
ต่อไป 
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  การสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนตามข้อนี้จะต้องกระท าภายใน  48 
ชั่วโมง  นับจากเวลาที่ได้รับหนังสือแจ้งและรายงานการจัดการชุมนุมหรือเดินขบวนเว้นแต่ค าสั่ง
ห้ามนั้นออกโดยเหตุผลที่ระบุในข้อ  ก. ข้างต้น  เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจจะออกภายหลังจาก  
48 ชั่วโมงก็ได้ แต่ให้กระท าโดยเร็ว 
  2. เมื่อผู้จัดการชุมนุมหรือเดินขบวนไม่ด าเ นินการแก้ไขเพิ่มเติมสาระส าคัญใน
รายงานการจัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนให้ถูกต้องสมบูรณ์  เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขต
อ านาจได้มีหนังสือแจ้งแล้ว 
  3. เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจเห็นว่าการจัดการชุมนุมสาธารณะหรือการ
เดินขบวนกระท าบนถนนสายหลักของเมืองหลวงหรือเมืองส าคัญของประเทศตามที่ประธานาธิบดี
มีกฤษฎีกาประกาศก าหนด ในกรณีเช่นนี้ เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจจะพิจารณาก าหนดเงื่อนไข
ควบคุมก ากับการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนเป็นพิเศษแทนการออกค าสั่งห้ามการชุมนุมหรือ
เดินขบวนก็ได้ หากเห็นว่าจ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้การจราจรบนถนนสายหลักด าเนินไปได้ 
  4. เมื่อมีการจัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนในสถานที่และในวันเวลาเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกันมากกว่าหนึ่งกลุ่ม  โดยจุดมุ่งหมายของการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนของ
ผู้จัดการชุมนุมหลายกลุ่มนั้นขัดแย้งกัน  และมีเหตุที่เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ มีเขตอ านาจเชื่อได้ว่าจะมีการ
แทรกแซงรบกวนการชุมนุมหรือเดินขบวนระหว่างกัน  กรณีเช่นนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจจะ
มีค าสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนที่ได้แจ้งทีหลัง 
  5. เมื่อมีค าร้องขอจากผู้อยู่อาศัยหรือจากหน่วยงานจัดท าบริการสาธารณะบางแห่งดัง
จะกล่าวต่อไปนี้  ให้จัดมาตรการคุ้มครองป้องกันสถานที่อยู่อาศัยหรือหน่วยงานบริการสาธารณะ
เหล่านั้น  ในกรณีเช่นนี้  เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจอาจออกค าสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะหรือ
เดินขบวนเสียทีเดียว  หรือเพียงแต่ก าหนดเงื่อนไขพิเศษบางประการให้ผู้จัดการชุมนุมฯ  หรือผู้น า
การชุมนุมฯ ปฏิบัติก็ได้ 
   ก. เมื่อพื้นที่ที่จะจัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนตามที่ระบุในรายงานของ
ผู้จัดการชุมนุมฯ  เป็นเขตย่านที่พักอาศัยของประชาชนหรือเพื่อการอ่ืนท านองเดียวกัน  และส่อว่า
การชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรื ออุปกรณ์
สาธารณูปโภคต่าง ๆ หรือมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเป็นอยู่ส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัยในย่าน
นั้น 
   ข. เมื่อพื้นที่ที่จะจัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนตามที่ระบุในรายงานของ
ผู้จัดการชุมนุมฯ เป็นเขตย่านสถานศึกษาระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วย
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส่อว่าการจัดการชุมนุมฯ  ในย่านดังกล่าวก่อผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
สิทธิในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน 
   ค. เมื่อพื้นที่ที่จะจัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนตามที่ระบุในรายงานของ
ผู้จัดการชุมนุมหรือเดินขบวนใกล้เคียงกับเขตทหาร  เช่น ที่ตั้งกองก าลังคลังสรรพาวุธ  ฯลฯ ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา  2 วรรคหนึ่ง  ของรัฐบัญญัติการคุ้มครองที่ตั้งทางการทหาร  และส่อว่าการ
จัดการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบสนในเขตดังกล่าวก่ออันตรายต่อที่ตั้งทางการทหารหรือก่อ
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเคลื่อนก าลังหรือปฏิบัติการทางทหาร 
  ค าสั่งห้ามหรือค าสั่งก าหนดเงื่อนไขพิเศษดังกล่าวต้องท าเป็นหนังสือพร้อมทั้งแสดง
เหตุผลที่ห้ามจัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน  หรือความจ าเป็นที่ต้องก าหนดเงื่อนไข
ประกอบการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน ส่งให้ผู้จัดการชุมนุมหรือเดินขบวนทราบ 
  การอุทธรณ์ค าสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน 
  ค าสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนที่เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจได้ออก
และแจ้งไปยังผู้จัดการชุมนุมหรือเดินขบวนตามมาตรา  8 นั้น ผู้จัดการชุมนุมหรือเดินขบวนอาจ
อุทธรณ์ต่อไปได้โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้า ที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจขึ้นไป
ชั้นหนึ่งภายในระยะเวลา 10 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าสั่งเป็นหนังสือ 
   เมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์แล้ว ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องออกใบรับระบุ
วันเวลาที่รับเร่ืองให้แก่ผู้อุทธรณ์เป็นหลักฐาน  และต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้ วเสร็จภายใน  24 
ชั่วโมง  หากผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ได้มีค าวินิจฉัยเป็นหนังสือแจ้งถึงผู้อุทธรณ์ภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว  รัฐบัญญัติฯ  มาตรา 9 (2) ก าหนดให้ค าสั่งห้ามการชุมนุมเป็นอันไม่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่
ต้น ในกรณีที่ผู้วินิจฉัยอุทธรณ์วินิจฉัยว่าค าสั่งห้ามการชุมนุ มและเดินขบวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และไม่มีผลบังคับใช้  ผู้จัดการชุมนุมหรือเดินขบวนย่อมสามารถจัดการชุมนุมสาธารณะหรือ
เดินขบวนได้ตามรูปแบบ  วิธีการรายละเอียด  และวันเวลาที่แจ้งไว้ในรายงานการจัดการชุมนุม
สาธารณะหรือเดินขบวนฉบับแรก  แต่ถ้าวันเวลาที่ก าหนดไว้น้ันต้องล่วงเล ยไปเนื่องจากค าสั่งห้าม
การชุมนุมฯ  ผู้จัดการชุมนุมฯ  สามารถก าหนดวันและเวลาการจัดการชุมนุมหรือเดินขบวนขึ้นใหม่
ได้ภายใต้รูปแบบวิธีการรายละเอียดการจัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนที่ได้แจ้งไว้ใน
รายงานฉบับแรก  โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจทราบล่วงหน้าไม่น้ อยกว่า  24 ชั่วโมง
ก่อนเร่ิมการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน 
  ช่วงเวลาต้องห้ามจัดการชุมนุมสาธารณะในสถานที่เปิดหรือการเดินขบวน 
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  รัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน  ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) มาตรา 
10 บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดจัดการชุมนุมสาธารณะในสถานที่เปิดหรื อเดินขบวนก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
หรือภายหลังพระอาทิตย์ตก เว้นแต่ว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจอนุญาตให้จัด
ชุมนุมสาธารณะในสถานที่เปิดหรือเดินขบวนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือภายหลังจากพระอาทิตย์ตก
ได้หากเป็นการชุมนุมต่อเน่ืองมาก่อนเวลาดังกล่าวโดยก าหนด เงื่อนไขพิเศษให้ผู้จัดการชุมนุมหรือ
เดินขบวนปฏิบัติ  ถ้าผู้จัดการชุมนุมฯ  ได้แจ้งถึงการชุมนุมหรือเดินขบวนที่ด าเนินมาอย่างต่อเน่ือง
นั้นให้ทราบเป็นการล่วงหน้าและผู้จัดการชุมนุมฯ  ได้จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลการชุมนุมหรือ
เดินขบวนท าการควบคุมดูแลการชุมนุมฯ ในช่วงเวลากลางคืนดังกล่าวให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อย 
  สถานที่ต้องห้ามจัดการชุมนุมสาธารณะและเดินขบวน 
  เช่นเดียวกับประเทศอื่น  ๆ ซึ่งก าหนดเขตห้ามจัดการชุมนุมสาธารณะ  กฎหมายของ
สาธารณรัฐเกาหลีบัญญัติห้ามมิให้บุคคลใดจัดการชุมนุมในที่สาธารณะหรือเดินขบวนในรัศมี  200 
เมตร โดยรอบสถานที่ต่อไปนี้ 
   ก. อาคารรัฐสภา ที่ท าการศาลทุกระดับรวมทั้งที่ท าการศาลรัฐธรรมนูญ 
   ข. สถานที่พักอาศัยของประธานาธิบดี  ของประธานสภานิติบัญญัติ  ประธานศาล
ฎีกา และของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
   ค. สถานที่พักอาศัยของนายกรัฐมนตรี  เว้นแต่เป็นการเดินขบวนพาเหรดหรื อ
ขบวนแห ่
   ง. สถานทูตหรือสถานที่พักอาศัยของเอกอัครราชทูตประจ าสาธารณรัฐเกาหลี  เว้น
