
สรุปโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสังเกตการณ์การชุมนุม 

ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ และ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุม ๗๐๙ ชั้น ๗ และห้องเสวนา ชั้น ๖ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๗๐๙ ชั้น ๗ ส านักงาน กสม. (ช่วงเช้า) 

การบรรยายหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ชุมนุม ข้อสังเกตจากสถานการณ์การชุมนุม และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ” 

 โดยวิทยากร พลต ารวจตรี อรรถพล อนุสิทธิ์ ผู้บังคับการต ารวจนครบาล ๒  

 แบ่งการบรรยายออกเป็น ๒ ช่วง โดยมีรายละเอียดของการบรรยายแต่ละช่วง สรุปได้ดังนี้  
 ช่วงท่ี ๑ แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  
 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ใช้แผนการดูแล 

การชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีกรอบแนวคิดว่า “ประชาชน
ย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัย  
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ชุมนุม  ดูแลและควบคุมการชุมนุมให้ เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย  
ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือน
ต่อสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน” ทั้งนี้ ในการจัดการชุมนุมตามพระราชบัญญัติ 
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้จัดการชุมนุมจะต้องแจ้งการชุมนุมต่อหัวหน้าสถานีต ารวจในท้องที่ที่มีการ
ชุมนุมสาธารณะหรือบุคคลอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ  
โดยให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มชุมนุมไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ผ่านวิธีการ ได้แก่ ๑) แจ้งโดยตรงต่อ
ผู้รับแจ้ง ๒) แจ้งทางโทรสาร และ ๓) แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

  กรณีการชุมนุมเกินกว่าหนึ่งท้องที่ซึ่งมีเขตต่อเนื่องกันให้แจ้งต่อท้องที่ ใดท้องที่หนึ่ ง   
(ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดวิ ธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ) โดยที่ปัจจุบันพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร อยู่ภายใต้การประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงส่งผลให้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ใช้บังคับ 

  ส าหรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลการชุมนุมสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานคร ก าหนดให้กองบัญชาการต ารวจนครบาลเป็นหน่วยหลัก โดยให้หัวหน้าสถานีต ารวจนครบาล
เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม หากเป็นการชุมนุมในพ้ืนที่สถานีต ารวจแห่งนั้น ให้ผู้บังคับการต ารวจนครบาล
ท้องที่เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม เมื่อเป็นการชุมนุมสาธารณะต่อเนื่องระหว่างสถานีต ารวจนครบาล 



๒ 
 

ที่รับผิดชอบ และให้ผู้บัญชาการต ารวจนครบาลเป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม เมื่อมีการชุมนุมในพ้ืนที่
ระหว่างกองบังคับการต ารวจนครบาลที่รับผิดชอบ 

 ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จะยึดหลักในการปฏิบัติ ๔ ประการ ประกอบด้วย 
 หลักที่ ๑ มีอ านาจและหน้าที่ : ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนจะต้องผ่านการฝึกอบรมตามที่

กฎหมายก าหนดและต้องมีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้ปฏิบัติตรงตามภารกิจและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
 หลักที่ ๒ มีเหตุแห่งการใช้อ านาจ : มีการกระท าจากผู้ชุมนุมอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย 

เป็นภยันตรายต่อประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินของทางราชการหรือของผู้อ่ืน 
 หลักที่ ๓ ปฏิบัติโดยชอบ กระท าตามขั้นตอน : การปฏิบัติยึดตามแนวทางตามแผนการดูแล

การชุมนุมสาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยให้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ก าลัง 
แต่หากมีความจ าเป็นต้องใช้ก าลังให้ใช้เท่าที่จ าเป็น ได้สัดส่วนและเหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นไปโดยสุจริต  
ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกรณีจ าเป็น โดยให้ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบพ้ืนที่ด าเนินการ
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการควบคุม
ฝูงชนในการชุมนุม ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาใช้ที่เกิดผลกระทบน้อยที่สุด แต่ยังคงประสิ ทธิภาพในการรักษา 
ความสงบเรียบร้อยตามที่กฎหมายให้อ านาจ โดยให้มีการเจรจาหรือแจ้งเตือนก่อนหากสามารถกระท าได้และ
ไม่เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืน 

 หลักที่ ๔ สุจริต : การกระท าของเจ้าหน้าที่เป็นไปเพ่ือต้องการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ไม่มีเจตนาท าร้ายผู้ชุมนุม ไม่เลือกปฏิบัติ 

  ส าหรับการใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ (ตู้คอนเทนเนอร์)  เป็นการใช้
เครื่องมือควบคุมฝูงชนตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ 
ข้อ ๑ (๒๗) เครื่องกีดขวางการผ่านของรถ และ (๓๒) แท่นปูน หรือ อุปกรณ์ส าหรับป้องกันสถานที่ โดยมี
เจตนารมณ์เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมสาธารณะ และไม่ให้เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะกับผู้ชุมนุม โดยสภาพของตู้คอนเทนเนอร์ ไม่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อผู้ชุมนุม
แต่อย่างใด 

 ในส่วนการดูแลสื่อมวลชน จะจัดให้มีการรับลงทะเบียนสื่อมวลชน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ 
จัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับสื่อมวลชน โดยจัดพ้ืนที่ไว้เป็นการเฉพาะหรือมีประกาศแจ้งเตือนให้สื่อมวลชนอยู่บริเวณใด
บริเวณหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดย พล.ต.อ. ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร./
ผอ.ศปม.ตร.ปรท.ผบ.ตร. ได้มีข้อสั่งการก าชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสื่อมวลชน ตามวิทยุในราชการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ศปม ๕.๓๑/๓๐๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ดูแลการชุมนุมใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุม 
การชุมนุม และสลายการชุมนุม โดยค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและสื่อมวลชน 

 ๒. กรณีมีความจ าเป็นต้องควบคุม การชุมนุม การท ากิจกรรม การมั่วสุม และสลายการชุมนุม 
ให้ใช้มาตรการที่จ าเป็นและเหมาะสม โดยให้น าแนวทางการปฏิบัติตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ  
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ มาปรับใช้ 



๓ 
 

 ๓. หลักการใช้ก าลังในการดูแลการชุมนุม ให้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ก าลัง แต่หากมีความ
จ าเป็นต้องใช้ก าลังให้ใช้เท่าที่จ าเป็น ได้สัดส่วนและเหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นไปโดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกรณีจ าเป็น โดยให้ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบพ้ืนที่ด าเนินการ ตรวจสอบและควบคุม
การปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการควบคุมฝูงชน ให้เจ้าหน้าที่
พิจารณาใช้ที่เกิดผลกระทบน้อยที่สุด แต่ยังคงประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามที่กฎหมาย 
ให้อ านาจ โดยให้มีการเจรจาหรือแจ้งเตือนก่อนหากสามารถกระท าได้และไม่เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่หรือ 
บุคคลอ่ืน 

 ๔. ให้จัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับสื่อมวลชน โดยจัดพ้ืนที่ไว้เป็นการเฉพาะ หรือมีประกาศแจ้งเตือน
ให้สื่อมวลชนอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

 ช่วงที่ ๒ การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 วิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและสอบถามข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการดูแลการชุมนุม โดยรายละเอียดประเด็นที่ได้มีการ
แลกเปลี่ยนความเห็นและสอบถามข้อมูล (เอกสารแนบ ๑) 

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ ส านักงาน กสม. (ช่วงบ่าย) 

การอภิปรายหัวข้อ “เทคนิค วิธีการ ในการสังเกตการณ์สถานการณ์การชุมนุมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การปฏิบัติงานในสถานการณ์การชุมนุม” 

  โดยวิทยากร ๑. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

         ๒. นายสุเมธ สมคะเน เลขาธิการสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย 

            ๓. นางสาวกฤตยา กิจกาญจน์ เจ้าหน้าที่โครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือกฎหมาย 
ประชาชน (iLaw) 

          ๔. นายณัฐพงศ์ มาลี สื่อมวลชน ส านักข่าวราษฎร 

  ผู้ด าเนินรายการ นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาประจ า กสม. 

 ช่วงท่ี ๑ การอภิปราย 
 นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาประจ า กสม. ผู้ด าเนินรายการ ได้เกริ่นน าว่า สิทธิ เสรีภาพ

ในการชุมนุมเป็นพ้ืนฐานของประชาชนในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผู้ที่มาชุมนุม 
มีวัตถุประสงค์ในการชุมนุมที่หลากหลาย เจ้าหน้าที่มีบทบาทในการบริหารการชุมนุมไม่ให้เกิดความรุนแรงและ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการชุมนุมที่ผ่านมานั้น การบริหารการชุมนุมของรัฐอาจกระทบต่อการใช้เสรีภาพ
ของผู้ชุมนุม ก่อให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์จากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่ง  กสม. จะต้องด ารงอยู่ในความเป็นกลาง  
และท าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบว่ามีการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนหรือไม่  
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 ในการอภิปราย ผู้ด าเนินรายการได้แบ่งหัวข้อในการอภิปรายออกเป็น ๗ ประเด็น ดังนี้  
๑) วัตถุประสงค์ของการสังเกตการณ์ ๒) หน่วยงาน/ผู้ที่เก่ียวข้องกับการสังเกตการณ์ ๓) กระบวนการ/วิธีการ/
ขั้นตอนในการสังเกตการณ์ ๔) เทคนิคในการสังเกตการณ์การชุมนุม ๕) ผลที่ได้จากการสังเกตการณ์ ๖) การใช้
ประโยชน์จากผลที่ได้จากการสังเกตการณ์ และ ๗) บทเรียนที่ได้รับจากการสังเกตการณ์   

  โดยมีรายละเอียดการอภิปรายของวิทยากรแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้ 

