
 

บทที่ 3 
 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแลการชุมนุม
สาธารณะในประเทศไทยและต่างประเทศ 

       มนุษยต์้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือพึ่ งพาซ่ึงกันและกัน  
มีปฏิสมัพนัธต่์อกนัไม่ทางใดก็ทางหน่ึง การใชสิ้ทธิและเสรีภาพบางประการอาจไม่ส่งผลกระทบ
ต่อปัจเจกชน (Individual) คนอ่ืน ในขณะท่ีการใชสิ้ทธิเสรีภาพอีกประการหน่ึงอาจจะมีผลกระทบ
ต่อปัจเจกชนคนอ่ืนได้ไม่ทางตรงก็ทางออ้ม เช่น เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการแสดง  
ความคิดเห็นและเสรีภาพในการแสดงออก1 ดงันั้น จึงเป็นท่ียอมรับว่าการใชสิ้ทธิและเสรีภาพมี
หลักเกณฑ์ท่ีจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การใช้สิทธิและเสรีภาพเป็นไปอย่างสงบและไม่ก่อ 
ความวุ่นวายหรือความเสียหายให้แก่บุคคลอ่ืนมากจนเกินไป รัฐจึงมีเหตุผลในการจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพ 3 ประการคือ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคลอ่ืน เพ่ือกรด ารงอยู่และเพ่ิมความสามารถ 
ในการท าหนา้ท่ีของรัฐและเพื่อประโยชน์สาธารณะอ่ืน ๆ 

      ประเทศไทยเสรีภาพในการชุมนุมได้รับการรับรองคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช 2475 ประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  การ
ชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิหรือเพื่อแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ส าหรับประเทศไทยซ่ึง 
เป็นประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดงันั้น จึงมกัปรากฏเหตุการณ์การชุมนุม 
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีทั้งการชุมนุมเพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือทั้งในเร่ืองเศรษฐกิจการ
ประกอบอาชีพ ส่ิงแวดลอ้ม สุขอนามยั การเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากการถูกละเมิดสิทธิหรือ
การไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากกลไกของรัฐ และการชุมนุมทางการเมือง 

 
 
 

                                                             
1 บรรเจิด  สิงคะนิติ. (2543). หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2540. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หนา้ 147. 
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   ส าหรับรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ในฉบบัปัจจุบนั ไดบ้ญัญติัรับรองไวอ้ย่างชดัเจน 
ในมาตรา 442 วรรคหน่ึง   การชุมนุมของประชาชนตามมาตรา 44 วรรคหน่ึงนั้ น อาจตกอยู ่
ในเง่ือนไขบางประการ ทั้งน้ีเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณชน ดงันั้นมาตรา 44 วรรคสอง การจ ากดั
เสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได้ เวน้แต่โดยอาศยัอ  านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะ 
ในกรณีการชุมนุมสาธารณ และเพื่อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ี้สาธารณหรือ 
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลา  
ท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประเทศใชก้ฎอยัการศึก 

3.1 มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(The UN International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR)3 

 ประกอบไปดว้ยบทบญัญติั 53 ขอ้ วรรคอารัมภบทกล่าวถึงพนัธกรณีของรัฐดา้นสิทธิ
มนุษ ยชนและหน้า ท่ี ของ บุคคล ท่ีจะ คุ้มครอง สิท ธิม นุษ ยชนให้มี สิท ธิ เ ท่ า เ ที ยมกัน  
ในด้านพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม สิทธิในการก าหนดเจตจ านงตนเอง 
ตลอดจนหนา้ท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในการตรวจสอบการปฏิบติัตามพนัธกรณี 
 3.1.1 สิทธิในการแสดงความคดิเห็นโดยผ่านการชุมนุมสาธารณะ  

ขอ้ 18  แห่งกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง4  ก  าหนดว่า   

                                                             
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560 ตราไว ้ ณ  วนัที่  6 เมษายน 2560. ราชกิจจานุเบกษา.  
เล่ม 134 (ตอนที่ 4). หนา้ 12. 

มาตรา 44 “บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ  านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  

ท่ีตราข้ึนเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี ของประชาชน 
หรือเพื่อคุม้ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น” 
3 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) เป็นคณะกรรมการประจากติกา ICCPR ประกอบดว้ย
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 18 คน โดยการเลือกตั้งจากผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือจากรัฐภาคี กรรมการแต่ละคนปฏิบติัหน้าที่
อยา่งมีอิสระในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ ไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ที่เพื่อเป็นตวัแทนในนามรัฐของตน มีวาระคร้ังละ 4 ปี 
4 กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (องักฤษ: International Covenant on Civil and 
Political Rights) หรือ ICCPR เป็นสนธิสัญญาพหุภาคี ซ่ึงสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองเม่ือวนัที่ 16 
ธนัวาคม พ.ศ. 2509 และมีผลใชบ้งัคบัเม่ือ 23 มีนาคม พ.ศ. 2519 สนธิสัญญาน้ีให้ค  ามัน่สัญญาว่าภาคีจะเคารพ
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของบุคคล ซ่ึงรวมถึงสิทธิในชีวิตเสรีภาพในศาสนา  เสรีภาพในการ
พูด เสรีภาพในการชุมนุม สิทธิเลือกตั้ง และสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาความอยา่งยติุธรรม จนถึงเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2552 กติการะหว่างประเทศน้ีมีประเทศลงนาม 72 แห่งและภาคี 165 แห่ง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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 (1) บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพทางความคิด  มโนธรรมและศาสนา สิทธิน้ี 
ย่อมรวมถึงเสรีภาพในการมีหรือนับถือศาสนา หรือมีความเช่ือตามคตินิยมของตน และเสรีภาพ 
ในการแสดงออกทางศาสนา  หรือความเช่ือของตนโดยการสักการบูชา การปฏิบติั  การประกอบ
พิธีกรรม และการสอนไม่ว่าจะโดยล าพงัตวัเอง หรือในชุมชนร่วมกบัผูอ่ื้น และไม่ว่าต่อสาธารณชน
หรือเป็นการส่วนตวั  
 (2) บุคคลจะถูกบีบบงัคบัใหเ้ส่ือมเสียเสรีภาพในการมีหรือนับถือศาสนา  หรือความเช่ือ 
(Believe) ตามคตินิยม (Ideology) ของตนมิได ้ 
 (3) เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา  หรือความเช่ือของบุคคลอาจอยู่ภายใตบ้งัคบั
แห่งขอ้จ ากดัเฉพาะท่ีบญัญติัโดยกฎหมาย และตามความจ าเป็น  เพื่อรักษาความปลอดภยั ความสงบ
เรียบร้อย สุขอนามยั  หรือศีลธรรมของประชาชน หรือเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
ของบุคคลอ่ืนเท่านั้น 
 (4) รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะเคารพเสรีภาพของบิดามารดาหรือผูป้กครองตามกฎหมาย  
ในการใหก้ารศึกษาทางศาสนาและศีลธรรมแก่เด็กตามความเช่ือของตน 
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 5  ได้ก  าหนดไว ้
ในขอ้ 19 ว่า ใหบุ้คคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง  ใหบุ้คคลทุกคน
มีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพท่ีจะแสวงหา รับและเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยไม่ค  านึงถึงพรมแดน ทั้งน้ี ไม่ว่าดว้ยวาจาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรือการตีพิมพ์ ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศยัส่ือประการอ่ืนตามท่ีตนเลือกและการใชสิ้ทธิ
ดงักล่าวน้ี ตอ้งมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบพิเศษควบคู่ไปดว้ย  การใชสิ้ทธิดงักล่าวอาจมีขอ้จ  ากดั
ในบางเร่ือง  แต่ทั้งน้ีข้อจ  ากัดนั้นต้องบัญญัติไวใ้นกฎหมายและจ าเป็นต่อการเคารพในสิทธิ 
                                                             
5 กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 “ ขอ้ 19  
 1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง  

2. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก  สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพท่ีจะแสวงหา รับและ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยไม่ค านึงถึงพรมแดน ทั้งน้ี ไม่ว่าดว้ยวาจาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
หรือการตีพิมพ ์ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศยัส่ือประการอื่นตามที่ตนเลือก  

3. การใชสิ้ทธิตามที่บญัญติัในวรรค 2 ของขอ้น้ี ตอ้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปดว้ย 
การใชสิ้ทธิดงักล่าวอาจมีขอ้จากดัในบางเร่ือง แต่ทั้งน้ีขอ้จากดันั้นตอ้งบญัญติัไวใ้นกฎหมายและจ าเป็นต่อ  

(ก) การเคารพในสิทธิหรือช่ือเสียงของบุคคลอื่น  
(ข) การรักษาความมัน่คงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของ

ประชาชน” 
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หรือช่ือเสียงของบุคคลอ่ืนและการรักษาความมั่นคงของชาติ   หรือความสงบเรียบร้อย 
หรือการสาธารณสุข  หรือศีลธรรมของประชาชน 
 3.1.2 สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ   

ขอ้ 21  แห่งกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ก  าหนดว่า  
สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมไดรั้บการรับรอง  การจ ากดัการใชสิ้ทธิน้ีจะกระท ามิไดน้อกจาก 
จะก าหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นส าหรับสังคมประชาธิปไตย  เพื่อประโยชน์แห่ง 
ความมัน่คงของชาติ (National Security) หรือความปลอดภยั  ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข   
หรือศีลธรรมของประชาชน หรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน6 
    การชุมนุมโดยสงบนั้น หมายถึง การชุมนุมท่ีปราศจากความรุนแรง การทะเลาะวิวาท 
และจะต้องเป็นไปอย่างสงบตลอดการจัดการชุมนุมนั้น และแมก้ติกาจะมิได้ระบุไวช้ัดเจน 
ในรายละเอียดต่าง ๆ แต่จากวตัถุประสงคแ์ละบทบญัญติัต่าง ๆ ท่ีบญัญติัไวใ้นกติกาก็พอท่ีจะท าให้
เห็นแนวทางในการใชสิ้ทธิและเสรีภาพต่าง ๆ รวมถึงสิทธิในการชุมนุมดว้ย กล่าวคือ จะตอ้งไม่ใช้
สิทธิไปในทางท่ีจะละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ๆ มีความมุ่งหมายในการท าลาย
ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงขอ้ห้ามในการสนับสนุนหรือเป็นการโฆษณา
ชวนเช่ือเพื่อการสงคราม หรือก่อใหเ้กิดความเกลียดชงัในชาติเผา่พนัธุห์รือศาสนา ส่งเสริมเรียกร้อง
ใหม้ีการเลือกปฏิบติั การเป็นปฏิปักษ ์หรือใชค้วามรุนแรง 
    กติกาฉบบัน้ีมุ่งคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ เป็นอย่างมากอยู่แลว้ จนกล่าวด่าหาก
ผูใ้ชสิ้ทธิและเสรีภาพใชอ้ยา่งสุจริต ชอบดว้ยกฎหมายและค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
กล่าวคือ มิได้มีเจตนาจะฝ่าฝืนกฎหมาย มิได้มุ่งร้ายต่อระบบการปกครอง หรือก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนวุ่นวายเกินสมควรแลว้ ก็สามารถใชสิ้ทธิและเสรีภาพต่าง ๆไดอ้ย่างอิสระ รวมถึงสิทธิ 
ในการชุมนุมดว้ย 

   3.1.3 การจ ากดัสิทธิในการชุมนุม 
   การจ ากดัสิทธิในการชุมนุมบญัญติัไวใ้นขอ้ 217 ส่วนทา้ย หลงัจากท่ีไดก้ล่าวบญัญัติ

รับรองสิทธิน้ีแลว้ว่า การจ ากดัการใชสิ้ทธิน้ีจะกระท ามิไดน้อกจากจะก าหนดโดยกฎหมายและ

                                                             
6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (2554). ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน The Universal Declavation 
of Human Right. กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. หนา้ 20. 
7  กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

“ ขอ้ 21 สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมไดรั้บการรับรอง  การจ ากดัการใชสิ้ทธิน้ีจะกระท ามิได้
นอกจากจะก าหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จ  าเป็นสาหรับสังคมประชาธิปไตย  เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คง
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เพียงเท่าท่ีจ  าเป็นส าหรับสังคมประชาธิปไตย เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคงของรัฐ หรือ 
ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ 
การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ซ่ึงในแต่ละเง่ือนไขของการจ ากดันั้นไดรั้บการตีความ
จากการประชุมเดือนเมษายนและพฤษภาคม ค.ศ. 1984 ซ่ึงไดม้ีบนัทึกประชุมลงวนัท่ี 28 กนัยายน 
ค.ศ. 1984 รายละเอียดดงัน้ี8 

   1) ต้องจ ากัดโดยกฎหมาย คือ ตอ้งมีกฎหมายบัญญัติให้จ  ากัดสิทธิในการชุมนุมได ้ 
โดยตอ้งบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปและตอ้งไม่ขดัต่อบทบญัญติัของกติกาน้ี 

   2) ในสังคมประชาธิปไตย เป็นท่ียอมรับว่าสังคมประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบ  
ตามสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจของแต่ละรัฐ ดงันั้น การท่ีจะอา้งว่าอย่างไรเป็นการกระท าภายใต้
สังคมประชาธิปไตย รัฐมีภาระหน้าท่ีจะต้องอธิบายว่าการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพจะไม่ท าให้  
การด าเนินการต่าง ๆ ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยดอ้ยค่าลง 

   3) ความมัน่คงของรัฐ หากจะอา้งถึงความมัน่คงของรัฐในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ
จะต้องเป็นไปเพียงเพื่อต้องการปกป้องความมีอยู่ของรัฐ บูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐหรือ  
เพ่ือความเป็นอิสระทางการเมือง ในการต่อต้านการบังคับหรือภัยคุกคามนั้ นต้องเป็นไปเพ่ือ 
การคุม้กนัอย่างเพียงพอและเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ห้ามมิให้รัฐใชข้อ้อา้งน้ีตามอ าเภอใจ
หรือใหเ้หตุผลอยา่งคลุมเครือ นอกจากน้ีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมีระบบนั้นเป็นการท าลาย
ความมัน่คงของรัฐ และเป็นอนัตรายต่อสนัติภาพและความมัน่คงระหว่างประเทศ ดงันั้น หากรัฐได้
จ  ากดัสิทธิและเสรีภาพบางประการ พร้อมกบัมีมาตรการเพื่อระงบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนดงักล่าว
ก็สามารถยกเร่ืองความมัน่คงของรัฐข้ึนกล่าวอา้งได ้

   4) ความปลอดภยัสาธารณะ หมายถึง การปกป้องคุม้ครองความปลอดภยัของบุคคล  
จากภัยอนัตราย เพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไป หรือต่อร่างกายหรือเพื่อความเสียหายอย่างร้ายแรง 
ต่อทรัพยสิ์น ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะป้องกนักนัความปลอดภยัสาธารณะสามารถโดยกฎหมาย 
อยา่งไรก็ดี หา้มมิใหใ้ชอ้  านาจตามอ าเภอใจหรือมีความคลุมเครือ และสามารถยกข้ึนกล่าวอา้งได้
เฉพาะเมื่อมีการคุม้ครองปกป้องอยา่เพียงพอและการเยยีวยาท่ีมีประสิทธิภาพ 

   5)  ความสงบเ รียบร้อยของประชาชน หมายถึงกฎเกณฑ์บางอย่างซ่ึงท าให้ 
การบริหารงานเป็นไปอย่างปกติสุข หรือหมายถึงหลกัการพ้ืนฐานท่ีสังคมไดก่้อตั้งข้ึน ในกรณีน้ี

                                                                                                                                                                              

ของชาติ หรือความปลอดภยั ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น” 
8 พหทยั  สิทธิยศ. (2554). การจ ากัดสิทธิในการชุมนุมโดยสงบภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 97. 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดก้ล่าวอยา่งชดัแจง้ว่าการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน นอกจากน้ีการตีความเร่ืองความสงบเรียบร้อยของประชาชน
จะตอ้งตีความในบริบทเพื่อวตัถุประสงคโ์ดยเฉพาะเจาะจงต่อการจ ากดัสิทธิมนุษยชนดว้ย องค์กร
ของรัฐหรือผูแ้ทนตอ้งรับผดิชอบต่อการรักษาไวซ่ึ้งความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยใชอ้  านาจ
ผา่นทางรัฐบาลหรือศาลหรือองคก์รอิสระอ่ืน 

   6) การสาธารณสุข  คือจะตอ้งเป็นไปเพื่อรับมือกบัภยัคุกตามอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือของกลุ่มคน ซ่ึงมาตรการนั้นจะต้องเป็นไปเพ่ือเป้าหมายอนัจ าเพาะเจาะจง 
ในการป้องกนัโรค หรือการบาดเจ็บ หรือเพ่ือการรักษาโรคภยัและการบาดเจ็บนั้น 

   7) ศีลธรรมอันดีของประชาชน การยกข้อน้ีข้ึนกล่าวอา้งเพื่อจ  ากัดสิทธิมนุษยชน  
จะตอ้งอธิบายไดว้่า จ  าเป็นท่ีจะตอ้งรักษาไวซ่ึ้งคุณค่าพ้ืนฐานของสงัคมนั้น ขอบเขตการไตร่ตรองน้ี
ข้ึนอยูก่บัรัฐว่าจะตอ้งไม่ใชก้บัหลกัการเลือกปฏิบติัตามท่ีบญัญติัไวใ้นกติกาฉบบัน้ี 

   8) สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือ สิทธิและช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน การใชข้อ้อา้งน้ี
เพื่อจ  ากดัสิทธิและเสรีภาพตามกติกาสามารถใชข้ยายถึงสิทธิและเสรีภาพอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บการรับรอง
ในกติกาน้ีดว้ย หากเกิดขอ้ขดัแยง้กนัระหว่างการคุม้ครองสิทธิตามกติกาฉบบัน้ี กบัสิทธิอีกอย่าง
หน่ึงซ่ึงไม่ไดอ้ยู่ในกติกา จะตอ้งรับรองและพิจารณาตามขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏข้ึนว่ากติกาฉบบัน่ี
ตอ้งการท่ีจะคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพข้ึนพ้ืนฐานท่ีสุดก่อนเป็นประการแรก ในการชัง่น ้ าหนัก 
อนักระทบต่อสิทธิจะต้องชั่งน ้ าหนักจากสิทธิอนัมิอาจลิดรอนได้ตามข้อ 4 ตามกติกาฉบับน้ี 
เป็นประการแรกเสียก่อน ส าหรับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพเพื่อคุม้ครองสิทธิและช่ือเสียงของ
บุคคลอ่ืนนั้นไม่รวมถึงการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษว์ิจารณ์รัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ย 

3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมสาธารณะในต่างประเทศ 

การชุมนุมสาธารณะเป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยไม่ไปละเมิดสิทธิของ
ผูอ่ื้น หรือตอ้งมีขอบเขตท่ีเหมาะสม เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ จะตอ้งมีส่วนประกอบของ 
เสรีภาพต่าง ๆ รวมกนัเป็นพ้ืนฐาน จึงจะก่อให้เกิดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบได้ ไม่ว่าจะเป็น 
เสรีภาพในการแสดงออก  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  เสรีภาพในการพูด เสรีภาพ 
ในการเดินทางและเสรีภาพในการพิมพ ์  
                3.2.1 กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของสหราชอาณาจกัร 
 สหราชอาณาจกัรไดเ้ปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
โดยมีพระมหากษัตริย ์เป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผูบ้ริหารสหราชอาณาจักรไม่มี
รัฐธรรมนูญเป็นลายลกัษณ์อักษร  แต่มีจารีตประเพณีเป็นรัฐธรรมนูญ  การเดินขบวนเป็น 
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เร่ืองธรรมดาสามญัของชาวองักฤษท่ีตอ้งการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของตน 9 การห้าม
เดินขบวนโดยเจา้หนา้ท่ีต  ารวจจะตอ้งมีเหตุผลโดยยืน่ค  าร้องขอสภาเทศบาลท่ีดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ี
ท่ีจะมีการเดินขบวน10 

   การชุมนุมในท่ีส่วนบุคคล  (Private Premise) หมายถึง การชุมนุมในสถานท่ี  
ท่ีบุคคลภายนอกจะเขา้ไปได้เม่ือไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีนั้นเท่านั้น  
การชุมนุมในลกัษณะน้ีผูจ้ ัดการชุมนุมอาจไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีต  ารวจเข้าไปสังเกตการณ์  
การชุมนุมได ้ในคดี Davis v Lisle11 ศาลวางหลกัเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ ไวว้่า
ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการชุมนุมให้เขา้ร่วมการชุมนุมในท่ีส่วนบุคคล  หากเจา้หน้าท่ี
ต  ารวจจะเขา้ไปสงัเกตการณ์หรือด าเนินการเก่ียวกบัการชุมนุม เจา้หนา้ท่ีต  ารวจตอ้งมีหมาย เวน้แต่
การชุมนุมนั้นอาจขดัต่อความสงบเรียบร้อย (breach of the Place) 

   ส่วนการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมในท่ีสาธารณะ (Public Place) นั้น อยู่ภายใตบ้งัคบั
ของ Public Order Act 1986 โดย Part II ของกฎหมายดงักล่าวแบ่งการชุมนุมออกเป็น  2 แบบ คือ  
การชุมนุมในท่ีสาธารณะ อนัเป็นการชุมนุมอยู่กบัท่ี (Sit Still) กบัการเดินขบวนในท่ีสาธารณะ  
อนัเป็นการชุมนุมท่ีมีการเคล่ือนท่ี (Meeting on the Move)  

   การชุมนุมในท่ีสาธารณะ (Public Assembly) ตามมาตรา 16 แห่ง Public Order Act 
1986 หมายถึงการชุมนุมท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมตั้งแต่สองคนข้ึนไป11  ในท่ีสาธารณะท่ีเปิดโล่ง 
(Opened to the Air) ไม่ว่าจะเปิดโล่งทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยค าว่าท่ีสาธารณะนั้นหมายถึง 
ทางหลวงหรือถนนสาธารณะ หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มใด ๆ สามารถ 
ใช้สถานท่ีนั้ นได้โดยการช าระค่าธรรมเนียมหรือโดยวิธีการอ่ืนซ่ึงเห็นได้ว่าการนั้ นเป็น 
การแสดงออกอย่างชัดแจง้หรือโดยปริยายว่าเม่ือไดช้  าระค่าธรรมเนียมหรือกระท าการนั้นแลว้
ประชาชนไดรั้บอนุญาตให้ใช้สถานท่ีนั้นได ้ แต่ทั้งน้ี การชุมนุมดงักล่าวไม่รวมถึงการชุมนุม 
โดยสงบของสมาชิกสหภาพแรงงาน (Picketing) ในบริเวณสถานประกอบการ เพื่อแสดงออก 
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเก่ียวกบัสภาพการจา้งหรือเพื่อการนัดหยุดงาน แมว้่าสถานประกอบการนั้น 