แต่กรณีที่การชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนน้ันไม่เป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่หรือท าลาย
ความปลอดภัยของสถานทูตหรือสถานที่พักอาศัยของเอกอัครราชทูต ดังกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
    a. เมื่อปรากฏว่าเส้นทางการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนน้ันมิได้มุ่งสู่
สถานทูตหรือสถานที่พักอาศัยของเอกอัครราชทูตโดยตรง 
    b. เมื่อการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนไม่ได้ขยายวงเป็นการชุมนุม
สาธารณะหรือการเดินขบวนขนาดใหญ่ และ 
    c. เมื่อการชุมนุมสาธารณะหรือก ารเดินขบวนกระท าในวันหยุดหรือวันปิดท า
การของสถานทูต 
  ข้อจ ากัดการใช้สิทธิชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนเพื่อประโยชน์ในการเดินรถ
บนถนนสาธารณะ 
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  ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ ต ารวจผู้มีเขตอ านาจอาจมีค าสั่งห้ามมิให้จัดการชุมนุม
หรือเดินขบวนบนถนนหรือเส้นทางสัญจรหลัก  ๆ ของเมืองใหญ่ตามที่มีกฤษฎีกาของ
ประธานาธิบดีประกาศก าหนด  หรืออาจจะจ ากัดการใช้สิทธิหรือก าหนดเงื่อนไขบางประการซึ่ง
รวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ในการจัดชุมนุมหรือเดินขบวนประกอบค าสั่งอนุญาตด้วยก็
ได้ ทั้งนี้ ต้องกระท าเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การจราจรบนถนนสายส า คัญเหล่านี้เป็นไปโดยสะดวกและ
คล่องตัว 
  ข้อจ ากัดในการใช้เคร่ืองขยายเสียงและอุปกรณ์ท าเสียงอื่นท านองเดียวกัน 
  แม้ว่าการใช้เคร่ืองเสียง  เคร่ืองขยายเสียงรวมทั้งอุปกรณ์ท าเสียงอื่น  ๆ จะถือเป็นส่วน
หนึ่งของเสรีภาพในการชุมนุมและเดินขบวน  แต่ต้องไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรี ภาพของบุคคลอ่ืน  รัฐ
บัญญัติว่าด้วยการชุมนุมและเดินขบวน  ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550 ) มาตรา  14 ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่
ต ารวจผู้มีเขตอ านาจห้ามมิให้ผู้จัดการชุมนุมในที่สาธารณะหรือการเดินขบวนท าเสียงดังในระดับที่
ก่ออันตรายต่อบุคคลอ่ืน  โดยการใช้เคร่ืองเสียง  เคร่ืองขยายเสียง  หรือเคร่ืองอุปกรณ์ท าเสียงอ่ืน  ๆ 
เช่น  กลอง  ฆ้อง  เคร่ืองเป่า  เคร่ืองแอมปลิฟายเออร์  เป็นต้น  ทั้งนี้  ระดับเสียงระดับใดที่ถือว่าก่อ
อันตรายนั้น ให้เป็นไปตามกฤษฎีกาที่ประธานาธิบดีประกาศก าหนด 
  หากผู้จัดการชุมนุมในที่สาธารณะหรือการเดินขบวนฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจที่สั่งให้ลดระดับการใช้เสียงลงมา  เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถสั่งห้ามใช้
เคร่ืองอุปกรณ์ท าเสียงขยายเสียงดังกล่าวเป็นการชั่วคราว  หรือในกรณีที่จ าเป็นอาจยึดเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ดังกล่าวไว้ก็ได้  หรือใช้มาตรการบังคับอ่ืนตามความจ าเป็นเพื่อระ งับการล่วงละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืนก็ได้ 
  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจระหว่างการชุมนุมในที่สาธารณะและการ
เดินขบวน 
  1. การก าหนดเขตพื้นที่ชุมนุมหรือเดินขบวนในที่สาธารณะโดยการใช้  “เขตต ารวจ ” 
เขตต ารวจ  (Police line) หมายถึง อาณาบริเวณที่ถูกล้อมรอบโ ดยเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจโดย
การใช้เส้นเชือก  เคร่ืองกีดขวางหรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด  หรือแม้แต่เส้นแบ่งช่องจราจรบนถนน  เพื่อ
แสดงแนวเขตบริเวณ  “เขตต ารวจ ” ดังกล่าว  เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจอาจใช้แนวต ารวจนี้
ล้อมรอบบริเวณที่สาธารณะที่มีการชุมนุม  หรือใช้เส้ นแบ่งช่องจราจรก าหนดเขตต ารวจให้แก่ผู้
เดินขบวนใช้พื้นที่ส่วนหน่ึงของถนนสาธารณะ  ทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
และความปลอดภัยของผู้ชุมนุมและเดินขบวน  และเพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่สามในอันที่
จะได้ใช้พื้นที่หรือถนนสาธารณะในการสัญจรไปมาโดยสะ ดวกด้วย  แต่การก าหนดเขตต ารวจน้ี
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ต้องกระท าเท่าที่จ าเป็นและต้องแจ้งให้ผู้จัดการชุมนุมหรือเดินขบวนหรือผู้น าหรือผู้ประสานงาน
การชุมนุมหรือเดินขบวนทราบทันที 
  ส าหรับการใช้เขตต ารวจ  (Use of police lines) นี้ กฎหมายของวอชิงตัน  ดี ซี (District 
of columbia) เมืองหลวงขอ งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดลักษณะการใช้ที่น่าสนใจ  กล่าวคือ  
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกลุ่มผู้ก่อความวุ่นวาย  การจลาจลหรือกระท าผิด
กฎหมายอาญาซ่อนตัวปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมและเดินขบวนในบริเวณพื้นที่สาธารณะใดพื้นที่
หนึ่ง  เจ้าหน้าที่ต ารวจอา จก าหนดแนวเขตที่เรียกว่าเขตต ารวจล้อมรอบกลุ่มคนในพื้นที่บริเวณ
ดังกล่าวนั้นไว ้(ซึ่งมีบริเวณไม่กว้างนัก) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถตรวจสอบและกันบุคคลอ่ืน
ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากกลุ่มบุคคลที่เชื่อได้ว่ากระท าผิดกฎหมายเหล่านั้นเพื่อด าเนินการตรวจค้น
จับกุมต่อไป  ในทางกลับกันเขตต ารวจนี้อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ชุมนุมหรือ
เดินขบวนก็ได้ โดยการก าหนดแนวเขตโดยรอบพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจจะจัดวางก าลังเพื่อให้ความ
คุ้มครองกลุ่มผู้ชุมนุมและเดินขบวนให้พ้นจากความเสี่ยงที่จะถูกลอบท าอันตรายจาก
บุคคลภายนอก 
  2. การเข้าไปในสถานที่ชุมนุมในที่สาธารณะและการเดินขบวน 
  เจ้าหน้าที่ต ารวจในเคร่ืองแบบมีอ านาจเข้าไปในสถานที่ชุมนุมสาธารณะหรือ
เดินขบวนเมื่อได้แจ้งให้ผู้จัดการชุมนุมฯ  หรือผู้น าการชุมนุมฯ  ทราบแล้ว  เพื่อตรวจตราความ
เรียบร้อยและความปลอดภัย  แต่อ านาจประการน้ีไม่อาจใช้ได้กั บการจัดการชุมนุมในสถานที่ปิด  
เว้นแต่เมื่อมีความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้น  ในกรณี
เช่นน้ี ผู้จัดการชุมนุมฯ  ผู้น าการชุมนุมฯ  และผู้ประสานการชุมนุมฯ  ตลอดจนเจ้าของผู้ครอบครอง
สถานที่แห่งนั้นต้องให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐบัญญัติ
ฉบับนี้ 
  3. การสั่งให้สลายการชุมนุมในที่สาธารณะหรือการเดินขบวน 
  มาตรา  20 (1) แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมและการเดินขบวน  ค.ศ.2007 (พ.ศ.
2550) ให้อ านาจแก่ผู้บัญชาการต ารวจผู้มีเขตอ านาจแจ้งให้ผู้จัดการผู้ชุมนุมหรือเดินขบวนสั่งยุติการ
ชุมนุมหรือเดินขบวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยความสมัครใจ  (ซึ่งต้องเป็นระยะเวลาตาม
สมควร) เมื่อการชุมนุมหรือเดินขบวนน้ันมีลักษณะที่ต้องห้ามตามกฎหมายดังจะกล่าวต่อไป  และ
เมื่อล่วงเลยระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว หากผู้จัดการชุมนุมฯ ไม่ยุติการชุมนุมหรือเดินขบวนด้วยตนเอง  
ผู้บัญชาการต ารวจผู้มีเขตอ านาจมีอ านาจสั่งสลายการชุมนุมหรือเดินขบวนน้ันได้  ซึ่งได้แก่กรณี
ดังกล่าวต่อไปนี้ 
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   1) การชุมนุมในที่สาธารณะหรือการเดินขบวนที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐบัญญัติว่า
ด้วยการชุมนุมและการเดินขบวน ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) ในมาตราต่าง ๆ ดังนี ้
    - มาตรา 5 (1) การชุมนุมหรือการเดินขบวนซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บรรลุความมุ่งหมายของพรรคการเมืองซึ่งถูกยุบโดยค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรค 
  การเมืองนั้น  หรือการชุมนุมหรือการเดินขบวนที่มุ่งก่อให้เกิดความหวาดกลัว  หรือคุกคาม ความ
สงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของรัฐโดยตรง 
    - มาตรา  10 การชุมนุมสาธารณะในสถานที่เปิดหรือการเดินขบวนก่อนพระ
อาทิตย์ขึ้นหรือภายหลังพระอาทิตย์ตก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการต ารวจผู้มีเขตอ านาจ 
    - มาตรา 11 การชุมนุมสาธารณะและเดินขบวนในบริเวณสถานที่ต้องห้าม 
   2) การชุมนุมสาธารณะในสถานที่เปิดหรือการเดินขบวนซึ่งไม่ได้ส่งรายงานการ
จัดการชุมนุมในสถานที่เปิดหรือเดินขบวนให้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจทราบล่วงหน้า  ตาม
มาตรา 6 (1) หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีเขตอ านาจสั่งห้ามการชุมนุมหรือการเดินขบวนน้ันด้วยเหตุต่าง  
ๆ ตามมาตรา  8 หรือด้วยเหตุที่ขัดขวางการจราจรบนถนนสายส าคัญในเมืองใหญ่ตามที่ก าหนดใน
กฤษฎีกาของประธานาธิบดีตามมาตรา 12 