 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  : ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตการณ์การชุมนุมว่า ลักษณะโดยทั่วไปของการชุมนุมเกิดขึ้นจากความต้องการของ 
ผู้ชุมนุมที่ต้องการแสดงออกเพ่ือเสนอข้อเรียกร้องต่าง ๆ ไปยังรัฐบาล เพราะอาจเห็นว่าวิธีอ่ืนไม่ได้ผล เช่น  
การเรียกร้องราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า การเรียกร้องของกลุ่มรถบรรทุก การใช้สิทธิ เสรีภาพในการ
ชุมนุมเป็นพ้ืนฐานที่ท าได้ในระบอบประชาธิปไตย แต่ก็สามารถถูกจ ากัดได้ด้วยเหตุผลบางประการ บางครั้งการ
ชุมนุมมีความซับซ้อน ผู้ที่จะไปสังเกตการณ์จึงควรรู้ที่มาที่ไปของการชุมนุมอันจะส่งผลต่อการสังเกตการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ  

 กสม. ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์การชุมนุม เนื่องจากต้องการเห็น ได้ยิน และสัมผัสสถานการณ์ 
การชุมนุมด้วยตนเอง เพราะการรับรู้ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนจะผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือเลือกประเด็นที่จะ
ให้ความส าคัญ หรือบางกรณีมีการเจือปนความเห็นของผู้ที่น าเสนอข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลขาดความเป็นกลาง 
อย่างไรก็ดี กสม. ก็ยังต้องน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาประกอบการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ด้วย ในการลงพ้ืนที่
สังเกตการณ์ กสม. อาจจะไม่จ าเป็นต้องลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ทุกครั้งที่มีการชุมนุม การลงพ้ืนที่แต่ละครั้ง
จ าเป็นต้องประเมินภายใต้ภารกิจงาน ก าลังคน ความอ่อนไหว หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการละเมิด  
สิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ในบางกรณีจะได้รับเชิญให้ไปลงพ้ืนที่ เนื่องจากผู้จัดการชุมนุมต้องการให้ กสม.  
ไปร่วมสังเกตการณ์ว่าผู้ชุมนุมหรือเจ้าหน้าที่ถูกกระท าอย่างไร ในการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์นั้น กสม. จะสังเกตการณ์
อย่างเป็นกลางและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยไม่ได้ลงไปเพ่ือร่วมชุมนุมหรือเรียกร้องและไม่ใช่คู่กรณีของ
ฝ่ายใด ไม่มีอคติส่วนตัว รับฟังข้อมูลจากทุกด้าน ไม่มีความรักหรือความชอบส่วนตัว โดยในการชุมนุมที่ผ่านมา 
มีผู้สังเกตการณ์จากหลายฝ่าย เช่น กสม. ตัวแทน/ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ตัวแทนพรรคการเมือง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งแต่ละหน่วยอาจจะมีวัตถุประสงค์ในการสังเกตการณ์ของแต่ละองค์กร
ทีแ่ตกต่างกัน  

 อย่างไรก็ดี กสม. ยังมีข้อที่ยังต้องมีการหารือกันในประเด็นการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ว่า จะไป
โดยเปิดเผยหรือไม่ โดยมีข้อสรุปในเบื้องต้นคือ กสม. จะไปโดยเปิดเผย ในส่วนของเจ้าหน้าที่ ส านักงาน กสม. 
จะมีทั้งท่ีไปโดยเปิดเผยและไม่เปิดเผย แต่ในระยะยาวเห็นว่าควรเปิดเผยทั้งหมดในสถานการณ์ที่ไม่มีข้อบ่งบอก
ว่าจะมีเหตุการณ์ที่เป็นอันตราย ทั้งนี้ กสม. มีภารกิจที่เก่ียวข้องเชื่อมโยงกับการสังเกตการณ์คือ การตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน การรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนโดยรวม การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
และการช่วยบรรเทาหรือคลี่คลายสถานการณ์ในบางกรณี เพราะเมื่อมีผู้สังเกตการณ์อยู่ในพ้ืนที่ ทั้ง ๒ ฝ่าย อาจจะ
ระมัดระวังในการปฏิบัติต่อกันเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีข้อแนะน าเกี่ยวกับการมีช่องทางในการสื่อสารระหว่างกัน 
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โดยในอดีตการชุมนุมจะมีผู้ที่ท าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ท าให้โอกาสในการปะทะกันเกิดขึ้นน้อย 
ดังนั้น ผู้ชุมนุมจึงควรจะมีช่องทางในการสื่อสาร (channel of communication) ระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ เนื่องจากเห็นว่าจะสามารถช่วยลดปัญหาที่จะน าไปสู่การกระทบกระทั่งกันได้ 

 นายสุเมธ สมคะเน เลขาธิการสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย  : ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างานในฐานะสื่อมวลชนว่า การท าหน้าที่สังเกตการณ์ของสื่อมวลชนและ กสม. ไม่แตกต่างกัน 
สื่อมวลชนจะไปอยู่ในที่ ๆ เป็นจุดตัดของความขัดแย้ง เมื่อสื่อมวลชนลงพ้ืนที่ต้องระลึกอยู่เสมอว่าไปในฐานะ
สื่อมวลชน ซึ่งแตกต่างจากนักสิทธิมนุษยชน ผู้สนับสนุน ผู้เห็นต่าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้โดยส่วนตัวจะมี
อุดมการณ์หรือแนวคิด ความรู้สึกร่วมอย่างไร แต่เมื่อลงพ้ืนที่สังเกตการณ์จะต้องละทิ้งสิ่งเหล่านั้น เนื่องจาก
ความรู้สึกอาจส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของข้อเท็จจริงได้ จากวิวัฒนาการของการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่
การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยจนถึงการชุมนุมของกลุ่มราษฎร พบว่า ทุกการชุมนุม 
มีโครงสร้าง ประกอบด้วย  

 - โจทย์ที่เป็นปัญหา  
 - คณะแกนน า/คณะจัดตั้ง  
 - ผู้ประสานงาน/ผู้จัดการชุมนุม/ผู้ยื่นขอจัดการชุมนุม  
 - นักสื่อสาร (ท าเนื้อหาเพ่ือสื่อสาร/ท าหน้าที่ปราศรัย)  
 - ผู้สนับสนุน (ไม่ใช่เฉพาะตัวเงิน แต่หมายรวมไปถึงแนวร่วม หรือหน่วยรักษาความปลอดภัย)  
 - ผู้ร่วมชุมนุม  
 แม้การชุมนุมในปัจจุบันจะถูกมองว่าเป็นการชุมนุมรูปแบบใหม่ แต่โครงสร้างไม่แตกต่างจาก 

ในอดีต ดังนั้น ผู้ที่จะไปสังเกตการณ์การชุมนุมจึงควรท าความเข้าใจโครงสร้างของการชุมนุม ที่มาของการชุมนุม  
ภูมิหลังของผู้ชุมนุม การจัดท าแผนผังเชื่อมโยงและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ตลอดจนการมีฐานข้อมูลของ 
ผู้ชุมนุม เพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงกระบวนการท างานและการมีเครือข่าย
ของทีมข่าวของส านักข่าวไทยรัฐ ซึ่งมีการจัดท าแผนการท างาน โดยจะมีทีมที่ลงพ้ืนที่ชุมนุม ทีมที่ท าหน้าที่  
เฝ้าระวังภายนอกพ้ืนที่ชุมนุม และทีมที่ท าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ (monitor) ที่ส านักงาน โดยจะมีการจัดเวร 
ผลัดกัน ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงตลอดเวลา เนื่องจากทุกความขัดแย้งพร้อมที่จะเป็น
ความรุนแรงได้เสมอ ผ่านการใช้วาทกรรมต่าง ๆ การสร้างความเกลียดชัง และการดูหมิ่นเหยียดหยาม นอกจากนี้ 
ยังมีการเตรียมรองรับการเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จ าเป็นต้องอาศัยเครือข่าย
ในการแจ้งเหตุ แต่ในฐานะของ กสม. อาจไม่ต้องด าเนินการเทียบเท่าสื่อมวลชน เนื่องจาก กสม. ควรท าหน้าที่
เก็บเหตุการณ์ในพ้ืนที่ปลอดภัย และควรมีการลงพ้ืนที่เพ่ือบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ทั้งในเชิงเปิดเผยและโดยลับ 
  

 นางสาวกฤตยา กิจกาญจน์ เจ้าหน้าที่โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) : 
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะเจ้าหน้าที่โครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (iLaw) ว่า การท างาน
ของ iLaw มี ๒ ด้าน คือ ๑) การติดตามกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภา และ ๒) การติดตาม บันทึกการปิดกั้น
การใช้เสรีภาพในการแสดงออก ทั้งในเรื่องคดีเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๖ 



๖ 
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงการฝ่าฝืนพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม ในด้านการสังเกตการณ์การชุมนุม  
iLaw มีพันธมิตรคือ องค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และมีฐานข้อมูล Mob Data Thailand  
โดยในการลงพื้นที่สังเกตการณ์เจ้าหน้าที่จะมีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล Mob Data Thailand และรายงาน
เหตุการณ์ผ่านบัญชี Twitter โดยในการรายงานเหตุการณ์ iLaw จะพยายามสื่อสารไม่ให้สร้างความ 
ตื่นตระหนกให้สังคม แต่จะพยายามรายงานข้อเท็จจริงให้มากที่สุด ทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ในการรายงานข้อมูลจะมีการระบเุวลาและรายละเอียดเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 