                                                             
9 สนธิ เตชานนัท.์ (2529). ระบบการเมืองการปกครองของอังกฤษ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. หนา้ 30. 
10 ชลทั ประเทืองรัตนา. (2559). “กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ: ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของผูชุ้มนุมกบัเสรีภาพ
ของประชาชน”.วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 9 (1). หนา้ 131. 
11 เดิมกฎหมายก าหนดว่าตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป แต่ต่อมาได้มีการตรา Anti-social 
Behaviour Act 2003 ข้ึน โดยมาตรา 57 ของกฎหมายดงักล่าวใหแ้กจ้  านวนผูเ้ขา้ร่วม การชุมนุมจาก 20 คนข้ึนไป 
เป็น 2 คนข้ึนไป   
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จะเขา้ลกัษณะเป็นท่ีสาธารณะ เน่ืองจากการชุมนุมดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองตาม Trade Union and 
Labour Relations (Consolidation) Act 1992 
    ส่วนการเดินขบวนในท่ีสาธารณะ (Public Procession) หมายถึง การเดินขบวน 
(Procession) ในท่ีสาธารณะ ดงันั้น การเดินขบวนในท่ีสาธารณะท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึง 2 คน จึงไม่ถือ
ว่าเป็นการชุมนุมในท่ีสาธารณะ แต่เม่ือใดก็ตามท่ีการเดินขบวนในท่ีสาธารณะมีผูเ้ขา้ร่วมตั้งแต่ 2 
คนข้ึนไป การเดินขบวนนั้นถือเป็นการชุมนุมในท่ีสาธารณะตามกฎหมายน้ีทนัที 
    ตามกฎหมายอังกฤษวิว ัฒนาการมาจากสิทธิของผู ้แทนราษฎรท่ีจะร้องทุกข์ 
ต่อพระมหากษตัริยท่ี์พระเจา้จอห์นทรงยอมรับตามขอ้ 617 ของกฎมหาบตัร (Magna Carta 1215) 
โดยเม่ือระบอบรัฐสภาเขม้แข็งข้ึนและฝ่ายบริหารเป็นผูใ้ชอ้  านาจบริหารในนามพระมหากษตัริย ์
สิทธิร้องทุกขน้ี์ไดพ้ฒันามาเป็นสิทธิของประชาชน (Commoner) ท่ีจะร้องทุกข์ต่อฝ่ายบริหารเพื่อ
แกไ้ขทุกข์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให้แก่ตนซ่ึงการร้องทุกข์น้ีจะกระท าโดยบุคคลคนเดียวหรือกลุ่ม
บุคคลก็ได้ และกระท าได้ทั้ งในท่ีส่วนบุคคลและในท่ีสาธารณะการชุมนุมในท่ีส่วนบุคคล  
(Private Premise) หมายถึง การชุมนุมในสถานท่ีท่ีบุคคลภายนอกจะเขา้ไปไดเ้มื่อไดรั้บอนุญาต 
จากเจ้าของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีนั้ นเท่านั้ นการชุมนุมในลักษณะน้ีผูจ้ ัดการชุมนุมอาจ 
ไม่อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีต  ารวจเขา้ไปสงัเกตการณ์การชุมนุมได้12 ในคดี Davis v. Lisle ศาลวางหลกั
เก่ียวกบัการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต  ารวจไวว้่าในกรณีท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ ัดการชุมนุม  
ให้เข้าร่วมการชุมนุมในท่ีส่วนบุคคลหากเจ้าหน้าท่ีต  ารวจจะเข้าไปสังเกตการณ์หรือด าเนินการ
เก่ียวกบัการชุมนุม เจา้หนา้ท่ีต  ารวจตอ้งมีหมาย เวน้แต่การชุมนุมนั้นอาจขดัต่อความสงบเรียบร้อย 
(Breach of the Peace) 
    การห้ามการชุมนุมท่ีเป็นการบุกรุก  (Trespasser Assemblies)ในกรณีท่ีผูบ้ัญชาการ
ต ารวจของพ้ืนท่ีท่ีมีการชุมนุมเห็นว่ามีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่าการชุมนุมท่ีจะจัดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีท่ี
รับผดิชอบของตนนั้น จะจดัข้ึน ณ สถานท่ีหรือในท่ีดินท่ีเปิดโล่งท่ีประชาชนทัว่ไปไม่มีสิทธิท่ีจะ
เข้าไปไดห้รือประชาชนมีสิทธิท่ีจะเข้าไปใช้ท่ีดินหรือสถานท่ีนั้นไดเ้ฉพาะตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก  าหนด หรือโดยขอ้จ ากดัอื่น เช่น การใชถ้นนเพื่อการเดินทางไป-กลบั เป็นตน้และ การชุมนุมท่ีจะ
จดัข้ึนนั้นอาจไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูมี้สิทธิครอบครองท่ีดิน หรืออาจด าเนินการเกินกว่าท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากผูม้ีสิทธิครอบครองท่ีดินหรือเกินกว่าสิทธิท่ีมีอยู่ และการชุมนุมนั้นอาจส่งผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในบริเวณนั้น หรือท่ีดินหรืออาคารหรือ
อนุสาวรียท่ี์อยู่ในท่ีดินนั้นมีความส าคัญทางประวติัศาสตร์โบราณคดี หรือวิทยาศาสตร์ และ 
                                                             
12 วินิจ เจริญชยัยง. (2539). กฎหมายเก่ียวกับเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร
มหาบณัฑิตภาควิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. หนา้ 17. 
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การชุมนุมในสถานท่ีนั้นอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ท่ีดินหรืออาคารหรืออนุสาวรียท่ี์อยู่ในท่ีดิน
นั้นผูบ้ญัชาการต ารวจของพ้ืนท่ีท่ีมีการชุมนุมอาจยื่นค าร้องขอต่อสภาเทศบาล (Council of the 
district) ท่ีดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีท่ีจะมีการชุมนุมนั้นเพ่ือมีค  าสั่งห้ามมิให้มีการจดัการชุมนุมท่ีมี
ลกัษณะเป็นการบุกรุกดงักล่าวภายในเขตเทศบาลภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด  (มาตรา 14 A(1))เมื่อ
ไดรั้บค าขอขา้งตน้ สภาเทศบาลอาจออกค าสัง่หา้มดงักล่าวไดต้ามท่ีไดรั้บการร้องขอหรือจะแกไ้ข
ปรับปรุงรายละเอียดเป็นอยา่งอ่ืนได ้ทั้งน้ี ในองักฤษและเวลส์การออกค าสั่งห้ามรวมทั้งการแกไ้ข
ปรับปรุงรายละเอียดดงักล่าวต้องไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(Secretary of State) ก่อน ส่วนในกรณี สก๊อตแลนด์หากสภาเทศบาลเห็นควรออกค าสั่งห้าม
ดงักล่าว จะแกไ้ขปรับปรุงรายละเอียดตามท่ีไดรั้บค าร้องขอมิได ้(มาตรา 14 A (2))ในเขตลอนดอน 
(Greater London) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการบริหารราชการแผน่ดินและการเงินของสหราชอาณาจกัรนั้น 
กระบวนการเพ่ือมีค  าสั่งห้ามมิให้มีการจัดการชุมนุมท่ีมีลกัษณะเป็นการบุกรุกมีรายละเอียดท่ี
แตกต่างไป โดยในเขตลอนดอนชั้นใน (City of London)13 ซ่ึงอ  านาจหน้าท่ีในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยอยูใ่นความรับผดิชอบของ Commissioner of Police for the City of London และพ้ืนท่ีอ่ืนท่ี
อยู่ในความดูแลของ Commissioner of Police for Metropolis นั้นหาก Commissioner of Police for 
the City of London หรือ Commissioner of Police for Metropolis เห็นว่ามีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าการ
ชุมนุมท่ีจะจดัข้ึนในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผดิชอบของตนมีลกัษณะขา้งตน้Commissioner of Police for the 
City of London หรือ Commissioner of Police for Metropolis แลว้แต่กรณี โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาจมีค าสัง่หา้มมิใหมี้การจดัการชุมนุมท่ีมีลกัษณะเป็นการบุก
รุกดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดไดเ้อง (มาตรา 14 A (4))14 
    เจา้หน้าท่ีต  ารวจมีหน้าท่ีดูแลการชุมนุม แต่ไม่มีอ  านาจห้ามมิให้จดัการชุมนุม เวน้แต่ 
ท่ีสาธารณะนั้นจะเป็นทรัพยสิ์นท่ีอยู่ในความครอบครองหรือดูแลของรัฐ ซ่ึงหากมิไดรั้บอนุญาต
จากหน่วยงานของรัฐทีครอบครองหรือดูแลท่ีสาธารณะนั้น เจา้หน้าท่ีต  ารวจมีอ  านาจห้ามมิให้มี 
การจดัการชุมนุมในท่ีนั้นได ้นอกจากน้ียงัมีกรณีท่ีฝ่ายบริหารเห็นว่าการชุมนุมในสาธารณะนั้นอาจ

                                                             
13 Greater London Authority ประกอบดว้ย City of London, City of Westminster และต าบล (Borough) อื่นอีก  
31 แห่ง ในดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยเขต City of London จะอยู่ใน ความรับผิดชอบของ City of London 
Police ซ่ึงมี Commissioner of Police for City of London เป็น ผูบ้ญัชาการ ส่วน City of Westminster และต าบล
อื่นอีก 31 แห่งนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของ Metropolitan Police ซ่ึงมี Commissioner of Police of the 
Metropolis เป็นผูบ้ญัชาการ   
14 ส านักกฎหมายต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2552). กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมในที่
สาธารณะของต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หนา้ 2. 
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ขดัต่อความสงบเรียบร้อย และไม่มีมาตรการอ่ืนท่ีจะป้องกนัมิใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยนั้นข้ึน15  
หากการชุมนุมอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยอย่างร้ายแรง  หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงต่อทรัพยสิ์นหรือวิถีชีวิตของชุมชน  หรือผูจ้ ัดการชุมนุมมีเจตนาท่ีจะท าให้ผูอ่ื้นกลวัท่ี 
จะกระท าการหรือไม่กระท าการใดท่ีผูน้ั้นมีสิทธิท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า และเง่ือนไขท่ีจะก าหนด
ข้ึนนั้ นจ  าเป็นต่อการป้องกันมิให้เกิดกรณีดังกล่าวข้ึนตามกฎหมายฉบับน้ี  การเดินขบวน 
ในท่ีสาธารณะจะต้องขออนุญาตก่อนโดยการขออนุญาตจะต้องมีการระบุว ัตถุประสงค์  
การเดินขบวนว่าเพื่อแสดงการสนับสนุนหรือคดัคา้นในเร่ืองใดของบุคคลใด  หรือเพื่อจะรณรงค ์ 
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือโครงการใด ๆ หรือเพื่อแสดงความระลึกถึงเหตุการณ์ใด วนัท่ีจะเดินขบวน 
ก าหนดเวลาเร่ิมเดินขบวน เสน้ทางการเดิน และขอ้มูลของผูจ้ดัการเดินขบวนหรือผูแ้ทนของกลุ่ม 
ผูเ้ดินขบวนอนัไดแ้ก่ ช่ือ และท่ีอยู ่ซ่ึงค  าขอน้ีจะตอ้งยื่นต่อสถานีต ารวจในทอ้งท่ีท่ีจะมีการจดัการ
เดินขบวนไม่นอ้ยกว่า 6 วนัท าการ หรือในกรณีเป็นขบวนแห่ศพ16ท่ีจดัข้ึนโดยผูป้ระกอบการจดัการ
ศพอนัเป็นการประกอบการตามปกติแลว้ผูน้ั้นไม่ตอ้งขออนุญาตล่วงหน้า หากผูจ้ดัการเดินขบวน 
ไม่ยืน่ค  าขออนุญาต หรือวนัเวลา สถานท่ี เสน้ทางการเดินขบวนไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวต้ามค าขอ 
ผูจ้ดัการเดินขบวนนั้นมีความผิด เวน้แต่ผูจ้ดัการเดินขบวนนั้นไม่รู้ หรือไม่มีเหตุอนัควรสงสัย 
ถึงขอ้บกพร่องดงักล่าว หรือการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดข้ึนโดยไม่ตอ้งรับผดิชอบหรือโดยขอ้ตกลง
ท่ีท าไวก้บัเจา้หนา้ท่ีต  ารวจหรือตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ17 

   เจ้าหน้าท่ีต  ารวจชั้ นผูใ้หญ่ประจ าสถานี18ท่ีมีการจัดการเดินขบวนสามารถวาย
ขอ้ก  าหนดหรือเง่ือนไขบางประการตามเหมาะสมได้ ทั้งน้ีก็เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยอยา่งร้ายแรง หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์น หรือส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อวิถีชุมชน
หรือผูจ้ดัการเดินขบวนเองมีเจตนาท่ีจะท าใหผู้อ่ื้นกลวัท่ีจะกระท าการหรือไม่กระท าการใด ซ่ึงเขามี
สิทธิท่ีจะกระท าการหรือไม่กระท าการเช่นนั้นได ้หากมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าจะเกิดการเช่นนั้น19 

                                                             
15 พจนา  โสภาเจริญวงศ.์ (2556). มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อจัดระเบียบเก่ียวกับการชุมนุมสาธารณะ.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต. หนา้ 70. 
16 ขบวนแห่ศพเป็นพิธีการหน่ึงของศาสนาคริสต์เช่นเดียวกบัขบวนแห่ในพิธีกรรมทางศาสนาประการอื่น  และ
ขบวนแห่ศพจะเกิดข้ึนเม่ือมีการเสียชีวิตซ่ึงไม่อาจทราบล่วงหน้าได ้จึงเป็นที่ยอมรับว่าสามารถกระท าไดโ้ดยไม่
ตอ้งขออนุญาตล่วงหนา้   
17 พจนา  โสภาเจริญวงศ.์ อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 15. หนา้ 72. 
18 ในกรณีทัว่ไป ไดแ้ก่ เจ้าหน้าที่ต  ารวจที่มียศสูงที่สุดในบรรดาเจ้าหน้าที่ต  ารวจที่อยู่ ณ ท่ีนั้น หรือผูบ้งัคบัการ
สถานีต ารวจนั้น แลว้แต่กรณี (มาตรา 12)   
19 พจนา  โสภาเจริญวงศ.์ อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 15. หนา้ 73. 
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   นอกจากน้ียงัสามารถก าหนดหรือวางเง่ือนไขเก่ียวกบัเสน้ทางในการเดินขบวนไดด้ว้ย 
โดยจะตอ้งท าเป็นหนงัสือแจง้ไปยงัผูจ้ดัการเดินขบวนนั้นใหท้ราบ ในการห้ามการเดินขบวนนั้นก็
เหมือนกบัหลกัทัว่ไป กล่าวคือหากมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าจะมีพฤติการณ์พิเศษท่ีจะก่อให้เกิดความ
ไม่สงบเรียบร้อย หรือจะมีการก่อความไม่สงบข้ึนและไม่อาจจะใชอ้  านาจในการก าหนดเง่ือนไข 
ในการเดินขบวนในท่ีสาธารณะเพ่ือป้องกันเหตุนั้ นได้อย่างเพียงพอก็สามารถท่ีจะห้าม 
การเดินขบวนได้ การจัดการชุมนุมและการเดินขบวนนั้ น  หากกระท าไปด้วยความสงบ  
ไม่ก่อให้เกิดการจลาจล หรือยุยงส่งเสริมให้ใชค้วามรุนแรงแลว้  เจา้หน้าท่ีต  ารวจไม่มีอ  านาจ 
ท่ีจะหา้มมิใหจ้ดัการชุมนุมหรือการเดินขบวนไดเ้ลย 

   สรุปหลกักฎหมายและสิทธิเสรีภาพท่ีเก่ียวข้องกบัเสรีภาพการชุมนุมในท่ีสาธารณะ
ของสหราชอาณาจกัรนั้นพอจะจ าแนกได ้ดงัน้ีคือ20 

   1. เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการชุมนุมในท่ีสาธารณะได้แก่เจ้าหน้าท่ีต  ารวจ   
แต่เจา้หนา้ท่ีต  ารวจไม่มีอ  านาจหา้มมิใหจ้ดัการชุมนุมในท่ีสาธารณะ เวน้แต่ท่ีสาธารณะนั้น จะเป็น
ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือดูแลของรัฐ หรือกรณีท่ีเห็นว่าการชุมนุมในท่ีสาธารณะนั้น
อาจขดัต่อความสงบเรียบร้อยและไม่มีมาตรการอ่ืนท่ีจะป้องกนัมิใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยข้ึน 

   2. การจดัการชุมนุมในท่ีสาธารณะท่ีอยู่ในความครอบครองดูแลของรัฐจะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐท่ีครอบครองดูแลทรัพยสิ์นนั้นก่อน 
     3. หากจะจัดการชุมนุมในท่ีสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตของหน่วยงานของรัฐ
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจมีอ  านาจหา้มมิใหมี้การจดัการชุมนุมในท่ีสาธารณะนั้นได ้

   เง่ือนไขในการชุมนุม21 
   1. หากพิจารณาว่าการชุมนุมในท่ีสาธารณะนั้นอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

อยา่งร้ายแรง หรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพยสิ์นหรือวิถีชีวิตของชุมชน หรือ 
   2. ผูจ้ดัการชุมนุมมีเจตนาท่ีจะท าให้ผูอ่ื้นกลวัท่ีจะกระท าการหรือไม่กระท าการใดท่ี

ผูอ่ื้นนั้นมีสิทธิท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าได ้และเง่ือนไขท่ีจะก าหนดข้ึนนั้นจ  าเป็นต่อการป้องกนัมิ 
ใหเ้กิดกรณีดงักล่าวข้ึนส าหรับเง่ือนไขท่ีเจา้หนา้ท่ีต  ารวจชั้นผูใ้หญ่จะก าหนดข้ึนนั้น ไดแ้ก่ 

2.1 เง่ือนไขเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีจะจดัการชุมนุมข้ึนหรือท่ีจะด าเนินการชุมนุมต่อไป 
2.2 ระยะเวลาท่ีนานท่ีสุดของการชุมนุมนั้น หรือ 
2.3 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมท่ีมากท่ีสุด 

                                                             
20 วีระวุธ  ชัยชนะ. (2556). กฎหมายการชุมนุมสาธารณะกรณีประเทศฝร่ังเศสและอังกฤษ. วิทยานิพนธ์  
นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. หนา้ 90. 
21 พจนา  โสภาเจริญวงศ.์ อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 15. หนา้ 73. 
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    การห้ามการชุมนุม 
   หากผูรั้บผิดชอบพิจารณาเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าการชุมนุมท่ีจะจัดข้ึนนั้น จะจดัข้ึน ณ 

สถานท่ีหรือในท่ีดินท่ีเปิดโล่งท่ีประชาชนทัว่ไปไม่มีสิทธิท่ีจะเขา้ไปไดห้รือประชาชนมีสิทธิท่ีจะ
เขา้ไปใชท่ี้ดินหรือสถานท่ีนั้นไดเ้ฉพาะตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนด หรือการชุมนุมท่ีจะจดัข้ึนนั้น
อาจไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูม้ีสิทธิครอบครองท่ีดิน  หรืออาจด าเนินการเกินกว่าท่ีไดรั้บอนุญาต 
จากผูม้ีสิทธิครอบครองท่ีดินหรือเกินกว่าสิทธิท่ีมีอยู่  และการชุมนุมนั้นอาจส่งผลกระทบ 
อย่างร้ายแรงต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในบริเวณนั้น หรือท่ีดินหรืออาคารหรือ
อนุสาวรียท่ี์อยู่ในท่ีดินนั้นมีความส าคัญทางประวติัศาสตร์โบราณคดี หรือวิทยาศาสตร์ และ 
การชุมนุมในสถานท่ีนั้นอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ท่ีดินหรืออาคารหรืออนุสาวรียท่ี์อยู่ในท่ีดิน
นั้นผูมี้อ  านาจดูแลรับผดิชอบพ้ืนท่ีท่ีจะมีการชุมนุมนั้นเพ่ือมีค  าสั่งห้ามมิให้มีการจดัการชุมนุมท่ีมี
ลกัษณะเป็นการบุกรุกดงักล่าว 
        3.2.2 กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี

 สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเน้นให้การศึกษาทางดา้นรัฐศาสตร์แก่พลเมือง พลเมือง 
จึงมีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย สามารถสร้างระบบความคิดเป็นของตนเอง พลเมือง
สามารถวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ และร่วมกิจกรรมทางการเมืองไดอ้ย่างมีเหตุผล รวมถึง 
การสร้างพลเมืองใหม้ีพฤติกรรมร่วมทางการเมืองและสงัคมอยา่งจริงจงั22 การชุมนุมสาธารณะและ
การเดินขบวนเป็นเสรีภาพโดยท่ีไม่ตอ้งขออนุญาต การจดัการชุมนุมสาธารณะในพ้ืนท่ีเปิดโล่งตอ้ง
แจง้การจดัการชุมนุม มีเฉพาะการชุมนุมในพ้ืนท่ีเปิดโล่งเท่านั้นท่ีอาจถูกจ ากดัโดยบทบญัญติัของ
กฎหมาย    
    การชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองตามมาตรา 823 ของกฎหมายพ้ืนฐาน
แห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยประชาชนชาวเยอรมนัทุกคนมีสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ
และปราศจากอาวุธโดยไม่ตอ้งแจง้หรือขออนุญาต และการชุมนุมในพ้ืนท่ีเปิดโล่งเท่านั้นท่ีอาจถูก
จ ากดัโดยบทบญัญติัของกฎหมายหรือโดยเหตุจากบทบญัญติัของกฎหมายโดยการชุมนุมในท่ีน้ี
มิไดห้มายความถึงเฉพาะการรวมตวัของบุคคลซ่ึงมีวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกนัเท่านั้น 
เช่น การรวมตวัของสมาชิกสหภาพแรงงานเพ่ือขอข้ึนค่าจา้ง หรือการชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็น

                                                             
22 สถาบนัพระปกเกลา้. (2556).  แนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้. หนา้ 44. 
23 Basic Law for the Federal Republic of Germany. Article 8 [Freedom of assembly] 
     “(1) All Germans shall have the right to assembly peacefully and unarmed without prior notification 
or permission. 
     (2) In the case of outdoor assemblies, this right may be restricted by pursuant to a law.” 
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ทางการเมือง แต่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธรัฐยงัได้มีค  าวินิจฉัยให้หมายรวมถึงการรวมตัว  
ในสถานการณ์ใด สถานการณ์หน่ึงโดยเฉพาะ 
    ปัจจุบนัไดม้ีการตรารัฐบัญญติัว่าด้วยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ   
ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1978 ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะเก่ียวกบัการต ารวจและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของบา้นเมือง (besonderes Polizei- und Ordnungsrecht) โดยมีความมุ่งหมายในการ
ป้องกันอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการชุมนุมต่อความมัน่คงและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
โดยบทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวนจะค านึงถึงการรับรองและคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพของผูชุ้มนุมและขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผูท่ี้อาจถูก
กระทบจากการชุมนุมดงักล่าวดว้ย24 

   บทบญัญติัของรัฐบญัญติัว่าดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ  ก าหนด
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการชุมนุมและการเดินขบวนเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

   1. หลกัเกณฑท์ัว่ไปเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะ 
   2. หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะในพ้ืนท่ีจ  ากดั 
   3. หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะในพ้ืนท่ีเปิดโล่งและการเดินขบวนและบท

ก าหนดโทษ อน่ึง มีข้อสังเกตว่า เสรีภาพในการชุมนุมตามมาตรา 8 ของกฎหมายพ้ืนฐาน 
แห่งสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี (Grundgesetz) ก าหนดใหเ้ป็นเสรีภาพเฉพาะพลเมืองชาวเยอรมนั
เท่านั้น ซ่ึงไดแ้ก่บุคคลทุกคนท่ีมีสญัชาติเยอรมนัโดยไม่แบ่งแยกผูเ้ยาวนิ์ติบุคคล หรือการรวมกลุ่ม
ท่ีไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล แต่รัฐบัญญัติว่าดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ  
ใช้บังคับแก่บุคคลทุกคน อย่างไรก็ตาม การชุมนุมของบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติเยอรมนัก็ได้รับ 
ความคุ้มครองในฐานะเสรีภาพทัว่ไปในการกระท าการตามมาตรา 2 วรรคหน่ึง ของกฎหมาย
พ้ืนฐานแห่งสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี25 
    การจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุม ในมาตรา 8 ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ก าหนดวิธีการจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมไว ้2 กรณี ไดแ้ก่ การแจง้หรือการขอ
อนุญาต โดยการชุมนุมในพ้ืนท่ีเปิดโล่งเท่านั้นท่ีอาจถูกจ ากดัโดยบทบญัญติัของกฎหมายหรือ 
โดยเหตุการณ์จากบทบญัญติัของกฎหมาย ซ่ึงตามมาตรา 14 แห่งรัฐบญัญติัว่าดว้ยการชุมนุมและ