   3) การชุมนุมสาธารณะในสถานที่เปิดหรือการเดินขบวนที่คุกคามความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างชัดเจน 
   4) การชุมนุมสาธารณะในสถานที่เปิดหรือการเ ดินขบวนที่ผู้จัดการชุมนุมฯปละ
หรือผู้น าการชุมนุมฯ ประกาศยุติการชุมนุมแล้วตามมาตรา 16(3) 
    5) การชุมนุมสาธารณะในสถานที่เปิดหรือการเดินขบวนซึ่งผู้ผู้จัดการชุมนุมฯ
หรือผู้น าการชุมนุมฯไม่ควบคุมดูแลให้ด าเนินไปโดยสงบหรือปล่อยให้มีการกระท าที่เป็นอันตราย
โดยตรงต่อค วามมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง (วารสารกฎหมายปกครอง ,หน้า70-
90) 

 3. กฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการชุมนุมในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  1. ความเบื้องต้น 
  การชุมนุมนั้นถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ส าคัญประการหนึ่งในระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย ในระบบกฎหมายเยอรมันได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการชุมนุมดังกล่าวไว้ใน
กฎหมาย พื้นฐาน (Grundgesetz-GG) โดยก าหนดไว้ในมาตรา 8 (โดยมาตรา 8 วรรคหนึ่ง  บัญญัติว่า
ชาวเยอรมันมีสิทธิที่จะชุมนุมกันโดยไม่จ าต้องแจ้งหรือได้รับ  อนุญาต โดยสงบและปราศจากอาวุธ  
วรรคสองบัญญัติว่าส าหรับการชุมนุมในสถานที่โล่ง สิทธิในการชุมนุมดังกล่าวอาจถูกจ ากัดได้โดย
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กฎหมายหรือโดยฐานของกฎหมาย ) ระบบกฎหมายไทยปัจจุบันก็ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการ
ชุมนุมไว้ในมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แต่การใช้สิทธิใน
การชุมนุมที่ก าหนดรับรองไว้ในระบบกฎหมายไทยนั้นยังไม่มี ความชัดเจนเท่าใดนัก 
  ดังนั้น ด้วยพัฒนาการในทางวิชาการและแนวปฏิบัติที่น่าสนใจเกี่ยวกับเสรีภาพในการ  
ชุมนุมในระบบกฎหมายเยอรมัน ในบทความนี้จึงจะน าเสนอเกี่ยวกับความเบื้องต้นเกี่ยวกับเสรีภาพ
ในการชุมนุม ในระบบกฎหมายเยอรมันโดย  พิจารณาจากเสรีภาพในการชุมนุมที่ก าหนดรับรองไว้
ในกฎหมายพื้นฐาน และกรณีที่ก าหนดไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมและการเดินขบวน  (Gesetz 
über versammlungen und aufzüge (Versammlungsgesetz-VersG)) โดยหวังว่าบทความนี้จะเป็น
ส่วนหน่ึงในการพัฒนาการใช้สิทธิเสรีภาพในการ  ชุมนุมในระบบกฎห มายไทยให้มีความชัดเจน
และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมากขึ้น 
  2. ความหมายและรูปแบบของเสรีภาพในการชุมนุม 
   2.1 ความหมาย 
   เสรีภาพในการชุมนุมถือว่าเป็นสิทธิดั้งเดิมทางการเมือง  เสรีภาพในการชุมนุม
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเฉพาะแต่เสรีภาพในการแสดงออกซึ่ง  เสรีภาพส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังหมาย
รวมไปถึงการแสดงออกซึ่งอ านาจอธิปไตยของประชาชน  และสิทธิพลเมืองในทางประชาธิปไตย
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง โดยศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยไว้ว่า  สิทธิ
ในการรวมตัวโดยปราศจากการขัดขวาง  และปราศจากการที่จะต้องได้รับการอนุญาตเป็นพิ เศษ ถือ
เป็นเหมือนเคร่ืองหมายของเสรีภาพ อิสรภาพ  และความสามารถของพลเมืองที่มีความมั่นใจใน
ตนเอง เสรีภาพในการชุมนุมเป็นสิทธิหนึ่งในทางกฎหมายมหาชนที่มีลักษณะที่เป็นสิทธิ  ในทาง
ป้องกัน Status negativus ดังนั้นผู้ทรงสิทธิจึงไม่สามารถใช้สิทธินี้เรียกร้องให้รัฐกระท าการใด ๆ ได้ 
การชุมนุมที่อยู่ในความห มาย ขอบเขตและได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 8 GG นั้นจะต้องเป็นการ
ชุมนุมที่องค์ประกอบสองประการคือ  
   องค์ประกอบภายนอก  ได้แก่การรวมตัวของบุคคลหลาย  ๆ คน โดยจ านวนของ
บุคคลที่มารวมตัวกันเป็นการชุมนุมได้นั้น  อย่างน้อยต้องมีจ านวนต้ั งแต่สองคนขึ้นไปจึงจะถือว่า
เป็นการชุมนุมตามมาตรา 8 GG ดังกล่าว การประท้วงของบุคคลเพียงคนเดียวนั้นไม่ถือว่าเป็นการ
ใช้เสรีภาพในการชุมนุม ตามมาตรา 8 GG แต่กรณีดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองในฐานะเสรีภาพ
ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นตามมาตรา 5GG 
   องค์ประกอบภายใน ได้แก่การมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการชุมนุม  การชุมนุมนั้น
นอกจากลักษณะทางกายภาพที่จะต้องมีการรวมตัวของบุคคลตั้งแต่สอง  คนขึ้นไปแล้วนั้น การ
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รวมตัวของบุคคลดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน  โดยในที่นี้ต้องแยกการชุมนุมและการ
รวมตัวของบุคคลออกจากกัน  การรวมตัวของบุคคลที่ไม่ถือว่าเป็นการชุมนุม เช่น  การรวมตัวของ
กลุ่มบุคคลในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุหรือการเข้าชมการแสดงดนตรี ถือว่าไม่ใช่การชุมนุมใน    
ความหมายของมาตรา 8 GG ดังกล่าวเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกันแต่อย่างใด
แม้ว่าจะ มีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันก็ต าม แต่อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้ที่การรวมกลุ่มของ
บุคคลดังกล่าวจะพัฒนาไป เป็นการชุมนุมได้เมื่อมีการสร้างวัตถุประสงค์ที่ร่วมกันขึ้นมา  
   กรณีมีประเด็นปัญหาว่าวัตถุประสงค์ที่ว่านี้จะต้องเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้อง  กับเร่ือง
สาธารณะหรือไม่  ซึ่งเห็นได้ว่าการที่จ ะจ ากัดเฉพาะว่าการชุมนุมจะต้องเป็นการชุมนุมที่เกี่ยว  ข้อง
กับเร่ืองสาธารณะเท่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับถ้อยค าและระบบของ  มาตรา 8 GG แม้ว่าที่มา
ของสิทธิในการชุมนุมจะมีที่มาจากการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อให้  ได้มาซึ่งสิทธิในการชุมนุมก็ตามที  
ดังนั้นการเดินขบวนห รือขบวนพาเหรดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงเช่น  กรณีของ Love-
Parade (เลิฟพาเหรด ) ก็ถือว่าเป็นการชุมนุมตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด  แต่อย่างไรก็ตามศาล
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้เคยวินิจฉัยว่ากลุ่มบุคคลที่รวม ตัวกันเพื่อที่จะท าการขัดขวางการชุมนุม
ของบุคคลอ่ืนนั้นไม่ถือว่าเป็นการชุมนุม ตามมาตรา 8GG 
   ทั้งนี้การกระท าที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองในกรณีของเสรีภาพในการชุมนุมจะถูกตี  
ความในความหมายอย่างกว้างโดยไม่จ ากัดเฉพาะการชุมนุมเท่านั้น เช่น  ผู้ร่วมชุมนุมสามารถ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ เวลา ลักษณะ  และเน้ือหาของการชุมนุมได้เอง  นอกจากนี้การกระท าที่
เกี่ยวข้องกับการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการเตรียม การชุมนุม การจัดการชุมนุม การโฆษณา 
การเดินทางเข้าร่วมการชุมนุม  ก็ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน นอกจากนี้มาตรา 8 GG ยังให้สิทธิใน
การใช้ถนนสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะส าหรับการเดินขบวนอีกด้วย  
 
   2.2 ลักษณะของการชุมนุมที่อยู่ภายใต้มาตรา 8 GG 
   นอกจากการชุมนุมจะต้องมีองค์ประกอบตามที่กล่าวไว้ใน 2.1 แล้วนั้น การชุมนุม
ที่จะได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 8 GG นั้นจะต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  การ
ชุมนุมโดยไม่สงบหรือการชุมนุมที่มีอาวุธไม่ถือเป็ นการชุมนุมตามมาตราดัง  กล่าว และผู้เข้าร่วม
ชุมนุมก็ไม่อาจกล่าวอ้างสิทธิในการชุมนุมตามมาตรา 8 GG ได้ 
    2.2.1 การชุมนุมโดยสงบ 
    การชุมนุมโดยสงบ  หมายถึง การชุมนุมที่ด าเนินไปโดยปราศจากการใช้ก าลัง  
หรือปราศจากการต่อต้าน (อ านาจรัฐ) ทั้งนี้โดยอาศัยการตีความประกอ บจากถ้อยค าในมาตรา 5 ข้อ



 

 

71 

สาม VersG ค าจ ากัดความของค าว่า “การใช้ก าลัง” นั้นหมายถึงการกระท าทางกายภาพของผู้กระท า
ที่มีต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน  นอกจากนั้นตามความเห็นฝ่ายข้างมากนั้นเห็นว่านอกจากจะเป็นการ
กระท าทางกายภาพ ดังกล่าวแล้วการกระท านั้นจะต้องเป็นการกระท าที่ก้าวร้าวและรุนแรง ดังนั้นค า
จ ากัดความของการใช้ก าลังในกรณีดังกล่าวนี้จึงมีความหมายแคบกว่า  กรณีของการใช้ก าลัง
โดยทั่วไปที่หมายถึงการกระท าที่ก่อให้เกิดผลบังคับทาง กายภาพต่อผู้ถูกกระท าเท่านั้น ความหมาย
ของค าว่า “การต่อต้าน” นั้นมีความหมายสองประการคือความหมายดั้งเดิมที่ หมายถึงการกระท าที่
เกี่ยว  ข้องกับการมีการรัฐประหารเป็นเป้าหมายของการชุมนุม  อีกความหมายหนึ่งนั้นหมายถึง
วิธีการของการกระท าการโดยใช้ก าลังต่อต้านเจ้า  หน้าที่ที่มีหน้าที่บังคับหรือกระท าการโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย  ซึ่งในปัจจุบันนี้ความหมายประการแรกของค าว่าการต่อต้านนั้ นไม่มีความส าคัญ  