  ขั้นตอนในการท างานของ iLaw ประกอบด้วย การเตรียมการ การวางแผน การประเมิน และ
การถอดบทเรียน โดยรูปแบบของการรายงาน จะเน้นในเรื่องของเวลาและเนื้อหาที่ตรงข้อเท็จจริง ilaw มีการ
บันทึกข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ จนน ามาซึ่งฐานข้อมูลที่ช่วยให้สามารถน าเสนอข้อมูลบางอย่างได้ เช่น เจ้าหน้าที่  
มีการใช้กระสุนยางครั้งแรกเมื่อใด เจ้าหน้าที่มีการใช้แก๊สน้ าตากี่ครั้ง เป็นต้น ในการท างานของ ilaw จะแบ่ง
เจ้าหน้าที่ออกเป็น ๒ ทีม คือ ทีมลงพ้ืนที่ท าหน้าที่รายงานสถานการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และทีมส่วนกลาง  
ท าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ (monitor) ติดตามการถ่ายทอดสด (live) ของเพจต่าง ๆ ตลอดจนการส่งข้อมูล
ให้ผู้ที่ลงพ้ืนที่ ทั้งนี้ ทีมลงพ้ืนที่ของ iLaw จะมีหลักในการท างานคือการเข้าไปถึงพ้ืนที่ก่อนเวลานัดหมาย 
ของผู้ชุมนุมเพ่ือดูสภาพแวดล้อม/เส้นทางการจราจร การวางก าลังของเจ้าหน้าที่ และการเจรจาระหว่าง
เจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุม ในช่วงที่การชุมนุมมีเหตุการณค์วามรุนแรง มีการใช้แก๊สน้ าตา กระสุนยาง การท างานจะ
ยากขึ้น iLaw จะลดจ านวนเจ้าหน้าที่ในการลงพ้ืนที่และสอบถามความสมัครใจของเจ้าหน้าที่ การท าหน้าที่ 
ในฐานะผู้สังเกตการณ์ไม่จ าเป็นต้องได้ภาพก่อนใคร แต่อาจจะรอให้สถานการณ์ผ่อนคลายลงก่อนแล้วใช้วิธี
พูดคุยสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ผู้สังเกตการณ์อาจใช้วิธีการจดจ ามากกว่าการถ่ายภาพหรือจดบันทึก  
บางกรณีเจ้าหน้าที่ที่ลงพ้ืนที่ก็ไม่สามารถเข้าไปในจุดที่ทีมส่วนกลางต้องการให้เข้าไปได้ การลงพ้ืนที่ ในบาง
เหตุการณ์ทีมงานจะมีการแขวนป้ายคล้องคอหรือใส่เสื้อกั๊กเพ่ือแสดงตัวว่าไม่ใช่ผู้ชุมนุม แต่เมื่อถอดบทเรียนจาก
การปฏิบัติงานแล้วพบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ได้แยกการปฏิบัติระหว่างผู้สังเกตการณ์กับผู้ชุมนุมเท่าท่ีควร                     

 นายณัฐพงศ์ มาลี สื่อมวลชน ส านักข่าวราษฎร : ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าหน้าที่
ในฐานะสื่อมวลชนอิสระของส านักข่าวราษฎรว่า ส านักข่าวราษฎรมีตนเองเป็นเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวท าหน้าที่
ในทุกขั้นตอน เริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ในการติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ 
ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาล แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการชุมนุมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาล เนื่องจากในปี
ที่ผ่านมามีการชุมนุมในลักษณะต่อต้านรัฐบาลมากขึ้น ส านักข่าวราษฎรเป็นสื่ออิสระ เป็นสื่อพลเมืองที่สื่อสาร  
ผ่านช่องทาง Facebook และ Youtube โดยในการน าเสนอข่าวแต่ละครั้งจะมีการเตรียมความพร้อมในส่วน
ของอุปกรณ์ เช่น ปลอกแขน เสื้อกั๊ก และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ โดยค านึงถึงความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก 
นอกจากนี้ ยังต้องมีการเตรียมข้อมูล ศึกษาภูมิหลังและข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม การติดต่อสื่อสารกับบุคคล  
ที่ไว้วางใจ ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน เพ่ือขอความช่วยเหลือทั้งในเรื่องการถูกจับกุมด าเนินคดีและกรณี  
เกิดการกระทบกระทั่งกันกับผู้ชุมนุมที่อาจเข้าใจว่าเป็นสื่อมวลชนฝ่ายตรงข้าม โดยจะใช้วิธีการท าความรู้จัก 
แนะน าตัวกับแกนน าหรือผู้ประสานงาน 



๗ 
 

  ในการท างานของส านักข่าวราษฎรจะรายงานตามข้อเท็จจริง ซึ่งในบางกรณีอาจไม่ถูกใจ 
ผู้รับชมหรือผู้ติดตาม แต่ก็ต้องยืนยันในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เนื่องจากจะส่งผลเสีย
ต่อความน่าเชื่อถือของผู้น าเสนอ กระบวนการ/ขั้นตอนการท างานในระหว่างการชุมนุมของส านักข่าวราษฎร  
จะเป็นการถ่ายทอดสด และมีการเขียนข่าวภายหลังจบเหตุการณ์ ในกรณีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน
จะใช้วิธีการลงข่าวด่วน (breaking news) ที่ครอบคลุมเนื้อหารายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ 
ผู้ที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์ตลอดเวลารับรู้ถึงสถานการณ์โดยสรุป อันจะช่วยให้ข่าวสารขยายวงออกไปได้ทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น ในการท างานบางครั้งผู้ชุมนุมจะมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยและการให้ข้อมูลที่อาจจะ  
ไม่ตรงกัน การเข้าไปพูดคุยจึงต้องมีการแนะน าตัวให้ชัดเจน นอกจากนี้ การบ่งบอกอัตลักษณ์หรือชี้แจงตัวตน
เป็นสิ่งส าคัญที่สามารถช่วยให้หลุดพ้นจากคดีความต่าง ๆ ที่อาจตามมาได้ ในส่วนของเทคนิคและวิธีการ
รายงานสถานการณ์ที่มีความรุนแรง เจ้าหน้าที่จะพยายามหลีกเลี่ยงแนวปะทะและอยู่ในจุดที่เป็นพ้ืนที่ปลอดภัย 
แต่บางครั้งการเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยหลังแนวของเจ้าหน้าที่ต ารวจอาจเป็นการลดทอนการสื่อสารข้อมูล
ข้อเท็จจริง กล่าวคือ ท าให้ไม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ในบางช่วง ซึ่งหลักฐานจากภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก
อาจสามารถน าไปยืนยันความบริสุทธิ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จะช่วยอ านวยความ
สะดวกในระดับหนึ่ง แต่จะต้องไมล่ืมการปฏิบัติหน้าที่หลักของตนในการสังเกตการณ์หรือรายงานข่าว  

 ส านักข่าวราษฎรน าข้อมูลจากการสังเกตการณ์ไปใช้ประโยชน์ในการรายงานข่าวและน าเสนอ
ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยจะน าเสนอข้อมูลที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล มีหลักฐาน 
ทีบ่ันทึกเหตุการณ์ให้สังคมรับรู้รับทราบ เมื่อต้องการสืบค้นจะสามารถน ามาใช้ได้ง่ายขึ้น 

 ช่วงที่ ๒ การถาม - ตอบ 

  ๑. ที่ผ่านมามีกรณีของหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลติดต่อขอแผนผังผู้ชุมนุม
ที่สื่อมวลชนได้จัดท าขึ้น หรือคลิปวิดีโอ หรือภาพถ่าย เพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือไม่ และต้องปฏิบัติอย่างไร  
 ข้อมูลแผนผังผู้ชุมนุมที่สื่อมวลชนจัดท าขึ้นไม่ได้มีการเปิดเผยหรือให้ผู้ใดน าข้อมูลไปใช้ 
ยกเว้นกรณีเดียวที่มีการน าข้อมูลไปใช้เพ่ือส าหรับการจัดท าหนังสือเท่านั้น  

 ในส่วนของ กสม. เนื่องจากข้อมูลที่ ได้มาจากการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์การชุมนุม  
เพ่ือน ามาใช้ประกอบการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามบทบาทหน้าที่  
แต่โดยทั่วไปถ้าข้อมูลที่ถูกขอไม่ได้มีความอ่อนไหวหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นโทษต่อเจ้าของข้อมูล 
ก็สามารถเปิดเผยได้  

 ส าหรับ iLaw ไม่เคยมีผู้ใดมาขอใช้ข้อมูล ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของ iLaw เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นการทั่วไป 

 จากการด าเนินการที่ผ่านมา กองบัญชาการต ารวจนครบาลมีการใช้ภาพถ่ายของส านักข่าว
ราษฎรประกอบการแถลงข่าว โดยไม่ได้ขออนุญาตหรืออ้างอิงถึงที่มาของภาพ นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจ สน. ดินแดง ออกหมายเรียกให้ผู้สื่อข่าวของส านักข่าวราษฎรไปเป็นพยาน เพ่ือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้ชุมนุม 



๘ 
 

  ๒. เจ้าหน้าที่/ผู้ชุมนุม มีการกระท าอะไรที่เป็นอุปสรรคในการรายงานข่าวบ้างหรือไม่ 
อย่างไร 
 ในฝ่ายของเจ้าหน้าที่ เคยมีการฉายไฟไปที่กล้องของช่างภาพในช่วงที่มีการจับกุมผู้ชุมนุม 
ส่งผลให้สื่อมวลชนไม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ในระหว่างการจับกุมได้ และมีการแยกผู้ชุมนุมกับสื่อมวลชน 
โดยให้นักข่าวอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย ท าให้ขาดพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ ในส่วนของผู้ชุมนุมฝ่ายต่อต้านรัฐบาล 
จะไม่ให้บันทึกภาพหากเป็นช่วงที่ก าลังท าผิดกฎหมาย เช่น ขณะท าลายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือ 
รื้อลวดหนามหีบเพลง เนื่องจากความกังวลต่อเรื่องการถูกด าเนินคดี ท าให้ไม่สามารถรายงานข่าวได้อย่างสมบูรณ์ 
ในฝั่งของผู้ชุมนุมอีกกลุ่ม จะถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้าม อาจกระทบกระทั่งกัน และมีวิวาทะหรืออาจถึงขั้น 
ท าร้ายร่างกายกัน นอกจากนี้ ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ได้แยกระหว่างผู้ชุมนุมกับผู้สังเกตการณ์ ส่งผลให้
ได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ าตาหรือกระสุนยาง  