                                                             
24 วรนารี สิงโต. (2553). “กฎหมายเกี่ยวกบัการชุมนุมและการเดินขบวนและการบงัคบัทางการปกครองตามค าสั่ง
สลายการชุมนุมและการเดินขบวนในระบบกฎหมายเยอรมนั”.วารสารกฎหมายปกครอง ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 27(1). หนา้ 106. 
25 นรินทร์  อิธิสาร. (2550). “คดีท่ีขอให้ศาลปกครองยืนยนัว่าค  าสั่งทางปกครองท่ีส้ินผลไปแลว้นั้นไม่ชอบดว้ย
กฎหมายในระบบกฎหมายเยอรมนั: เปรียบเทียบกรณีศาลปกครองไทย”.วารสารวิชาการปกครอง, 7(3). หนา้ 40. 
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การเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ ก าหนดให้ การจดัการชุมนุมสาธารณะในพ้ืนท่ีเปิดโล่งตอ้งแจ้ง 
การจดัการชุมนุม ส าหรับการชุมนุมในพ้ืนท่ีจ  ากดัไดรั้บการยกเวน้ไม่ถูกจ ากดัโดยบัญญติัของ
กฎหมายเน่ืองจากการชุมนุมท่ีถูกจ ากดัโดยพ้ืนท่ียอ่มมีโอกาสนอ้ยท่ีจะถูกรบกวนจากภายนอกหรือ
ก่อความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หรือเป็นเป้าหมายของการก่ออนัตรายหรือเป็นอนัตรายแก่บุคคลอ่ืน 
อย่างไรก็ตาม การชุมนุมในพ้ืนท่ีจ  ากดัยงัตอ้งอยู่ภายใตข้อ้จ  ากดัท่ีมิไดก้  าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร แต่เป็นผลมาจากการตีความกฎหมายพ้ืนฐานตามหลกัความเป็นเอกภาพของรัฐธรรมนูญ  
ซ่ึงเรียกว่าการขดักนัของสิทธิตามรัฐธรรมนูญ (Kollidierendes Verfassungsrecht) โดยการใชสิ้ทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลหน่ึงจะต้องไม่กระทบหรือขัดแยง้กับการใช้สิทธิเสรีภาพ  
ตามรัฐธรรมนูญของบุคคลอ่ืนเกินสมควร 
   เจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย  (เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง) ตามกฎหมายว่าด้วย 
การชุมนุมและการเดินขบวนเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ  านาจตามกฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวน
ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการชุมนุมใหเ้ป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายตามท่ีรัฐบญัญติัว่าดว้ย
การชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ ก าหนด อาจเป็นเจา้หน้าท่ีต  ารวจหรือเจา้หน้าท่ีรักษา
ความสงบเรียบร้อย (เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครอง) (Orenungsbehörde) แลว้แต่กรณี ซ่ึงบทบญัญติัของ
กฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ  และกฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมและ
การเดินขบวนแห่งมลรัฐหรือกฎหมายเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองของ
แต่ละมลรัฐก าหนดไวแ้ตกต่างกนั เช่น กฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ
ก าหนดใหเ้ฉพาะเจา้หนา้ท่ีต  ารวจเท่านั้นท่ีมีอ  านาจสลายการชุมนุมสาธารณะในพ้ืนท่ีจ  ากดั ส าหรับ
การห้ามและการสลายการชุมนุมสาธารณะในพ้ืนท่ีเปิดโล่งเป็นอ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายปกครอง (เจา้หนา้ท่ีท่ีมีเขตอ านาจ) อยา่งไรก็ตาม กฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวน
แห่งมลรัฐหรือกฎหมายเก่ียวกบัเจา้หน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองของแต่ละมลรัฐ  
จะก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีต  ารวจหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีมีเขตอ านาจเก่ียวกับ  
การชุมนุมและการเดินขบวนไวแ้ตกต่างกนั เช่น มลรัฐ Berlin Brandenburg และ Nordrhein – 
Westfalen ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีต  ารวจเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีมีเขตอ านาจในทุกกรณี  ในขณะท่ีมลรัฐ 
ส่วนใหญ่ เช่น Bayern Bremen Hamburg Saarland Sachsen Schleswig – Holstein และThüringen 
ก าหนดให้เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีมีเขตอ านาจ  แต่ส าหรับมลรัฐNiedersachsen 
 และ Sachsen – Anhalt ก าหนดให้เจา้หน้าท่ีต  ารวจเป็นเจา้หน้าท่ีท่ีมีเขตอ านาจเฉพาะในเขตเมือง
ใหญ่ ส่วนในเขตอ่ืน ๆ เป็นอ  านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง26 
                                                             
26 วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2547). แนวคิดเก่ียวกับเสรีภาพในการชุมนุมตามกฎหมายเยอรมันและสภาพการณ์ชุมนุม 
ในประเทศไทย เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญกับการสลายการชุมนุม. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หนา้ 27. 
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    นอกจากรัฐบญัญติัว่าดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ ก าหนดรับรอง
เสรีภาพในการชุมนุมอนัเป็นสิทธิเสรีภาพข้ึนพ้ืนฐานของพลเมืองตามมาตรา 8 ของกฎหมาย
พ้ืนฐานแห่งสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี และหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการชุมนุมเพื่อรับรองและคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพของผูชุ้มนุมรวมทั้งคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูท่ี้อาจถูกกระทบจากการชุมนุม
ดงักล่าวแลว้ รัฐบญัญติัว่าดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ ยงัให้การคุม้ครองการ
ใชเ้สรีภาพในการชุมนุม โดยหา้มบุคคลใดขดัขวางการด าเนินการท่ีชอบดว้ยกฎหมายในการชุมนุม
สาธารณะและการเดินขบวน  (มาตรา 2 วรรคสอง แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมและ 
การเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ และก าหนดโทษในทางอาญาไวส้ าหรับบุคคลท่ีเจตนาขดัขวางหรือ
ท าลายการจดัการชุมนุมหรือเดินขบวน หรือขดัขวางการด าเนินการ โดยการใชก้  าลงัหรือขู่ว่าจะใช้
ก  าลงั หรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อ ก่อให้เกิดการรบกวนการชุมนุม หรือการเดินขบวนท่ีไม่
ตอ้งห้ามตามกฎหมาย นอกจากน้ี โดยปกติค าสั่งสลายการชุมนุมย่อมมีผลใชบ้งัคบักับทั้งผูน้  า 
การชุมนุมและผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมดงักล่าว  แต่ในกรณีท่ีมีบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มก่อกวนให้ 
การชุมนุมไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เจา้หน้าท่ีต  ารวจจะตอ้งด าเนินการกบับุคคลดงักล่าวและคุม้ครอง 
ผูท่ี้ชุมนุมอย่างสงบ โดยเจา้หน้าท่ีต  ารวจสามารถสลายการชุมนุมของผูท่ี้ชุมนุมอย่างสงบเฉพาะ  
ในกรณีท่ีมีเหตุจ  าเป็นฉุกเฉินในทางต ารวจ (Polizeilicher Notstand) เท่านั้น 
    การฝ่าฝืนบทบัญญัติเก่ียวกับการชุมนุมและการเดินขบวนตามรัฐบัญญัติว่าด้วย  
การชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ ตอ้งรับโทษปรับทางอาญา (Geldstrafe) หรือจ าคุก 
เช่น บุคคลท่ีเจตนาขดัขวางหรือท าลายการจดัการชุมนุมหรือเดินขบวน หรือขดัขวางการด าเนินการ 
โดยการใช้ก  าลงัหรือขู่ว่าจะใช้ก  าลงั  หรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดการรบกวน 
การชุมนุมหรือการเดินขบวนท่ีไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมาย  (มาตรา 21 VersG) หรือผูน้  าการชุมนุม
สาธารณะในพ้ืนท่ีเปิดโล่งหรือการเดินขบวนแต่งตั้ งอาสาสมัครจัดระเบียบการชุมนุมหรือ 
การเดินขบวนซ่ึงพกพาอาวุธหรือวตัถุท่ีมีลกัษณะอย่างเดียวกนัซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บุคคลและทรัพยสิ์น (มาตรา 24 VersG) หรือการสวมเคร่ืองแบบเพื่อร่วมชุมนุมเรียกร้อง 
ทางการเมือง (มาตรา 28 VersG) นอกจากน้ี การฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมและ
การเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ อาจเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหรือระเบียบ และมีโทษปรับทาง
ปกครอง เช่น การเข้าร่วมการชุมนุมหรือการเดินขบวนท่ีมีการประกาศยุติการชุมนุมหรือ 
การเดินขบวน หรือการพกพาวสัดุอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการปกปิดการแสดงตนไปในการร่วมกิจกรรม
หรือระหว่างทางไปร่วมกิจกรรมสาธารณะ ในพ้ืนท่ีเปิดโล่ง หรือการไม่ออกไปจากสถานท่ีจดัการ
ชุมนุมหรือเดินขบวนโดยทนัทีเมื่อ เจ้าหน้าท่ีท่ีมีเขตอ านาจได้มีค  าสั่งสลายการชุมนุมหรือการ
เดินขบวนแลว้ หรือผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมสาธารณะในพ้ืนท่ีเปิดโล่งหรือการเดินขบวนท่ีไม่ปฏิบติั
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ตามขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการชุมนุมและการเดินขบวน  (Auflage) เป็นตน้ โดยเจา้หน้าท่ีอาจก าหนด
ค่าปรับทางปกครองไดไ้ม่เกินหน่ึงพนัมาร์ค ส าหรับผูท่ี้เขา้ร่วมการชุมนุมสาธารณะในพ้ืนท่ีเปิดโล่ง
และการเดินขบวนภายในเขตรักษาความสงบบริเวณองค์กรนิติบญัญติัของมลรัฐย่อมถือเป็นการ
กระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหรือระเบียบ อาจถูกปรับทางปกครองไม่เกินสามหมื่นมาร์ค27 
       การแจง้การชุมนุมเป็นเง่ือนไขในการจดัการชุมนุมจึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
เน้ือหาของการแจง้การชุมนุมตามรัฐบญัญติัว่าดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ 
ดังนั้น การบอกกล่าว (Ankünftdigung) แต่เพียงอย่างเดียวไม่ถือว่าเป็นการแจ้งการชุมนุม  
มีข้อสังเกตว่า  การแจ้งการชุมนุมมิได้เป็นการขออนุญาตจัดการชุมนุมเน่ืองจากเสรีภาพ  
ในการชุมนุมได้รับการรับรองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันไม่อาจต้องห้ามเพียงเพราะ  
การไม่อนุญาตของเจ้าหน้าท่ี ดว้ยเหตุน้ี จึงไม่ปรากฏบทบญัญัติเก่ียวกับการขออนุญาตชุมนุม 
ตามรัฐบญัญติัว่าดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ รวมทั้งการใชส้ถานท่ีสาธารณะ
เพื่อจดัการชุมนุมสาธารณะไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการจราจร  เน่ืองจาก 
การชุมนุมเป็นการใช้สถานท่ีสาธารณะตามปกติท่ีประชาชนทั่วไปสามารถใช้ร่วมกันเพ่ือ 
การติดต่อส่ือสาร (kommunikativer Gemeingebrauch)28 
    บทบญัญติัตามมาตรา 8 เป็นอ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจในการสัง่หา้มการชุมนุม
หรือการเดินขบวน เมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงว่าฝ่าฝืนขอ้หา้มเก่ียวกบัลกัษณะการชุมนุมหรือเดินขบวน
ท่ีก่อใหเ้กิดความหวาดกลวัหรือคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมัน่คงของรัฐ มีการปลุก
ระดมฝูงชน ใชก้  าลงัคุกคาม ท าลายทรัพยสิ์น ลอบวางเพลิงหรือใชค้วามรุนแรง ตามมาตรา5 (1) 
หรือเขา้ขอ้หา้มเก่ียวกบัเวลา กล่าวคือหา้มการชุมนุมหรือเดินขบวนในเวลาก่อนพระอาทิตยข้ึ์นหรือ
ภายหลงัพระอาทิตยต์ก ตามมาตรา 10 หรือไดจ้ดัใหม้ีการชุมนุมหรือเดินขบวนใกลก้ับสถานท่ีหวง
หา้มภายในรัศมี 100 เมตรโดยรอบสถานท่ีตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 11 ไดแ้ก่อาคารรัฐสภา ท่ีท าการ
ศาลทุกระดบัรวมทั้งท่ีท าการศาลรัฐธรรมนูญ สถานท่ีพกัอาศยัของประธานาธิบดีของประธานสภา
นิติบญัญติั ประธานศาลฎีกา และของประธานศาลรัฐธรรมนูญ สถานท่ีพกัอาศยัของนายกรัฐมนตรี 
เวน้แต่เป็นการเดินขบวนพาเหรดหรือขบวนแห่ สถานทูตหรือสถานท่ีพกัอาศยัของเอกอคัรราชทูต
ประจ าสาธารณะรัฐเกาหลี ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการชุมนุมหรือการเดินขบวนไม่เป็นการรบกวน  

                                                             
27 มาร์ค เป็นสกุลเงินที่ใชใ้นประเทศเยอรมนีจนถึง พ.ศ. 2545 จึงไดเ้ปลี่ยนไปใชเ้งินสกุลยูโรแทน โดยมีอตัรา
แลกเปลี่ยน 1 ยโูร ต่อ 1.95583 มาร์ค 
28 หากเป็นการใชส้ถานที่หรือถนนสาธารณะอนัเป็นการสร้างภาระเป็นพิเศษกว่าการใชต้ามปกติ เช่น ติดตั้งเคร่ือง
ขายของอตัโนมติับนทางเทา้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทางสาธารณะหรือจดัแสดงสินคา้บนทางสาธารณะจะตอ้งไดรั้บ
อนุญาต 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2545
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3
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การปฏิบติัหนา้ท่ีหรือท าลายความปลอดภยัของสถานทูตหรือสถานท่ีพกัอาศยัของเอกอคัรราชทูต
ในกรณีท่ี เส้นทางการชุมนุมหรือการเ ดินขบวนมิได้มุ่ง สู่สถานทูตหรือสถานท่ีพักของ
เอกอคัรราชทูตโดยตรง หากการชุมนุมหรือเดินขบวนไม่ไดข้ยายเป็นวงกวา้งข้ึนหรือเพ่ิมจ านวน 
ผูร่้วมขบวนมากข้ึน หรือเป็นการชุมนุมหรือการเดินขบวนท่ีจดัข้ึนในวนัหยุด หรือวนัปิดท าการ
ของสถานทูต 
    การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต  ารวจระหว่างการชุมนุมในท่ีสาธารณะและ  
การเดินขบวน 
    1) การก าหนดเขตพ้ืนท่ีชุมนุมหรือเดินขบวนในท่ีสาธารณะโดยการใช้ เขตต ารวจ
(Police Lines) หมายถึง อาณาบริเวณท่ีถูกลอ้มรอบโดยเจา้หน้าท่ีต  ารวจผูม้ีเขตอ านาจโดยการใช้
เส้นเชือก เคร่ืองกีดขวางหรือวสัดุอุปกรณ์อ่ืนใด หรือแมแ้ต่เส้นแบ่งช่องจราจรบนถนน ให้แก่  
ผูเ้ดินขบวนใช้พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของสาธารณะ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและ 
ความปลอดภยัของผูชุ้มนุมและเดินขบวนและเพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีสามในอันท่ีจะได้
ใชพ้ื้นท่ีหรือถนนาธารณะในการสญัจรไปมาโดยสะดวก 
    2) การเข้าไปในสถานท่ีชุมนุมในท่ีสาธารณะและการเดินขบวน เจ้าหน้าท่ีต  ารวจ  
ในเคร่ืองแบบมีอ  านาจเขา้ไปในสถานท่ีชุมนุมหรือเดินขบวน เมื่อไดแ้จง้ใหผู้จ้ดัการชุมนุมหรือผูน้  า
การชุมนุมทราบแลว้ เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยและความปลอดภยั 
    3) การสั่งให้สลายการชุมนุมในท่ีสาธารณะหรือการเดินขบวน ให้อ  านาจแก่ผู ้
บญัชาการต ารวจผูมี้อ  านาจแจง้ให้ผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนสั่งยุติการชุมนุมหรือเดินขบวนมี
ลกัษณะท่ีตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
    การสลายการชุมนุมจะต้องเป็นมาตรการสุดท้ายท่ีจะน ามาใช้เมื่อมาตรการอ่ืน  
ไม่ประสบผลส าเร็จ (Ultima Ratio) เน่ืองจากเป็นมาตรการท่ีกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
พลเมืองอย่างรุนแรง เจา้หน้าท่ีอาจใชม้าตรการอ่ืน ๆ เพื่อควบคุมให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบ
ปลอดภยั และชอบดว้ยกฎหมาย เช่น การเคล่ือนยา้ยหรือผลกัดนักลุ่มผูชุ้มนุมเขา้ไปอยู่ในพ้ืนท่ี
จ  ากดั หรือหา้มการเคล่ือนขบวน หรือใชเ้จา้หนา้ท่ีด  าเนินการโอบลอ้มกลุ่มผูชุ้มนุม เป็นตน้ 

   เหตุท่ีท าใหเ้จา้หนา้ท่ีมีอ  านาจออกค าสั่งสลายการชุมนุมสาธารณะในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ี
ไม่อาจใชม้าตรการดงักล่าวขา้งตน้ควบคุมให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบไดแ้ลว้จึงตอ้งพิจารณา
บทบญัญติัของกฎหมายท่ีก  าหนดเหตุท่ีท าใหเ้จา้หนา้ท่ีมีอ  านาจออกค าสัง่สลายการชุมนุมสาธารณะ 
ดงัน้ี 
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   1. เหตุท่ีท าให้เจา้หน้าท่ีมีอ  านาจออกค าสั่งสลายการชุมนุมสาธารณะในพ้ืนท่ีจ  ากัด 
ไดแ้ก่ 

    (1) ผูจ้ดัการชุมนุมเป็นบุคคลท่ีเสรีภาพในการชุมนุมถูกจ ากดัซ่ึงอาจแบ่งได้
เป็น 4 กรณี ไดแ้ก่29  

   ก. บุคคลท่ีเสรีภาพในการชุมนุมถูกจ ากดัตามมาตรา 18  ของกฎหมายพ้ืนฐาน 
แห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เน่ืองจากการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองต่อต้าน 
การปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยโดยไม่ชอบและศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ  
มีค  าวินิจฉยัเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองและขอบเขตของการจ ากดัสิทธิ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองของบุคคลดงักล่าวแลว้ 

    ข. บุคคลท่ีจดัการชุมนุมโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพรรคการเมืองหรือ
องคก์รตวัแทนของพรรคการเมืองท่ีศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธรัฐวินิจฉัยว่าเป็นพรรคการเมือง
หรือองคก์รตวัแทนของพรรคการเมืองท่ีมีวตัถุประสงคก์ระทบหรือท าลายการปกครองในระบอบ 
เสรีประชาธิปไตย หรือเป็นอนัตรายต่อสถานะของสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงเป็นการกระท าท่ี
ไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 21 วรรคสอง ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

   ค. พรรคการเมืองท่ีศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐวินิจฉัยว่าเป็นพรรค
การเมืองท่ีไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 21 วรรคสอง ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี  

   ง. การรวมกลุ่ม (Vereinigung) ท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 9 วรรคสองของ
กฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเป็นการรวมกลุ่มท่ีมีวตัถุประสงค์หรือการ
ด าเนินการขดัต่อบทบัญญติัของประมวลกฎหมายอาญา  กฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ หรือส านึก
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน (มโนคติร่วมกนัของพลเมือง) ซ่ึงถูกหา้มการชุมนุมโดยเจา้หนา้ท่ีแลว้ 

 (2) การชุมนุมด าเนินไปดว้ยความรุนแรงหรือก่อจลาจล หรือปรากฏอนัตราย
โดยตรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม 

 (3) ผูน้  าการชุมนุมไม่ห้ามบุคคลท่ีพกพาอาวุธหรือวตัถุท่ีมีลกัษณะอย่าง
เดียวกนัเขา้ร่วมการชุมนุมโดยทนัที หรือไม่ใส่ใจการด าเนินการเก่ียวกบัการหา้มเขา้ร่วมการชุมนุม 

                                                             
29 จันทจิรา เอี่ยมมยุรา. (2558). นิติราษฎร์: เสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะ: หลักทั่วไป และข้อจ ากัด. 
กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หนา้ 97. 
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 (4) การด าเนินการชุมนุมท่ีเป็นความผดิตามกฎหมายอาญา หรือเมื่อการชุมนุม
อาจเป็นการส่งเสริมหรือย ัว่ยใุหก้ระท าความผิดอาญาและผูน้  าการชุมนุมไม่ด  าเนินการเพื่อยุติการ
กระท าดงักล่าวโดยทนัที 

 เหตุท่ีอาจออกค าสั่งสลายการชุมนุมสาธารณะในพ้ืนท่ีเปิดโล่งและการ
เดินขบวนเหตุท่ีท าให้เจา้หน้าท่ีอาจออกค าสั่งสลายการชุมนุมสาธารณะในพ้ืนท่ีเปิดโล่งและการ
เดินขบวนไว ้3 กรณี ไดแ้ก่30 

    (1) การชุมนุมหรือการเดินขบวนท่ีไม่มีการแจง้การชุมนุม  หรือแจง้ข้อมูล
เก่ียวกบัลกัษณะของการชุมนุมหรือการเดินขบวนแตกต่างจากขอ้เท็จจริง 

    (2) ผูจ้ดัการชุมนุมไม่ปฏิบติัตามขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการชุมนุมและการเดินขบวน
ส าหรับผูน้  าการชุมนุมหรือผูเ้ข้าร่วมการชุมนุมต้องปฏิบัติตามขอ้จ ากัดเก่ียวกับการชุมนุมและ 
การเดินขบวน ก็ต่อเม่ือไดรั้บแจง้อยา่งชดัเจนจากผูจ้ดัการชุมนุมเท่านั้น 

   (3) ปรากฏกรณีท่ีอาจห้ามการชุมนุมตามมาตรา 15 วรรคหน่ึงและวรรคสอง
แห่งรัฐบญัญติัว่าดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพนัธรัฐ   ซ่ึงเจา้หน้าท่ีอาจด าเนินการ
สลายการชุมนุมหรือการเดินขบวนท่ีตอ้งหา้มตามกฎหมาย ดงันั้น เหตุแห่งการสลายการชุมนุมจึง
ตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัการชุมนุมหรือการเดินขบวนท่ีตอ้งหา้มตามกฎหมาย ไดแ้ก่ 

    ก. การชุมนุมหรือการเดินขบวนอาจเป็นอนัตรายโดยตรงต่อความมัน่คงและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

    ข. การชุมนุมหรือการเดินขบวนท่ีจัดข้ึนในสถานท่ีซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถาน 
ในทางประวติัศาสตร์เพื่อร าลึกถึงบุคคลท่ีถูกละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยโ์ดยพรรคแรงงานสังคม
นิยมแห่งชาติเยอรมนัหรือพรรคนาซี เช่น อนุสรณ์สถานแห่งสหภาพยุโรปเพื่อร าลึกถึงชาวยิวท่ีถูก
ฆาตกรรมซ่ึงตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลิน หรือสถานท่ีตามท่ีกฎหมายของมลรัฐก าหนด และการชุมนุม
หรือการเดินขบวนกระทบต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลดงักล่าว 

