
 

บทที่  5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 
     
     เสรีภาพในการชุมนุมถือเป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ย่อมจะต้องได้รับ 
การรับรองคุม้ครอง เป็นสิทธิทางการเมืองประการหน่ึงของพลเมือง  เป็นการกระท าท่ีแสดงออก
โดยประชาชน มิไดก้ระท าโดยผา่นตวัแทนของประชาชนตามหลกัอ  านาจอธิปไตย (Sovereignty) 
สิทธิประการน้ี เร่ิมจากกรณีท่ีประชาชนหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงได้รับผลกระทบ 
จากการใช้อ  านาจรัฐ อนัเป็นอ านาจซ่ึงประชาชนให้ความไวว้างใจ ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของ
ประชาชน แต่ประชาชนกลบัไดรั้บผลกระทบจากการใชอ้  านาจนั้นเสียเอง1 ท าใหป้ระชาชนตอ้งการ
เรียกร้อง (Request) อ  านาจนั้นกลบัคืนมาเป็นของตนเอง แต่การท่ีประชาชนคนหน่ึงคนใดจะไป
เรียกร้องส่ิงต่าง ๆ ตามความต้องการของตนเองนั้นย่อมไม่มีผลหรือไดรั้บความสนใจจากผูใ้ช้
อ  านาจรัฐ ส่ิงเหล่าน้ีเองท าให้ประชาชนต้องรวมกลุ่มกัน  เพื่อแสดงออกโดยการไปชุมนุม 
เพ่ือเรียกร้องส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีประชาชนตอ้งการ 
    รูปแบบและเน้ือหาของการชุมนุมในแต่ประเทศจะเป็นผลมาจากปัจจยัส าคญั 3 ดา้น 
คือ ความมีเสถียรภาพของระบบการเมือง ส านึกร่วมทางสงัคม และความไวว้างใจต่อกลไกรัฐ และ
ปัจจยัเหล่าน้ีก็จะมีผลสืบเน่ืองต่อไปถึงการรับรองและ จ ากดัเสรีภาพการชุมนุมท่ีปรากฏในระบบ
กฎหมายของแต่ละประเทศ หากในสงัคมใด มีปัจจยัเหล่าน้ีอยู่ในระดบัสูงก็จะท าให้แนวโน้มของ
การชุมนุมสามารถด าเนินไป พร้อมกบัการตระหนักสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลอ่ืนและ
สงัคม รวมถึงการสร้างระบบของการชุมนุมให้เกิดข้ึนและกลายเป็นบรรทดัฐาน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
และปฏิบติัตามกนั หากปัจจยัเหล่าน้ีอยูใ่นระดบัต ่าก็อาจส่งผลให้การชุมนุมมีแนวโน้ม ท่ีจะละเมิด
ต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนรวมทั้งส่งผลกระทบท่ีรุนแรงอย่าง กวา้งขวางได  ้ หากพิจารณา 
ถึงปัจจยัดงักล่าวในสงัคมไทยจะพบว่าอยู่ในระดบัต ่าทั้งในดา้น ของความมีเสถียรภาพของระบบ
การเมืองส า นึกร่วมทางสังคมและความไวว้างใจต่อ กลไกรัฐ การชุมนุมก็มีแนวโน้มท่ีจะละเมิด 
ต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนหรือสังคม เกิดข้ึนไดโ้ดยง่ายการพิจารณาถึงการรับรองและจ ากดั
                                                        
1 บุญเกียรติ การะเวกพนัธ์ุ. (2552). “วฒันธรรมประชาธิปไตย”. วารสารวัฒนธรรมไทย, 48(6). หนา้ 25. 



 