  ๓. ขอทราบวิธีการหรือแนวทางในการจัดการบาดแผลทางจิตใจ สภาพอารมณ์ หรือ
ความเครียดอย่างไร 
 - การน าพาตนเองออกไปอยู่ในบริบทหรือเปลี่ยนไปท างานด้านอื่น ๆ  

 - การจัดการ/การให้ความช่วยเหลือโดยองค์กรต้นสังกัด อาทิ การจัดอบรมในหลักสูตร 
ที่เก่ียวข้อง  

 - การบ าบัดหรือผ่อนคลายจิตใจของตนเอง (reset/retreat)  

  ในช่วงท้ายของการอภิปราย กสม. และวิทยากรแต่ละท่านได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ต่อการสังเกตการณ์การชุมนุม ดังนี้ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : แสดงความคิดเห็น
ต่อการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ของ กสม. ว่าควรท าหน้าที่นอกเหนือจากการสังเกตการณ์ คือควรเข้าไปพูดคุยและ
รับฟังในสิ่งที่ผู้ชุมนุมหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการสื่อสารต่อไปยังสาธารณะหรือรัฐบาล เพ่ือท าหน้าที่ในการ
น าความต้องการเหล่านั้นไปแจ้งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง จากประสบการณ์การลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ที่ผ่านมาพบว่า  
แต่ละฝ่ายยินดีที่ กสม. ลงพ้ืนที่ไปสังเกตการณ์ ดังนั้น การลงพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอน่าจะเป็นประโยชน์ในการ
ติดตามข้อมูลสถานการณ์ให้รอบด้าน และเป็นประโยชน์ต่อการท างานด้านอ่ืน ๆ ของเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. 

 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : การลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ต้องเตรียม
ความพร้อมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชุมนุม เป้าหมายของการชุมนุม เตรียมสภาพจิตใจ เตรียมอุปกรณ์
ป้องกันให้พร้อมและมีมาตรฐาน โดยส านักงาน กสม. ควรมีการจัดหาอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานให้แก่เจ้าหน้าที่  
จากที่กล่าวมา แม้การลงพ้ืนที่สังเกตการณ์จะช่วยให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิ แต่การติดตามสถานการณ์ (monitor) 
ของส่วนกลางนั้นยังมีความส าคัญ ในการลงพ้ืนที่ควรมีการก าหนดจุด/ต าแหน่งนัดหมาย โดยค านึงถึง  
ความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ในการรายงานไม่ต้องรีบน าเสนอข้อมูล เร็วจนเกินไป การปฏิบัติหน้าที่ควร
เป็นไปด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ สิ่งที่ส าคัญคือ การไม่มีอคติ ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตระหนักถึง



๙ 
 

บทบาทของตัวเองเสมอ พิจารณาสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ ณ ขณะนั้นเป็นหลักเพ่ือ เป็นส่วนเสริมในการ
ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 นายสุเมธ สมคะเน เลขาธิการสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย : การลงพ้ืนที่ควรมี
เพ่ือน (buddy) เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เนื่องจากพ้ืนที่การชุมนุมแต่ละพ้ืนที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง
ต่างกัน การเก็บรวบรวมข้อมูลต้องแยกแยะให้ได้ว่าใครเป็นผู้เดือดร้อน ใครเป็นผู้สนับสนุน 

  นางสาวกฤตยา กิจกาญจน์ เจ้าหน้าที่โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)  : 
เสรีภาพในการแสดงออกควรได้รับการรับรอง การชุมนุมยังคงมีต่อไป การท าหน้าที่ เก็บรวบรวมบันทึกข้อมูล
ยังคงต้องท าต่อไป 

 นายณัฐพงศ์ มาลี สื่อมวลชน ส านักข่าวราษฎร : เจ้าหน้าที่ในการสังเกตการณ์การชุมนุม
ควรมีเพื่อเป็นกลไกถ่วงดุลและช่วยถ่ายทอดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ ส านักงาน กสม.  

การบรรยายหัวข้อ “บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ” 

  โดยวิทยากร ดร. พัชร์ นิยมศิลป์ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ๑. ธรรมชาติของการใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ มีทั้งการชุมนุมโดยสงบ และ 
การชุมนุมโดยไม่สงบ ซึ่งรูปแบบของการจัดการชุมนุมมีทั้งแบบการปราศรัยอยู่กับที่ การนัดชุมนุมแบบฉับพลัน 
(flash mob) การนัดชุมนุมโดยใช้รถยนต์ (car mob) และการชุมนุมแบบยึดพื้นที่เป็นระยะเวลานาน (occupy 
protest)  

 ทั้งนี้ สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) มีสองประเภท คือ สิทธิเสรีภาพสมบูรณ์ (Absolute Rights) และสิทธิเสรีภาพ

เคร่ืองมือส าคัญในการ

สังเกตการณ์การชุมนุม 

ฐานข้อมูล 

การประสานงาน กระบวนการที่ดี 

โครงสร้างผู้ชุมนุม 
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สัมพันธ์ (Relative Rights) โดยเสรีภาพในการชุมนุมจัดว่าเป็นเสรีภาพแบบสัมพันธ์ กล่าวคือ เสรีภาพในการ
ชุมนุมจะมีผลใช้บังคับเพียงใดขึ้นอยู่กับการน าไปชั่งน้ าหนักกับคุณค่าอ่ืนแล้วเสรีภาพในการชุมนุมมีน้ าหนัก
มากกว่าหรือไม่ หากมีน้ าหนักน้อยกว่า ก็จ าเป็นที่ต้องถูกจ ากัดเพ่ือให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือคุณค่าอ่ืนที่น ามา
เปรียบเทียบมีผลใช้บังคับได้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นได้  

 ตัวอย่างของกรณีนี้ ได้แก่ กรณี Barraco v France (App No. 31684/05 5 March 2009) 
ที่ไดป้ระท้วงด้วยการขับรถแทรกเตอร์ด้วยความเร็วต่ าในทางด่วนแล้วถูกเจ้าหน้าที่สั่งปรับเงิน ซ่ึงนาย Barraco 
แกนน าการชุมนุมเห็นว่าการสั่งปรับเงินถือเป็นการแทรกแซงการใช้เสรีภาพในการชุมนุม จึงยื่นเรื่องต่อ  
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (ECtHR) เพ่ือให้วินิจฉัย ศาลวินิจฉัยว่าการปิดถนนหลายครั้งถือเป็นการท าให้เกิดความ
ปั่นป่วนจนเกินปกติจากการชุมนุมทั่วไป ทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ได้เตือนนาย Barraco หลายครั้ง
ก่อนที่จะจับกุม และยังได้ยินยอมให้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนจับกุม แสดงให้เห็นว่า
เจ้าหน้าที่ได้ใช้ความอดทนพอสมควรแล้ว ดังนั้น การลงโทษนาย Barraco จึงเป็นการกระท าที่ได้สัดส่วนและ
แสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างการรักษาความสงบกับเสรีภาพในการชุมนุมแล้ว 

  ๒. ความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพในการชุมนุมกับกระบวนการทางการเมือง  การชุมนุม 
ถูกน ามาใช้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนมาชุมนุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อ  
การบริหารราชการแผ่นดิน แต่ในขณะเดียวกัน การชุมนุมยังถูกน ามาใช้ในการเรียกร้องเพ่ือให้มีการ
เปลี่ยนแปลงอ านาจทางการเมืองด้วย 

  ๓. วงจรของเสรีภาพในการชุมนุม  

 

 
 จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า การใช้เสรีภาพในการชุมนุมท าให้เกิดกลไกการค้นหาความจริง 
ผ่านการแสดงข้อมูลของอีกฝ่าย เพ่ือให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยได้มีโอกาสโต้แย้ง ซึ่งส่งผลให้เกิดการตรวจสอบข้อมูล
และการท าลายข่าวปลอม การชุมนุมท าให้เกิดความอดทนอดกลั้นในการเห็นบุคคลอ่ืนมีความเห็นที่แตกต่าง 
กับตน และการชุมนุมยังช่วยให้เกิดการแสดงตัวของบุคคลว่าไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียวในสังคม แต่ยังมีบุคคล 
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อ่ืน ๆ ที่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับตน นอกจากนี้ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นยังเป็นพ้ืนที่
ปลอดภัยให้เกิดการปลดปล่อยข้อคับข้องใจ การชี้ให้เห็นปัญหา การร้องเรียน การเป็นช่องทางใช้สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นนอกช่วงการเลือกตั้ง จนอาจน าไปสู่การสร้างความนิยมและน าไปสู่การชนะการเลือกตั้ง 
เหล่านี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับระบอบประชาธิปไตยท่ีไม่อาจน าคุณค่าอ่ืน
ในระบอบนี้มาทดแทนได้ ที่ส าคัญการใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะยังมีความเชื่อมโยงกับการใช้เสรีภาพ 
ในประเภทอ่ืน ๆ เช่น เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการเดินทาง และเสรีภาพของสื่อมวลชน เป็นต้น  

  ๔. การจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุม ที่มาของหลักสากลเกี่ยวกับการจ ากัดเสรีภาพในการ
ชุมนุมปรากฏในพันธกรณีระหว่างประเทศ ได้แก่  