 การออกค าสั่งสลายการชุมนุมสาธารณะ ค าสั่งสลายการชุมนุมหรือการ
เดินขบวนเป็นค าสัง่ทางปกครองท่ีก  าหนดใหก้ระท าการหรือละเวน้กระท าการ การฝ่าฝืนค าสั่งห้าม
หรือค าสั่งสลายการชุมนุมหรือการเดินขบวนจึงท าให้เจ้าหน้าท่ีมีอ  านาจด าเนินการบังคับทาง
ปกครองตามค าสัง่ทางปกครองดงักล่าวได ้โดยในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อปัดป้องอนัตรายท่ีก  าลงัจะ
เกิดข้ึนแก่ประชาชน รัฐ หรือองคก์รของรัฐเจา้หนา้ท่ีอาจด าเนินการบงัคบัทางปกครองโดยไม่ตอ้ง
ออกค าสัง่หา้มหรือค าสัง่สลายการชุมนุมหรือการเดินขบวนก่อนได  ้แต่ตอ้งกระท าภายในขอบเขต 
ท่ีก  าหนดไว้ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับทางปกครองในชั้ นเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายปกครอง 
                                                             
30 จนัทจิรา เอี่ยมมยรุา. อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 29. หนา้ 98. 
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แห่งสหพนัธรัฐ (Verwaltungsvollstreckungsgesetz-VwVG) ซ่ึงการบังคับทางปกครองในกรณี
จ าเป็นเร่งด่วน เจา้หนา้ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งออกค าสัง่เตือนว่าจะบงัคบัการ (Androhung) และแจง้ยืนยนั
และก าหนดวิธีการบงัคบัทางปกครอง(Festsetzung) ก่อนด าเนินการบงัคบัทางปกครองก็ได้31 
    ในการด าเนินการตามมาตรการบงัคบัทางปกครอง โดยส่วนใหญ่เจา้หน้าท่ีจะเลือกใช้
การบงัคบัทางปกครองโดยตรง (unmittelbarer Zwang) เน่ืองจากเป็นมาตรการบงัคบัทางปกครอง 
ท่ีเจา้หนา้ท่ีสามารถใชก้  าลงัทางกายภาพหรืออาวุธในการเขา้บงัคบัโดยตรงเพื่อสลายการชุมนุมได้ 
ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพและท าให้เหตุการณ์ความวุ่นวายต่าง ๆ ยุติลงอย่างรวดเร็ว  
แต่อย่างไรก็ตาม การบงัคบัทางปกครองโดยตรงถือว่าเป็นมาตรการบงัคบัทางปกครองท่ีรุนแรง
ท่ีสุดในบรรดามาตรการบงัคบัทางปกครองตามรัฐบัญญัติว่าดว้ยการบงัคบัทางปกครองในชั้น
เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองแห่งสหพนัธรัฐ เน่ืองจากเป็นการใชก้  าลงัทางกายภาพเขา้บงัคบัแก่เน้ือตวั
ร่างกายหรือทรัพยสิ์นของผูอ้ยูใ่ตก้ารบงัคบัทางปกครอง ดงันั้น การด าเนินการจึงตอ้งสอดคลอ้งกบั
หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าของฝ่ายปกครอง  โดยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการบงัคับ 
ทางปกครองโดยตรงก าหนดไวต้ามรัฐบญัญติัว่าดว้ยการบงัคบัทางปกครองโดยตรงของเจา้หน้าท่ี
บงัคบัการแห่งสหพนัธรัฐ (Gesetz über den unmittelbarenZwang bei Ausübung öffentlicher 
Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes-UZwG)โดยเจา้หน้าท่ีสามารถด าเนินการบงัคบัทาง
ปกครองโดยตรงได ้เมื่อการกระท าการแทน(Ersatzvornahme) หรือการก าหนดค่าปรับบงัคบัการ 
(Zwangsgeld) ไม่อาจกระท าไดห้รือเมื่อเจา้หนา้ท่ีไม่อาจด าเนินการบงัคบัทางปกครองต่อทรัพยสิ์น
ไดเ้ท่านั้น 
    การบงัคบัทางปกครองโดยตรงตามรัฐบญัญติัว่าดว้ยการบงัคบัทางปกครองโดยตรง
ของเจา้หนา้ท่ีบงัคบัการแห่งสหพนัธรัฐ (UZwG) หมายถึง  

   (1) การด าเนินการกบับุคคลหรือทรัพยสิ์นโดยการใชก้  าลงัทางกายภาพ 
   (2) การใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ เช่น การใชเ้คร่ืองพนัธนาการ การฉีดน ้ า การใชเ้คร่ือง

กีดขวาง หรือสุนขัต ารวจ นอกจากน้ี  
   (3) ยงัหมายรวมถึงการใชอ้าวุธ เช่น ปืน วตัถุระเบิด หรือสารท่ีก่อให้เกิดความระคาย

เคืองหรือหมดสติ เช่น แก๊สน ้ าตาหรือระเบิดควนั เป็นตน้ ทั้งน้ี การด าเนินการอ่ืน ๆ นอกจากท่ีรัฐ
บญัญติัดงักล่าวก  าหนดยอ่มไม่ชอบดว้ยกฎหมายเจา้หน้าท่ีจะตอ้งเลือกมาตรการในการด าเนินการ
บังคับทางปกครองโดยตรงท่ีกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผูอ้ยู่ใต้การบังคับทางปกครอง  
                                                             
31 วรนารี สิงโต. (2553). นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภายใต้โครงการศึกษา

แนวทางการสร้างสุขภาวะในการชุมนุมสาธารณะ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) กรุงเทพฯ: ส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). หนา้ 8. 
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อยา่งนอ้ยท่ีสุดก่อน ส าหรับการใชอ้าวุธปืนหรือวตัถุระเบิดเป็นวิธีการท่ีกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ 
ผูชุ้มนุมอย่างรุนแรงท่ีสุดเจ้าหน้าท่ีควรน ามาใช้เป็นวิธีการสุดท้ายและกระท าเท่าท่ีจ  าเป็น  
ตามท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อระงับ เหตุหรือป้องกันการกระท าอัน เป็นความผิดตามหลัก  
ความพอสมควรแก่เหตุ (Verhältnismäßigkeit)เช่น เพื่อป้องกนัการกระท าความผิดตามกฎหมาย
อาญา เพื่อขดัขวางการหลบหนีการจบักุมซ่ึงกระท าความผิดซ่ึงหน้าหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าได้
กระท าความผิด เพื่อขดัขวางการหลบหนีการควบคุมของเจา้หน้าท่ี เพื่อขดัขวางบุคคลท่ีพยายาม
ละเมิดค าสัง่ใหห้ยดุหรือค าสัง่ขอตรวจคน้ร่างกาย หรือเพื่อขดัขวางยานพาหนะท่ีใชใ้นการหลบหนี 
เป็นตน้ นอกจากน้ี บทบญัญติัของกฎหมายห้ามเจา้หน้าท่ีใชอ้าวุธปืนหรือวตัถุระเบิด  หากเห็นว่า 
มีความเส่ียงท่ีผูไ้ม่เก่ียวขอ้งจะไดรั้บอนัตรายจากการใชอ้าวุธปืนหรือวตัถุระเบิดดว้ย เวน้แต่การใช้
อาวุธปืนหรือวตัถุระเบิดต่อกลุ่มคนเป็นมาตรการท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ทั้งน้ี ก่อนการใชอ้าวุธปืน
หรือวตัถุระเบิดเจา้หน้าท่ีจะตอ้งเตือนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งก่อนดว้ยวิธีการยิงปืนขู่  และก่อนการใช้
อาวุธปืนหรือวตัถุระเบิดต่อกลุ่มคนตอ้งมีการเตือนซ ้าอีกคร้ัง รวมทั้งเตือนก่อนการใชเ้คร่ืองฉีดน ้ า
ต่อกลุ่มคนด้วย  นอกจากน้ีเจ้าหน้าท่ีจะต้องไม่ด าเนินการบังคับทางปกครองโดยตรง  
หากการกระท าดังกล่าวละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย  ์ (Menschenwürde) ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์แห่งการบังคบัทางปกครอง  หรือเป็นการกระท า
ความผดิทางอาญา หรือขดัต่อหลกัความชอบดว้ยกฎหมายอยา่งชดัเจน32  

   ส าหรับการบงัคบัทางปกครองในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงเจา้หนา้ท่ีด  าเนินการบงัคบัทาง
ปกครองโดยมิไดมี้การออกค าสั่งทางปกครองนั้น รัฐบญัญติัว่าดว้ยการบงัคบัทางปกครองในชั้น
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองแห่งสหพนัธรัฐ ก าหนดใหผู้ท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการบงัคบัทางปกครองใน
กรณีดงักล่าวสามารถใชม้าตรการคุม้ครองสิทธิท่ีชอบดว้ยกฎหมายในลกัษณะเดียวกบักรณีท่ีมีการ
ออกค าสั่งทางปกครองเป็นฐานในการบงัคบัทางปกครองได ้อย่างไรก็ตาม โดยท่ีการบงัคบัทาง
ปกครองในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนมิได้มีการออกค าสั่งทางปกครองก่อนกรณีจึงเป็นปัญหาในทาง
ปฏิบติัส าหรับการตรวจสอบในชั้นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง ดงันั้น ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจึงตอ้งใชสิ้ทธิ
ในทางศาลเพื่อตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการบงัคบัทางปกครองโดยใชค้  าฟ้องแบบ
โตแ้ยง้ค  าสัง่ทางปกครอง) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง33  

   ส าหรับการด าเนินการบังคับทางปกครองในรูปแบบของการบังคับทางปกครอง
โดยตรง (unmittelbarer Zwang) มีลกัษณะเป็นการกระท าในทางข้อเท็จจริงท่ีเป็นปฏิบติัการ 
ทางปกครอง (Realakt) จึงอาจใชค้  าฟ้องแบบขอให้พิสูจน์สิทธิ (Feststellungsklage) ตามประมวล
                                                             
32 วรนารี สิงโต. อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 31. หนา้ 10. 
33 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 11. 
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กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพื่อใหต้รวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการด าเนินการบงัคบั
ทางปกครองได  ้ โดยค าฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ศาลท่ีมีเขตอ านาจพิสูจน์ถึง
ความมีอยูข่องความสมัพนัธต์ามกฎหมายอนัเป็นการก่อตั้งสิทธิ 

   ค  าสัง่หา้มการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนท่ีเจา้หน้าท่ีต  ารวจผูมี้เขตอ านาจไดอ้อก
และแจง้ไปยงัผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนตามมาตรา  8 นั้น ผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนอาจ
อุทธรณ์ต่อไปได้โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือเจ้าหน้าท่ีต  ารวจผูมี้เขตอ านาจข้ึนไป
ชั้นหน่ึงภายในระยะเวลา 10 วนันับตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่งเป็นหนังสือ เม่ือไดรั้บหนังสืออุทธรณ์
แลว้ ผูบ้งัคับบญัชาของเจ้าหน้าท่ีผูน้ั้นจะตอ้งออกใบรับระบุวนัเวลาท่ีรับเร่ืองให้แก่ผูอุ้ทธรณ์ 
เป็นหลกัฐาน และตอ้งวินิจฉยัอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 24 ชัว่โมง หากผูว้ินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ไดม้ี
ค  าวินิจฉัยเป็นหนังสือแจง้ถึงผูอุ้ทธรณ์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  รัฐบญัญัติฯ มาตรา 9 (2) 
ก าหนดให้ค  าสั่งห้ามการชุมนุมเป็นอนัไม่มีผลใช้บงัคับมาตั้งแต่ต้น ในกรณีท่ีผูว้ินิจฉัยอุทธรณ์
วินิจฉัยว่าค  าสั่งห้ามการชุมนุมและเดินขบวนไม่ชอบดว้ยกฎหมายและไม่มีผลบงัคับใชผู้จ้ดัการ
ชุมนุมหรือเดินขบวนย่อมสามารถจัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนได้ตามรูปแบบวิธีการ
รายละเอียด และวนัเวลาท่ีแจง้ไวใ้นรายงานการจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนฉบบัแรกแต่
ถา้วนัเวลาท่ีก  าหนดไวน้ั้นตอ้งล่วงเลยไปเน่ืองจากค าสัง่หา้มการชุมนุมฯ ผูจ้ดัการชุมนุมฯ สามารถ
ก าหนดวนัและเวลาการจดัการชุมนุมหรือเดินขบวนข้ึนใหม่ไดภ้ายใตรู้ปแบบวิธีการรายละเอียด
การจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนท่ีไดแ้จง้ไวใ้นรายงานฉบบัแรก  โดยแจง้ให้เจา้หน้าท่ี
ต  ารวจผูม้ีเขตอ านาจทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  24 ชั่วโมงก่อนเร่ิมการชุมนุมสาธารณะหรือ
เดินขบวน34 
   อ  านาจของเจ้าหน้าท่ีต  ารวจผูมี้เขตอ านาจในการสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะหรือ
เดินขบวน ตามรัฐบญัญติัว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) มาตรา 8 
บญัญติัใหอ้  านาจแก่เจา้หนา้ท่ีต  ารวจผูมี้เขตอ านาจในการออกค าสั่งห้ามหรือวางเง่ือนไขจ ากดัการ
ใชเ้สรีภาพในการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนไดเ้ม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงหรือกรณีดงัต่อไปน้ี35 

  (1) เมือ่การชุมนุมสาธารณะในสถานท่ีเปิดหรือการเดินขบวนนั้นฝ่าฝืนขอ้ห้ามของรัฐ
บญัญติัฉบบัน้ีในเร่ืองส าคญั 3 เร่ือง ไดแ้ก่ (ก) ขอ้ห้ามเก่ียวกบัลกัษณะการชุมนุมหรือเดินขบวน 
ท่ีได้ก่อให้เกิดความหวาดกลวัหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือความมัน่คงของรัฐโดยตรง  
โดยการปลุกระดมฝูงชนให้ใชค้วามรุนแรง ใชก้  าลงัคุกคาม ท าลายทรัพยสิ์น ลอบวางเพลิง หรือ

                                                             
34 จนัทจิรา เอี่ยมมยรุา. อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 29. หนา้ 90. 
35 นิฐิณี ทองแท.้ (2557). “เสรีภาพในการชุมนุม สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)้”. วารสารนิติสังคมศาสตร์, 7(2). 
หนา้ 50. 
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กระท าการท่ีผดิกฎหมายประการอ่ืน (มาตรา 5 (1)) หรือ (ข) ขอ้หา้มเก่ียวกบัเวลา ไดแ้ก่ การจดัการ
ชุมนุมสาธารณะในสถานท่ีเปิดหรือการเดินขบวนในเวลากลางคืนก่อนพระอาทิตยข้ึ์นหรือภายหลงั
พระอาทิตยต์กโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีต  ารวจผูม้ี เขตอ านาจตามเง่ือนไขท่ีก  าหนด  
ในมาตรา 10 หรือ (ค) ขอ้ห้ามเก่ียวกบัสถานท่ี36 กล่าวคือ ไดม้ีการจดัการชุมนุมสาธารณะหรือ
เดินขบวนใกลก้ับสถานท่ีหวงห้ามกล่าวคือภายในรัศมี  100 เมตรโดยรอบสถานท่ีเหล่านั้ น  
(มาตรา 11) ซ่ึงจะกล่าวต่อไปการสัง่หา้มการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนตามขอ้น้ีจะตอ้งกระท า
ภายใน 48 ชัว่โมงนบัจากเวลาท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้และรายงานการจดัการชุมนุมหรือเดินขบวน เวน้
แต่ค  าสั่งห้ามนั้นออกโดยเหตุผลท่ีระบุในขอ้ (ก) ขา้งตน้ เจา้หน้าท่ีต  ารวจผูม้ีเขตอ านาจจะออก
ภายหลงัจาก 48 ชัว่ โมงก็ได ้แต่ใหก้ระท าโดยเร็ว  

   (2) เม่ือผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนไม่ด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมสาระส าคญัในรายงาน
การจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ เมื่อเจา้หนา้ท่ีต  ารวจผูม้ีเขตอ  านาจไดม้ี 
หนงัสือแจง้แลว้ 

   (3) เมื่อเจ้าหน้าท่ีต  ารวจผูม้ี เขตอ านาจเห็นว่าการจัดการชุมนุมสาธารณะหรือ  
การเดินขบวนกระท าบนถนนสายหลักของเมืองหลวงหรือเมืองส าคัญของประเทศตามท่ี
ประธานาธิบดีมีกฤษฎีกาประกาศก าหนด ในกรณีเช่นน้ี เจา้หน้าท่ีต  ารวจผูม้ีเขตอ านาจจะพิจารณา
ก าหนดเง่ือนไขควบคุมก ากบัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนเป็นพิเศษแทนการออกค าสั่งห้าม
การชุมนุมหรือเดินขบวนก็ได้ หากเห็นว่าจ  าเป็นและเพียงพอเพื่อให้การจราจรบนถนนสายหลกั
ด าเนินไปได ้

   (4) เมื่อมีการจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนในสถานท่ีและในวนัเวลาเดียวกนั
หรือใกลเ้คียงกนัมากกว่าหน่ึงกลุ่ม โดยจุดมุ่งหมายของการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนของ
ผูจ้ดัการชุมนุมหลายกลุ่มนั้นขดัแยง้กนั และมีเหตุท่ีเจา้หน้าท่ีต  ารวจผูม้ีเขตอ านาจเช่ือไดว้่าจะมี 
การแทรกแซงรบกวนการชุมนุมหรือเดินขบวนระหว่างกนั  กรณีเช่นน้ี เจา้หน้าท่ีต  ารวจผูม้ีเขต
อ านาจจะมีค าสัง่หา้มการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนท่ีไดแ้จง้ทีหลงั 

   (5) เมื่อมีค  าร้องขอจากผูอ้ยู่อาศยัหรือจากหน่วยงานจัดท าบริการสาธารณะบางแห่ง  
ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี ใหจ้ดัมาตรการคุม้ครองป้องกนัสถานท่ีอยูอ่าศยัหรือหน่วยงานบริการสาธารณะ
เหล่านั้นในกรณีเช่นน้ี เจา้หน้าท่ีต  ารวจผูมี้เขตอ านาจอาจออกค าสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะหรือ
เดินขบวนเสียทีเดียว หรือเพียงแต่ก  าหนดเง่ือนไขพิเศษบางประการให้ผูจ้ดัการชุมนุมฯ  หรือผูน้  า
การชุมนุมฯ ปฏิบติัก็ได ้
                                                             
36 วิเชียร  อินทะสี. (2555). “สองทศวรรษการพฒันาประชาธิปไตยในเกาหลีใต ้ : ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัย 
ทีเ่ป็นอุปสรรค”. วารสารสังคมศาสตร์, 8(1). หนา้ 75. 
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(ก) เม่ือพ้ืนท่ีท่ีจะจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนตามท่ีระบุในรายงาน 
ของผูจ้ดัการชุมนุมฯ เป็นเขตยา่นท่ีพกัอาศยัของประชาชนหรือเพื่อการอ่ืนท านองเดียวกนั และส่อ
ว่าการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยสิ์นหรืออุปกรณ์
สาธารณูปโภคต่าง ๆ หรือมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อความเป็นอยูส่่วนบุคคลของผูอ้ยูอ่าศยัในย่าน
นั้น 

(ข) เม่ือพ้ืนท่ีท่ีจะจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนตามท่ีระบุในรายงาน 
ของผูจ้ดัการชุมนุมฯ เป็นเขตยา่นสถานศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษาตามกฎหมายว่า
ดว้ยการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน และส่อว่าการจดัการชุมนุมฯ ในยา่นดงักล่าวก่อผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อสิทธิในการศึกษาเล่าเรียนของนกัเรียน 

                  (ค) เม่ือพ้ืนท่ีท่ีจะจดัการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนตามท่ีระบุในรายงาน
ของผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนใกลเ้คียงกบัเขตทหาร  เช่น ท่ีตั้งกองก าลงั คลงัสรรพาวุธ ฯลฯ 
ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 2 วรรคหน่ึง ของรัฐบญัญติัการคุม้ครองท่ีตั้งทางการทหาร และส่อว่า 
การจดัการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนในเขตดงักล่าวก่ออนัตรายต่อท่ีตั้งทางการทหารหรือ
ก่อผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อการเคล่ือนก าลงัหรือปฏิบติัการทางทหารค าสัง่หา้มหรือค าสั่งก  าหนด
เง่ือนไขพิเศษดงักล่าวตอ้งท าเป็นหนงัสือพร้อมทั้งแสดงเหตุผลท่ีห้ามจดัการชุมนุมสาธารณะหรือ
เดินขบวน หรือความจ าเป็นท่ีต้องก าหนดเง่ือนไขประกอบการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน   
ส่งใหผู้จ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนทราบ 
           3.2.3 กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของสาธารณรัฐเกาหล ี

  หลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง  ได้ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยโดยให้
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ โดยจะเห็นไดจ้าก 
การชุมนุมสาธารณะ การเดินขบวน การประทว้ง การเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ บ่อยคร้ัง ของบรรดา
นกัเรียนนิสิตนกัศึกษาประชาชน กรรมกรผูใ้ชแ้รงงาน ตามท่ีรัฐธรรมนูญเกาหลีใตไ้ดบ้ญัญติัรับรอง
สิทธิของประชาชน37 นอกจากน้ี เพื่อป้องกนัมิให้เจา้หน้าท่ีต  ารวจใชอ้  านาจไดโ้ดยพลการหรือ 
โดยอ าเภอใจจนกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร จึงก  าหนดให้มี “คณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาเก่ียวกับการชุมนุมและเดินขบวน” (Advisory Committee on Assemblies or 
Demonstrations) ประกอบดว้ยนกักฎหมาย อาจารยใ์นสถานศึกษาภาคประชาชน ประจ าส านักงาน
ต ารวจระดบัต่าง ๆ  เพื่อท าหนา้ทีใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่หวัหนา้ส านกังานต ารวจแห่งชาติแต่ละแห่ง 

                                                             
37 ชลทั ประเทืองรัตนา. อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 10. หนา้ 133. 
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    การชุมนุมและเดินขบวนท่ีต้องห้ามบัญญัติอยู่ในมาตรา  5 ว่า การชุมนุมหรือ 
การเดินขบวนซ่ึงจดัข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์หบ้รรลุตามความมุ่งหมายของพรรคการเมืองซ่ึงถูกยุบ
โดยค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคการเมืองนั้ น หรือ กรณีการชุมนุมหรือ 
การเดินขบวนท่ีมุ่งก่อให้เกิดความหวาดกลวั หรือคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมัน่คง
ของรัฐโดยตรงโดยการปลุกระดมฝูงชนให้ใช้ความรุนแรง  ใช้ก  าลงัคุกคามท าลายทรัพยสิ์น  
ลอบวางเพลิง หรือกระท าการท่ีผิดกฎหมายประการอ่ืน  จะเห็นว่าลกัษณะการชุมนุมท่ีเป็น 
การต้องห้ามตามมาตราน้ีเป็นการชุมนุมท่ีกระทบกระเทือนต่อศาล ซ่ึงค  าพิพากษาของศาล
รัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมืองนั้นเป็นท่ีสุด  ดังนั้นหากการชุมนุมและการเดินขบวน 
มีเบ้ืองหลงัหรือวตัถุประสงค์เพ่ือพรรคการเมืองท่ีถูกพิพากษาให้ยุบพรรคนั้น ก็จะก่อให้เกิด 
ความไม่สงบเรียบร้อยข้ึน ประชาชนไม่เคารพต่อค าพิพากษาของศาล อีกกรณีหน่ึงคือในกรณีท่ี 
การชุมนุมและการเดินขบวนนั้นเป็นการก่อความไม่สงบข้ึนในบา้นเมือง ไม่ว่าจะดว้ยประการใด 
ก็ตาม การชุมนุมและการเดินขบวนนั้นย่อมไม่ชอบดว้ยกฎหมาย รัฐย่อมมีอ  านาจในการห้าม 
การชุมนุมและการเดินขบวนนั้นได้ ไม่เป็นการขัดต่อสิทธิในการชุมนุมและการเดินขบวน 
ตามรัฐธรรมนูญแต่อยา่งใด 
       ในการคุม้ครองดูแลผูชุ้มนุมและผูเ้ดินขบวนจากการแทรกแซงจากบุคคลภายนอกนั้น 
มีบทบัญญัติตามมาตรา 3 ห้ามมิให้รัฐหรือบุคคลใดกระท าการอนัเป็นการแทรกแซงท าลาย  
การชุมนุมหรือการเดินขบวนท่ีกระท าโดยสงบ หรือใชก้  าลงัขดัขวาง ข่มขู่ หรือกระท าการใด 
เพื่อมิให้ผูจ้ดัการชุมนุมหรือผูน้  าการชุมนุมปฏิบติัการตามอ านาจหน้าท่ีกฎหมายน้ีได้บญัญัติไว ้ 
ในกรณีท่ีผูจ้ดัการชุมนุมหรือผูน้  าการชุมนุมปฏิบติัการตามอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายน้ีไดบ้ญัญติั
ไว ้ ในกรณีท่ีผูจ้ดัการชุมนุมหรือการเดินขบวน หรือผูน้  าการชุมนุมหรือเดินขบวนมีเหตุอนัควร 
หวัน่เกรงว่าจะมีการรบกวนจนท าให้ไม่สามารถจัดการชุมนุม  หรือการเดินขบวนโดยสงบ  
ก็ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งเหตุนั้ นต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือจัดให้มีมาตรการคุ้มครองป้องกัน 
โดยไม่ชกัชา้ ในกรณีเช่นน้ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจจะปฏิเสธค าร้องของดงักล่าวโดยไม่มีเหตุ
อนัควรไม่ไดก้ารจดัการชุมนุมหรือเดินขบวนนั้น ผูจ้ดัการชุมนุมหรือเดินขบวนจะตอ้งแจง้ไปยงั
หวัหนา้สถานีต ารวจท่ีควบคุมดูแลเขตพ้ืนท่ีท่ีจดัการชุมนุมหรือเดินขบวนไม่น้อยกว่า 48 ชัว่โมง 
แต่ไม่เกิน 720 ชัว่โมง38 ทั้งน้ีในรายงานการแจง้น้ีตอ้งประกอบไปดว้ยวตัถุประสงค์ของการจดั  