เท่าใด ความหมายที่เป็นลักษณะส าคัญในขอบเขตของมาตรา 8 GG คือความหมายในกรณีของการ
ใช้ก าลังต่อต้าน 
    การชุมนุมโดยไม่สงบ ได้แก่กรณีเช่น มีการกระท าที่จะก่อให้เกิดอันตรายไม่ว่า
จะต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน แต่อย่างไรก็ตามเพียงการกีดขวางบุคคลที่สามนั้ นยังไม่ท าให้เสรีภาพใน
การ ชุมนุมหมดสิ้นไป ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้เคยมีค าวินิจฉัยว่าการชุมนุมโดยการน่ัง  
ปิดกั้นก็สามารถตกอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของเสรีภาพในการชุมนุมตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง GG 
ได้ หรือกรณีที่ผู้ชุมนุมเอาแขนคล้องกันไว้เพื่อท าเป็นเหมือนแผงกั้นซึ่งอาจเป็น การกระท าความผิด
ฐานข่มขู่ในกฎหมายอาญา แต่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ก็เห็นว่าการกระท าดังกล่าวไม่ได้ท าให้
สิทธิใน การชุมนุมของผู้ชุมนุมหมดไปแต่อย่างใด ซึ่งจากค าวินิจฉัยนี้ก็ยังเป็นที่สงสัยเนื่องจากหาก
ตีความเช่นนั้นเท่ากับ  ว่าเป็นการสนับสนุนให้มี กระท าความผิดทางอาญา  โดยอ้างสิทธิขั้นพื้นฐาน
มาสนับสนุนการกระท าความผิดดังกล่าว  ปัญหาประการต่อมาคือจ านวนของผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุม
โดยไม่สงบจ านวนเท่าใด จึงจะถือว่าการชุมนุมนั้นเป็นการชุมนุมโดยไม่สงบ  ศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์ได้เคยวินิจฉัยว่าหากผู้ชุมนุมเพียงบาง ส่วน(2-3 คน) ชุมนุมโดยไม่สงบก็ถือว่าสิทธิในการ
ชุมนุมของบุคคลเหล่านั้นสิ้นไปเฉพาะตัว  บุคคลที่ชุมนุมโดยไม่สงบนั้น  กรณีดังกล่าวเห็นว่าการที่
จะพิจารณาได้ว่าการชุมนุมใดเป็นการชุมนุมที่  ด าเนินไปโดยไม่สงบนั้นต้องอาศัยพิจารณา
ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีไป 
    ลักษณะของการชุมนุมโดยรวมที่จะถือว่าเป็นการชุมนุมโดยไม่สงบนั้นไม่อาจ
ถือ ตามเฉพาะวัตถุประสงค์ของการชุมนุมเท่านั้น  หากแต่จะต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการชุมนุมด้วย  ทั้งนี้กรณีที่ถือว่าเป็นการชุมนุมโดยไม่สงบนั้นหมายรวมถึงกรณีที่มีความ  
เป็นไปได้ว่าการชมุนุมนั้นจะด าเนินไปโดยเป็นการชุมนุมที่ใช้ก าลังหรือมีการ  ต่อต้านทั้งนี้อย่างไร
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ก็ตามในกรณีดังกล่าวต้องปรากฏข้อเท็จจริงที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็นไปได้ดังกล่าวด้วย  เพียงแค่
ความสงสัยหรือสันนิษฐานน้ันยังไม่เพียงพอ  ตัวอย่างของกรณีของการชุมนุมที่ไม่ถือว่าเป็นการ
ชุมนุมที่ตกอยู่ภายใต้ความ คุ้มครองของมาตรา 8 วรรคหนึ่ง GG เช่น มีการเรียกร้องให้มีการกระท า
ซึ่งเป็นการกระท าความผิด  หรือการปิดกั้นการขนส่งหนังสือพิมพ์  การขัดขวางการชุมนุมโดยกลุ่ม
ชุมนุมฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น หรือ การชุมนุมโดยไม่สงบนั่นคือเป็นการชุมนุมที่ด าเนินไปโดย การใช้
ก าลังหรือมี  วัตถุประสงค์แต่เร่ิมต้นในการกระท าความผิดอาญา เช่น  การจู่โจมทางกายภาพต่อผู้ที่
อยู่รอบข้าง การขว้างปาสิ่งของ  หรือการจุดไฟเผารถยนต์ หรือการท าให้เสียทรัพย์ เป็นต้น  
นอกจากนี้การชุมนุมที่ถือว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบนั้นได้แก่การชุมนุมที่ ใช้ก าลังเพื่อขัดขวางหรือ
ท าลายการชุมนุมของกลุ่มชุมนุมกลุ่มอื่น 
    2.2.2 การชุมนุมที่ปราศจากอาวุธ 
    ปราศจากอาวุธ หมายถึง มาตรา 8 วรรคหนึ่ง GG ก าหนดว่านอกจากการชุมนุม
จะต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบแล้วนั้นการชุมนุมดัง กล่าวจะต้องเป็นการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธอีก
ด้วย ค าว่า “อาวุธ” ในที่นี้ไม่ได้มีความหมายเฉพาะแต่อาวุธตามที่กฎหมายก าหนดในรัฐบัญญัติว่า  
ด้วยอาวุธ หรืออาวุธในความหมายในทางเทคนิค เช่น ปืน , มีด, สนับมือ ฯลฯ  เท่านั้น  แต่ยัง
หมายความรวมถึงเคร่ืองมือหรือวัตถุที่สามารถใช้ก่อให้เกิดอันตราย  เช่น ไม้เบสบอล , โซ่เหล็ก , 
ขวดแก้ว, ท่อเหล็ก ฯลฯ อีกด้วย หากเคร่ืองมือดังกล่าวถูกใช้โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นอาวุธ  
สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นอาวุธได้แก่สิ่งป้องกัน เช่น ผ้าคลุมหน้า , หมวกนิรภัย , หน้ากากกันแก๊ส , แว่นตาที่
ใช้ป้องกันดวงตา เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่า ผ้าคลุมหน้า หมวกนิรภัย ฯลฯ จะไม่ถือว่าเป็น
อาวุธในความหมายนี้  แต่กรณีก็อาจเป็นไปได้ว่าการที่น าวัตถุดังกล่าวติดตัวไปด้วยในระหว่างการ  
ชุมนุมนั้นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งในการเตรียมพร้อมในกรณีที่มีการปะทะต่อต้าน  เจ้าหน้าที่ซึ่งกรณี
ดังกล่าวอาจน าไปสู่การชุมนุมโดยไม่สงบเกิดขึ้นได้ 
 
 
   2.3 รูปแบบและประเภทของการชุมนุม 
   จากถ้อยค าของบทบัญญัติมาตรา 8 วรรคสอง GG (วรรคสองบัญญัติว่า  ส าหรับ
การชุมนุมในสถานที่โล่ง สิทธิในการชุมนุมดังกล่าวอาจถูกจ ากัดได้โดยกฎหมายหรือโดยฐานของ
กฎหมาย) ประกอบกับบทบัญญัติของ VersG สามารถแบ่งรูปแบบและประเภทของการชุมนุมได้
ดังต่อไปนี้ 
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    2.3.1 การแบ่งรูปแบบการชุ มนุมโดยพิจารณาจากสถานที่ชุมนุม  ชุมนุมใน
สถานที่โล่ง หมายถึง การชุมนุมในสถานที่ที่เปิดโล่ง  ไม่อยู่ในที่ที่มิดชิด  และการเข้าถึงที่ชุมนุมไม่
ถูกปิดกั้นสามารถเข้าถึงได้ และการชุมนุมที่ไม่มีกรอบปิดล้อมการชุมนุม เช่น การชุมนุมบนถนน ที่
โล่ง บนทางเดินเท้า หรือในสวนสาธารณะ เป็นต้น 
    การชุมนุมในสถานที่มิดชิด หมายถึง การชุมนุมในสถานที่ที่มีลักษณะของห้อง
ที่มิดชิด รอบด้าน  และสามารถเข้าไปได้โดยอาศัยทางเข้าเท่านั้น  และเป็นการชุมนุมที่มีกรอบปิด
ล้อมรอบด้าน ส่วนห้องนั้นจะมีหลังคาหรือไม่ไม่ใช่สาระส าคัญ เช่น ในหอประชุม สนามกีฬา  เป็น
ต้น การแบ่งรูปแบบของการชุมนุมในที่นี้สิ่งที่ส าคัญในการพิจารณาว่าการชุมนุมนั้นเป็นการชุมนุม
ในสถานที่โล่ง หรือเป็นการชุมนุมในสถานที่มิดชิดนั้น  ได้แก่ขอบเขตของตัวการชุมนุมเองที่
จะต้องมีขอบเขตแน่นอน  โดยขอบเขตนั้นต้อ งเป็นส่วนที่กันหรือขวางกั้นการชุมนุมกับโลก
ภายนอกได้ 
    2.3.2 การแบ่งรูปแบบการชุมนุมโดยพิจารณาจากลักษณะการชุมนุม 
    การชุมนุมสาธารณะ หมายถึง  การชุมนุมที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมการ
ชุมนุมได ้
    การชุมนุมที่ไม่ใช่การชุมนุมสาธารณะ หมายถึงการชุมนุมที่ก าหนดให้เฉพาะผู้
ที่ก าหนดไว้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการก าหนด  รายชื่อ  หรือการก าหนดด้วยวิธีอ่ืนใดเพื่อให้บุคคลหรือ
เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ก าหนดไว้ เท่านั้น ที่จะสามารถเข้าร่วมการชุมนุมได้ 
    2.3.3 ประเภทของการชุมนุม 
    จากการแบ่งประเภทของการชุมนุมดังกล่าวข้างต้นน้ันสามารถแยกป ระเภท  
ของการชุมนุมออกได้เป็นสี่ประเภทด้วยกันคือ 1. การชุมนุมสาธารณะในสถานที่โล่ง  2.การชุมนุม
ที่ไม่ใช่การชุมนุมสาธารณะในสถานที่โล่ง 3. การชุมนุมสาธารณะในสถานที่มิดชิด 4. การชุมนุมที่
ไม่ใช่การชุมนุมสาธารณะในสถานที่มิดชิด 
    เหตุที่ต้องมีการแยกแยะลักษณะและประเภทของการชุมนุมดังกล่าวข้างต้นน้ัน  
เน่ืองด้วยการชุมนุมแต่ละประเภทนั้นจะมีรายละเอียด เงื่อนไข  และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิที่
แตกต่างกันไป 
  3.1 มาตรการทางกฎหมายในการจ าแนกผู้ทรงสิทธิในการชุมนุม 
  ผู้ทรงสิทธิในการชุมนุมมาตรา 8 วรรคหนึ่ง GG ก าหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่ า “ชาว
เยอรมัน”ทุกคน อันหมายถึงบุคคลผู้ที่มีสัญชาติเยอรมันเป็นผู้มีสิทธิในการชุมนุมตามมาตรา  นี้ โดย
ไม่แยกว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้เยาว์หรือผู้ที่บรรลุนิติภาวะ  ทั้งนี้รวมถึงนิติบุคคลและสมาคม ตาม
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กฎหมายเอกชนด้วย  ในส่วนของสมาคมที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมายนั้นก็สามารถ เป็นผู้ทรง
สิทธิและ  อ้างสิทธิในการชุมนุมได้  ถ้ามีโครงสร้างที่แน่นอนและคงสภาพในการรวมกันเป็น
ลักษณะสมาคมในช่วงเวลาที่  แน่นอน  ทั้งนี้ตัวการชุมนุมเองนั้นไม่ถือว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในการ
ชุมนุมดังกล่าว  เน่ืองจาก GG ก าหนดให้ผู้มีสัญชาติเยอรมันเท่านั้นที่เป็นผู้ทรงสิท ธิในการชุมนุม
ดังนั้น สิทธิในการชุมนุมในระบบกฎหมายเยอรมันถือได้ว่าเป็นสิทธิพลเมือง  และภายใต้ระบบของ
กฎหมายพื้นฐานก็ไม่ถือว่าสิทธิในการชุมนุมเป็นสิทธิมนุษยชน ( และโดยบทบัญญัติที่ชัดเจนของ
กฎหมายพื้นฐานบุคคลที่ไม่มีสัญชาติเยอรมันจึง ไม่เป็นผู้ทรงสิทธิในการชุมนุมและไม่สามารถอ้าง