 (๑) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๒๐ รับรองว่า ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่ง
การร่วมประชุม และการสมาคมโดยสันติ และบุคคลใดจะถูกบังคับให้สังกัดสมาคมใดสมาคมหนึ่งไม่ได้  

 (๒) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๙ รับรองว่า 
บุคคลมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก รวมถึง  
การแสวงหา รับ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภทโดยไม่ค านึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะด้วย
วาจา เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการตีพิมพ์ในรูปศิลปะ หรือสื่อประการอ่ืน แต่อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิดังกล่าว
จะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษ และอาจมีข้อจ ากัดบางประการที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายและจ าเป็น
ต่อการเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอ่ืน การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย  
หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน 

 ข้อ ๒๑ รับรองว่า สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง การจ ากัดจะกระท ามิได้
นอกจากก าหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จ าเป็นส าหรับสังคมประชาธิปไตย เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคง
ของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  

 จะเห็นได้ว่า เสรีภาพในการชุมนุมไม่ใช่เสรีภาพโดยสมบูรณ์ รัฐจึงสามารถจ ากัดเสรีภาพได้
โดยการบัญญัติกฎหมายที่จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และไม่ควรสร้างฐาน
ทางกฎหมายเพ่ิมเติมมากไปกว่าที่ปรากฏในพันธกรณีระหว่างประเทศที่ตนเป็นภาคี นอกจากนี้ รัฐมีหน้าที่
จะต้องจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมเพียงเท่าที่จะต้องเป็นไปเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิและสร้างให้
เกิดความสมดุลในการใช้สิทธิ ดังนั้น หากรัฐต้องการจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการ
จ ากัดเสรีภาพตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๒๑ ที่ก าหนดไว้  
๕ ประการ และเม่ือมีการแทรกแซงเกิดขึ้นรัฐมีหน้าที่จะต้องอธิบายว่าการแทรกแซงนั้น (๑) ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ (๒) มีจุดประสงค์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ (๓) สอดคล้องกับหลักความจ าเป็นและได้สัดส่วนหรือไม่ 
อย่างไร ซึ่งวิธีการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐแทรกแซงการใช้เสรีภาพในลักษณะนี้ เป็นนิติวิธีที่เรียกว่า  
“การทดสอบสามขั้น” หรือ The Three-prong Test ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 



๑๒ 
 

 (๑) การต้องตรวจสอบว่ามีกฎหมายให้อ านาจหรือไม่ ซึ่งจะต้องเป็นกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ มีการตราที่ชอบด้วยกฎหมาย ประกาศใช้เป็นการทั่วไป มีข้อความชัดเจนที่ท าให้เข้าใจได้ว่า
จะต้องกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใด และไม่ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่อย่างไร้ขอบเขต  

 (๒) มีจุดประสงค์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กล่าวคือ เพ่ือรักษาความมั่นคงของชาติ  
ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุขหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 

 (๓) มีความจ าเป็นในสังคมประชาธิปไตย ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้วางแนวทางในการ
ตีความเรื่องความจ าเป็นว่า การจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม มีความ 
ได้สัดส่วนและก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดในบรรดาทุกมาตรการที่รัฐมีอ านาจที่จะกระท าได้ นอกจากนี้ 
จะต้องพิจารณาด้วยว่าเมื่อน าเสรีภาพในการชุมนุมมาชั่งน้ าหนักกับคุณค่าอ่ืน ๆ แล้วเสรีภาพในการชุมนุม 
มีน้ าหนักมากกว่าหรือไม่ หากมีน้ าหนักน้อยกว่าก็จ าเป็นต้องถูกจ ากัดลงมาเพ่ือให้สิทธิอ่ืน ๆ มีผลใช้บังคับได้ 
แต่ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิทธิเสรีภาพใดถูกท าลายสาระส าคัญแห่งสิทธิลงโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นการอ้างเหตุในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐก็ตาม 

 เมื่อการใช้อ านาจรัฐแทรกแซงการใช้เสรีภาพไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการทดสอบ 
สามขั้นแล้ว รัฐมีหน้าที่ต้องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ปรับปรุงแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนั้นขึ้นซ้ าอีก 

  ๕. บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการใช้เสรีภาพในการชุมนุม เจ้าหน้าที่รัฐควรอยู่ ในฐานะใด 
เช่น กรรมการ ผู้สังเกตการณ์ ผู้อ านวยความสะดวก คู่ขัดแย้ง ฯลฯ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ข้อ ๒๑ กล่าวถงึพันธกรณีเชิงบวกของรัฐที่จะกระท าการที่จ าเป็นเพ่ือคุ้มครองการชุมนุม 
และพันธกรณีเชิงลบในการงดเว้นไม่ขัดขวางการใช้เสรีภาพนั้น นอกจากนี้ องค์การว่าด้วยความมั่นคงและ
ความร่วมมือในยุโรป (OSCE) ยังได้ระบุในคู่มือว่าด้วยนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนว่า เมื่อการประท้วงโดยสันติ
ขัดขวางสิทธิและเสรีภาพของผู้ อ่ืนมักจะเป็นความรับผิดชอบของต ารวจในการถ่วงดุลการใช้สิทธิต่าง ๆ 
เหล่านั้นกับสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุม 

 หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่รัฐคือ การสร้างสมดุลระหว่างการป้องกันและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพในขณะเดียวกันก็ต้องอ านวยความสะดวกในการที่บุคคลจะใช้เสรีภาพในการชุมนุมด้วย ดังนั้น 
เจ้าหน้าที่รัฐจึงต้องท าหน้าที่โดยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าการชุมนุมในทุกครั้งเป็นการชุมนุมโดยสงบ และเป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องพิสูจน์ว่าผู้ชุมนุมได้ชุมนุมโดยไม่สงบ  

  ๖. เหตุในการห้ามการชุมนุม จะต้องเป็นเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง การปลุกปั่น
ความเกลียดชังหรือเร้าให้เกิดความรุนแรง การคุกคามบุคคลอ่ืน รวมถึงการจงใจละเมิดสิทธิตามกฎหมายของ
ผู้อ่ืนโดยมิชอบในลักษณะที่เกินจะใช้ความอดทนอดกลั้น ทั้งนี้ การคาดการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงจะต้องเป็น
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สาม โดยเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่จะต้องคุ้มครองผู้ชุมนุมที่ชุมนุมโดยสงบ 
จากความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นทั้งจากบุคคลที่สามและจากผู้ชุมนุมฝ่ายตรงข้าม และยังมีหน้าที่ต้องคุ้มครองบุคคล
ที่อยู่รอบพ้ืนที่การชุมนุมด้วย  



๑๓ 
 

  ๗. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาตราที่ส าคัญ ได้แก่  

 - มาตรา ๑๑ มีหน้าที่ในการรับแจ้งการชุมนุม และสรุปสาระส าคัญ 

 - มาตรา ๑๑ วรรคสอง มีหน้าที่ในการสั่งการให้แก้ไข ออกค าสั่งห้าม และพิจารณา
อุทธรณ ์

 - มาตรา ๑๙ อ านาจหน้าที่ 

 - มาตรา ๒๐ มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบและปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ การจัดระบบจราจร  

 - มาตรา ๒๑ มีอ านาจในการสั่งให้เลิกการชุมนุม แก้ไข และขอให้ศาลสั่งให้เลิกการชุมนุม 

 - มาตรา ๒๔ มีอ านาจในการสลายการชุมนุม จับกุม และยึด  

 นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ในคู่มือ 
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๓) ซึ่งจะ
ครอบคลุมทั้งก่อนการชุมนุมคือ หน้าที่ในการตระเตรียมการเพ่ืออ านวยความสะดวกและป้องกันเหตุรุนแรง 
ระหว่างการชุมนุมคือ หน้าที่ในการรักษาความสงบและความปลอดภัย และหลังการชุมนุมคือ หน้าที่ในการ
ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย 

การบรรยายหัวข้อ “การคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุม”  

  โดยวิทยากร ดร. พัชร์ นิยมศิลป์ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ๑. เครื่องมือวิเคราะห์เสรีภาพในการชุมนุม ได้แก่  

 (๑) มาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการชุมนุม ได้แก่ 
ความเห็นทั่วไป ฉบับที่ ๓๗ ความเห็นทั่วไป ฉบับที่ ๓๔ ของคณะกรรมการประจ ากติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) หลักกฎหมายและค าพิพากษาคดีตัวอย่างของศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรป ความเห็นของผู้รายงานพิเศษในประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 
ข้อเสนอแนะตามกระบวนการ UPR ค าพิพากษาของศาลภายในประเทศไทย และคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติของ
ส านักงานเพื่อสถาบันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนขององค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป 

 (๒) การค้นหาข้อเท็จจริงผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่  การค้นหาจากฐานข้อมูล  
IQ Newsclip Online สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Twitter Facebook เว็บไซต์ Mobdatathailand.org เป็นต้น  

 (๓) การค้นหาข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ นักกฎหมาย ภาคประชาสังคม 
สื่อมวลชน นักกิจกรรม และผู้มีส่วนได้เสีย 
  



๑๔ 
 

  ๒. ค าพิพากษาที่น่าสนใจ ได้แก่ 

 (๑) กรณี Stankov and The United Macedonian Organization Ilinden v. Bulgaria, 2001 
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปตัดสินว่า การชุมนุมและการปราศรัยเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเขตดินแดน  
ถือไม่ได้ว่าเป็นการคุกคาม จึงไม่สามารถน าเอาเหตุข้างต้นมาใช้ห้ามการชุมนุมได้ 