                                                             
38 รัฐบญัญติัว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนฉบบั ค.ศ. 1962 ก าหนดให้ผูย้ื่นค  าขอต่อยื่นค าร้องเพื่อ
จดัการชุมนุมในที่สาธารณะหรือเดินขบวนล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 48 ชัว่ โมงเท่านั้น ต่อมารัฐสภาไดต้รารัฐ 
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วนัเวลาและหากระบุจ านวนชัว่โมงไดก้็ให้ระบุมาด้วย สถานท่ีจดั หรือเส้นทางการเดินขบวน 
ขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัการชุมนุม ผูน้  าการชุมนุม และผูป้ระสานงาน ซ่ึงไดแ้ก่ ช่ือ สกุล ท่ีอยู่ การงาน
อาชีพสถานท่ีและเบอร์โทรศพัท์ติดต่อ องค์การหรือนิติบุคคลท่ีคาดว่าจะร่วม และประมาณการ
จ านวนคนท่ีจะเขา้ร่วม เมื่อไดรั้บรายงานแลว้ หวัหนา้สถานีต ารวจหรือผูบ้ญัชาการต ารวจผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมพ้ืนท่ีท่ีจดัการชุมนุมหรือเดินขบวน แลว้แต่กรณีจะตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานแลว้
ออกใบรับแจง้ซ่ึงระบุวนัเวลาท่ีไดรั้บแจง้ต่อผูย้ื่นเป็นหลกัฐาน  หากมีการตอ้งแกไ้ข ก็จะแจง้ให้
ผูจ้ดัการชุมนุมนั้นทราบภายใน 12 ชัว่โมงนบัแต่ออกใบรับแจง้ และการจดัการแกไ้ขนั้นจะตอ้งแลว้
เสร็จภายใน 24 ชัว่โมง    
    จากการศึกษาระบบกฎหมายของสหราชอาณาจักร สหพนัสาธารณรัฐเยอรมนี และ
สาธารณรัฐเกาหลี พบว่าหากในระหว่างการชุมนุมหากมีการกระท าใดท่ีปรากฏให้เห็นว่าจะน าไป 
สู่ผลกระทบท่ีรุนแรงเกิดข้ึน เจ้าหน้าท่ีรัฐก็อาจมีอ  านาจในการสั่งห้ามการชุมนุมทั้งหมด หรือ
บางส่วน หรือการออกข้อก าหนดบังคับการกระท าบางอย่าง  เช่น การสั่งให้มีการตรวจอาวุธ 
ในท่ีชุมนุมอ านาจการห้ามชุมนุม เจา้หน้าท่ีต  ารวจและนายกเทศมนตรีจะมีอ  านาจสั่งห้ามชุมนุม 
แต่ประชาชนมีสิทธิในการอุทธรณ์ขอ้หา้มต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไป รวมถึงสามารถฟ้องร้อง
ต่อศาลปกครองในการเพิกถอนค าสั่งห้าม ซ่ึงกระบวนการในการพิจารณาค าร้องต้องเป็นไป 
อยา่งรวดเร็วมิชกัชา้การสลายการชุมนุม  

3.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมสาธารณะในประเทศไทย 

     3.3.1 การห้ามการชุมนุมตามกฎหมายการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร  
 มาตรา  3  แห่งพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551   
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ให้ความหมาย การด าเนินการเพ่ือป้องกัน   
ควบคุม แกไ้ข และฟ้ืนฟูสถานการณ์ใดท่ีเป็นภยัหรืออาจเป็นภยัอนัเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
ท่ีก่อใหเ้กิดความไม่สงบสุข ท าลาย หรือท าความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์นของประชาชน
หรือของรัฐใหก้ลบัสู่สภาวะปกติเพ่ือใหเ้กิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมัน่คงของรัฐ 
 ความมั่นคงของรัฐนั้น ไม่ได้มีค  านิยามท่ีตายตัวจะมีความหมายตามแต่ท่ีกฎหมาย 
แต่ละฉบบับญัญติัไว ้ เพ่ือวตัถุประสงคข์องการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ๆ 

                                                                                                                                                                              

บญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 7123 ประกาศใชเ้ม่ือวนัที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2004 ไดเ้พิ่มเติมระยะเวลาในการยื่น 
ค าร้องล่วงหนา้เป็นภายในระยะเวลา 48 ชัว่โมงถึง 720 ชัว่ โมง และรัฐบญัญติัฉบบัปัจจุบนัด าเนินตามบทบญัญติั
ดงักล่าว 
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 มาตรา 11 วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร  
พ.ศ.2551 ก าหนดว่า เม่ือมีกรณีจ าเป็นในอนัท่ีจะรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรในพ้ืนท่ี 
ของกองทพัภาคใด คณะกรรมการโดยค าเสนอแนะของผูอ้  านวยการจะมีมติให้กองทพัภาคนั้น 
จดัใหม้ีกองอ านวยการรักษาความสงบภายในภาค  เรียกโดยย่อว่า  กอ.รมน.ภาค ก็ได ้วรรคสอง  
ก  าหนดว่า ให ้กอ.รมน.ภาค เป็นหน่วยงานข้ึนตรงต่อ กอ.รมน.โดยมีแม่ทพัภาคเป็นผูอ้  านวยการ
รักษาความมัน่คงภายในภาค เรียกโดยย่อว่า ผอ.รมน.ภาค มีหน้าท่ีรับผิดชอบและสนับสนุน 
การรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบของกองทพัภาคตามท่ีผูอ้  านวยการ
มอบหมาย วรรคสาม ก  าหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ กอ.รมน.ภาค   
ให้ผูอ้  านวยการมีอ  านาจแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างของกองทพัภาค รวมตลอดทั้งข้าราชการ  
พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีให้มาปฏิบัติงานประจ าหรือ 
เป็นคร้ังคราวใน กอ.รมน.ภาค ได้ตามท่ี ผอ.รมน.ภาค เสนอ วรรคส่ี ก  าหนดว่า ผอ.รมน.ภาค   
เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ  พนกังาน  และลูกจา้งท่ีไดรั้บค าสัง่ใหม้าปฏิบติังานใน  กอ.รมน.ภาค  
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ กอ.รมน.ภาค วรรคห้า ก  าหนดว่ า การจัดโครงสร้าง   
การแบ่งส่วนงานและอ านาจหนา้ท่ี  อตัราก าลงั  และการบริหารงานของส่วนงานภายใน กอ.รมน.
ภาค ให้เป็นไปตามท่ีผูอ้  านวยการก าหนดตามขอ้เสนอของ  ผอ.รมน.ภาค วรรคหก ก าหนดว่า  
ให้ กอ.รมน.และกองทพัภาคพิจารณาให้การสนับสนุนดา้นบุคลากร งบประมาณและทรัพยสิ์น   
ในการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค ตามท่ี ผอ.รมน.ภาค ร้องขอและให้น าความในมาตรา  9   
มาใชบ้งัคบักบั กอ.รมน.ภาค  ดว้ยโดยอนุโลม 
 การใชพ้ระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 น้ี เป็นกรณี 
ท่ีปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แต่ยงัไม่มีความจ าเป็น 
ตอ้งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
และ เห ตุ ก า ร ณ์นั้ น มีแนวโน้ม ท่ี จ ะ มี อยู่ ต่ อ ไป เ ป็น เ ว ลาน านทั้ งอ ยู่ ในอ าน า จหน้ า ท่ี 
หรือความรับผดิชอบในการแกปั้ญหาของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วย คณะรัฐมนตรี (Ministry) 
จะมมีติมอบหมายให ้กอ.รมน. เป็นผูรั้บผดิชอบในการป้องกนั ปราบปราม ระงบั ยบัย ั้งและแกไ้ข
หรือบรรเทาเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรนั้นภายในพ้ืนท่ีและระยะเวลา 
ท่ีก  าหนดได ้
           3.3.2 การควบคุมมใิห้มกีารชุมนุมตามกฎหมายการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
 การใชพ้ระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  เพื่อใช้
แกปั้ญหาการชุมนุมในภาวะท่ีไม่ปกติ สามารถแยกพิจารณาได ้4 ประเด็น ได้แก่ สภาพปัญหา
เก่ียวกบับทบญัญติัของพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สภาพ



93 

ปัญหาท่ีเก่ียวกับกระบวนการใช้อ  านาจของฝ่ายทหารในฐานะเจ้าพนักงานผูม้ีอ  านาจตาม  
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 สภาพปัญหาเก่ียวกบัผล 
ของการใช้อ  านาจและการเยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบจากการใช้อ  านาจตามพระราชก าหนด  
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 และสภาพปัญหาท่ีเก่ียวกับควบคุม 
และการตรวจสอบการกระท าทางปกครองตามหลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย  
ในเร่ืองการใชอ้  านาจของฝ่ายทหารในฐานะเจา้พนกังานผูม้ีอ  านาจตามพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 หากปรากฏว่าบริบทและข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนนั้ น 
ยงัไม่เพียงพอท่ีใช้เป็นฐานของเหตุผลและความจ าเป็นในการอา้งอิงเพื่อประกาศใชส้ถานการณ์
ฉุกเฉินได้ ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลจึงควรใช้กฎหมายท่ีใช้อยู่ในสถานการณ์ปกติไปก่อน  
เช่น พระราชบัญญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558  หากมีสถานการณ์ท่ีรุนแรงก็อาจพิจารณา 
ใชพ้ระราชบัญญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจัก พ.ศ. 2551  และหากสถานการณ์ 
ไม่ดีข้ึนถึงค่อยพิจารณาใช้อ  านาจตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548  เป็นต้น ในส่วนของการควบคุมตัวบุคคลในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นมาตรการ  
ทางกฎหมายท่ีเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน39 ผูเ้ขียนเห็นว่าเพื่อไม่ให้การใชอ้  านาจ 
เกิดความซ ้าซอ้นในการบงัคบัใชก้ฎหมายในเร่ืองระยะเวลาการควบคุมตวับุคคลระหว่างพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    
จึงเห็นควรใหเ้จา้พนกังานผูใ้ชอ้  านาจตามพระราชก าหนดดงักล่าวใชก้ฎหมายในสถานการณ์ปกติ
คือ  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส่วนการใหอ้  านาจนายกรัฐมนตรีสามารถใชดุ้ลพินิจ
ต่อเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  เห็นว่าควรใชดุ้ลพินิจต่อเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ควรใช้ เท่าท่ีจ  าเป็นจริง ๆ และต้องมีจุดเกาะเก่ียวกับประชาชนผูท้รงสิทธิและเสรีภาพผ่าน  
ทางอ านาจนิติบญัญติั 
 สภาพปัญหาเก่ียวกบักระบวนการและขั้นตอนการใชอ้  านาจอนัมีผลผูกพนัทางกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหรือกระบวนการในการออกค าสั่งทางปกครองโดยเฉพาะในสภาวการณ์ 
ท่ีไม่ปกติ หลกัการท่ีส าคญัของพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
บญัญติัรับรองให้เจ้าหน้าท่ีรัฐถา้เห็นว่าในกรณีท่ีสภาพบา้นเมืองไม่อยู่ในภาวะท่ีอาจควบคุมได้   
ไม่ว่าจะเป็นระหว่างศึกสงคราม หรือเหตุจลาจลท่ีมีความรุนแรง การท่ีฝ่ายปกครองตอ้งกระท า 
ให้ถูกตอ้งตามหลกัการหรือมัวแต่ค  านึงขั้นตอนในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
อาจชกัชา้เกินกว่าท่ีจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได ้บทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าวจึงก าหนดให้
                                                             
39 ประยุทธ  เมฆวิชัย.  (2554).  แนวทางการใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ตามหลักธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ: ส านกังานศาลยติุธรรม. หนา้ 53. 
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ขอ้ก าหนด  ประกาศ  ค  าสัง่  หรือการกระท าตามพระราชก าหนดไม่อยูใ่นบงัคบัของกฎหมายว่าดว้ย
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  และกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง ในประเด็นน้ีเห็นว่าแต่การด าเนินการดงักล่าวผูใ้ชอ้  านาจรัฐก็ตอ้งใชโ้ดยตอ้งค านึงถึงหลกั
นิติรัฐ  หลกันิติธรรม  ตลอดจนตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ
มนุษยชนหรือหลกัมนุษยธรรมอนัเป็นกติการะหว่างประเทศท่ีไทยจะตอ้งใหค้วามเคารพอยู่นั่นเอง
ในฐานะรัฐภาคีและหากพิเคราะห์ถึงค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลท่ีออกมาในช่วงระยะเวลา 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการใช้อ  านาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามพระราชก าหนดการบริหารราชการ  
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาฝ่ายตุลาการเองก็พยายามตีความในเร่ือง
การใชอ้  านาจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีตอ้งยนือยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัการต่าง ๆ40 
 สภาพปัญหาเก่ียวกับขั้ นตอน  และกระบวนการเข้ายุติหรือสลายการชุมนุม 
อนัเป็นการใชอ้  านาจปฏิบัติการทางปกครองให้เป็นไปตามหลกัการท่ีเป็นสากล บทบาทของรัฐ 
ในฐานะท่ีเป็นผูดู้แลและรักษาความสงบเรียบร้อยในรัฐ  ดงันั้น  เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่สงบในรัฐ  
รัฐก็สามารถใชอ้  านาจเหนือเขา้ไปด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง  เพ่ือให้ความไม่สงบเรียบร้อยนั้น
กลบัมาสงบเรียบร้อยดงัเดิม ดงันั้น เมื่อการชุมนุมต่าง ๆ ของประชาชนนามาซ่ึงความไม่สงบ
เรียบร้อยและเป็นการชุมนุมท่ีเกินกรอบหรือขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด  รัฐก็สามารถใชม้าตรการ
ตามกฎหมายเพ่ือด าเนินการกับการชุมนุมต่าง ๆ เหล่านั้นได้ การใช้ก  าลงัของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ในการเข้าจดัการกับการชุมนุมในท่ีสาธารณะ โดยหลกัจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติ 
ให้อ  านาจอย่างชัดแจ้งและบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นจะต้องบัญญัติถึงเง่ือนไข ข้อเท็จจริง 
สถานการณ์และความจ าเป็นในขณะท่ีอนุมติัให้ใช้ก  าลงั และต้องมีบทบัญญัติท่ีให้แจ้งเตือน  
กลุ่มผูชุ้มนุมล่วงหน้าพอสมควร รัฐบาลจะตอ้งจดัระดบัมาตรการบงัคบัเพื่อตอบโตก้ารชุมนุม 
ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงจะตอ้งมีตั้งแต่ระดบัเบาไปจนถึงระดบัรุนแรง รวมทั้งการเลือกใชร้ะดบั
มาตรการบงัคบัจะตอ้งให้ไดส้ัดส่วน (Principle of Proportionality) พอสมพอควรแก่เหตุกบัระดบั
ความรุนแรงหรือการคุกคามของการชุมนุมในท่ีสาธารณะนั้ น  ต้องจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือวิ ธีกาท่ีหลากหลายเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์การชุมนุม  
ในท่ีสาธารณะท่ีรุนแรงแตกต่างกนั  และเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ให้แก่เจา้หน้าท่ีต  ารวจผูท้  าหน้าท่ี
บงัคบัการตามกฎหมายใหพ้ร้อมมูลเพียงพอ  ฝึกฝนให้เจา้หน้าท่ีเหล่านั้นรู้จกัใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์
และอาวุธชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ในการควบคุมการชุมนุม  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถแยกแยะได้ 
อยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนเตรียมความพร้อมดา้นร่างกายและจิตใจของเจา้หน้าท่ีดว้ย  นอกจากน้ีสภาพ
                                                             
40 เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน์. (2559). “บทวิเคราะห์การบงัคบัใชพ้ระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กบัปัญหาความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ”. วารสารจุลนิติ, 5(6). หนา้ 34. 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3+%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
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ปัญหาเก่ียวกับผลของการใช้อ  านาจและการเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบจากการใช้อ  านาจ  
ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ. 254841  เมื่อประเทศต่าง ๆ   
น าแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาใช ้ และรัฐก็มีบทบาทในการจดัท าภารกิจเพ่ิม
มากข้ึน  รัฐจึงมีโอกาสกระท าการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอกชนเพ่ิมมากข้ึน   
เมื่อรัฐด าเนินการใด ๆ ไปแลว้และเกิดความเสียหายไม่ว่าการกระท านั้นจะชอบหรือไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายก็ย่อมต้อง รับผิดตามหลักความรับผิดของรัฐโดยมีการกระท าความผิด  
( Responsabilite’ pour Faute) 
    สภาพปัญหาท่ีเก่ียวกับการควบคุมและการตรวจสอบการกระท าทางปกครอง  
ตามหลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายในเร่ืองการใช้อ  านาจของฝ่ายทหารในฐานะ 
เจา้พนักงานผูม้ีอ  านาจตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548   
โดยการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในเร่ืองการใช้อ  านาจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
ในเร่ืองการใช้อ  านาจทางปกครอง (Authority) สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบด้วยกัน  
แต่รูปแบบการควบคุมตรวจสอบท่ีส าคญัอาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการควบคุม 
โดยองค์กรภายในฝ่ายปกครองและรูปแบบการควบคุมโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง    
รูปแบบในการควบคุมการใช้อ  านาจของฝ่ายทหารท่ีเก่ียวข้องในฐานะเจ้าพนักงานผูใ้ช้อ  านาจ  
ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 โดยองค์กรภายใน 
ฝ่ายปกครองสามารถแยกพิจารณาได้หลายกรณี เช่น  รูปแบบการควบคุมโดยผูม้ีอ  านาจเหนือ   
การควบคุมรูปแบบและขั้นตอนการกระท าทางปกครองฝ่ายเดียว  และการควบคุมรูปแบบ 
และขั้นตอนการปฏิบติัการทางปกครอง 
    สภาพปัญหาเก่ียวกับองค์กรควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายฝ่ายทหาร  
ในฐานะเจา้พนักงานผูใ้ชอ้  านาจตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ. 2548 โดยองคก์รภายนอกฝ่ายปกครอง การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้  านาจทางปกครอง
ของรัฐโดยองคก์รภายนอกฝ่ายปกครอง เป็นรูปแบบท่ีให้หลกัประกนัท่ีดีแก่ประชาชนผูอ้ยู่ภายใต้
การใช้อ  านาจทางปกครองเน่ืองจากข้อพิพาทดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาจากบุคคลท่ีไม่มี  
ส่วนได้เสีย  มีความเป็นกลาง  และเป็นท่ีสุดโดยรูปแบบท่ีใช้ควบคุมอาจมอบหมายให้ 
ฝ่ายนิติบญัญติัในฐานะผูแ้ทนปวงชนท าหนา้ท่ีในการควบคุม หรืออาจมอบหมายให้องค์กรของรัฐ
ท่ี เ ป็นอิสระจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองท าหน้า ท่ีในการควบคุมและตรวจสอบ   

                                                             
41 พรชยั สุนทรพัน.  (2549). การเรียกค่าเสียหายในคดีปกครอง: ศึกษากรณีมาตรา 16 และ 17 แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั. หนา้ 129. 
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ส่วนใหญ่จะเป็นองคก์รระดบัรัฐธรรมนูญ  แต่รูปแบบในการตรวจสอบท่ีให้หลกัประกนัท่ีดีท่ีสุด
ในการควบคุมตรวจสอบการใชอ้  านาจทางปกครองของรัฐมกัจะเป็นฝ่ายตุลาการ 
 มาตรา  4  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  2548  
สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายความว่า สถานการณ์อนักระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมัน่คงของรัฐหรืออาจท าให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหน่ึง 
ของประเทศตกอยู่ในภาวะคบัขนั หรือมีการกระท าความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้าย (Terrorism)  
ตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้
ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ความปลอดภยัของประชาชน การด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยา  
ความเสียหายจากภยัพิบติัสาธารณะอนัมีมาอยา่งฉุกเฉินและร้ายแรง (Emergent) 

   ให้นายกรัฐมนตรีมีอ  านาจแต่งตั้งบุคคล เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามพระราชก าหนดน้ี  และเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายท่ีได้รับโอนมาเป็นอ านาจหน้าท่ี  
ของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง  โดยให้ถือว่าบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
เป็นผู ้มีอ  านาจตามกฎหมายนั้ น ในการน้ี  นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้ส่วนราชการ  
หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายนั้นยงัคงใชอ้  านาจหนา้ท่ีเช่นเดิมต่อไปก็ได  ้แต่ตอ้งปฏิบติังาน
ตามหลกัเกณฑท่ี์นายกรัฐมนตรีก าหนด ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือน ต ารวจ 
หรือทหารซ่ึงมีต  าแหน่งไม่ต  ่ากว่าอธิบดี ผูบ้ญัชาการต ารวจ แม่ทพั  หรือเทียบเท่าเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีและก าหนดให้เป็นหัวหน้าผูรั้บผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนท่ี  
และบงัคบับญัชาขา้ราชการและพนักงานเจา้หน้าท่ี ในการน้ีให้การปฏิบติัหน้าท่ีของส่วนราชการ
และขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นไปตามการสัง่การของหวัหนา้ผูรั้บผิดชอบ
นั้น เวน้แต่การปฏิบติัหนา้ท่ีทางทหารใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการใชก้  าลงั
ทหาร แต่จะต้องปฏิบัติให้สอดคลอ้งกับแนวทางการตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 