124 

เสรีภาพในการชุมนุมท่ีจะท า สามารถท าใหเ้กิดผลข้ึนจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาปัจจยัอ่ืน ๆ พร้อมกนั
ไป โดยท่ีระบบ กฎหมายเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดการรับรองและจ ากัดเสรีภาพ  
ในการ ชุมนุมข้ึนอยา่งเหมาะสมได ้
   โดยทัว่ไปแลว้แนวความคิดเร่ืองเสรีภาพในการชุมนุมเป็นหลกัการพ้ืนฐาน ท่ีส าคญั
ของประเทศต่าง ๆ ท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นส่ิงท่ี ได้รับการยอมรับ 
อยา่งกวา้งขวางทั้งในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน ของแต่ละประเทศ จนกลายเป็น
เสรีภาพท่ีไม่อาจจะปฏิเสธไดอ้ย่างไรก็ตาม ดว้ยบริบททางสังคมการเมืองท่ีแตกต่างกนัจะเป็น
เง่ือนไขอยา่งส าคญัท่ีท าให ้การพิจารณาถึงเสรีภาพในการชุมนุมนั้นมีความแตกต่างกนัไปได้2 
    ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองจึงเป็นส่ิงส าคญั  
ยิ่งท่ีรัฐต้องจัดให้มีข้ึน และต้องให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพดังกล่าวด้วย  สาเหตุน้ี จึงท าให ้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแตกต่างไปจากการปกครองในระบอบอ่ืน  ท่ีเน้นสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็นปัจจยัส าคญัในระบอบประชาธิปไตย3 
ดังนั้น เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบจึงเป็นเสรีภาพท่ีส าคัญประการหน่ึงของการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบย่อมอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัว่าตอ้งไม่ขดัต่อ
หลกัความมัน่คงแห่งชาติ ความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง ความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ี้
สาธารณะจะตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนอ่ืนท่ีไม่ไดชุ้มนุมสาธารณะ
หรือเดินขบวน4     

    เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือน  
ต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชนตลอดจนสุขอนามยัหรือความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะ และไม่
กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น จึงจ  าเป็นต้องก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้สิทธิชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจนและสอดคลอ้งกับกติการะหว่างประเทศ  
ว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) 
จึงไดม้ีการตราพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ฉบบัน้ี จากการศึกษาพระราชบญัญติั
ดงักล่าว พบว่ามีปัญหา ดงัน้ี  

                                                        
2 ทินพนัธ์ นาคะตะ. (2541). ประชาธิปไตย.  กรุงเทพฯ: สหายบลอ็กการพิมพ.์ หนา้ 30. 
3 สุรชยั  ศิริไกร. (2550). การพัฒนาประชาธิปไตยโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและจริยธรรมทาง
การเมือง. กรุงเทพฯ: ศูนยป์ระชุมสหประชาชาติ. หนา้ 10. 
4 ธงชยั วงศช์ยัสุวรรณ. (2551). “อนาคตการเมืองไทย”. วารสารร่มพฤกษ์, 26(1). หนา้ 189. 
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  1 .ปัญหาเขตอ านาจศาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอุทธรณ์ค าสัง่ของเจา้พนกังานผูดู้แลการชุมนุม 
  ในมาตรา 21 วรรคสอง บญัญติัว่า หากผูชุ้มนุมไม่ปฏิบติัตามวรรคหน่ึง ให้เจา้พนักงาน

ดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุม
สาธารณะ (Public Assembly) เพ่ือมีค  าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะนั้น ในระหว่างรอ
ค าสัง่ศาลให้เจา้พนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ  านาจกระท าการท่ีจ  าเป็นตามแผนหรือแนว
ทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะท่ีคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบตามขอ้เสนอแนะของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  ทั้งน้ี  เพ่ือคุม้ครองความสะดวกของประชาชนและคุม้ครองการชุมนุมสาธารณะ  
วรรคทา้ย บญัญติัว่า ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีปิดประกาศค าสั่งศาลตามมาตราน้ีไวใ้นท่ีแลเห็นได้
ง่าย ณ บริเวณท่ีมีการชุมนุมสาธารณะนั้ น  และประกาศโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ชุมนุมและ
ประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบค าสั่งศาลดงักล่าวดว้ย และมาตรา 22 เม่ือไดรั้บค าขอให้มีค  าสั่งให้ผู ้
ชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา 21 ให้ศาลพิจารณาค าขอนั้นเป็นการด่วน  วรรคสอง  
บญัญติัว่า  ในการพิจารณา  หากความปรากฏต่อศาลว่ามีผูชุ้มนุมซ่ึงไม่ปฏิบติัตามประกาศของเจา้
พนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา 21ให้ศาลมีค าสั่งออกค าบังคบัให้ผูชุ้มนุมเลิกการ
ชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนด วรรคสาม  บญัญติัว่า  ค  าสั่งศาลตามวรรคสอง ให้
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ค  าสั่งศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นท่ีสุด  
ตามบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าวจะเห็นไดว้่ากระบวนพิจารณาในการขอให้ศาลมีค าสั่งเลิกการ
ชุมนุมตามพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  กฎหมายไดบ้ญัญติัให้ศาลแพ่งหรือศาล
จงัหวดัเป็นศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาออกค าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ และบัญญติัให ้
ผูชุ้มนุมสามารถอุทธรณ์ค าสั่งของศาลแพ่งหรือศาลจังหวดัท่ีได้สั่งให้เลิกการชุมนุมภายใน
ระยะเวลาท่ีก  าหนดต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคซ่ึงเป็นศาลยุติธรรมเพ่ือให้เพิกถอนค าสั่ง
ของศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดันั้น    
    2. ปัญหาการใช้อ  านาจของศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดในการออกค าสั่งเลิกชุมนุม
สาธารณะตามค าขอของเจา้พนกังานผูดู้แลการชุมนุม 
    การท่ีกฎหมายก าหนดให้ศาลแพ่งและศาลจังหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมี  
การชุมนุมสาธารณะ มีอ  านาจพิพากษาโทษทางอาญาตามท่ีก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัฉบบัน้ี  
ศาลดงักล่าวซ่ึงเป็นศาลยติุธรรมในส่วนคดีแพ่งจะด าเนินกระบวนพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เน่ืองจากกฎหมายมิไดก้  าหนดให้
น าบทบญัญติัของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบั 
    รวมทั้งยงัมีการก าหนดให้ผูอ่ื้นซ่ึงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการชุมนุม
สาธารณะ สามารถท่ีจะร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุม



 

126 

สาธารณะ เพ่ือมีค  าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมได้  ซ่ึงพิจารณาแลว้เหมือนเป็นการฟ้องร้อง  
โดยอาศยักฎหมายเก่ียวกบัความผดิทางละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ซ่ึงผูฟ้้องร้อง
จะตอ้งขอใหศ้าลสัง่ใหผู้จ้ดัการชุมนุมหรือผูชุ้มนุมชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น อย่างไรก็
ตาม บทบญัญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวไดก้  าหนดให้ศาลสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมุนมไดเ้ท่านั้น  
และเม่ือพิจารณาในอีกแง่หน่ึงก็อาจจะเป็นวิธีการชัว่คราวก่อนพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง เพ่ือใหย้ติุการชุมนุมไวช้ัว่คราวก่อน อยา่งไรก็ตาม ค าสัง่ศาลในกรณีเช่นน้ีไม่ใช่
ค  าสั่งช้ีขาดคดีหรือค าพิพากษา แต่เป็นค าสั่งวิธีการชัว่คราวก่อนการพิพากษา ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ยุติการกระท าท่ีเป็นมูลเหตุของคดีพิพาทกล่าวคือ การกระท าละเมิดไวช้ั่วคราวก่อน  
เพ่ือท่ีศาลจะไดพิ้จารณาในเบ้ืองตน้ว่าการกระท าน้ีเป็นละเมิดหรือไม่ หากเป็นการกระท าละเมิด  
ศาลจะไดพิ้พากษาสัง่ไปตามค าขอของผูฟ้้องร้อง คือ ใหช้ดใชค่้าสินไหมทดแทน แต่ค าสั่งศาลท่ีสั่ง
ใหผู้ชุ้มนุมเลิกการชุมนุมนั้น ไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นการยติุการกระท าเป็นการชัว่คราว แต่เป็นการยุติ
การกระท าโดยส้ินเชิง จึงก่อให้เกิดขอ้สังเกตว่า ค าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมของศาลดงักล่าว 
ไม่ใช่ค  าสัง่ขององคก์ร ตุลาการ เพราะคดีพิพาทน้ี คือ คดีละเมิด ซ่ึงค  าพิพากษาเป็นการตอ้งสั่งให้
ชดใชค่้าสินไหมทดแทนไม่ใช่สัง่ใหเ้ลิกการชุมนุม แต่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัค าสัง่ทางปกครอง 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 445 ได้รับรองให้
ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ โดยปราศจากอาวุธ เสรีภาพในการชุมนุมนั้ น 
เป็นเสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อต้องการส่ือสารข้อคิดเห็น 
ข้อเท็จจ ริง หรือความต้องการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ต่อสาธารณชนต่อรัฐ  
โดยการรวมตัวกันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของตัวเองและการให้รัฐสนองความต้องการ  
ของประชาชน 
    ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ้  21 ไดใ้ห ้
ความคุ้มครองและรับรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ อนัถือเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะประกนัสิทธิ
ดงักล่าว และมีหนา้ท่ีในการไม่แทรกแซงเพ่ือควบคุมการใชสิ้ทธินั้น แต่สามารถจ ากดัการใชสิ้ทธิ