 (๒) กรณี Denis Turchenyak et al. v. Belarus, No.1948/2010 ข้อเท็จจริงคือ ผู้จัดการ
ชุมนุมขออนุญาตจัดการชุมนุมเป็นเวลา ๓ วันติดต่อกัน ด้วยการชูป้ายบนทางเท้าเพ่ือเตรียมการสร้างอนุสาวรีย์
ในเมืองเบรส เทศบาลไม่อนุญาตและสั่งห้ามการชุมนุมเนื่องจากขัดต่อเทศบัญญัติที่ก าหนดให้ประชาชน
สามารถชุมนุมกันในสถานที่ชุมนุมที่ก าหนดเท่านั้น (lokomotiv stadium) ศาลภายในประเทศตัดสินว่า ค าสั่ง
ของเทศบาลที่ห้ามมิให้มีการชุมนุมเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องโต้แย้งว่า ค า พิพากษาของศาลไม่ให้
เหตุผลว่าเทศบัญญัติที่เป็นฐานของการออกค าสั่งขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากการก าหนดให้ประชาชนต้องชุมนุมกันในสนามกีฬาเท่านั้นเป็น
ข้อก าหนดที่ขัดกับกติกาดังกล่าว ทั้งยังมีการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนเนื่องจากเคยมีผู้ชุมนุมกลุ่มอ่ืนได้รับค าสั่ง
อนุญาตให้ชุมนุมนอกสนามกีฬาได้ ต่อมา คณะกรรมการประจ ากติกา  ICCPR ตัดสินว่า การก าหนดให้
ประชาชนชุมนุมกันในสนามกีฬาเท่านั้นเป็นการแทรกแซงการใช้เสรีภาพที่ไม่เหมาะสม  

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ ส านักงาน กสม. 

การอภิปรายหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติของการติดตามสถานการณ์การชุมนุม และการสังเกตการณ์การชุมนุม” 

  โดยวิทยากร ๑. Mr. David Murphy เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน และหัวหน้าทีมประเทศไทย 
ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) 
         ๒. นางสาวภัทรานิษฐ์ เยาด า เจ้าหน้าที่ของส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) 
         ๓. นางสาวประทับจิต นีละไพจิตร เจ้าหน้าที่ของส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) 

  ๑. วัตถุประสงค์ของการสังเกตการณ์การชุมนุม 

 วัตถุประสงค์หลักในการสังเกตการณ์การชุมนุมคือการเก็บข้อมูลโดยอิสระ กล่าวคือ  
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบจากมุมมองหรือความรู้สึกของ  
ผู้เก็บข้อมูลอื่น ๆ เช่น ผู้สื่อข่าว ผู้สังเกตการณ์จะมีอิสระในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ผู้ชุมนุม และ
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ยังมีประโยชน์ในการป้องปรามความรุนแรงและ
สร้างความตระหนักต่อผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่การชุมนุมว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการณ์อยู่ การลงพ้ืนที่ที่เปิดเผยให้เห็น  
ตัวเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการณ์เช่นนี้ช่วยประกันให้มีการรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านการรายงานและเป็นพยาน
ในฐานะผู้สังเกตการณ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ ทั้งนี้ การปรากฏตัวของผู้สังเกตการณ์จะต้อง



๑๕ 
 

ไม่เข้าไปแทรกแซงเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น ในกรณีที่พบผู้ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ ผู้สังเกตการณ์
สามารถช่วยเหลือได้ตามหลักมนุษยธรรม แต่เท่าท่ีจะไม่เป็นการแทรกแซงต่อการชุมนุมหรือการดูแลการชุมนุม 

  ๒. มาตรฐานระหว่างประเทศที่ส าคัญ  

 นอกเหนือไปจากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและ
ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจ ากติกา ICCPR ที่เกี่ยวข้องแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ควรท า
ความคุ้นเคยกับหลักการพ้ืนฐานของสหประชาชาติว่าด้วยการใช้ก าลังและอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมาย (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) และ
จรรยาบรรณส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย (Code of Conduct for Law Enforcement Officials)  
ซึ่งมคีวามส าคัญอย่างยิ่งต่อการสังเกตการณ์และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับพัฒนาการของการชุมนุม และเมื่อมีการใช้
ก าลังของเจ้าหน้าที่รัฐ การรวบรวมข้อมูลในระหว่างการสังเกตการณ์การชุมนุมจะต้องสอดคล้องกับการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ ๓ ขั้น ที่ใช้เพื่อแทรกแซงสิทธิในการชุมนุม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่ปรากฏใน
ข้อ ๒๑ ของ ICCPR ได้แก่ ความชอบด้วยกฎหมาย (กฎหมายให้อ านาจไว้) ความจ าเป็น (ไม่มีมาตรการอ่ืน 
ที่เบากว่าและได้ผล) และความได้สัดส่วน (ใช้เท่าที่จะบรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับความผิด และมีก ารใช้
เป็นล าดับขั้นตอน) 

  ๓. การเตรียมการสังเกตการณ์  

 เริ่มจากการเลือกการชุมนุมที่จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสังเกตการณ์ โดยอาจพิจารณาศักยภาพ
ของทีมว่าเพียงพอต่อการสังเกตการณ์อะไรบ้าง หรืออาจพิจารณาจากขนาดของการชุมนุม เช่น การชุมนุม
ขนาดใหญ่ หรืออาจพิจารณาจากแนวโน้มความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น หรือส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนบางอย่างที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือมีความเปราะบาง เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิพลเมือง  
สิทธิชุมชน สิทธิของชนพ้ืนเมือง จากนั้นท าการประสานขอข้อมูลจากกลุ่มผู้จัดการชุมนุมหรือกลุ่ม NGO ที่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับการชุมนุม โดยข้อมูลที่คาดหวังควรเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์การ
ชุมนุม เช่น ใครคือผู้จัดการการชุมนุม ใครเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกับทิศทางของการชุมนุม 
ลักษณะของการชุมนุมเป็นอย่างไร มีกิจกรรมอะไรบ้าง ในขณะเดียวกัน การติดต่อกับกลุ่มผู้จัดการการชุมนุม
หรือ NGO สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการป้องปรามเหตุการณ์รุนแรงหรือการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ได้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ควรท าความคุ้นเคยกับกฎหมายที่บังคับใช้ในระหว่างการชุมนุม ซึ่งรวมถึง
แนวทางการบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่รัฐในเหตุการณ์ก่อนหน้า กฎหมายและหลักการที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่
สังเกตการณ์ และหลักการทั่วไปของกฎหมาย อีกทั้งต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยให้การปรากฏตัวในพ้ืนที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการณ์มีความเด่นชัดเพียงพอที่จะจ าแนกตนเองออกจากผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแล 
การชุมนุม เช่น การใช้เสื้อกั๊กหรือหมวกที่มีสัญลักษณ์ขององค์กร เป็นต้น  

 เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว ขั้นต่อมาคือการวางแผนที่จะใช้ในการสังเกตการณ์การชุมนุม  
โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลล่วงหน้าดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น และรวมถึงข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ผู้บังคับใช้กฎหมาย เช่น ใครเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ หน่วยใดบ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในการชุมนุม เป็นต้น 



๑๖ 
 

การแจ้งผู้จัดชุมนุมและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายว่าจะมีการลงพ้ืนที่ โดยต้องกล่าวต่อทั้งสองฝ่าย  
อย่างชัดเจนว่าเป็นการไปในฐานะผู้สังเกตการณ์การชุมนุม กล่าวถึงข้อดีของการลงพ้ืนที่การชุมนุมต่อทั้งสองฝ่าย
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ลงพ้ืนที่ได้อย่างปลอดภัย มีการตั้งผู้ประสานงานหลักและรวบรวมข้อมูล  
ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับปฏิบัติงาน ล าดับถัดมาเป็นการพัฒนาแผนงานจากข้อมูลที่มีเพ่ือดูว่าจะใช้ทีม
จ านวนเท่าใด มีใครบ้าง ใครเป็นผู้น า ประจ าต าแหน่งจุดใด เข้าหรือออกพ้ืนที่การชุมนุมอย่างไร การออกแบบ 
การสื่อสารระหว่างทีมว่าใครจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ข้อมูลอะไรที่ต้องการ ใช้รหัสลับอย่างไร และสุดท้ายคือ
การประสานงานกับผู้สังเกตการณ์อ่ืน ๆ ที่อาจไปลงพ้ืนที่ในบริเวณเดียวกัน เช่น เจ้าหน้าที่จาก UN เป็นต้น 

  ๔. การด าเนินการสังเกตการณ์  

 การด าเนินการสังเกตการณ์สามารถแบ่งได้เป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนการชุมนุม  
ช่วงระหว่างการชุมนุม และช่วงหลังการชุมนุม โดยมีสิ่งที่ต้องค านึงแตกต่างกัน ดังนี้ 

 ๔.๑ ช่วงก่อนการชุมนุม เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์การชุมนุมควรเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือให้
เข้าใจสถานการณ์การชุมนุมนั้น ๆ และสามารถน าไปช่วยในการตัดสินใจเฉพาะหน้าขณะลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ได้ 
เช่น ข้อมูลว่าการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นมีลักษณะเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้จัด ใครเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ทัศนคติของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจต่อการชุมนุมเป็นอย่างไร การชุมนุมในอดีตมีลักษณะเป็นอย่างไร เป็นต้น 