     มาตรการคุม้ครองการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 1. การให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีและผู ้มีอ  านาจเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ความคุ้มครองตามกฎหมายในกรณี  
ท่ีมีผูก้ระท าความผิดต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีเหล่านั้น และในขณะเดียวกันเพ่ือคุม้ครองประชาชน 
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ในกรณีท่ีพนักงานเจา้หน้าท่ีกระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  พนักงานเจา้หน้าท่ีก็จะมีความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นกนัตามมาตรา 15 42 
 2. ก าหนดให้พนักงานเจา้หน้าท่ีเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้มีอ  านาจจับกุม ค้น ควบคุมตัวและสอบสวนคดีอาญา   
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก  าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่ในการปฏิบัติหน้าท่ี  
จะกระท าไดเ้พียงใดตอ้งเป็นไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศทา้ยก าหนดดว้ยตามมาตรา 15   
 3. การไม่น ากฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจดัตั้ง              
ศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ  เพราะการสั่งการตามพระราชก าหนดน้ี  
หากมีการฝ่าฝืนจะมีบทก าหนดลงโทษทางอาญาก ากบัไว ้ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีผูอ้อกค าสัง่จะตอ้งด าเนินคดี
ต่อศาลยุติธรรม (Court of Justice) เพื่อการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย มิใช่จะด าเนิน 
ให้เป็นไปตามค าสั่งด้วยตนเองได้ และหากศาลยุติธรรมพิจารณาและพิพากษาว่าผูฝ่้าฝืน 
ไม่มีความผิด  ค  าสั่งของเจา้หน้าท่ีก็จะน าไปบงัคบัให้ปฏิบติัไม่ได ้จึงไม่จ  าเป็นตอ้งน ามาตรการ 
ทางปกครองมาใชอี้ก ตามมาตรา 1643  
 4. การก าหนดใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีไม่ตอ้งรับผดิทั้งทางแพ่ง  ทางอาญาและทางวินัย 
การคุม้ครองการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หน้าท่ี มิใช่จะให้ความคุม้ครองแก่พนักงานเจา้หน้าท่ี  
ท่ีไดก้ระท าไปในพ้ืนท่ีสถานการณ์ฉุกเฉินทุกกรณีแต่อยา่งใด  แต่จะคุม้ครองเม่ือเขา้เง่ือนไข ดงัมาตรา 1744  
 
 

                                                             
42 ประมวลกฎหมายอาญา. มาตรา 15. 
 “ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่หรือผูมี้อ  านาจหนา้ที่เช่นเดียวกบัพนกังานเจา้หนา้ที่ ตามพระราชก าหนดน้ีเป็น
เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอ  านาจหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งน้ี ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศก าหนด” 
43 ประมวลกฎหมายอาญา. มาตรา 16.  
 “ขอ้ก  าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าตามพระราชก าหนดน้ีไม่อยู่ในบงัคบัของกฎหมายว่าดว้ย
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 
44 ประมวลกฎหมายอาญา. มาตรา 17. 
 “พนกังานเจา้หนา้ท่ีและผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัพนกังานเจา้หน้าท่ีตามพระราชก าหนดน้ีไม่ตอ้ง
รับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย เน่ืองจากการปฏิบติัหน้าที่ในการระงบัหรือป้องกนัการกระท าผิด
กฎหมาย หากเป็นการกระท าที่สุจริต ไม่เลือกปฏิบติั และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจ าเป็น  
แต่ไม่ตดัสิทธิผูไ้ดรั้บความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าดว้ยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจา้หนา้ที่” 



98 

 4.1 ตอ้งเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีในการระงบัหรือป้องกนัการกระท าผดิกฎหมาย 
 4.2 ต้องเป็นการกระท าท่ีสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือ 
ไม่เกินกว่ากรณีจ าเป็น แต่ไม่ตดัสิทธิผูไ้ดรั้บความเสียหายท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการ
พอสมควรแก่เหตุ ใหพิ้จารณาดงัน้ี  
       1)  ให้เกิดความเสียหาย และอันตรายน้อยท่ีสุด  การกระท านั้ นหยุดย ั้ ง 
การประทุษร้ายอนัละเมิดกฎหมายอยา่งไดผ้ล  
       2) ใชม้าตรการจากเบาไปหาหนัก เช่น แจง้เตือน ใชอ้าวุธขู่ ยิงปืนขู่ จนป้องกัน
ตนเอง เลือกวิธีปฏิบติัใหอ้นัตรายนอ้ยสุด และใหน้านท่ีสุด  
        3) การใช้อาวุธนั้ น ให้ใช้ในกรณีจ าเป็นและสมควร ลักษณะการใช้เพ่ือลด 
ความเส่ียงต่ออันตรายให้เหลือน้อยท่ีสุด  แต่จะไม่เป็นข้อจ ากัดท่ีจะเป็นภัยอันตรายถึงสูญเสีย 
ความปลอดภยัในการป้องกนัตนเองเป็นอนัขาด 
 ในกรณีน้ีจะตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมและสดัส่วนแห่งการใชอ้  านาจกระท าการ 
กบัผูก่้อความไม่สงบโดยอาศยัสถานการณ์จริงในแต่ละเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงว่าผูก่้อความไม่สงบ
ก่อเหตุร้ายแรงเพียงใด ใช้อาวุธอะไร จ  านวนคนเท่าไร เหตุท่ีเกิดข้ึนเป็นภัยอนัตรายร้ายแรง 
ใกลถึ้งตัวหรือไม่ การปฏิบัติจะต้องด าเนินการจากเบาไปสู่หนักโดยเร่ิมต้นจากการแจ้งเตือน 
บอกกล่าวจนถึงการใชก้  าลงั และอาวุธอย่างเหมาะสม  อย่างไรก็ตามหากเป็นภยัอนัตรายร้ายแรง
ใกลต้วัแลว้สามารถใชอ้าวุธป้องกนัตนเองให้พน้ภยัได้ ซ่ึงหลกัการปฏิบติัดงักล่าวน้ีจะรวบรวม 
อยูใ่นกฎการใชก้  าลงัส าหรับพนกังานเจา้หนา้ท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั 
                 3.3.3 การส่ังห้ามการชุมนุมตามกฎอยัการศึก 
                      รัฐธรรมนูญใหอ้  านาจ ในการประกาศใช ้และเลิกใชก้ฎอยัการศึก45 
                        พระมหากษัต ริย ์ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ านาจในการประกาศใช้ และเ ลิกใช้ 
กฎอยัการศึกตามลกัษณะและวิธีการตามกฎหมายว่าดว้ยกฎอยัการศึก 
                       ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องประกาศใช้กฎอยัการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน 
เจา้หน้าท่ีฝ่ายทหารย่อมกระท าไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยกฎอยัการศึก  ตามมาตรา 176 รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 46 

                                                             
45 วิทวสั  รชตะนนัทน์. (2556). หลักกฎหมายทหารกับการท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย. กรุงเทพฯ: ส านักงานศาล
ยติุธรรม. หนา้ 36. 
46 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช  2560 ตราไว้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2560. ราชกิจจานุเบกษา.   
เล่ม 134 (ตอนที่ 40). หนา้ 51. 
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                         กฎอยัการศึก (Martial Law) คือกฎหมาย ยามศึกหรือกฎหมายในภาวะสงคราม 
เป็นมาตรการทางกฎหมายอย่างหน่ึงของทหารกฎอยัการศึกเป็นกฎหมายท่ีส าคัญท่ีให้อ  านาจ 
กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหารในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัของประเทศ ทั้งภายนอก
หรือภายในประเทศ แต่มิไดมุ้่งหมายใหใ้ชก้ฎอยัการศึกในดา้นการรบโดยตรง การใชอ้  านาจตามกฎ
อยัการศึก เป็นเพียงอ  านาจท่ีจะสนับสนุนในดา้นยุทธการของฝ่ายทหารเท่านั้น เพราะโดยแทจ้ริง
แลว้ แม้จะยงัมิได้มีการประกาศใช้กฎอยัการศึกก็ตาม เมื่อเกิดมีภัยจากการบุกรุกโจมตีหรือ  
มีการก่อความไม่สงบเกิดข้ึนไม่ว่าจะมาจากภายในหรือภายนอกประเทศ ฝ่ายทหารก็มีอ  านาจ 
ท่ีจะสั่งการใช้ก  าลงัทหารเข้าปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ีของทหาร ท่ีกฎหมายให้อ  านาจไว  ้
ผูม้ีอ  านาจประกาศใชก้ฎอยัการศึก หลกัเกณฑแ์ละวิธีประกาศใชก้ฎอยัการศึก  
 1. กรณีมีเหตุจ  าเป็นเพ่ือรักษาความเรียบร้อยทั้ งภายในและภายนอกประเทศ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการในการประกาศใช้กฎอัยการศึก  
ทัว่ราชอาณาจกัร หรือเฉพาะเขตพ้ืนท่ี  ใชก้ฎอยัการศึกทุกมาตราหรือบางมาตรา  มาตรา 247 
 2. กรณีมีเหตุสงครามหรือจลาจล มาตรา 448  
   2.1  ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีก  าลงัไม่นอ้ยกว่า 1 กองพนั 
  2.2  ผูบ้ ังคับบัญชาในป้อมหรือท่ีมั่นของทหารเป็น ผูมี้อ  านาจประกาศใช ้
กฎอยัการศึกเฉพาะเขตพ้ืนท่ีในเขตอ านาจรับผิดชอบของหน่วย  ความในมาตรา 4 ความบรรยาย
ตามกฎเสนาบดี  ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีก  าลงัไม่นอ้ยกว่า 1 กองพนั นั้น  ถา้ตั้งอยู่เป็นอิสระในโรงทหาร 

                                                                                                                                                                              

 “มาตรา 176 พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการประกาศใชแ้ละเลิกใชก้ฎอยัการศึก    
ในกรณีที่มี ความจ าเป็นตอ้งประกาศใชก้ฎอยัการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

ยอ่มกระท าไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยกฎอยัการศึก” 
47 พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พ.ศ. 2457 ประกาศมา ณ วนัที ่27 สิงหาคม พระพุทธศกัราช 2457 

“มาตรา  2  เม่ือเวลามีเหตุอนัจ าเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อย ปราศจากภยั ซ่ึงจะมีมาจากภายนอกหรือ
ภายในราชอาณาจกัรแลว้ จะไดมี้ ประกาศพระบรมราชโองการให้ใชก้ฎอยัการศึกทุกมาตรา  หรือแต่บาง มาตรา 
หรือขอ้ความส่วนใดส่วนหน่ึงของมาตรา ตลอดจนการก าหนดเง่ือนไขแห่ง การใชบ้ทบญัญติันั้นบงัคบัในส่วน
หน่ึงส่วนใดของราชอาณาจกัรหรือตลอดทัว่ ราชอาณาจกัร และถา้ไดป้ระกาศใชเ้ม่ือใด หรือ ณ ที่ใดแลว้ บรรดา
ขอ้ความ ในพระราชบญัญติัหรือบทกฎหมายใดๆ ซ่ึงขดักบัความของกฎอยัการศึกที่ให้ใชบ้งัคบัตอ้งระงบั และใช้
บทบญัญติัของกฎอยัการศึกท่ีใหใ้ชบ้งัคบันั้นแทน” 
48 พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พ.ศ. 2457 ประกาศมา ณ วนัที ่27 สิงหาคม พระพุทธศกัราช 2457 
 “มาตรา  4  เม่ือมีสงครามหรือจลาจลข้ึน ณ แห่งใดให้ผูบ้งัคบับญัชา ทหาร ณ ท่ีนั้น ซ่ึงมีกาลงัอยู่ใต้
บงัคบัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงกองพนั หรือเป็นผูบ้งัคบับญัชาในป้อมหรือท่ีมัน่อย่างใดๆ ของทหารมีอ  านาจประกาศใช้
กฎอยัการศึก เฉพาะในเขตอ านาจหนา้ท่ีของกองทหารนั้นได ้แต่จะตอ้งรีบรายงานใหรั้ฐบาล ทราบโดยเร็วที่สุด” 
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หรือในเมืองใด ท่ีใด มีอ  านาจประกาศกฎอยัการศึกไดท้ั้งส้ิน  แต่ถา้ผูบ้งัคบับญัชาทหารในป้อม 
หรือในท่ีมั่นอย่างใดๆ ของทหารนั้ น  ไม่ต้องก าหนดจ านวนทหารท่ีอยู่ในใต้บังคับบัญชา   
เมื่อราชศตัรูประชิดโดยไม่ทนัรู้ตัว  หรืออาจถูกราชศตัรูโจมตีรุกรบเขา้มา ก็มีอ  านาจประกาศใช้ 
กฎอยัการศึกไดต้ามมาตราน้ี   

อ านาจการสั่งการตามกฎอยัการศึก  ในเวลาปกติสงบศึก เจ้ากระทรวง ซ่ึงบงัคบับญัชา
ทหาร มีอ  านาจตรากฎเสนาบดี ข้ึนส าหรับบรรยายขอ้ความ เพื่อให้มีความสะดวกและเรียบร้อย 
ในเวลาท่ีจะใชก้ฎอยัการศึกไดต้ามสมควร  ส่วนในเวลาสงครามหรือ จลาจลแม่ทพัใหญ่หรือแม่ทพั
รองมีอ  านาจออกข้อบังคับบรรยายความเพ่ิมเติมให้การด าเนินไปตามความประสงค์ของ 
กฎอยัการศึกน้ี  และเม่ือได้ประกาศกฎเสนาบดี หรือข้อบังคับของแม่ทัพในทางราชการแล้ว  
ใหถื้อว่าเป็นส่วนหน่ึงของพระราชบญัญติัน้ี มาตรา 1749  
 การสั่งการโดยอาศัยอ  านาจตามกฎอัยการศึกให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม หรือผูบ้งัคบับญัชาทหารผูป้ระกาศใชก้ฎอยัการศึก หรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู ้บังคับบัญชาทหารผู ้ประกาศใช้กฎอัยการศึก  
( ขอ้ 11 ขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence) ว่าดว้ยการสั่งการและประชาสัมพนัธ ์
พ.ศ. 2527 ) 

 ผลของการประกาศใชก้ฎอยัการศึก 
 เมื่อมีการประกาศใช้กฎอยัการศึกแลว้  จะท าให้มีผลในทางกฎหมายหลายประการ 
ท่ีพอจะสรุปไดด้งัน้ี 
 1) เจา้หน้าท่ีฝ่ายทหารมีอ  านาจเหนือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพลเรือน  ในกรณีน้ี ให้อ  านาจ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารมีอยู่เหนือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพลเรือนใน 3 เร่ือง คือ เร่ืองท่ีเก่ียวกับการยุทธ ์ 
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการระงบัปราบปราม หรือเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยกฎหมาย
ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายพลเรือนต้องปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหาร  
ตามมาตรา 650  

                                                             
49 พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พ.ศ. 2457 ประกาศมา ณ วนัที ่27 สิงหาคม พระพุทธศกัราช 2457 
 “มาตรา  17  ในเวลาปรกติสงบศึก เจา้กระทรวงซ่ึงบงัคบับญัชาทหาร มีอ  านาจตรากฎเสนาบดีข้ึนสา
หรับบรรยายขอ้ความ เพื่อใหมี้ความสะดวกและเรียบร้อยในเวลาที่จะใชก้ฎอยัการศึกไดต้ามสมควร  ส่วนในเวลา
สงครามหรือ จลาจล แม่ทพัใหญ่หรือแม่ทพัรองมีอานาจออกขอ้บงัคบับรรยายความเพิ่มเติม ใหก้ารด าเนินไปตาม 
ความประสงคข์องกฎอยัการศึกน้ี และเม่ือไดป้ระกาศ กฎเสนาบดี หรือขอ้บงัคบัของแม่ทพัในทางราชการแลว้  
ใหถ้ือว่าเป็นส่วนหน่ึง ของพระราชบญัญติัน้ี” 
50 พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พ.ศ. 2457 ประกาศมา ณ วนัที ่27 สิงหาคม พระพุทธศกัราช 2457 
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 2) อ านาจในการพิจารณาคดีของศาล ตามกฎอยัการศึก โดยทั่วไปแล้วในเขต 
ท่ีประกาศใช้กฎอัยการศึกยงัคงให้ศาลพลเรือน  มีอ  านาจพิจารณาพิพากษาคดีได้ตามปกติ    
เว ้นแต่ผู ้มีอ  านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาบางประเภทท่ีได้ก  าหนดไว้ในบัญชีต่อท้าย
พระราชบัญญัติกฎอยัการศึก  แต่ถา้คดีอาญาเร่ืองใดท่ีมีเหตุผลพิเศษอนัเก่ียวด้วยความมัง่คง 
ของประเทศ  แมค้ดีอาญาเร่ืองนั้นจะมิไดมี้อยู่ในบัญชีต่อท้าย พระราชบัญญัติกฎอยัการศึก   
ให้อ  านาจผูบ้ัญชาการทหารสูงสุด ( Supreme Commander) อาจจะสั่งให้น าคดีอาญาเร่ืองนั้น ๆ  
ไปพิจารณาพิพากษาในศาลทหารก็ได ้ตามมาตรา  7  วรรคทา้ย51  
 นอกจากน้ียงัมีขอ้น่าสงัเกตว่า  ศาลทหารในเขตท่ีมีการใชก้ฎอยัการศึกเป็นศาลทหาร 
(Court Martial)ในเวลาไม่ปกติซ่ึงมีผลต่อการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา คือ  ท าให้การพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลทหารมีเพียงชั้นเดียวจะไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาได  ้ และผูม้ีอ  านาจประกาศใช้
กฎอยัการศึกอาจจะประกาศก าหนดให้ศาลพลเรือน (Civil Court) ท าหน้าท่ีเป็นศาลทหารไดด้ว้ย 
ตามมาตรา 6152 วรรคสอง พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498  

                                                                                                                                                                              

 “มาตรา  6  ในเขตที่ประกาศใชก้ฎอยัการศึก ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร มีอ  านาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพล
เรือนในส่วนที่เกี่ยวกบัการยุทธ การระงบัปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพล
เรือนตอ้งปฏิบติั ตามความตอ้งการของเจา้หนา้ที่ฝ่ายทหาร” 
51 พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พ.ศ. 2457 ประกาศมา ณ วนัที ่27 สิงหาคม พระพุทธศกัราช 2457 
 “มาตรา  7  ในเขตที่ประกาศใชก้ฎอยัการศึก ศาลพลเรือนคงมีอ  านาจ พิจารณาพิพากษาคดีไดอ้ย่าง
ปกติ เวน้แต่คดีที่อยูใ่นอ  านาจของศาลอาญาศึก และ ผูมี้อ  านาจประกาศใชก้ฎอยัการศึกมีอ  านาจประกาศให้ศาล
ทหารพิจารณาพิพากษา คดีอาญา ซ่ึงการกระทาผิดเกิดข้ึนในเขตท่ีประกาศใชก้ฎอยัการศึกและในระหว่าง ที่ใชก้ฎ
อยัการศึกตามท่ีระบุไวใ้นบญัชีต่อทา้ยพระราชบญัญติัน้ีทุกขอ้ หรือแต่บางขอ้ และหรือบางส่วนของขอ้ใดขอ้หน่ึง 
ได ้ทั้งมีอ  านาจในการแกไ้ขเพิ่มเติม หรือ ยกเลิกประกาศดงักล่าวนั้นดว้ย 
  ฯลฯ    ฯลฯ 

นอกจากกรณีดงักล่าวแลว้ ถา้คดีอาญาใดท่ีเกิดข้ึนในเขตท่ีประกาศใชก้ฎอยัการศึกมีเหตุพิเศษเกี่ยวกบั
ความมั่นคงของประเทศ หรือความสงบเรียบร้อย  ของประชาชน ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดจะสั่งให้พิจารณา
พิพากษาคดีอาญานั้นใน ศาลทหารกไ็ด”้ 
52 พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ใหไ้ว ้ณ วนัที ่6  ตุลาคม พ.ศ. 2498 

 “มาตรา  611  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 62 และมาตรา 63 ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลทหารในเวลาปกติ 
โจทกห์รือจ าเลยอุทธรณ์หรือฎีกาไดภ้ายในสิบห้าวนั ผูมี้อ  านาจแต่งตั้งตุลาการตามมาตรา 30 หรือผูมี้อ  านาจสั่ง
ลงโทษอุทธรณ์หรือฎีกาไดภ้ายในสามสิบวนั ทั้งน้ีนบัแต่วนัอ่านหรือถือว่าไดอ้่านค าพิพากษาหรือค าสั่งใหจ้  าเลยฟัง 

ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และศาลอาญาศึกหรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดี 
แทนศาลอาญาศึกตามมาตรา 40 และมาตรา 43 หา้มอุทธรณ์หรือฎีกา” 
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 3) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหาร มีอ  านาจในการท่ีจะตรวจคน้ เกณฑ์ ห้าม ยึด เขา้อาศยั  ท าลาย
หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี และขบัไล่  พอสรุปไดว้่าเจา้หน้าท่ีฝ่ายทหารท่ีจะมีอ  านาจดงักล่าวนั้น 
และในทางปฏิบัติเมื่อมีการใช้กฎอยัการศึกแลว้   ผูม้ีอ  านาจประกาศใช้กฎอยัการศึกก็อาจจะ 
ออกประกาศเพ่ือแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีทหารหรือเจา้หน้าท่ีอ่ืน  เพื่อให้กระท าการต่าง ๆ ดังกล่าวได ้  
มาตรา 8 ถึงมาตรา 15  มาตรการคุม้ครองการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีทหาร 
 ความเสียหายซ่ึงอาจเกิดข้ึนอยา่งหน่ึงอยา่งใดอ านาจของเหน้าท่ีฝ่ายทหาร บุคคลหรือ
บริษทัใด ๆ จะร้องขอค่าเสียหาย หรือค่าปรับอย่างหน่ึงอย่างใดแก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารไม่ไดเ้ลย  
ตามมาตรา 1653  
  3.3.4 หลกัเกณฑ์การชุมนุมในที่สาธารณะและข้อจ ากดัของการชุมนุม  
            พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ไดก้  าหนดเง่ือนไขไวห้ลายประการ 
ให้ผูชุ้มนุมตอ้งปฏิบติัอย่างเคร่งครัดทั้งก่อนและระหว่างการชุมนุม เช่น ให้ผูป้ระสงค์ จะจดัการ
ชุมนุมสาธารณะตอ้งมีหนังสือแจง้การชุมนุมให้หัวหน้าสถานีต ารวจแห่งทอ้งท่ีทราบล่วงหน้าไม่
นอ้ยกว่า 24 ชัว่โมงก่อนการชุมนุม และตอ้งมีผูรั้บผิดชอบจดัการชุมนุมแต่ละคร้ัง รวมทั้งก  าหนด
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู ้จัดการชุมนุมและผู ้ชุมนุมในกรณีท่ีปฏิบัติไม่คร บถ้วน 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหน้าให้ครบ 24 
ชัว่โมง ต้องขอผ่อนผนัก าหนดเวลาดังกล่าวต่อผูบ้ังคับการต ารวจนครบาล  หรือผูบ้ังคับการ
ต ารวจภูธรจงัหวดั แลว้แต่กรณี และตอ้งไดรั้บอนุญาตใหผ้อ่นผนัเสียก่อนจึงจะชุมนุมได ้หากมีการ
ชุมนุมโดยไม่ไดรั้บอนุญาตใหผ้อ่นผนั จะส่งผลใหก้ารชุมนุมท่ีตามมากลายเป็นการชุมนุมท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและอาจน าไปสู่สถานการณ์ท่ีผูชุ้มนุมนั้นกลายเป็นผูก้ระท าความผิดทางอาญา  
ซ่ึงมีโทษจ าคุกสูงสุดถึง 3 ปี แมว้่าในทางข้อเท็จจริงของการชุมนุมดงักล่าวจะเป็นการชุมนุม  
โดยสงบและปราศจากอาวุธซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญก็ตาม  รวมทั้งการก าหนดให ้
ผูชุ้มนุมตอ้งแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการชุมนุมในทุกกรณีโดยไม่มีการยกเวน้ 
ตลอดจนมีการก าหนดโทษจ าคุกแก่ผูจ้ ัดการชุมนุมและผูชุ้มนุมในกรณีท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ  
ตามบทบญัญติั ของพระราชบญัญติัน้ี ก็ถือเป็นมาตรการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของการชุมนุม

                                                             
53 พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ใหไ้ว ้ณ วนัที ่6  ตุลาคม พ.ศ. 2498 
 “มาตรา  16  ความเสียหายซ่ึงอาจบงัเกิดข้ึนอยา่งหน่ึงอย่างใด ในเร่ืองอ  านาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร  
ตามที่ไดก้ล่าวมาแลว้ใน มาตรา 8  และ มาตรา  15  บุคคลหรือบริษทัใดๆ จะร้องขอค่าเสียหายหรือค่าปรับ 
อย่างหน่ึง อย่างใดแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไม่ได้เลย  เพราะอ านาจทั้ งปวงท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารได้ปฏิบัติ 
และด าเนินการตามกฎอยัการศึกน้ี เป็นการส าหรับป้องกัน พระมหากษตัริย์ ชาติ ศาสนา ดว้ยก าลงัทหาร 
ใหด้  ารงคงอยูใ่นความเจริญรุ่งเรือง เป็นอิสรภาพและสงบเรียบร้อยปราศจากราชศตัรูภายนอกและภายใน” 
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ท่ีอาจมีลกัษณะเกิดข้ึนแบบฉับพลนัทนัใด (Spontaneous Assembly) แบบช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
(Flash Mobs) หรือท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบอย่างใดอย่างหน่ึงแลว้มาชุมนุม
กนั โดยท่ีมิไดม้ีการนดัหมาย แต่มีลกัษณะแบบต่างคนต่างมาและบงัเอิญมาพบกนัในสถานท่ีชุมนุม
นั้น ซ่ึงถือเป็นปัญหาและขอ้จ ากดัในการใชสิ้ทธิเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะและการแสดง  
ความคิดเห็นของบุคคล โดย ไม่ชอบธรรม และการบญัญติับทก าหนดโทษก็เป็นการจ ากดัเสรีภาพ
ในการชุมนุมเกินสมควร และจ าเป็น 
     แมว้่ากฎหมายจะก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผูท่ี้ประสงค์จะจดัการชุมนุมตอ้งแจง้ล่วงหน้า
ก่อนการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมงก็ตาม แต่ในกรณีท่ีผูจ้ดัการชุมนุมไม่สามารถแจง้ล่วงหน้า 
ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไวด้งักล่าว อาทิ กรณีการชุมนุมสาธารณะท่ีเกิดข้ึนแบบทนัทีทนัใด 
เช่น การประทว้งผูน้  าของประเทศ หรือกรณีการชุมนุมท่ีระยะเวลาท่ีไดแ้จง้ไวเ้ดิมไดส้ิ้นสุดลง
แลว้แต่ไม่ไดเ้ลิกการชุมนุมตามเวลาท่ีไดแ้จง้ไว ้ซ่ึงกรณีน้ีก็ถือว่าเป็นการชุมนุมท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้
หรือแจง้การชุมนุมไม่ครบ 24 ชัว่โมงเช่นกนั โดยหลกัการแลว้ตอ้งถือว่า แมไ้ม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้หรือ
มีการขยายเวลาการชุมนุมแต่แจง้การชุมนุมไม่ครบ 24 ชัว่โมง การชุมนุมนั้นควรไดรั้บการคุม้ครอง
ตราบเท่าท่ีเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ แต่ส าหรับผูจ้ดัการชุมนุมท่ีจงใจ ไม่สุจริต 
หรือไม่มีเหตุผลเพียงพอ อาจจะตอ้งรับผดิเป็นการส่วนตวัและใหถื้อว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะนั้น
เป็นการชุมนุมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
     ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ  พ.ศ. 2558 ยงัก  าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
เจา้หน้าท่ีไวเ้ป็นจ านวนมาก อาทิ มีค  าสั่งห้ามการชุมนุมในพ้ืนท่ีห้ามจัดการชุมนุม หรือพ้ืนท่ี
ควบคุมการชุมนุมสาธารณะ ก าหนดเง่ือนไขหรือมีค าสัง่ใหผู้จ้ดัการชุมนุม ผูชุ้มนุม หรือผูอ้ยูภ่ายใน
หรือบริเวณใกลเ้คียงกบัสถานท่ีชุมนุมใหต้อ้งปฏิบติัตาม มีค  าสัง่ใหปิ้ดหรือปรับเส้นทางการจราจร 
ประกาศใหผู้ชุ้มนุมเลิกชุมนุมหรือแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด และการร้องขอต่อศาลเพื่อให้มี
ค  าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ หากผูชุ้มนุมไม่ปฏิบติัตามประกาศ รวมทั้งในกรณีท่ีผู ้
ชุมนุมไม่เลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสั่งศาลภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนด เจา้หน้าท่ีมีอ  านาจ
ประกาศก าหนดให้พ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีการชุมนุมสาธารณะและปริมณฑลของพ้ืนท่ีนั้นเป็นพ้ืนท่ี
ควบคุม ซ่ึงเม่ือประกาศพ้ืนท่ีควบคุมแลว้ เจา้หน้าท่ีจะมีอ  านาจประกาศให้ผูชุ้มนุมออกจากพ้ืนท่ี
ควบคุมภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด และหา้มบุคคลใดเขา้ไปในพ้ืนท่ีควบคุมโดยมิไดรั้บอนุญาต 
     รวมทั้งมีอ  านาจค้นหรือจบัผูซ่ึ้งยงัอยู่ในพ้ืนท่ีควบคุมหรือยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีใช้
หรือมีไวเ้พื่อใช ้ในการชุมนุมสาธารณะได ้ตลอดจนมีค าสัง่หา้มมิใหก้ระท าการใด ๆ เพื่อประโยชน์
ในการด าเนินการ ใหม้ีการเลิกชุมนุม เป็นตน้ ซ่ึงอ  านาจหนา้ท่ีต่าง ๆ ของเจา้หน้าท่ีเหล่าน้ี พิจารณา
แลว้จะเห็นว่ามีลกัษณะเป็นการกระท าทางปกครองแต่ไม่มีบทบญัญติัมาตราใดแห่งพระราชบญัญติั
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ฉบบัน้ี ท่ีเปิดโอกาสให้ผูชุ้มนุมซ่ึงเป็นผูรั้บค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์โตแ้ยง้ค  าสั่งภายในฝ่ายปกครอง 
หรือก าหนดให้มีการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง โดยศาล
ปกครองอนัเป็นองค์กรตุลาการท่ีมีความเช่ียวชาญในการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองซ่ึงระบบ
กฎหมายของประเทศไทยท่ีเป็นระบบศาลคู่ไดก้  าหนดให้มีข้ึนโดยเฉพาะ แต่กลบัก าหนดให้ศาล
อุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ซ่ึงเป็นศาลยติุธรรมมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉยัหรือตรวจสอบความชอบ
ดว้ยกฎหมายของค าสั่งของเจา้หน้าท่ี และก าหนดให้ค  าสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด ซ่ึงค  าว่าเป็น
ท่ีสุดน้ี เมื่อพิจารณาแลว้จะเห็นว่า กฎหมายมีเจตนารมณ์ให้ถือเป็นท่ีสุดในทางตุลาการ  กล่าวคือ  
ไม่สามารถจะตรวจสอบการใชอ้  านาจได ้หรืออีกนัยหน่ึงคือ ผูชุ้มนุมไม่สามารถน าคดีไปฟ้องร้อง
ต่อศาลปกครองเพ่ือขอใหต้รวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของค าสั่งท่ีเจา้หน้าท่ีออกมาใชบ้งัคบั
กบัการชุมนุมสาธารณะไดเ้พราะคดีไดถึ้งท่ีสุดท่ีศาลอุทธรณ์แลว้นัน่เอง ดงันั้น หากเจา้หน้าท่ีไดใ้ช้
อ  านาจออกประกาศหรือค าสัง่ใด ๆ เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะแลว้ ในทางปฏิบติั  
ผูชุ้มนุมย่อมจะต้องยึดถือและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดทั้ง ๆ ท่ีการใชอ้  านาจของเจ้าหน้าท่ีนั้น
อาจจะไม่ชอบดว้ยกฎหมายก็ได ้แต่ดว้ยปัญหาเก่ียวกบัการตรวจสอบการใชอ้  านาจหน้าท่ีดงักล่าว 
จึงเป็นขอ้จ ากดัในการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมสาธารณะของบุคคลอีกประการหน่ึง 
   เน่ืองจากพระราชบัญญติัการชุมนุมสาธารณะ  พ.ศ. 2558 ได้ก  าหนดให้ศาลเขา้มา  
มีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการชุมนุมสาธารณะหลายประการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การบัญญติัเฉพาะเจาะจงให้ “ศาลแพ่ง” หรือ “ศาลจงัหวดั” ท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมี 
การชุมนุม มีอ  านาจพิจารณาวินิจฉัยคดีเก่ียวกับการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติน้ี  
ซ่ึงหากพิจารณาเขตอ านาจของศาลปกครองซ่ึงหมายความถึงศาลปกครองกลางและศาลปกครอง  
ในภูมิภาคท่ีตั้งอยู่ตามจงัหวดัต่าง ๆ ของประเทศตามท่ีพระราชบญัญัติจดัตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ก าหนดไวจ้ะเห็นว่ากฎหมายไดก้  าหนดใหศ้าลปกครองมีอ  านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัเอกชน ซ่ึงคู่กรณีในคดีจะมีสถานะ 
ท่ีไม่เท่าเทียมกนั โดยรัฐจะอยู่ในสถานะ หรือมีอ  านาจท่ีเหนือกว่าเอกชนในขณะท่ีศาลยุติธรรม
โดยเฉพาะในส่วนคดีแพ่งซ่ึงหมายความรวมถึงศาลจงัหวดัจะมีอ  านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาท
ระหว่างรัฐกับเอกชนหรือเอกชนด้วยกัน  โดยคู่กรณี ทั้งสองฝ่ายจะมีสถานะท่ีเท่าเทียมกัน  
ซ่ึงหลกัการของพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ท่ีมีสาระส าคญัในการก าหนดกรอบ
หรือหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ  และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย   
ไม่กระทบกระเทือนต่อความมัน่คงของชาติ ความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอนัดี  ตลอดจนสุขอนามยัของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้  
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ท่ีสาธารณะ54พิจารณาแลว้ เจา้หน้าท่ีจะมีสถานะและอ านาจหน้าท่ีท่ีเหนือกว่าประชาชนผูชุ้มนุม 
และเป็นเร่ืองในทางปกครอง เช่น การออกค าสั่งห้ามการชุมนุม การพิจารณาค าขอผ่อนผนั
ก าหนดเวลายืน่ขอชุมนุม การก าหนดเอนไขหรือมีค าสัง่ใหผู้จ้ดัการชุมนุม ผูชุ้มนุม หรือผูอ้ยู่ภายใน
หรือบริเวณใกลเ้คียงกับสถานท่ีชุมนุมต้องปฏิบติัตามค าสั่งให้ปิดหรือปรับเส้นทางการจราจร  
และการประกาศก าหนดให้พ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีการชุมนุมสาธารณะเป็นพ้ืนท่ีควบคุม เป็นตน้ ดงันั้น 
เร่ืองพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหว่างเจา้หนา้ท่ีกบัประชาผูชุ้มนุมจึงควรไดรั้บการพิจารณาวินิจฉัยโดยศาล
ปกครองซ่ึงเป็นศาลท่ีเขตอ านาจโดยตรง 

   ในประการท่ีส าคญั การท่ีกฎหมายก าหนดใหก้รณีท่ีผูชุ้มนุมไม่ยนิยอมปฏิบติัตามค าสั่ง
ให้เลิกการชุมนุมของเจ้าหน้าท่ี  ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุว่าค  าสั่งให้เลิกการชุมนุมเน่ืองจากไม่ได ้
แจง้ล่วงหน้าให้ครบ 24 ชัว่โมงก่อนเร่ิมการชุมนุมและไมไดรั้บการผ่อนผนั ซ่ึงผูชุ้มนุมรู้สึกว่า 
การ ท่ีเจา้หนา้ท่ีไม่อนุญาตผอ่นผนัหรือไม่ใหชุ้มนุมนั้นเป็นการไม่ชอบธรรม เจา้หนา้ท่ีสามารถร้อง
ขอให้ศาลแพ่งหรือศาลจังหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมมีค าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิก 
การชุมนุมได้ จะเห็นว่าไม่มีการเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบค าร้องขอของ
เจา้หนา้ท่ี เพราะเม่ือศาลรับค าขอแลว้ก็จะสัง่การโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก  าหนด
ในพระราชบญัญติั และสัง่การเท่านั้นโดยออกเป็นค าบงัคบั จึงเท่ากบัศาลตอ้งสั่งการไปตามค าขอ
ของเจา้หน้าท่ีโดยไม่มีอ  านาจ ในการชัง่น ้ าหนักดุลพินิจของฝ่ายปกครอง และแมว้่ากฎหมายจะ
ก าหนดใหค้  าสัง่ศาลดงักล่าวอาจอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคข้ึนไปไดอี้กชั้นหน่ึง 
และค าสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด  ก็มีข้อสังเกตว่าศาลยุติธรรมซ่ึงมิได้ถูกบ่มเพาะให้มี
ประสบการณ์ทางการบริหารราชการแผ่นดินและมีความรู้ความเช่ียวชาญในคดีปกครองมากนัก  
จะสามารถพิจารณาวินิจฉยัในเร่ืองเหล่าน้ีไดดี้เพียงใด  

   นอกจากน้ี มีข้อสังเกตว่าการท่ีกฎหมายก าหนดให้ ศาลแพ่ง และ ศาลจังหวดั  
ท่ีมีเขตอ  านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะ มีอ  านาจพิพากษาโทษทางอาญาตามท่ีก  าหนด
ไวใ้นพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ศาลดงักล่าวซ่ึงเป็นศาลยุติธรรมในส่วนคดีแพ่งจะด าเนินกระบวน
พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เน่ืองจากกฎหมายมิได้ก  าหนดให้น าบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วน   
ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบั รวมทั้งยงัมีการก าหนดให้ผูอ่ื้นซ่ึงไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหายจาก 
การชุมนุมสาธารณะ สามารถท่ีจะร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมี
การชุมนุมสาธารณะ เพ่ือมีค  าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมได้ ซ่ึงพิจารณาโดยผิวเผินก็เหมือน 
                                                             
54 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558. หมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติั. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 132 
ตอนที ่63 ก. 14 กรกฎาคม 2558. หนา้ 29.  
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เป็นการฟ้องร้อง โดยอาศยัฐานความผิดเร่ืองละเมิด  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์ 
ซ่ึงผูฟ้้องร้องจะต้องขอให้ศาลสั่งให้ผูจ้ ัดการชุมนุมหรือผูชุ้มนุมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ 
การนั้น แต่อย่างไร ก็ตาม บทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าวไดก้  าหนดให้ศาลสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิก 
การชุมุนมได้เท่านั้น และเม่ือพิจารณาในอีกแง่หน่ึงก็อาจจะเป็นวิธีการชัว่คราวก่อนพิพากษา  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพ่ือใหย้ติุการชุมนุมไวช้ัว่คราวก่อน แมก้ระนั้นก็ตาม 
ค าสั่งศาลในกรณีเช่นน้ีไม่ใช่ค  าสั่งช้ีขาดคดีหรือค าพิพากษา แต่เป็นค าสั่งวิธีการชัว่คราวก่อน 
การพิพากษา ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ยุติการกระท าท่ีเป็นมูลเหตุของคดีพิพาทคือ  การกระท า
ละเมิดไวช้ั่วคราวก่อน เพ่ือท่ีศาลจะได้พิจารณาในเบ้ืองต้นว่าการกระท าน้ีเป็นละเมิดหรือไม่  
หากใช่ จะไดพิ้พากษาสัง่ไปตามค าขอของผูฟ้้องร้องคือ ให้ชดใชค่้าสินไหมทดแทน แต่ค าสั่งศาล 
ท่ีสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมนั้น ไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นการยุติการกระท าเป็นการชัว่คราว แต่เป็น 
การยุติการกระท าโดยส้ินเชิง จึงก่อให้เกิดขอ้สังเกตว่า  ค าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมของศาล
ดงักล่าว ไม่ใช่ค  าสัง่ขององคก์ร ตุลาการ เพราะคดีพิพาทน้ีคือคดีละเมิด ซ่ึงค  าพิพากษาคือตอ้งสัง่ให้
ชดใชค่้าสินไหมทดแทนไม่ใช่สั่งให้เลิกการชุมนุม แต่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัค าสั่งทางปกครอง 
เช่น กรณี นาย ก. ไดรั้บความเดือดร้อนร าคาญจากการกระท าเสียงดงัของร้านคาราโอเกะของนาย ข. 
นาย ก. จึงไปแจง้เจา้หน้าท่ี ผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัการนั้นให้สั่งให้นาย ข. ยุติการท าเสียงดงัดงักล่าว 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบแลว้ปรากฏขอ้เท็จจริงเป็นไปตามค าร้อง เจา้หน้าท่ีจึงออกค าสั่งให้นาย ข. ยุติ
หรือเลิกการกระท าเดือดร้อนร าคาญดงักล่าวในท่ีสุด ดงันั้น หากค าสั่งของศาลท่ีสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิก
การชุมนุมดังกล่าวมีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครองแล้ว  พระราชบัญญัติฉบับน้ีย่อมเป็น 
การก าหนดใหศ้าลยติุธรรมเขา้มาท าหนา้ท่ีหรือมีบทบาทเป็นฝ่ายปกครองเสียเอง อนัเป็นการขดัต่อ
หลกัการแบ่งแยกอ านาจ ซ่ึงถือเป็นหลกัการพ้ืนฐานท่ีส าคญัของรัฐธรรมนูญทั้งท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ต่างรับรองความมีอยูข่องหลกัการดงักล่าวไวใ้นระบบกฎหมาย
ของรัฐ โดยเฉพาะอยา่งยิง่รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย 
      3.3.5 วธิีการและการด าเนนิการจดัการชุมนุมสาธารณะ  

ส าหรับกระบวนการควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้น เมื่อประเทศไทยจดัอยู่ ในกลุ่ม
ประเทศท่ีลงนามและใหส้ตัยาบนักติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
แลว้สมควรพิจารณาก าหนด โดยอาจใชห้ลกัสากลเป็นแนวทาง สรุปไดด้งัน้ี55 

 
 

                                                             
55 อรรถพล  ใหญ่สว่าง. (2556). การแสดงออกทางประชาธิปไตย โดยการชุมนุมสาธารณะ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. กรุงเทพฯ: วิทยาลยัธรรมนูญ ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ. หนา้ 70. 
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1. การจดัการชุมนุม สามารถกระทาไดท้ั้งในท่ีส่วนบุคคลและสาธารณะ  
2. การจดัการชุมนุมในท่ีส่วนบุคคลนั้น สามารถกระทาได  ้ โดยไม่ตอ้งแจง้เจา้หน้าท่ี  

ผูม้ีอ  านาจทราบก่อน แต่การชุมนุมนั้น ตอ้งไม่เป็นการกระท าอนัเป็นความผดิตามกฎหมายและตอ้ง
ไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญแก่บุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชเ้สียง และผูจ้ดัการชุมนุม
ตอ้งดูแลรักษาความปลอดภยัของสถานท่ีชุมนุมและผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมดว้ย  

3. การคดัคา้นหรือปฏิเสธการชุมนุมสาธารณะนั้น เจา้หน้าท่ีผูม้ีอ  านาจตอ้งมีเหตุผล  
อนัเช่ือไดว้่า การชุมนุมหรือเดินขบวนนั้น อาจกระทบต่อการรักษาความมัน่คงของชาติ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  การคุม้ครองสาธารณสุขหรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  (แต่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั จ ากดัเฉพาะเพื่อคุม้ครองความสะดวกของประชาชน ท่ีจะใชท่ี้
สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือ  
ในระหว่างเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึกเท่านั้น)  

4. เจ้าหน้าท่ีผูม้ีอ  านาจ  สามารถก าหนดเง่ือนไขในการชุมนุมหรือเดินขบวนในท่ี
สาธารณะได ้เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย  

5. เจ้าหน้าท่ีต  ารวจ มีอ  านาจหน้าท่ีในการควบคุมดูแลการชุมนุมหรือเดินขบวน  
ในท่ีสาธารณะ ให้เป็นไปดว้ยความสงบเรียบร้อย และมีอ  านาจสั่งให้ผูรั้บผิดชอบการชุมนุมหรือ
เดินขบวนในท่ีสาธารณะ ดาเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ในระหว่างการชุมนุมหรือเดินขบวนได  ้ 
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและการอานวยการจราจรให้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมหรือ
เดินขบวนนอ้ยท่ีสุด  

6. การชุมนุมหรือการเดินขบวน  ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ฝ่าฝืนเง่ือนไข  
ท่ีเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอ  านาจก าหนด  

7. ผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม ตอ้งเขา้ร่วมการชุมนุม โดยสงบและปราศจากอาวุธ ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอ  านาจก าหนด และไม่ก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยใด ๆ ข้ึน  
     8. หากผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมหรือเดินขบวนผูใ้ด  ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยข้ึน 
ในระหว่างการชุมนุมหรือเดินขบวน อาจตอ้งรับผิด หากเข้าองค์ประกอบของความผิดฐานใด  
ฐานหน่ึง ตามกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา 

9. เจา้หนา้ท่ีต  ารวจ มีอ  านาจประกาศก าหนดใหพ้ื้นท่ีท่ีผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมหรือเดินขบวน
ก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยเป็นพ้ืนท่ีควบคุม และมีอ  านาจหา้มมิใหผู้ใ้ดเขา้ไป ในพ้ืนท่ีดงักล่าว 
และสัง่ใหผู้ท่ี้อยูใ่นพ้ืนท่ีควบคุม ยุติการก่อให้ความไม่สงบและออกมาจากพ้ืนท่ีควบคุม ในการน้ี 
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจมีอ  านาจตรวจคน้ ควบคุมตวับุคคล หรือยดึหรืออายดัทรัพยสิ์น ท่ีมีเหตุอนัเช่ือไดว้่า
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เก่ียวข้องกับการกระทาความผิด  และมีอ  านาจใช้กาลังได้เท่าท่ีจาเป็นและสมเหตุสมผล  
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ีควบคุม ซ่ึงตอ้งพิจารณาจากขอ้เท็จจริงเป็น
กรณีๆ ไป  