                                                        
5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560. 
 “มาตรา 44 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ  านาจ ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
ท่ีตราข้ึนเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี ของประชาชน 
หรือเพื่อคุม้ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น” 
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ดังกล่าวโดยต้องบัญญัติ เป็นกฎหมาย และต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความจ าเป็นในสังคม
ประชาธิปไตยเพ่ือประโยชน์แห่งความมัน่คงของชาติ หรือความปลอดภยัของประชาชน หรือ 
การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น 

   5.2.1 ปัญหาเขตอ านาจศาลที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ค าส่ังของเจ้าพนักงานดูแล 
การชุมนุม 

   เน่ืองจากการรับรองเสรีภาพในการชุมนุมในระบบกฎหมายของไทยจะพบว่า   
ไดมี้การรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญอยา่งชดัเจนรวมทั้งเง่ือนไขท่ีจะจ ากดัเสรีภาพดงักล่าว แต่จะพบว่า
ยงัไม่มีการบญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะโดยตรงข้ึน บงัคบัใชซ่ึ้งก็นับว่าไดเ้ป็น
ปัญหาอยา่งส าคญัทั้งในดา้นของทางฝ่ายผูท่ี้ตอ้งการใช ้เสรีภาพในการชุมนุม เจา้หน้าท่ีรัฐซ่ึงตอ้ง
ดูแลจดัการการชุมนุม รวมทั้งสังคมหรือส่วนรวมท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นปัญหาส าคัญ ท่ีเ กิด ข้ึนกับการชุมนุมซ่ึงเ ป็นปัญหาทางการเ มือง 
ในรอบทศวรรษท่ีผา่นมาโดยการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญของไทยวางอยู่บนหลกั
ของ การชุมนุม โดยสงบและปราศจากอาวุธเท่านั้น ซ่ึงกลายเป็นเหตุผลในการจดัการชุมนุมท่ีได้
เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง แต่ไม่มีความชดัเจนว่าการชุมนุมในหลายลกัษณะนั้น จะสามารถกระท าไดม้าก
น้อยเพียงใดดังการชุมนุมในพ้ืนท่ีสาธารณะเป็นระยะเวลานาน การเข้าครอบครองพ้ืนท่ีของ
หน่วยงานรัฐ เป็นตน้ การขาดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการชุมนุมจึงมีส่วนอย่างส าคญัต่อ
ปัญหาของการชุมนุมท่ีเกิดข้ึนใน สงัคมไทย 
    จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายการชุมนุมสาธารณะของต่างประเทศ ผูว้ิจยัเห็นว่า
ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนอ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีจะมีสถานะและอ านาจหน้าท่ี 
ท่ีเหนือกว่าประชาชนผูชุ้มนุม และเป็นเร่ืองในทางปกครอง เช่น การออกค าสั่งห้ามการชุมนุม  
การพิจารณาค าขอผ่อนผนัก าหนดเวลายื่นขอชุมนุม  การก าหนดเง่ือนไขหรือมีค าสั่งให้ผูจ้ ัด 
การชุมนุม ผูชุ้มนุม หรือผูอ้ยูภ่ายในหรือบริเวณใกลเ้คียงกบัสถานท่ีชุมนุมตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งให้
ปิดหรือปรับเสน้ทางการจราจร และการประกาศก าหนดใหพ้ื้นท่ีบริเวณท่ีมีการชุมนุมสาธารณะเป็น
พ้ืนท่ีควบคุม เป็นตน้ และเร่ืองพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหว่างเจา้หนา้ท่ีกบัประชาชนผูชุ้มนุมจึงควรไดรั้บ
การพิจารณาวินิจฉยัโดยศาลปกครองซ่ึงเป็นศาลท่ีเขตอ านาจโดยตรง 

      ผูว้ิจยัเห็นว่าควรแก้ไขมาตรา 22 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญติัการชุมนุมสาธารณะ  
พ.ศ.  2558  ดงัน้ี 

    จากเดิม  ค  าสั่งศาลตามวรรคสอง ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค 
ค  าสัง่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคใหเ้ป็นท่ีสุด 