 ๔.๒ ช่วงระหว่างการชุมนุม ควรไปถึงสถานที่ก่อนเวลานัดหมายของผู้ชุมนุมเพ่ือให้
สามารถลาดตระเวนในพ้ืนที่ก่อนการชุมนุมได้ ดูว่ามีการประจ าการของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างไร  
มีเด็กเข้าร่วมในการชุมนุมหรือไม่ เด็กท่ีเข้าร่วมในการชุมนุมเข้ามาอย่างไรและมีบทบาทอะไร ดูความเข้าใจและ
ทัศนคติของผู้ชุมนุมต่อการชุมนุม พูดคุยกับผู้มีอ านาจสั่งการของฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย จากนั้น  
ให้สังเกตการณ์พัฒนาการของการชุมนุม โดยพิจารณาจากการใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่และปฏิกิริยาของผู้ชุมนุม 
โดยพิจารณาบนหลักการตรวจสอบ ๓ ขั้น (Legality, Necessity, Proportionality) นอกจากนี้ต้องดูการ
จับกุมและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และการปฏิบัติหลังจากนั้น ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพหากไม่จ าเป็น 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายหรือผู้ชุมนุมอาจไม่พอใจต่อการกระท าดังกล่าว โดยอาจเลือกใช้วิธีการ
จดจ าแล้วน ามาบันทึกในภายหลัง  

 ๔.๓ ช่วงหลังการชุมนุม ต้องมีการสรุปหลังเหตุการณ์ (Debriefing) และข้อมูลที่มาจาก
การติดตามสถานการณ์ของผู้ที่ถูกจับและผู้ได้รับบาดเจ็บในการชุมนุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรติดตามผลของ
การจับกุมไปจนถึงการฟ้องคดีและการพิจารณาคดีในชั้นศาล ผลผลิตจากการสรุปข้อมูลสามารถน าไปต่อยอด
การท างานในด้านอ่ืน ๆ เช่น รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รายงานผลการประเมิน
สถานการณด์้านสิทธิมนุษยชน และรายงานข้อเสนอแนะ เป็นต้น  

๕. การพัฒนาเพื่อบันทึกการสังเกตการณ์การชุมนุม 

เจ้าหน้าที่จาก OHCHR แบ่งกลุ่มผู้ เข้ารับการอบรมเป็น ๓ กลุ่ม และให้ออกแบบ 
การเตรียมความพร้อมในการสังเกตการณ์การชุมนุมใน ๓ ช่วง (ก่อน ระหว่าง และหลังการชุมนุม) ว่าต้อง



๑๗ 
 

พิจารณาสิ่งใดบ้าง จากนั้นน าผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงบันทึกสังเกตการณ์การชุมนุม (เอกสารแนบ ๒) 
เพ่ือน าไปใช้ในการลงพ้ืนที่ภาคสนามต่อไป 

  ๖. ประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่สังเกตการณ์การชุมนุม  

 เจ้าหน้าที่จาก OHCHR ให้ข้อสังเกตและค าแนะน าในการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ว่า 
เจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการชุมนุม ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่  
ไม่สนับสนุนหรือยุยงให้ผู้ชุมนุมท าอะไรหรือไม่ท าอะไร หากมีความจ าเป็นควรแต่งตั้งผู้ที่ท าหน้าที่ให้ข่าวหรือ
สื่อสารกับสาธารณชนขึ้นมาโดยเฉพาะ และไม่ควรเป็นเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ นอกจากนี้ ควรใส่ใจกับสุขภาพ
และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ โดยเริ่มจากการตรวจสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้  
ในการลงพ้ืนที่ และภายหลังการสังเกตการณ์ควรมีการประเมินและดูแลสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

มิถุนายน ๒๕๖๕ 



 

 
 

เอกสารแนบ 



เอกสารแนบสรุปการถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การบรรยาย หัวข้อ : บทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ชุมนุม ข้อสังเกตจากสถานการณ์การชุมนุม  

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ 
 
๑. ปัจจุบันการอยู่ภายใต้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ชุมนุมยังสามารถ
ชุมนุมได้ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้หรือไม่ 
 ปัจจุบันยังมีประกาศ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่เงื่อนไขในการ
ชุมนุมและรวมตัวกันเริ่มผ่อนคลายลง เพียงแต่ในขั้นตอนของการแจ้งชุมนุมตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่สามารถบังคับใช้ จึงต้องให้ผู้ชุมนุมถือปฏิบัติตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีข้อพิจารณาการใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะอย่างไร เช่น การตั้ง
ตู้คอนเทนเนอร์เป็นการท้าทายผู้ชุมนุมหรือไม่ และการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากพื้นที่ 
 จากการวิเคราะห์ผู้ที่มาร่วมชุมนุมพบว่า เป็นผู้ที่มาเพ่ือก่อความรุนแรงมากกว่ามาชุมนุม โดยกลุ่ม
ดังกล่าวมีความรู้สึกว่ามีเจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่ด้านหลังแนวตู้คอนเทนเนอร์ จึงต้องมีสิ่งของมาขว้างปาใส่ จากนั้น
ได้พัฒนาการเปลี่ยนจากการขว้างปาสิ่งของ การยิงประทัด เป็นการขว้างปาลูกกระทบ เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงเห็นว่า 
ควรเปลี่ยนการปฏิบัติเป็นการด าเนินการกับกลุ่มที่ก่อความรุนแรง และพิจารณาแล้วเห็นว่าการตั้งตู้คอนเทนเนอร์
อาจเป็นการยั่วยุ จึงเคลื่อนย้ายออกและเปิดการจราจรปกติ และเปลี่ยนจากเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดควบคุมฝูงชน (คฝ.) 
เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดเคลื่อนที่เร็วในชุดเครื่องแบบสีกากีแทนการยืนวางก าลังโดย คฝ. ประกอบกับการใช้
ยุทธวิธีกดดัน ตรวจค้นปิดล้อม การใช้มวลชนสัมพันธ์เข้าตรวจตราอาคารที่พักอาศัยโดยรอบ 

๓. การแต่งกายในชุดควบคุมฝูงชนของเจ้าหน้าที่มีผลต่อสถานการณ์ความรุนแรงอันเนื่องมาจากการมี
ทัศนคติต่อการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ในชุดควบคุมฝูงชนหรือไม่ และมีแผนที่จะพัฒนาระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่ อย่างไร 
 การควบคุมการชุมนุมควรใช้เครื่องแบบ คฝ. ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะ แต่ปัจจุบันมีการใช้เจ้าหน้าที่
ชุดเครื่องแบบปกติ โดยจะพิจารณาตามสถานการณ์ 

๔. การชุมนุมในรูปแบบ car mob และ bike mob เป็นการฝ่าฝืนต่อ พ.ร.ก. การบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือไม่ 
 การชุมนุมในรูปแบบ car mob และ bike mob เป็นกรณีที่รวบรวมพยานหลักฐานค่อนข้างยาก กรณี
ที่จะเข้าข่ายฝ่าฝืนคือ จุดที่เป็นจุดเริ่มต้นนัดรวมตัว มีการจอดรถ มีการปราศรัย ทั้งนี้ ความผิดหลัก ๆ ทีพ่บคือ
การขับรถกีดขวางทางจราจร 

๕. เจ้าหน้าที่มีข้อปฏิบัติพิเศษในการดูแลเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการชุมนุมหรือไม่ 
ผู้ชุมนุม/ผู้ที่กระท าผิดที่เป็นกลุ่มเยาวชน และมีการเรียกร้องที่เกินขอบเขต การเชิญตัวมาสอบสวนจะ

พบว่า ทัศนคติของเด็กกลุ่มดังกล่าวแตกต่างไปอย่างสุดขั้ว จึงสะท้อนไปถึงสภาพครอบครัว สังคม และ
การศึกษา เด็กมีลักษณะค่อนข้างก้าวร้าวและไม่รับฟัง จึงเห็นว่าการแก้ไขปัญหาไม่ใช่บทบาทของเจ้าหน้าที่

 เอกสารแนบ ๑ 
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ต ารวจฝ่ายเดียว ซึ่งแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกัน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต ารวจใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก  
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีการประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส่วนใหญ่หากข้อเรียกร้องหรือ
กิจกรรมไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่ค่อยด าเนินการ แต่ในช่วงหลังพบว่า มีการ
เคลื่อนไหวหรือการแสดงออกเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

๖. ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ท่ายิงของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติ ๔ ประการ หรือไม่ อย่างไร  
 เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการตามหลักการสากล โดยจะพิจารณาตามสถานการณ์ อย่างไรก็ดี หากมีเหตุ
ผิดปกตเิกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีต่ ารวจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

๗. เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุมอย่างแท้จริง อาทิ การสกัดกั้นมิให้ผู้ชุมนุม 
ท ากิจกรรม  
 การชุมนุมขึ้นอยู่กับรูปแบบและข้อเรียกร้อง โดยกรณีตัวอย่างที่มีการอ านวยความสะดวก เช่น  
การชุมนุมของกลุ่มสหพันธ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (สกท.) ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจได้มีการจัดก าลังไปอ านวย
ความสะดวกและประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อเรียกร้อง 

๘. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรว่าเป็นการชุมนุมเป็นไปโดยสงบหรือไม่ 
 เจ้าหน้าที่มีการศึกษาและประเมินแนวโน้มของผู้จัดการชุมนุมว่ามีภูมิหลังเป็นอย่างไร มีความเสี่ยงต่อ
การใช้ความรุนแรงหรือมีแนวโน้มระดับความรุนแรงเป็นอย่างไร 