สิทธิในการชุมนุมตามมาตรา 8 GG ได้ แม้ว่าในมาตรา 1 VersG จะเป็นบัญญัติที่ใช้บังคับกับทั้งการ
ชุมนุมของบุคคลที่มีและไม่มีสัญชาติ  เยอรมันไว้ก็ตาม  ทั้งนี้ก็ตามการชุมนุมของบุคคลที่ไม่มี
สัญชาติเยอรมันนั้นจะได้รับความคุ้ม ครองในฐานะเป็นเสรีภาพทั่วไปในการกระท าการตามาตรา 2 
วรรคหนึ่ง GG 
  3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการชุมนุม 
  ในระบบกฎหมายเยอรมันมีบทบัญญัติของกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพใน
การ ชุมนุมที่ผู้ใช้สิทธิและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
   1. กฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz-GG) มาตรา 8 ของกฎหมายพื้นฐานก าหนด
รับรองเสรีภาพในการชุมนุมเอาไว้ ดังนี้ 
   มาตรา 8 วรรคหนึ่ง ชาวเยอรมันมีสิทธิที่จะชุมนุม กันโดยไม่จ าต้องแจ้งหรือได้รับ
อนุญาต โดยสงบและปราศจากอาวุธวรรคสอง  ส าหรับการชุมนุมในสถานที่โล่งสิทธิในการชุมนุม
ดังกล่าวอาจถูกจ ากัดได้โดย กฎหมายหรือโดยฐานของกฎหมาย 
   ในมาตรา 8 วรรคแรก  กฎหมายพื้นฐานดังกล่าวได้ก าหนดรับรองสิทธิในการ
ชุมนุมของชาวเยอรมันไว้ว่า  สามารถกระท าได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งหรือขออนุญาต การชุมนุม
ก่อน และการที่จะอ้างสิทธิดังกล่าวได้นั้น  การชุมนุมจะต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ ในมาตรา 8 วรรคสอง  บัญญัติไว่ว่าการใช้สิทธิชุมนุมในสถานที่โล่งนั้นอาจถูกจ ากัดโดย
กฎหมายของ ฝ่ายนิติบัญญัติหรือโดยฐานของกฎหมายที่ออกมาโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 
   2. รัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมและการเดินขบวน  (Gesetz über Versammlungen 
und Aufzüge(Versammlungsgesetz-VersG)) รัฐบัญญัติดังกล่าวออกมาใช้บังคับในปี ค.ศ.1953 โดย
รัฐบัญญัติน้ีใช้บังคับกับการชุมนุมสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมในสถานที่โล่งหรือสถานที่
มิดชิดก็ตามที่เนื้อหาสาระของรัฐบัญญัติดังกล่าวแบ่งออกเป็น 



 

 

75 

   ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 1 ถึง มาตรา 4 VersG) ในส่วนนี้เป็นการบัญญัติถึง
สิทธิในการจัดการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนและสิทธิในการเข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะ
และการเดินขบวนของบุคคล  (ไม่ว่าจะมี  สัญชาติเยอรมันหรือไม่ก็ตาม ), ข้อยกเว้นในการที่ไม่
อาจจะอ้างสิทธิในการชุมนุมได้ , ผู้จัดการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน , หน้าที่ทั่วไปในการ
ป้องกันความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของ  การชุมนุม , ข้อห้ามในการพกพา
อาวุธหรือวัตถุที่ใช้เป็นอาวุธเข้าร่วมการชุมนุมหรือเดินขบวนข้อห้ามในการใช้เคร่ืองแบบ 
   ส่วนที่ 2 การชุมนุมสาธารณะในสถานที่มิดชิด (มาตรา 5 ถึง มาตรา 13 VersG) ใน
ส่วนน้ีบัญญัติถึงการชุมนุมสาธารณะในสถานที่มิดชิด  โดยก าหนดถึงการห้ามการชุมนุมสาธารณะ
ในสถานที่มิดชิด , การสั่งให้ออกจากการชุมนุม , การก าหนดให้การชุมนุมสาธารณะทุกประเภท
จะต้องมีผู้น าการชุมนุมและอ านาจ  หน้าที่ของผู้น าการชุมนุม , การแต่งตั้งผู้ดูแลความเรียบร้อ ยใน
การชุมนุม , หน้าที่ของผู้ร่วมชุมนุมที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้น าการชุมนุมหรือของ  ผู้ดูแล
ความเรียบร้อยในการชุมนุม , การส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไปในการชุมนุม , การบันทึกภาพและเสียง
การชุมนุม,การสลายการชุมนุม 
   ส่วนที่ 3 การชุมนุมสาธารณะในสถานที่โล่ง และกา รเดินขบวน (มาตรา 14 ถึง
มาตรา 20 VersG) ในส่วนน้ีจะมีการบัญญัติถึง หน้าที่ในการแจ้งการชุมนุมสาธารณะในสถานที่โล่ง 
และการเดินขบวน , การห้ามการชุมนุมสาธารณะในสถานที่โล่ง และการเดินขบวน , การก าหนด
เงื่อนไขในการชุมนุมสาธารณะในสถานที่โล่ง และการเดินขบวน , การสลายการชุ มนุมและการ
เดินขบวน, ข้อยกเว้นบางกรณีในกรณีของการด าเนินพิธีการทางศาสนา, ข้อห้ามในการพกพาอาวุธ , 
การสั่งให้ออกจากการชุมนุม , การก าหนดให้การชุมนุมสาธารณะทุกประเภทจะต้องมีผู้น าการ
ชุมนุมและอ านาจ  หน้าที่ของผู้น าการชุมนุม , การแต่งตั้งผู้ดูแลความเรียบร้อยในการชุมนุม , หน้าที่
ของผู้ร่วมชุมนุมที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้น าการชุมนุมหรือของ  ผู้ดูแลความเรียบร้อยในการ
ชุมนุม, การส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไปในการชุมนุม , การบันทึกภาพและเสียงการชุมนุม , การสลาย
การชุมนุม เป็นต้น 
   ส่วนที่ 4 บทบัญญัติที่ว่าด้วยโทษและค่าปรับ (มาตรา 21 ถึงมาตรา 30 VersG) เป็น
การก าหนดถึงโทษทางอาญาและค่าปรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐ บัญญัติน้ี 
   ส่วนที่ 5 บทส่งท้าย (มาตรา 31ถึง มาตรา 33 VersG) นอกจากบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น กรณีก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมในอีกหลายกรณีไ ม่ว่าใน
ทางตรงหรือ  ทางอ้อม  ในบทความนี้จะได้น าเสนอเฉพาะบทบัญญัติของกฎหมายพื้นฐานและรัฐ
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บัญญัติว่าด้วย  การชุมนุมและการเดินขบวนเป็นหลัก  ในส่วนของกฎหมายอ่ืนก็จะน าเสนอเท่าที่มี
ความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความนี้  
  3.3 ข้อจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุม 
  การสั่งสลายการ ชุมนุม  การสั่งสลายการชุมนุมสาธารณะในสถานที่มิดชิดนั้นจะ
เกิดขึ้นได ้เฉพาะในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการชุมนุมฝ่าฝืนข้อก าหนดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย และการ
ห้ามพกพาอาวุธ มาตรา 13 VersG ก าหนดให้อ านาจเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการสั่งสลายการชุมนุม
ได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
  1. ผู้น าการชุมนุมเป็นผู้ไม่มีสิทธิในการชุมนุมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 1 วรรคสอง 
ข้อหนึ่ง ถึง ข้อสี่ VersG (โปรดดูในส่วนของการห้ามการชุมนุมสาธารณะในสถานที่มิดชิด ) แม้ว่า
ในบทบัญญัติของกฎหมายจะก าหนดไว้เฉพาะผู้น าการชุมนุมเท่านั้นก็ตามที แต่ในที่นี้หากผู้เข้าร่วม
การชุมนุมเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ถูกค าสั่ง  ห้ามตามมาตรา 21 วรรคสอง GG หรือ
ผู้เข้าร่วมการชุมนุมสนับสนุนเป้าหมายของพรรคการเมืองดังกล่าว หรือกรณีที่ผู้เข้าร่วมการชุมนุมมี
ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับผู้น าการ ชุมนุมหรือเป็นสมาชิกของผู้น าการชุมนุม  การชุมนุมนั้นก็
สามรถถูกสั่งสลายการชุมนุมได้ 
  2. การชุมนุมนั้นด าเนินไปโดยมีการใช้ก าลังหรือมีการต่อต้านการบังคับการของ  
เจ้าหน้าที่ (มีการชุมนุมที่ไม่สงบ ) หรือการชุมนุมก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพ  ของ
ผู้เข้าร่วมการชุมนุม  เห็นได้ว่าเหตุในการสั่งสลายการชุมนุมใ นที่นี้ต้องเกิดขึ้นจากตัวการชุมนุม  
นั่นเอง ความไม่สงบที่เกิดจากภายนอกนั้นไม่อาจใช้เป็นเหตุในการสั่งสลายการชุมนุมใน  กรณีนี้ได้
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันการรบกวนจากภายนอกดังกล่าว 
  3. ผู้น าการชุมนุมไม่ด าเนินการสั่งให้ผู้เข้าร่วมการชุมนุมที่พกพ าอาวุธเข้า  มาในการ
ชุมนุมออกจากการชุมนุมโดยทันที หากกรณีที่ผู้น าการชุมนุมเห็นว่าผู้เข้าร่วมการชุมนุมพกพาอาวุธ
จะต้องด าเนิน  การสั่งให้ออกจากการชุมนุม และออกไปจากบริเวณที่ชุมนุม  และต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจทราบเพื่อขอการสนับสนุนหากผู้นั้นขัดขืนไม่  ยอมออกจากก ารชุมนุม  ผู้น าการ
ชุมนุมไม่มีสิทธิที่จะใช้อ านาจบังคับด้วยตนเองให้ผู้ที่พกพาอาวุธ  เข้ามาในการชุมนุมนั้นออกจาก
การชุมนุมได้ 
  4. การชุมนุมนั้นขัดกฎหมายอาญาที่มีสาระส าคัญเป็นการกระท าความผิดอาญาที่ร้าย  
แรงหรือความผิดอาญาแผ่นดิน  หรือกรณีที่การชุมนุมนั้นมีการเรียก ร้องหรือจูงใจให้มีการกระท า
ความผิดดังกล่าว  และผู้น าการชุมนุมไม่ด าเนินการโดยไม่ชักช้าเพื่อห้ามการเรียกร้องหรือจูงใจ
ดังกล่าว 
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  หากปรากฏเหตุในการสั่งสลายการชุมนุมดังกล่าว  เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องพิจารณา
ด าเนินการสั่งสลายการชุมนุมโดยค านึงถึงหลัก ความได้สัดส่วน ซึ่งมาตรา 13 วรรคหนึ่ง ประโยคที่
สอง VersG ก็ได้ก าหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าการด าเนินการสั่งสลายการชุมนุมนั้นจะกระท าได้  ต่อเมื่อ