 

128 

      ควรแก้ไขเป็น ค าสัง่ศาลตามวรรคสอง ใหอุ้ทธรณ์ต่อศาลปกครอง ค  าสัง่ศาลปกครอง
ใหเ้ป็นท่ีสุด 

    5.2.2 ปัญหาการใช้อ านาจของศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดในการออกค าส่ังเลิกชุมนุม
สาธารณะตามค าขอของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม 

   จากการศึกษาพบว่าการรับรองเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะไวใ้น  รัฐธรรมนูญนั้น 
ยงัไม่สามารถก าหนดขอบเขตสิทธิของบุคคลผูชุ้มนุมและอ านาจหน้าท่ีของทางเจ้าหน้าท่ีรัฐใน  
การจดัการกบัการชุมนุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และในหลาย กรณีศึกษาก็ไดน้ ามาซ่ึงความขดัแยง้
อย่างรุนแรงระหว่างผูชุ้มนุมและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  รวมไปถึงได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง 
ต่อความสงบสุขและประโยชน์ของส่วนรวม จึงเป็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการบญัญติักฎหมาย 
ในระดบัพระราชบญัญติั เพ่ือท าใหเ้กิดความชดัเจนทั้งในดา้นของเสรีภาพในการชุมนุมและอ านาจ
หนา้ท่ีของ เจา้หนา้ท่ีรัฐในการจดัการกบัการชุมนุมว่าจะมีขอบเขตมากนอ้ยเพียงใดจึงควรท่ีจะตอ้ง
มีการบญัญติักฎหมายท่ีรับรองเสรีภาพในการชุมนุมข้ึนมาโดยตรง เพ่ือใหก้ารชุมนุมภายใตร้ะบอบ
ประชาธิปไตยสามารถด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ทั้งน้ี บนพ้ืนฐานของการยอมรับเสรีภาพ 
ในการชุมนุมและการตระหนกัถึงสิทธิของสงัคม ส่วนรวมท่ีตอ้งไดรั้บปกป้องไปพร้อมกนั 
    ผูว้ิจยัเห็นว่าบทบญัญติัดงักล่าวท่ีก  าหนดให้เจา้พนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตอ้ง
ร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวดั ท าให้เกิดอุปสรรค เกิดความล่าช้า อาจไม่ทันการณ์ และ
เจ้าหน้าท่ีดูแลการชุมนุมก็ เป็นเจ้าหน้าทีคอยดูแลอ านวยความสะดวกแก่ผู ้ชุมนุมอยู่แล้ว  
ยอ่มประเมินสถานการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี ในกรณีเร่งรีบอาจท าให้เสียเวลาในการร้องขอต่อศาลแพ่ง
หรือศาลจังหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะ แมว้่ากฎหมายจะระบุว่า  
ในระหว่างรอค าสั่งศาลให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ  านาจกระท าการท่ีจ  าเป็น 
ตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็บชอบ 
ตามข้อเสนอแนะของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก็ยงัไม่มีความชัดเจน อาจท าให้เจา้หน้าท่ีดูแล 
การชุมนุมเกิดความสบัสนว่าจะตอ้งกระท าการใด มากนอ้ยเพียงใด 

      ผูว้ิจัยเห็นว่าควรแกไ้ขมาตรา 21 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ  
พ.ศ.  2558  ดงัน้ี 

      จากเดิม  หากผูชุ้มนุมไม่ปฏิบติัตามประกาศวรรคหน่ึง ใหเ้จา้พนกังานดูแลการชุมนุม
สาธารณะร้องขอศาลแพ่งหรือศาลจังหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะ  
เพ่ือมีค  าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะนั้น  ในระหว่างรอค าสั่งศาลให้เจา้พนักงานดูแล 
การชุมนุมสาธารณะมีอ  านาจกระท าการท่ีจ  าเป็นตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
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ท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ทั้งน้ี  เพ่ือ
คุม้ครองความสะดวกของประชาชนและคุม้ครองการชุมนุมสาธารณะ 

      ควรแก้ไขเป็น มาตรา 21 วรรคสอง หากผูชุ้มนุมไม่ปฏิบติัตามประกาศวรรคหน่ึง  
ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีค าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะนั้ นทันที   
เพื่อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนและคุม้ครองการชุมนุมสาธารณะ 
 