10. โดยท่ีการชุมนุมในท่ีสาธารณะ เป็นสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
สมควรมีการนาหลกัการต่าง ๆ ท่ีจะนามาบญัญติัเป็นกฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะ  ออกรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการทาประชาพิจารณ์ในเวทีสาธารณะก่อนท่ีจะลงมือยกร่าง
กฎหมายต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ฎหมายน้ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของสงัคม 
           3.3.6 อ านาจหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องกบัการชุมนุม                       
    ปัญหาเก่ียวกบัการใชอ้  านาจของเจา้หน้าท่ีรัฐในการควบคุมการชุมนุมในท่ีสาธารณะ 
กล่าวคือ เม่ือมีการชุมนุมเกิดข้ึนซ่ึงจะมีผูเ้ขา้ร่วมในการชุมนุมเป็นจานวนมาก จึงจ  าเป็นตอ้งมีการ
ควบคุมการชุมนุม เพื่อไม่ใหเ้กิดความวุ่นวายและเพื่อให ้การชุมนุมเป็นไปโดยความสงบปราศจาก
การใชอ้าวุธ ใชก้าลงัประทุษร้าย จ าเป็นตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงมีหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย ไดแ้ก่ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง เช่น ให้อ  านาจกับเจ้าหน้าท่ีทหาร เจ้าหน้าท่ีต  ารวจ ซ่ึงได้รับค าสั่ง 
จากผูบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีต่าง ๆ เพื่อให้การชุมนุมเป็นไปโดยความสงบเรียบร้อย  หรือท า
การสลายการชุมนุมท่ีมีอยูใ่หส้ิ้นไป ไม่ว่าจะกระท าโดยวิธีใดก็ตาม ซ่ึงเป็นเป้าหมายของการปฏิบติั
หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีทหาร และเจา้หนา้ท่ีต  ารวจจ าตอ้งกระท าเพ่ือมิให้การชุมนุมเกิดข้ึน อย่างไม่มี 
ท่ีส้ินสุด 
     ในส่วนของเจา้หน้าท่ีจ  าเป็นตอ้งน ากฎหมายอ่ืนท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแล
การชุมนุมโดยเฉพาะมาใช้บังคับ  เป็นเหตุให้มีข้อขัดข้องหลายประการ  เมื่อไม่มีกฎหมาย 
วางหลกัเกณฑข์ั้นตอนวิธีการจดัการกบัการชุมนุมประทว้งของประชาชน ในกรณีท่ีรัฐจาเป็นตอ้ง
เขา้ควบคุมแกไ้ขสถานการณ์ท่ีจะเป็นอนัตรายต่อความสงบเรียบร้อย หรือความมัน่คงปลอดภยัของ
บ้านเมือง เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจึงต้องปฏิบัติหน้าท่ีไปภายใต้นโยบายหรือการสั่งการของ
ผูบ้งัคบับญัชา56 ส่วนการควบคุมและสลายฝูงชนไดป้ฏิบติัไปตามขั้นตอนวิธีการซ่ึงเป็นระเบียบ
ปฏิบติัภายในของหน่วยงานเท่านั้น จากกรณีดังกล่าวจะเห็นไดว้่าเจา้หน้าท่ีทหารและเจา้หน้าท่ี
ต  ารวจ เพียงแต่ไดรั้บค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติัหน้าท่ีโดยอาศยัอ  านาจทัว่ ๆ ไปตามท่ีมีอยู ่
ในการสั่งการโดยไม่มีกฎหมายฉบบัใด หรือกฎหมายเฉพาะท่ีก  าหนดให้เจา้หน้าท่ีทหาร หรือ
เจา้หน้าท่ีต  ารวจมีอ  านาจในการสลายการชุมนุม หรือควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปโดยความสงบ
ปราศจากความรุนแรง ซ่ึงเมื่อมิไดก้ระท าการโดยอาศยัอ  านาจกฎหมายเฉพาะในการปฏิบติัหน้าท่ี
                                                             
56 มานะชยั  แกว้พงษ์ษา. (2553). มาตรการในการควบคุมการใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ.วิทยานิพนธ์  
นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง. หนา้ 136. 
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แลว้ ย่อมถือว่าเป็นการกระท าโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นการกระท าท่ีไม่มีอ  านาจ อีกทั้งไม่สามารถ
ปกป้องเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานให้พน้จากความรับผิดทางกฎหมาย  แมจ้ะไดป้ฏิบติัตามค าสั่งโดย
สุจริต เป็นเหตุใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัตามหน้าท่ี ถูกด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ซ่ึงเป็นการบัน่
ทอนขวญักาลงัใจของผูป้ฏิบติังาน ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริต แต่ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
เสรีภาพในการชุมนุม ของประชาชน ขาดการฝึกฝนอบรมเก่ียวกบัการใชดุ้ลพินิจตดัสินใจใน
สภาวการณ์ต่างๆ ภายใตค้วามกดดนั และการขาดการฝึกปฏิบติัในดา้นขั้นตอนวิธีการทางานเพ่ือ
ควบคุมการชุมนุมหรือแมก้ระทัง่การสลายการชุมนุม ในทา้ยท่ีสุด การสลายการชุมนุมทุกคร้ัง จึงมี
การใชอ้าวุธร้ายแรง ก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้งแก่เจา้หนา้ท่ีต  ารวจ ประชาชนและประเทศชาติเหลือ
ท่ีจะประมาณได้ สถานการณ์เช่นน้ีย่อมทาลายหลกัประกันสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมในท่ี
สาธารณะของประชาชน บัน่ทอนกาลงัใจของเจา้หนา้ท่ี และขณะเดียวกนัก็บัน่ทอนความชอบธรรม
ในการปกครองประชาชนของรัฐบาลในระยะยาว 

3.4 การควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองในการใช้ดุลพนิิจ 

    การควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครองอาจเป็น  
การควบคุมโดยผูบ้ังคับบัญชาหรือผูก้ากับดูแล  แล้วแต่กรณี  หรืออาจเป็นการควบคุมโดย 
การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก็ได้ การควบคุมโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครองจะควบคุมไดท้ั้ง
ความเหมาะสมของการใชดุ้ลพินิจและความชอบดว้ยกฎหมายของการใชดุ้ลพินิจ เวน้แต่กรณีท่ีเป็น
การควบคุมโดยผูก้  ากบัดูแลท่ีจะควบคุมไดเ้ฉพาะความชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น ส่วนการควบคุม
การใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครองอาจเป็นการควบคุมโดยองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ หรืออาจเป็นการควบคุมโดยองค์กรตุลาการก็ได้ การควบคุมโดยองค์กร
ภายนอกฝ่ายปกครองจะควบคุมไดเ้ฉพาะความชอบดว้ยกฎหมายของการใชดุ้ลพินิจเท่านั้น ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีเป็นการควบคุมโดยองค์กรตุลาการนั้น ระบบกฎหมายไทยก าหนดให้ศาลปกครอง 
เป็นองคก์รหลกัท่ีมีอ  านาจในการควบคุมการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครอง  
    โดยเหตุท่ีระบบกฎหมายปกครองไทยไม่ยอมรับอ านาจดุลพินิจท่ีสมบูรณ์และเด็ดขาด
ในตวัเองโดยปราศจากการควบคุม ระบบกฎหมายปกครองไทยจึงก าหนดให้ศาลปกครองมีอ  านาจ
ควบคุมการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองไดใ้นกรณีท่ีฝ่ายปกครองใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบเพื่อคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิใหถู้กกา้วล่วงจากการใชดุ้ลพินิจตามอ าเภอใจ แต่กระนั้น ก็ดีศาล
ปกครองจะตอ้งไม่กา้วล่วงเขา้ไปใชดุ้ลพินิจแทนฝ่ายปกครอง กล่าวอีกนยัหน่ึงศาลปกครองจะตอ้ง
ไม่ท าตวัเป็นฝ่ายปกครองเสียเอง มิฉะนั้น จะเกิดการปกครองโดยองคก์รตุลาการอนัขดัต่อหลกัการ
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แบ่งแยกอ านาจ ดว้ยเหตุน้ีศาลปกครองจึงเป็นเพียงผูต้รวจสอบว่าการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครอง
ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่เท่านั้น 
    การควบคุมการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการในระบบกฎหมายไทย 
มีพฒันาการมาเป็นเวลานานพอสมควรแลว้ตั้งแต่สมยัท่ีระบบกฎหมายไทยยงัมิไดมี้การจดัตั้งศาล
ปกครองตามแนวทางของระบบศาลคู่ ซ่ึงในขณะนั้น ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรท่ีมีอ  านาจควบคุม 
การใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครอง ต่อมาเม่ือระบบกฎหมายไทยไดมี้การจดัตั้ง ศาลปกครองข้ึน และ
ไดเ้ปิดทาการศาลปกครองอย่างเป็นทางการแลว้  ศาลปกครองไดก้ลายเป็นองค์กรหลกัท่ีมีอ  านาจ
ควบคุมการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองนับแต่นั้น เป็นตน้มา พฒันาการของการควบคุมการใช้
ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการในระบบกฎหมายไทยจึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ช่วงเวลา
ดว้ยกนั ไดแ้ก่(1) พฒันาการก่อนการจดัตั้งศาลปกครอง และ (2) พฒันาการหลงัการจดัตั้งศาล
ปกครอง โดยแต่ละช่วงมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี57 
 (1) พฒันาการก่อนการจดัตั้ งศาลปกครอง พฒันาการก่อนการจดัตั้งศาลปกครองเป็น
พฒันาการตั้งแต่ประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์า  
เป็นระบอบประชาธิปไตยในวนัท่ี  24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จนถึงก่อนท่ีประเทศไทยได้จดัตั้ ง 
ศาลปกครองและไดเ้ปิดทาการศาลปกครองอย่างเป็นทางการในวนัท่ี  9 มีนาคม พ.ศ. 2544 ช่วงน้ี
การควบคุมการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายกครองโดยองค์กรตุลาการในระบบกฎหมายไทยตกอยู่กบัศาล
ยุติธรรมซ่ึง เป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจทัว่ไป ในขณะนั้น แมใ้นช่วงน้ีจะยงัไม่มีกฎหมายฉบบัใดให้
อ  านาจแก่ศาลยุติธรรมในการควบคุมการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองไวอ้ย่างชัดเจนเลยก็ตาม   
แต่ศาลยติุธรรมเห็นว่าถา้การใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ศาลยุติธรรมย่อมมี
อ  านาจทัว่ ไปท่ีจะเขา้ไปควบคุมการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองไดเ้สมอ อย่างไรก็ดี ศาลยุติธรรม
มกัไม่เข้าไปควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองในเร่ืองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองเก่ียวกบัการลงโทษทางวินัยแก่ขา้ราชการ ซ่ึงศาลยุติธรรมให้เหตุผลว่า
เป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นอ  านาจหนา้ท่ีของราชการฝ่ายบริหารโดยเฉพาะ ผูเ้ขียนเห็นว่าไม่ถูกตอ้งตามหลกั
กฎหมายปกครองท่ีว่าหากฝ่ายปกครองใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบ  ศาลย่อมมีอ  านาจควบคุมการใช้
ดุลพินิจในลกัษณะดงักล่าวได ้เพียงแต่ศาลจะตอ้งสารวมตวัเองดว้ยการไม่กา้วล่วงเขา้ไปสัง่ลงโทษ
ทางวินยัแกขา้ราชการเสียเอง เพราะมิฉะนั้น แลว้ศาลก็จะกลายเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการ 
ผูน้ั้น ไปโดยปริยายซ่ึงขดัต่อหลกัการแบ่งแยกอ านาจ 

                                                             
57 เอกบุญ วงศ์สวสัด์ิกุล. (2534). การควบคุมอ านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยศาลไทย. วิทยานิพนธ์
มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 71. 
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    (2) พฒันาการหลงัการจดัตั้งศาลปกครองพฒันาการหลงัการจดัตั้งศาลปกครองเป็น
พฒันาการตั้งแต่ประเทศไทยไดจ้ดัตั้งศาลปกครองและเปิดทาการศาลปกครองอย่างเป็นทางการ 
ในวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั ในช่วงน้ีเองศาลปกครองก็ไดก้ลายมาเป็น
ศาลหลกัท่ีมีอ  านาจควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาทางปกครองตามแนวทางของ
ระบบศาลคู่ โดยพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 
วรรคหน่ึง (1) ก าหนดให้ศาลปกครองมีอ  านาจในการควบคุมการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองได้ 
หากการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองเป็นการใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบ ตลอดเวลา 10 ปีท่ีผ่านมาศาล
ปกครองไดค้วบคุมการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองให้เป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย  ทั้งน้ีขอบเขต
การควบคุมการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองโดยศาลปกครองจะกวา้งกว่าศาลยุติธรรม  กล่าวคือ  
ศาลปกครองจะควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลด้วย  
ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งตามหลกักฎหมายปกครองแลว้ท่ีศาลปกครองควบคุมการใช้
ดุลพินิจของฝ่ายปกครองในเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองเก่ียวกบั
การลงโทษทางวินัยแก่ขา้ราชการดว้ย หากฝ่ายปกครองใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบ แต่อย่างไรก็ดีศาล
ปกครองดูเหมือนจะขาดความชัดเจนในการควบคุมการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยของฝ่ายปกครอง
พอสมควร โดยศาลปกครองจะควบคุมการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยของฝ่ายปกครองในฐานะท่ีเป็น  
การปรับใชก้ฎหมายตามธรรมดาแทนท่ีโดยทั่วไปแลว้ศาลปกครองควรปล่อยให้ฝ่ายปกครอง
วินิจฉยัเป็นท่ีสุดในกรณีน้ีเวน้แต่จะปรากฏว่ามีความผดิพลาดอยา่งชดัแจง้ในการประเมินคุณค่าของ
ขอ้เท็จจริงนั้น ศาลปกครองจึงจะมีอ  านาจควบคุมการใชดุ้ลพินิจวินิจฉยัของฝ่ายปกครองได ้สาหรับ
รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการควบคุมการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองโดยศาลปกครอง58 

3.4.1 อ านาจของศาลยุตธิรรมหรือศาลปกครองในการพจิารณา 
ในประเทศไทยร่างพระราชบญัญติัท่ีเสนอโดยฝ่ายต่าง ๆ มีประเด็นท่ีแตกต่างกนัระหว่าง

การใหอ้  านาจพิจารณาโดยศาลยติุธรรมหรือโดยศาลปกครอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เห็นว่าควรเป็นอ านาจพิจารณาของศาลปกครองดว้ยเหตุผลว่า ศาลปกครองมีหลกัการพิจารณาคดี
ต่างจากศาลแพ่ง หรือศาลจงัหวดัท่ีมีฐานคิดว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นเอกชนกบัเอกชนท่ีมีความ 
เท่าเทียมกนั แต่ศาลปกครองจะใชก้ระบวนการไต่สวนท่ีเอ้ืออ  านวยให้คู่กรณีท่ีอ  านาจไม่เท่ากัน
ไดรั้บความเสมอภาคกนัในกระบวนการ ในขณะท่ีร่างของคณะรัฐมนตรีเสนอให้อยู่ในอ านาจของ
ศาลยติุธรรมโดยไม่ไดร้ะบุเหตุผลประกอบส าหรับความเห็นของฝ่ายต่าง ๆ ในสงัคมไทย ดงัน้ี 

   1) ฝ่ายท่ีเห็นว่าควรเป็นอ านาจของศาลยุติธรรม ถา้ให้ศาลปกครองพิจารณาอาจใช้
เวลานาน และศาลยติุธรรมในปัจจุบนัไดพ้ิจารณาคดีการชุมนุมสาธารณะเป็นจ านวนมาก 
                                                             
58 เอกบุญ วงศส์วสัด์ิกุล .อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 57. หนา้ 72. 
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   2) ฝ่ายท่ีเห็นว่าควรเป็นอ านาจของศาลปกครอง เน่ืองจากประชาชนสามารถเขา้ถึงได้
ง่ายกว่า อีกทั้งศาลปกครองมีความถนดัมากกว่าศาลแพ่ง หรือศาลจงัหวดัในขอ้พิพาทในเชิงมหาชน 
ศาลแพ่งจะใชว้ิธีการพิจารณาตามระบบ กล่าวหา ซ่ึงคู่กรณีจะตอ้งมีสถานะท่ีใกลเ้คียงกนั แต่กรณี
การชุมนุมสาธารณะอ านาจของรัฐกับผูชุ้มนุมมีความไม่เท่าเทียมกัน  แต่ถา้เป็นศาลปกครอง 
การพิจารณาคดีจะใชร้ะบบ ไต่สวน ท าให้ไดรั้บขอ้มูลจากทุกฝ่ายได้ แมว้่าอ  านาจของคู่กรณีจะ 
ไม่เท่าเทียมกนั 

   3) ฝ่ายท่ีเห็นว่าไม่ควรบญัญติัให้อยู่ภายใตเ้ขตอ านาจของศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง
หรือศาลใดศาลหน่ึงโดยเฉพาะ  แต่ควรบญัญติัให้ขอ้พิพาทข้ึนสู่ศาลตามลกัษณะแห่งคดีนั้น ๆ 
เพราะลกัษณะของคดีมีความแตกต่างกนัผูว้ิจยัเห็นว่าในประเด็นการพิจารณาคดีโดยศาลยุติธรรม 
หรือศาลปกครองข้ึนอยู่ก ับลกัษณะแห่งคดี อย่างไรก็ตาม ศาลยุติธรรมกบัศาลปกครองจะมี
กระบวนการพิจารณาคดีท่ีแตกต่างกนั ศาลยติุธรรมจะใชร้ะบบ “กล่าวหา” ศาลปกครองจะใชร้ะบบ 
“ไต่สวน” ซ่ึงระบบไต่สวนจะเป็นประโยชน์ท าให้ฝ่ายท่ีมีอ  านาจน้อยกว่าหรือยากจนมีโอกาสให้
ขอ้มูลไดม้ากยิง่ข้ึนขอ้สังเกตคือถา้สามารถท าให้ประชาชนโดยเฉพาะผูม้าชุมนุมท่ีขาดโอกาสใน
การเขา้ถึงทรัพยากรไดรั้บการพิจารณาคดีอยา่งเป็นธรรมและไดรั้บการช่วยเหลือจนกระทัง่สามารถ
ท าให้ข้อมูลของคู่กรณีระหว่างภาครัฐกับผูม้าชุมนุมมีความใกล้เคียงกันได้  ก็จะส่งเสริมให้
กระบวนการยติุธรรมไดรั้บการยอมรับมากยิง่ข้ึนในดา้นการสร้างความเป็นธรรม 

3.5 หลักกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมสาธารณะ 

     3.5.1 การก าหนดข้อห้ามในการชุมนุมสาธารณะ 

มาตรา  215  วรรคหน่ึง  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  บญัญติัว่า  ผูใ้ดมัว่สุมกนัตั้งแต่ 
สิบคนข้ึนไปใชก้  าลงัประทุษร้าย  ขู่เข็ญว่าจะใชก้  าลงัประทุษร้าย  หรือกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใด
ให้เกิดการวุ่นวายข้ึนในบ้านเมือง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน 
หน่ึงพนับาท  หรือทั้งจ  าทั้ งปรับ จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของความผิดตามมาตราน้ี ตอ้งเป็น 
การมัว่สุมท่ีท าใหเ้กิดการวุ่นวายข้ึนในบา้นเมืองและกฎหมายมาตราน้ีอยูใ่นหมวดความผิดเก่ียวกบั 
ความสงบสุขของประชาชน ดังนั้นส่ิงท่ีมาตราน้ีมุ่งคุ ้มครองคือความสงบสุขของประชาชน   
วรรคสอง  บัญญัติว่า  ถา้ผูก้ระท าความผิดคนหน่ึงคนใดมีอาวุธ  บรรดาผูท่ี้กระท าความผิ ด 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินส่ีพนับาท หรือทั้งจ  าทั้ งปรับ วรรคสาม   
บญัญติัว่า  ถา้ผูก้ระท าความผิดเป็นหัวหน้า  หรือเป็นผูมี้หน้าท่ีสั่งการในการกระท าความผิดนั้น  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ   
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  3.5.2 การระวางโทษในกรณฝ่ีาฝืนการชุมนุม 
  มาตรา  216 แห่งประมวลกฎหมายอาญา บญัญติัว่า เม่ือเจา้พนักงานสั่งผูท่ี้ม ัว่สุมเพ่ือ
กระท าความผดิตามมาตรา  215  ใหเ้ลิกไป  ผูใ้ดไม่เลิก ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกพนับาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
  มาตรา 372 แห่งประมวลกฎหมายอาญา บญัญติัว่า ผูใ้ดทะเลาะกันอย่างอ้ืออึงในทาง
สาธารณะหรือสาธารณสถานหรือกระท าโดยประการใดใหเ้สียความสงบเรียบร้อยในทางสาธารณะ
หรือสาธารณสถาน  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 
  ในต่างประเทศมีประเด็นบทลงโทษผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย มีทั้งโทษปรับทางแพ่ง
และอาญาส าหรับผูจ้ดัการชุมนุม ส่วนผูท่ี้เขา้ร่วมการชุมนุมจะไดรั้บโทษเบากว่า ในประเทศไทย  
ร่างพระราชบัญญัติ ท่ี เสนอโดยฝ่ายต่าง  ๆ มีโทษทางแพ่งและทางอาญาแตกต่างกันไป  
ร่างของคณะรัฐมนตรีมีทั้งโทษส าหรับผูจ้ดัการชุมนุมทั้งทางแพ่งและทางอาญาและโทษทางแพ่ง
และอาญาส าหรับผูเ้ข้าร่วมชุมนุมท่ีไม่ยอมออกจากพ้ืนท่ีควบคุมในเวลาท่ีประกาศ อีกทั้ ง 
โทษส าหรับผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมท่ีพกพาอาวุธปืนหรือวตัถุระเบิด นอกจากน้ียงัมีโทษส าหรับผูข้ดัขวาง
การชุมนุม แต่ขอ้เสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า ไม่ควรมีโทษทางอาญา  
ต่อผูชุ้มนุมเพราผูก้ระท าความผิดไม่ใช่อาชญากร และหากการกระท าผิดเขา้ข่ายอาญาก็สามารถ
ด าเนินคดีอาญาไดต้ามปกติอยูแ่ลว้ จึงควรเป็นโทษปรับทางปกครอง อีกทั้ง มีการเสนอโทษส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีในการควบคุมการชุมนุม หากเจา้หน้าท่ีกระท าโดยไม่มีอ  านาจหรือขดัหลกัการดงักล่าว 
อาจจะตอ้งรับทั้งทางแพ่งและทางอาญาและทางวินยั59  ความเห็นฝ่ายต่าง ๆ ในประเทศไทย แบ่งได้
ดงัน้ี60 
 1) ฝ่ายท่ีเห็นว่าไม่ควรก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผูชุ้มนุม  เน่ืองจากการชุมนุม 
เป็นการใชสิ้ทธิเสรีภาพจึงไม่ควรมีการก าหนดโทษทางอาญา โทษของผูชุ้มนุมควรเป็นโทษทาง
ปกครอง จึงไม่จ  าเป็นต้องเขียนบทก าหนดโทษไว้ (มีโทษปรับไม่ต้องถึงกับจ าคุก) อีกทั้ ง 
หากผูชุ้มนุมไม่ เดือดร้อนคงไม่มาชุมนุม  แต่หากการชุมนุมนั้ นเป็นการชุมนุมท่ีไม่สงบ  
มีการลกัทรัพยพ์กพาอาวุธก็สามารถใชก้ฎหมายอาญาท่ีมีบทลงโทษอยูแ่ลว้ 

                                                             
59 ชลทั  ประเทืองรัตนา. (2559). “กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ: ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของผูชุ้มนุมกบัเสรีภาพ
ของประชาชน”. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 9(1). หนา้ 143. 
60 ความคิดเห็นจากการสัมมนา วันที่ 17 กนัยายน 2557 ณ ส านักงานต ารวจแห่งชาติและเวทีจังหวดัร้อยเอ็ด  
วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ความเห็นฝ่ายที่ 1 เป็นความกังวลของภาคประชาสังคม ความเห็นฝ่ายที่ 2 เป็น
ความเห็นจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
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2) ฝ่ายท่ีเห็นว่าควรมีโทษทางอาญา ส าหรับผูไ้ม่ปฏิบัติตามกฎหมายการชุมนุม และ
ส าหรับผูจ้ดัการชุมนุมท่ีมิได้แจ้งการชุมนุม  เพราะเมื่อประทว้งแลว้ท าให้เกิดความเสียหายแก่
เศรษฐกิจอยา่งรุนแรง อีกทั้ง การชุมนุมสาธารณะท่ีผดิกฎหมายก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ส่วนรวม
มากกว่า 1 คน เมื่อเทียบกบักฎหมายอาญา เพราะกฎหมายอาญาจะเป็นการกระท าผดิในลกัษณะ 1 ต่อ 1 

3) ฝ่ายท่ีเห็นว่าผูส้นับสนุนกับผูช่้วยเหลือควรถูกลงโทษให้มีความผิดมากข้ึนเพ่ือ 
ความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม 

4) ฝ่ายท่ีเห็นว่า ควรมีบทลงโทษเจ้าหน้าท่ีด้วย ไม่ใช่ไปอยู่ในตามกฎหมายอาญา 
การยกเวน้ความรับผิดของเจา้พนักงานทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัยไม่สมควรบญัญติัไว้
เพราะการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายอยูแ่ลว้ 
 อย่างไรก็ ดี  ประมวลกฎหมายอาญามิใช่กฎหมายท่ีมีว ัต ถุปร ะสงค์ เพื่ อใช้ใน 
การควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะโดยเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ เป็นกฎหมายท่ีมีรายละเอียด  
ในหลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมสาธารณะโดยตรง 

 