มาตรการในการเข้าไปแทรกแซงอ่ืน  ๆ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่สามารถด าเนินการได้แล้ว  กรณีการ
สั่งสลายการชุมนุมจะไม่มีปัญหาใดเลยหากว่าทั้งการชุมนุม ด าเนินการไป  โดยไม่สงบเพราะเท่ากับ
ว่าผู้เข้าร่วมการชุมนุมทั้งหมดนั้น ไม่อาจอ้างความคุ้มกันจากเสรีภาพในการชุมนุมตามมาตรา 8 GG
แต่สิทธิดังกล่าวของผู้เข้าร่วมการชุมนุมจะต้องรักษาไว้หากว่าความไม่สงบ  นั้นเกิดขึ้นจากบุคคล
คนเดียวหรือส่วนน้อยของการชุมนุม  หากมีการประ กาศสลายการชุมนุมแล้วนั้น  ผู้เข้าร่วมการ
ชุมนุมมีหน้าที่ที่จะต้องออกจากบริเวณสถานที่ในการชุมนุมใน  ทันที ค าสั่งสลายการชุมนุมนั้นโดย
หลักแล้วจะด าเนินการโดยค าสั่งทางปกครองโดยวาจา 
  การสั่งสลายการชุมนุมสาธารณะในสถานที่โล่งนั้นต้องเป็นกรณีที่มีอันตรายต่อ  ความ
มั่นคงปลอดภัยสาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยสาธารณะ  ทั้งนี้ในการตีความว่ามีเหตุที่จะท าให้มี
การสั่งสลายการชุมนุมหรือไม่นั้นจะ  ต้องตีความภายใต้เงื่อนไขอย่างแคบ เพียงการไม่ได้แจ้งการ
ชุมนุม หรือการไม่ให้ข้อมูล  หรือการกระท าที่ขัดต่อเงื่อนไขในการชุมนุมเพียงอย่างเดียวนั้น ยังไม่
ถือว่า เป็นอันตรายโดยตรงที่จะเป็นเหตุให้มีการสั่งสลายการชุมนุมได้  การสั่งสลายการชุมนุมโดย
อ้างเหตุดังกล่าวเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นการกระท า ที่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วนและขัดรัฐธรรมนูญ
เพราะเสรีภาพในการชุมนุมมีฐานะ สูงกว่าเหตุดังกล่าว ทั้งนี้หากมีการสั่งส ลายการชุมนุม  ค าสั่งนั้น
มีผลต่อทั้งผู้น าการชุมนุมและผู้ร่วมชุมนุม การสั่งสลายการชุมนุมนั้นมีผลท าให้การชุมนุมที่เกิดขึ้น
แล้วสิ้นสุดลง  และกรณีก็ไม่ถือว่าการสั่งสลายการชุมนุมนี้เป็นการบังคับตามค าสั่งห้ามการ  ชุมนุม
แต่อย่างใด แต่ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครองที่แยกออ กมาเฉพาะ  เมื่อมีค าสั่งสลายการชุมนุมแล้วท า
ให้การเข้ามารวมตัวของผู้เข้าร่วมชุมนุม  นั้นไม่ตกอยู่ภายใต้เสรีภาพในการชุมนุม  และการชุมนุม
นั้นกลายสภาพเป็นการรวมตัวของบุคคลซึ่งสามารถถูกเจ้าหน้าที่  ต ารวจด าเนินการโดยอาศัยฐาน
ของกฎหมายต ารวจได้ มาตรา 15 VersG ก าหนดเงื่อนไขในการสลายการชุมนุมไว้ซึ่งในการใช้การ
ตีความมาตราดังกล่าวจะ  ต้องสอดคล้องกับเสรีภาพในการชุมนุมอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ก าหนด
ไว้ในรัฐ  ธรรมนูญ  โดยการสลายการชุมนุมจะกระท าได้ในกรณีเพื่อคุ้มครองสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้ม  
ครองซึ่งมีค่าเท่ากับเสรีภาพในการชุมนุมทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้หลักความได้สัดส่วน และในกรณีที่เห็น
ได้ว่ามีอันตรายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง สิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองที่จะน ามาชั่ง
น้ าหนักเทียบกับเสรีภาพในการชุมนุมนั้นได้แก่กรณีเช่น ชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน ความมั่นคง
ปลอดภัยสาธารณะ เป็นต้น 
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  ทั้งนี้ในการสั่งสลายการชุมนุมนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถมีค าสั่งห้ามเข้าบริเวณที่
ก าหนดไว้ด้วย  และหากมีการฝ่าฝืนก็สามารถมีการบังคับโดยการจับกุมได้  ส าหรับกรณีของการ
เดินขบวนน้ันไม่ปรากฏหน้าที่ที่จะต้องออกจากสถานที่ดัง  กล่าวเน่ืองจากลักษณะของการ
เดินขบวนที่มีการเคลื่อนไหว หรือการหยุดการเดินขบวนเท่านั้น  เมื่อมีการสั่งสลายการชุมนุมส่งผล
ให้การชุมนุมกลายเป็นเพียงการรวมตัวซึ่ง  ไม่ตกอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของเสรีภาพในการชุมนุม
และกฎหมาย VersG แต่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายต ารวจซึ่งสามารถใช้มาตรการมีค าสั่งห้ามเข้าบริเวณที่  
ก าหนดได้ แต่หากการชุมนุมสิ้นสุดลงโดยการประกาศยุติการชุมนุมโดยผู้น าการชุมนุมเอง  นั้นผู้
ร่วมการชุมนุมก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องออกจากบริเวณที่ชุมนุมแต่อย่าง  ใดเพราะหน้าที่ดังกล่าวเป็น
หน้าที่ตามกฎหมาย VersG ซึ่งยุติลงพร้อมกับการประกาศยุติการชุมนุมดังกล่าว  แต่ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่
ต ารวจสามารถใช้อ านาจของตนมีค าสั่งห้ามเข้าบริเวณที่ก าหนดนั้นได้ 
  การมีค าสั่งสลายการชุมนุมนั้นก็ถือเป็นค าสั่งทางปกครอง  ซึ่งโดยหลักแล้วจะเป็น
ค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยวาจา  และจะเป็นค าสั่งที่บังคับได้ทันที  การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง
ในกรณีนี้จะไม่เป็นผล ให้เป็นการทุเลาการบังคับตาม  ค าสั่งทางปกครองเพราะว่าเป็นค าสั่งที่ออก
โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งนี้ตาม  มาตรา 80 วรรคสอง ข้อสอง ของกฎหมายศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง VwGO และหากค าสั่งทางปกครองนั้นหมดสิ้นไปในระหว่างการด าเนินคดี
ฟ้องโต้แย้งค าสั่ง  ทางปกครอง (Anfechtungsklage) ผู้ฟ้องคดีสามารถร้องขอต่อศาลปกครองให้
ด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีนั้นต่อไป  ได้ในฐานะคดีที่ขอให้ศาลปกครองยืนยันว่าค าสั่งทาง
ปกครองที่สิ้นผลไปแล้วนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย(Fortsetzungsfeststellungsklage) ได้ 
  การส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไปในการชุมนุม  มาตรา 12 VersG ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกรณีของการชุมนุมสาธารณะในสถานที่มิดชิดก าหนดถึง  กรณีที่จะมีการส่งเจ้าหน้าที่
ต ารวจเข้าไปในการชุมนุมในกรณีดังกล่าวว่าเจ้า  หน้าที่ต ารวจดังกล่าวจะต้องแสดงตนให้ผู้น าการ
ชุมนุมเห็นได้อย่างชัดเจน และต้องมีการจัดที่ไว้เป็นการเฉพาะให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจดังกล่าวด้วย 
  ด้วยเหตุที่ว่าการชุมนุมสาธารณะในสถานที่มิดชิดดังกล่าวเป็นการชุมนุมที่ไม่  ต้องมี
การแจ้งการชุมนุม  และไม่มีการติดต่อระหว่างผู้จัดการชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตามกฎหมาย  
VersG หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นการล่วงหน้า (ก่อนการชุมนุม) ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ต ารวจเห็นว่า
การด าเนินการชุมนุมดังกล่าวไม่ชอบด้วย  กฎหมายก็เป็นไปได้โดยยาก ดังนั้นมาตรการในการส่ง
เจ้าหน้าที่ในกรณีตามมาตรา  12 VersG ดังกล่าวก็เพื่อให้มีการสังเกตการณ์สถานการณ์ในสถานที่
ชุมนุม และด าเนินการใด  ๆ ตามสมควรต่อสถานการณ์นั้น ๆ ได้ และสามารถใช้เป็นมาตรการใน
การปรามผู้ที่จะก่อกวนในการชุมนุมอีกด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ถูกส่งไปนั้นสามารถเรียกร้องให้มี
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การแจ้งจ านวนผู้ดูแลความ เรียบร้อยในการชุมนุมได้และหากมีจ านวนที่มากเกินไปก็สามารถจ ากัด
หรือลดจ านวน  ได้ ส าหรับกรณีของการชุมนุมส าธารณะในสถานที่โล่งนั้นมาตรา 18 วรรคหนึ่ง  
VersG ก าหนดให้น ามาตรการตามมาตรา 12 VersG ดังกล่าวมาใช้กับการชุมนุมในกรณีนี้ด้วย  
เงื่อนไขที่ส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินการส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจคือมีอันตราย  ที่เป็นรูปธรรม
เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมาตรการตามมาตรา 12 VersG ดังกล่าวไม่อาจน ามาใช้กับการเดินขบวนได้
เน่ืองจากมีเงื่อนไขที่ไม่เข้ากับ  ลักษณะของการเดินขบวน แต่ทั้งนี้ตาม มาตรา 19 วรรคสี่ VersG ได้
ก าหนดไห้เจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่ดูแลการเดินขบวนและสามารถถูกส่งไปดูแลการเดินขบวนไว้เป็น
การเฉพาะแล้ว 
  การให้ผู้ร่วมการชุมนุมออกจ ากการชุมนุม  มาตรา 11 วรรคสอง และมาตรา 18 วรรค
หนึ่ง VersG ก าหนดให้ผู้น าการชุมนุมมีค าสั่งให้ผู้ร่วมการชุมนุม (บางรายหรือบางกลุ่ม ) ออกจาก
การชุมนุมได้และการสั่งดังกล่าวมีผลท าให้การมีส่วนร่วมในการชุมนุม  นั้นสิ้นสุดลง  และผู้ที่ถูกให้
ออกจากการชุมนุมดังกล่าวจะต้องอ อกจากการชุมนุมโดยทันที  เหตุที่จะมีการสั่งให้ออกจากการ
ชุมนุม คือการที่ผู้ร่วมการชุมนุมก่อกวนหรือรบกวนการชุมนุมที่ด าเนินไปอย่างมีระเบียบ เป็นต้น  
กรณีของการชุมนุมและการเดินขบวนสาธารณะในสถานที่โล่งนั้นมีลักษณะพิเศษในการ ที่ผู้น าการ
ชุมนุมสั่งให้ผู้ร่วมการชุมนุม ออกจากการชุมนุมแล้วนั้นกฎหมาย  มาตรา 18 วรรคสาม และมาตรา 
19 วรรคสี่ VersG ก าหนดเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการให้ผู้เข้าร่วมการชุมนุมออกจากการชุมนุมได้  
เน่ืองจากการสั่งให้บุคคลออกจากที่บริเวณการชุมนุมอันเป็นที่สาธารณะได้นั้น  จ าต้องอาศัยอ านาจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และหากมีการสั่งให้ออกจากการชุมนุมโดยมีการสั่งห้ามเข้าบริเวณที่ก าหนด
แล้ว ผู้ที่ได้รับค าสั่งไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถควบคุมตัวบุคคลนั้น  และกักตัวไว้ได้  
มาตรการที่ให้ผู้ร่วมการชุมนุมออกจากการชุมนุมนั้นถือเป็นมาตรการที่มีขึ้น  เพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้น (คุณนรินทร์ อิธิสาร,ออนไลน,์2553) 

 4. กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของประเทศฝร่ังเศส 
  4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการชุมนุม  
  กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมในที่สาธารณะของฝรั่งเศส ได้แก่ 1) รัฐบัญญัติลงวันที่ 30 
มิถุนายน ค.ศ.1881 บัญญัติว่า การชุมนุมในที่ สาธารณะสามารถท าได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องมีการขอ
อนุญาตล่วงหน้า ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตราต่อ  ๆ ไป และ 2) รัฐบัญญัติลงวันที่ 28
มีนาคม ค.ศ.1908 ว่าด้วยการชุมนุมอย่างสงบ มาตรา 1 บัญญัติว่าด้วยการชุมนุมอย่างสงบสามารถ
ท าได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องมีการขออนุญาตล่วงหน้า 
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  ต่อมามีคดี Benjamin (วันที่ 19 พฤษภาคม  ค.ศ.1933) ซึ่งศาลปกครองฝรั่งเศสเห็นว่า
การห้ามการชุมนุมโดยนายกเทศมนตรีชอบด้วยกฎหมาย ถ้าความเป็นไปได้ของความวุ่นวายจาก
การชุมนุมนั้นจะต้องใช้มาตรการทางต ารวจปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยสาธารณะจึง
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
  หลังจากคดีนี้ไม่นาน ฝ่ายบริหารได้ออกรัฐก าหนด ลงวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ.1935 ว่า
ด้วยการก าหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยสาธารณะ โดยก าหนดว่าการชุมนุมในที่
สาธารณะ ให้เป็นไปตามมาตรา 6 ของรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.1881 โดยต้องมีการแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าของขบวนชุมนุมเคลื่อนที่บนถนนสาธารณะ ยกเว้นขบวนประเพณีท้องถิ่น 
ผู้จัดการชุมนุมต้องแจ้งการชุมนุม ณ ที่ว่าการอ าเภอ ในเขตท้องที่ที่ขบวนชุมนุมจะเคลื่อนที่ผ่าน 
เป็นระยะเวลา 3-15 ก่อนมีการชุมนุม ส่วนในเมืองปารีส และในเขตแม่น้ าแซน ให้แจ้งส านักงาน
ต ารวจ เมืองปารีส โดยต้องแจ้งชื่อ นามสกุลของผู้จัดให้มีการชุมนุม โดยมีผู้จัดให้มีการชุมนุม
จ านวน 3คนเซ็นชื่อ ไว้เป็นหลักฐานโดยในค ากล่าวแจ้งน้ีจะต้องระบุจุดหมายของการชุมนุม 
สถานที่ และเวลา ในการรวมตัวและถ้าเป็นไปได้ให้บอกถึงเส้นทางที่ขบวนจะเคลื่อนที่ผ่านด้วย 
เมื่อเจ้าพนักงานได้รับแจ้งรายละเอียดทั้งหมดแล้วให้ออกเอกสารรับรองให้ทันที 
  4.2 การควบคุมการชุมนุมในที่สาธารณะ  
  นับตั้งแต่วันที่ได้มีการแจ้งว่าจะมีการชุมนุมบนถนนสาธารณะ ให้ทางการทราบ ถ้ามี
สถานการณ์ท าให้ประชาชนตกใจกลัว หรือถ้าไม่มีการแจ้งการชุมนุม เจ้าพนักงานของ รัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถ ห้ามการชุมนุมโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนหน้า
การชุมนุม หรือแม้กระทั่งสามารถสลายการชุมนุมที่มีอาวุธหรือสิ่งที่สามารถใช้เป็นอาวุธ (ตาม
มาตรา 132-75 ของประมวลกฎหมายอาญา ) ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐสามารถใช้อ านาจดังกล่าวไ ด้
เฉพาะในพื้นที่ที่มีการชุมนุม บริเวณใกล้เคียง หรือทางเข้าออก ทั้งนี้  มาตรการใด  ๆ ต้องอยู่ภายใต้
ความสมเหตุสมผลและจ าเป็นเท่านั้น โดยวิธีการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในรัฐกฤษฎีกาของสภา
แห่งรัฐ 
  ในกรณีที่เจ้าพนักงานต ารวจเห็นว่าการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นจะท าให้เกิดความวุ่ นวายต่อ
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง สามารถห้ามได้ทันทีโดยออกประกาศแจ้งให้ผู้รับผิดชอบการ
ชุมนุมที่ให้ชื่อเอาไว้ให้ทราบ นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีก็สามารถออกประกาศห้าม หรือสั่งยกเลิก
การชุมนุมนั้นได้เช่นกัน โดยต้องส่งรายงานพร้อมหมายห้ามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทรา บภายใน 24
ชั่วโมง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเห็นด้วยตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ หรืออาจจะยกเลิกการห้าม
ชุมนุมนั้นเสียก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในรัฐบัญญัติลงวันที่ 5 เมษายน ค.ศ.1884 
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  4.3 บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะ 
  แบ่งออกได้เป็นความผิดทางอาญา และความผิดทางแพ่ง ดังนี้ 
   1. โทษทางอาญา แบ่งออกเป็นโทษของผู้ที่ขัดขวางการใช้สิทธิและเสรีภาพในการ
ชุมนุมและโทษในการก่อความวุ่นวายในระหว่างการเดินขบวนประท้วง 
    1.1 บทก าหนดโทษในการขัดขวางเสรีภาพในการชุมนุมและเดินขบวน มาตรา 
431-1 ของประมวลกฎหมายอา ญา มีบทบัญญัติโทษรองรับสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม การกระท า
ใด ๆ โดยรวมกลุ่มกันและมีการข่มขู่ ที่เป็นการขัดขวางการแสดงออกซึ่งเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การท างาน การรวมตัวกันเป็นสมาคมการชุมนุมหรือการเดินขบวน ต้องระวางโทษจ าคุก 1
ปี และโทษปรับ 15,000 ยูโร หากมีการใช้ความรุนแรง หรือท าลายทรัพย์สิน ต้องระวางโทษเพิ่มขึ้น
เป็นจ าคุก 3ปี และโทษปรับ 45,000 ยูโร 
     1.2 บทก าหนดโทษในการก่อความวุ่นวายในระหว่างการเดินขบวน 
      (1) การปราบปรามความไม่สงบ (มาตรา 431-3 ถึงมาตรา 431-8) การ
ชุมนุมก่อความไม่สงบ หมายถึง การรวมตัวกันขอ งกลุ่มคนบนถนนสาธารณะหรือในพื้นที่
สาธารณะที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถสลายการชุมนุมก่อความ
ไม่สงบนี้ได้ หากมีการเตือนให้สลายการชุมนุมเองแล้ว 2 คร้ัง แต่ผู้ชุมนุมยังคงการชุมนุมต่อไป ผู้
ชุมนุมอาจต้องระวางโทษจ าคุก 1ปี และโทษปรับ 15,000 ยูโร ในกรณีไม่มีอาวุธ และอาจต้องระวาง
โทษจ าคุก 3ปี และโทษปรับ 45,000 ยูโร ในกรณีที่มีอาวุธ ต่อจากนี้ หากผู้ใดจงใจเข้าร่วมการชุมนุม
ต่อไปอีก จะต้องระวางโทษจ าคุกเพิ่มขึ้นเป็น 5ปี และโทษปรับเป็น 75,000 ยูโร  
      ผู้ใดปลุกระดมโดยตรงให้มีการชุมนุมก่อความไม่ สงบโดยใช้อาวุธ ไม่
ว่าจะกระท าโดยการป่าวร้องหรือการแถลงการณ์ โดยการเขียน ค าพูด หรือ รูปภาพ ที่ติดประกาศ
หรือแจกจ่าย ต้องระวางโทษจ าคุก 1ปี และโทษปรับ 15,000 ยูโร และหากการปลุกระดมนั้นเป็นผล 
โทษจะเพิ่มเป็นจ าคุก 7ปี และโทษปรับ 100,000 ยูโร 
      บุคคลธรรมดาที่ต้องระวางโทษตามมาตรา 431-5 และ431-6 อาจถูกเพิก
ถอนสิทธิทางการเมือง และทางแพ่ง ถูกห้ามมิให้พกพาอาวุธเป็นเวลา 5ปี หรือมากกว่านั้นถูกริบ
อาวุธ หรือถูกจ ากัดเขต โดยชาวต่างชาติที่กระท าผิดตามมาตรา 431-5 และ 431-6 อาจถูกเนรเทศ
จากประเทศฝรั่งเศสเป็นการถาวรหรือเป็นเวลา 10ปี หรือมากกว่านั้น  
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      (2) บทบัญญัติโทษของการไม่ท าตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยการชุมนุม (มาตรา 
431-9 ถึงมาตรา 431-12) ผู้ใดจัดให้มีการชุมนุมบนถนนสาธารณะโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
หรือเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว แต่มีรายละเอียดไม่ ครบ
หรือให้รายละเอียดที่ไม่เป็นความจริง ต้องระวางโทษจ าคุก 6 เดือน และโทษปรับ 7,500 ยูโร 
    2. ความรับผิดทางแพ่ง 
    เมื่อมีความเสียหายเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หน่วยงานของรัฐจะต้อง
รับภาระชดใช้ค่าเสียหายไปก่อน ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายต่อหน่วยงานของ
รัฐเพียงใดนั้น ให้ไปไล่เบี้ยต่อในภายหลัง โดยใช้หลักกฎหมายปกครองว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่  
    ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศหนึ่งที่มีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง  แต่
การชุมนุมนั้นต้องมีการควบคุมการชุมนุมให้มีการชุมนุมอย่างส งบและปราศจากอาวุธ  ซึ่งประเทศ
ฝร่ังเศสได้มีการควบคุมโดยมีการออกเงื่อนไขของการชุมนุม ดังนี ้
    เงื่อนไขในการใช้เสรีภาพในการชุมนุมในฝรั่งเศส แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
     1. การใช้เสรีภาพในการชุมนุมในภาวะปกติในฝร่ังเศส  โดยระบบกฎหมาย
ของประเทศฝรั่งเศสได้มีการบัญญั ติรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบในภาวะปกติไว้  คือ 
ประชาชนชาติฝร่ังเศสสามารถที่จะกระท าการใด  ๆ ก็ได้ที่ไม่เป็นการรบกวนผู้อ่ืน  โดยกฎหมายจะ
ห้ามเฉพาะการกระท าที่เป็นการรบกวนสังคมเท่านั้น ถ้าสิ่งใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามก็สามารถท าได้ 
     ทั้งนี้ในการชุมนุมสาธารณะและก ารเดินขบวนในลักษณะนี้จะต้องมี
คณะกรรมการอันประกอบด้วยตัวแทนผู้ชุมนุมสาธารณะอย่างน้อยสามคนท าหน้าที่ดูแลสอดส่อง
ให้การชุมนุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย  และต้องดูแลไม่ให้การชุมนุมสาธารณะกระท าการใดที่ผิดต่อ
กฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  โดยคณะกรรมการชุมนุม
สาธารณะต้องมีหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อฝ่ายปกครอง และถ้าเกิดความเสียหายหรือความ
วุ่นวายในบ้านเมือง คณะกรรมการชุมนุมสาธารณะจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด 
     นอกจากนั้น  การเดินขบวนของฝรั่งเศสยังได้ก าหนดว่าต้องมีผู้จัดการ
เดินขบวนเป็นผู้รับผิดชอบใน การดูแลการเดินขบวน  แม้จะไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้จัดการ
เดินขบวน แต่ก็ต้องระบุชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของผู้จัดการเดินขบวนไว้ในหนังสือแจ้ง  ซึ่งหนังสือ
แจ้งจะต้องลงนามโดยบุคคลสามคนที่มีที่อยู่สามารถติดต่อได้  โดยไม่ได้ก าหนดหน้าที่ของผู้จัดการ
เดินขบวนไว้แต่จะอนุ โลมได้ว่าผู้จัดการเดินขบวนจะต้องมีหน้าที่เหมือนกับคณะกรรมการชุมนุม
สาธารณะ 
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     ส่วนผู้ชุมนุมสาธารณะหรือผู้เดินขบวนในประเทศฝรั่งเศสให้เสรีภาพอย่าง
มาก แต่ประชาชนจึงไม่ได้ก าหนดถึงขอบเขตหน้าที่ของประชาชนที่จะชุมนุมสาธารณะหรือเข้า
ร่วมเดินขบวน  ส าหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้รับผิดชอบในการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนโดย
ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนของฝร่ังเศสได้ให้อ านาจพิเศษแก่
เจ้าหน้าที่ต ารวจให้เป็นผู้มีอ านาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  และถ้าเห็นว่าการ
ชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนน้ันอาจจ ะก่อให้ความวุ่นวายในบ้านเมืองก็จะให้อ านาจในการ
สั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนได้ในส่วนของลักษณะและวิธีการในการใช้เสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสงบของฝร่ังเศสในภาวะปกติน้ันต้องมีหนังสือแจ้งบอกกล่าวเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบในการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน  โดยหนังสือแจ้งบอกกล่าว
จะต้องระบุชื่อ  ที่อยู่ อาชีพของคณะกรรมการชุมนุมสาธารณะหรือผู้จัดการเดินขบวน  เร่ืองที่จะ
แสดงความคิดเห็นหรือเรียกร้องต่อรัฐบาลในการจัดการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน
วัตถุประสงค์เพื่ออะไร  โดยต้องก าหนดวัน  เวลา สถานที่ที่จะมีการชุมนุมสาธารณะหรือวัน  เวลา
เส้นทางการเดินขบวน  รวมถึงลักษณะและวิธีการในการเดินขบวน  จ านวนของผู้ชุมนุมสาธารณะ
หรือผู้เดินขบวนโดยประมาณและต้องลงลายมือชื่อของคณะกรรมการชุมนุมสาธารณะหรือ
ผู้จัดการเดินขบวน 
     โดยระยะเวลาในการท าหนังสือแจ้งบอกกล่าวเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของ
รัฐผู้รับผิดชอบจะต้องแจ้ง ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐในท้องที่นั้น โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย
สามวัน หรืออย่างมากสิบห้าวันที่จะมีการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งได้รับหนังสือแจ้งบอกกล่าวแล้วจะต้องออกใบรับแจ้งให้ผู้แจ้งทันที  ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็น
ว่าการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยได้  ก็อาจมีค าสั่งห้าม
การชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนได้  โดยต้องแจ้งไปยังผู้ลงนามในหนังสือบอกกล่าวโดย
ทันที ส่วนสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนของฝรั่งเศสไม่มีข้อ
ห้ามในเร่ืองการอุทธรณ์ค าสั่งห้ามไว้  แต่ต้องน าคดีไปฟ้องต่อสภาแห่งรัฐในการเพิกถอนค าสั่งห้าม
นั้น 
    ทั้งนี้  ส าหรับข้อจ ากัดของเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบในภาวะปกติของ
ฝร่ังเศสมีข้อจ ากัดเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ 
      1.1 การชุมนุมสาธารณะหรือการเดิ นขบวนจะกระท าเกินเวลา  23.00 
นาฬิกาไม่ได้ 
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      1.2 การชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนจะกระท าบนทางสาธารณะ
ไม่ได ้เช่น ถนนหลวง 
      1.3 มีบทลงโทษถ้าไม่ท าตามวิธีที่กฎหมายชุมนุมสาธารณะของฝรั่งเศส
ก าหนดคือต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่  15 วัน ถึง 6 เดือน และปรับต้ังแต่  16 ฟรังซ์ ถึง 2,000 ฟรังซ์ ใน
กรณีผู้ที่ให้ข้อความไม่ครบถ้วนหรือถูกต้องในหนังสือแจ้งบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าเพื่อลวงให้
เข้าใจผิดถึงเงื่อนไขของการประท้วง หรือผู้เข้าร่วมเดินขบวนที่ไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
     2. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบในภาวะไม่ปกติในฝร่ั งเศส หมายถึงกรณี
เกิดการปฏิวัติรัฐประหารเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศ  หรือเกิดภัยคุกคามอย่างร้ายแรง  เช่น การ
ก่อการจลาจลการมั่วสุมคิดร้าย  การถูกครอบครองดินแดนโดยต่างชาติ  ฯลฯ ซึ่งในฝร่ังเศสมีการ
จ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบในภาวะไม่ปกติ คือ ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีประกาศใช้
กฎอัยการศึกเกิดสงคราม เกิดการก่อกบฏ จึงได้มีบทบัญญัติพิเศษที่ให้อ านาจแก่รัฐในการปฏิบัติต่อ
สถานการณ์นั้นอาทิเช่น  กรณีกฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉิน  เป็นกฎหมายที่ใช้ในยามภาวะ
ฉุกเฉินในประเทศฝรั่งเศส  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  ซึ่งมีส่วนจ ากัดเสรีภาพใน
ประเทศ 
     โดยสาระส าคัญในกฎหมายนี้คือการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินจะ
ประกาศได้ต่อเมื่อมีภยันตรายกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  หรือจาก
เหตุการณ์ที่มีลักษณะเป็นภัยพิบัติสาธารณะ  และผู้ที่มีอ านาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคือ
คณะรัฐมนตรี โดยต้องระบุท้องที่ที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย  ซึ่งมีผลบังคับเป็นเวลาเพียง  
12 วันเท่านั้น  และจะสิ้นผลเมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาให้
ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้ 
     ทั้งนี้ผลของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคือให้รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแลควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน  ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย
พลเรือน (ต ารวจ) มีอ านาจในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  คือ ห้ามประชาชนสัญจร  ห้าม
ยานพาหนะสัญจรภายในเขตและเวลาที่ประกาศก าหนดเวลา  ห้ามการชุมนุมสาธารณะและการ
เดินขบวนทุกรูปแบบที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมือง 
     จากหลักเกณฑ์ของการชุมนุมในฝร่ังเศสทั้งหมดข้างต้นท าให้พอได้ข้อสรุป
ว่า ประเทศฝร่ังเศสให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการที่จะชุมนุมโดยสงบ  ไม่ว่าในภาวะปกติหรือใน
ภาวะไม่ปกติโดยประชาชนผู้ที่ชุมนุมและเดินขบวนจะกระท ากา รใด ๆ ย่อมได้โดยไม่ต้องมาขอ
อนุญาตจากทางราชการ  แต่การกระท านั้นต้องไม่เป็นการรบกวนผู้อ่ืนหรือขัดต่อการรักษาความ
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สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ประกอบกับในฝร่ังเศสเองได้มีการออกหลักเกณฑ์ในการชุมนุมและ
การเดินขบวน ซึ่งผู้ชุมนุมต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดเพื่อจ ะได้ไม่ก่อให้เกิดความไม่
สะดวกแก่บุคคลอ่ืนและเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  หรือแม้แต่ในภาวะ
บ้านเมืองไม่ปกติ มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  หรือมีประกาศกฎอัยการศึก  โดยมีความจ าเป็น
รัฐบาลก็สามารถจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมและการเดินขบวนได้เพียงชั่วคราว  ซึ่งกฎหมายของ
ฝร่ังเศสจะมีการจ ากัดระยะเวลาการใช้ประกาศภาวะฉุกเฉินและประกาศกฎอัยการศึกเพื่อเป็นการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชาวฝรั่งเศส  