๙. การชุมนุมในรูปแบบ flash mob ผิดหรือไม่ 
 ภายใต้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ การขอผ่อนผันตามมาตรา ๑๒ 
ของ พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ใช้บังคับ แต่ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ดูแล 
ผู้ชุมนุม จะใช้แนวทางตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐. การควบคุมตัวผู้ชุมนุมไปไว้ที่กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ (ตชด. ภาค ๑) ใช้อ านาจ
ตามกฎหมายหรือระเบียบใด 
 สืบเนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องห้องควบคุมตัวของ สน. ท้องที่เกิดเหตุมีความไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อการถูกล้อม 
และอาจเกิดเหตุการณ์อ่ืนตามมา ส่งผลให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนไม่ได้ ซึ่งตามระเบียบส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติอนุญาตให้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ สน. ท้องที่ในการควบคุมตัว สามารถร้องขอใช้สถานที่อ่ืนได้ 
โดยแจ้งให้ญาติทราบ ทั้งนี้ สถานที่ของ ตชด. ภาค ๑ ไม่มีห้องควบคุม โดยเป็นห้องที่มีความสะดวก มีอาหาร  
มีห้องน้ า และมีเครื่องปรับอากาศ 

๑๑. การท าการส ารวจความคิดเห็น (โพล) ของกลุ่มผู้ชุมนุม สามารถท าได้หรือไม่ 
 หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เจ้าหน้าที่ต ารวจจะพิจารณาจากพยานหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเชิญชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และพูดคุยในประเด็นที่ชัดเจน อาจเข้าข่ายเป็นความผิด 
นอกจากนี้ ในระหว่างการท ากิจกรรมหากมีการพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็อาจมีความผิด 
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๑๒. แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือไม่ 
 มีการเผยแพร่เฉพาะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ เช่น มีการชุมนุมเรียกร้องเรื่องใด ปิดถนนเส้นใด 
แต่ไม่ถึงขั้นเปิดเผยแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

๑๓. มีการอบรมเรื่องการควบคุมฝูงชนให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ และมีการสอดแทรก
เนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไปด้วยหรือไม่ 
 เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยต้องผ่านการอบรม เจ้าหน้าที่ต ารวจยึดหลักว่าทุกคนมีสิทธิในการชุมนุม เจ้าหน้าที่
ต ารวจมีหน้าที่หลักคือการดูแลความสงบเรียบร้อย ให้การชุมนุมด าเนินต่อไปได้ การกระท าของแต่ละบุคคล
ต้องพิจารณาว่า ผู้ชุมนุมท าอะไร ซึ่งพบว่าบางกรณมีีการกระท าท่ีเกินขอบเขตไปมาก 

๑๔. การใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ อย่างเข้มข้น ส่งผลให้สถานการณ์บานปลายเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
 ถ้าการกระท าเข้าองค์ประกอบของความผิด เจ้าหน้าที่ต ารวจมีหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย และเป็น
หน้าที่ของหลาย ๆ ฝ่ายในการช่วยกันผลักดัน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ เพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็น เพียง
หน่วยงานปลายเหตุ หากมีกฎหมายก็ต้องบังคับใช้ 

๑๕. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเบี่ยงเส้นทางหรือปิดกั้นการจราจร และการตั้งเครื่องกีด
ขวางในบริเวณที่ยังไม่มีการชุมนุมอย่างไร 
 เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณี ซึ่งจะมีข้อมูลทางการข่าวมาประกอบการพิจารณา 

๑๖. ในการชุมนุม ตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการก าหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมไว้ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการก าหนดพื้นที่เพิ่มเติมหรือไม่ 
 เจ้าหน้าทีไ่ม่มีการก าหนดพ้ืนที่เพ่ิมเติม แตใ่นบางกรณจีะพิจารณาตามสถานการณ์ท่ีอาจเกิดความรุนแรง 

๑๗. การยึดป้ายผ้าของผู้ชุมนุมในช่วงก่อนและระหว่างการชุมนุม สามารถท าได้หรือไม่ เป็นการใช้อ านาจ
ตามกฎหมายใด และกรณีที่การชุมนุมของทั้ง ๒ ฝ่าย ที่อาจน าไปสู่การใช้ความรุนแรง หรือเกิดความ
ขัดแย้ง เจ้าหน้าที่ต ารวจมีแนวทางในการจัดการอย่างไร เพื่อป้องกันเหตุการณ์รุนแรง  
 การยึดป้ายผ้าต้องพิจารณาจากฐานความผิดก่อนว่ามีความผิดเกิดขึ้นหรือไม่ เช่น ความผิดที่เกิดจาก
ข้อความในป้าย การแขวนป้ายผ้าในที่สาธารณะ ในส่วนของการชุมนุมที่อาจน าไปสู่การสร้างความขัดแย้ง 
เจ้าหน้าที่ต ารวจจะมีการเจรจากับผู้ชุมนุมทั้ง ๒ ฝ่าย มีการจัดเจ้าหน้าที่กระจายก าลังดูแลความเรียบร้อย  
โดยอาศัยข้อมูลทางการข่าวเป็นส าคัญ 

๑๘. คดีของผู้ชุมนุมที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการพูดคุย วิเคราะห์เพื่อหลีกเลี่ยงการ
แจ้งข้อหาในประเด็นนั้นหรือไม่ อย่างไร 
 ต้องพิจารณาว่าการที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากสาเหตุใด ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการ
หารืออยู่เป็นระยะว่าการกระท าใดที่เป็นความผิดหรือการกระท าใดที่ไม่เข้าข่ายการกระท าความผิด 
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๑๙. การที่เจ้าหน้าที่ต ารวจติดตามแกนน าในลักษณะการเยี่ยมบ้าน เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายหรือ
ระเบียบใด 
 การติดตามในลักษณะดังกล่าวเป็นการประสานงานกับแกนน าผู้ชุมนุม โดยมีการไปพูดคุยเพ่ือแจ้ง
ข้อมูลว่าการกระท าใดสามารถท าไดห้รือการกระท าใดที่ไม่สามารถท าได้ 

๒๐. ในการจับกุมผู้ชุมนุมมักมีการกล่าวอ้างว่ามีการจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงทนายความ หากมี กสม. ไปร่วม
สังเกตการณ์ในช่วงการจับกุม/การควบคุมตัว/การสอบสวน เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความเห็นอย่างไร 
 เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมาย โดยปกติจะมีการแจ้งข้อมูลให้ญาติหรือ
ทนายความได้รับทราบ ในส่วนของการที่ กสม. จะเข้าร่วมสังเกตการณ์นั้น ต้องขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. 
เป็นบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจหรือต้องการให้เข้าไปสังเกตการณ์หรือไม่ 

๒๑. แนวทางในการดูแลผู้สังเกตการณ์สถานการณ์การชุมนุม และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง  
ผู้สังเกตการณ์ควรอยู่จุดใด และขอทราบมุมมองของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีต่อผู้สังเกตการณ์ 
 ผู้สังเกตการณ์จะต้องมีการประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยควรใช้แนวทางเดียวกันกับสื่อมวลชน  
มีการลงทะเบียน การติดสัญลักษณ์ มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ และควรแบ่งเจ้าหน้าที่บางส่วน
ที่ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ในฝ่ายของเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงควรอยู่ในจุดที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจก าหนดไว้ เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ได้ไม่ต้องการให้มีผู้สังเกตการณ์ แต่ผู้สังเกตการณ์ไม่ค่อยมาอยู่ฝั่ง
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ท าให้ไม่ทราบข้อมูลในส่วนที่เจ้าหน้าที่ถูกท าร้าย หากมีผู้สังเกตการณ์ขอให้กระจายไปอยู่ใน
ทุกจุด 

๒๒. ขอทราบหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์/การรับปลอกแขนสัญลักษณ์ของ
สื่อมวลชน ในกรณีที่องค์กรวิชาชีพสื่อต้องการจัดท าปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อมวลชนหรือให้การอนุญาต
สามารถด าเนินการเองได้หรือไม่ 
 ข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนคือ บัตรประจ าตัวสื่อมวลชน หนังสือรับรองว่าเป็นสื่อมวลชน
สาขาใด ส่วนปัญหาที่พบคือกลุ่ม Youtuber มักไม่ให้ข้อมูลหรือน าเสนอข่าวที่มีความเป็นกลาง ส าหรับการให้องค์กร
วิชาชีพสื่อจัดท าปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อมวลชนนั้น มีข้อสังเกตว่า หากสื่อมวลชนด าเนินการเอง สื่อมวลชนและ
เจ้าหน้าที่ต ารวจจะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างไร ซึ่งควรจะมีการพูดคุยกัน แต่ในส่วนนี้
ต้องด าเนินการและประสานงานกับกองบัญชาการต ารวจนครบาล ๕ 
 นายสุเมธ สมคะเน เลขาธิการสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า องค์กรวิชาชีพสื่อ
สามารถจัดท าปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อมวลชนเองได้และมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกครั้ง แต่ปัญหา 
ที่พบคือปลอกแขนฯ มีไม่เพียงพอ ในบางกรณีจึงประสานขอไปที่กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
ทั้งนี้ การอนุมัติปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อมวลชน องค์กรวิชาชีพสื่อจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ปลอกแขน
อยู่แล้ว 

๒๓. เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดควบคุมฝูงชน (คฝ.) มีการบันทึกภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ไว้หรือไม่ 
 มีเจ้าหน้าทีต่ ารวจทีท่ าหน้าทีใ่นการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน 



๕ 
 

๒๔. ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนก าลังพล และการดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่ท าหน้าที่ดูแลการชุมนุมเป็นกรณีพิเศษหรือไม ่
 การปรับเปลี่ยนก าลังพล แต่ละกองบัญชาการและจัดก าลังออกเป็น ๒ กองร้อย เจ้าหน้าที่จะมีอายุ 
ไม่เกิน ๔๕ ปี เป็นหลัก มีการผลัดเปลี่ยนก าลังพลและมีการเบิกเบี้ยเลี้ยงให้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  

๒๕. ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจการคัดแยกผู้ชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงออกจากผู้ชุมนุมส่วนใหญ่  
มีความยากง่ายหรือไม่ อย่างไร  
 มีการคัดแยกกลุ่มผู้ชุมนุม แต่ต้องพิจารณาตามสถานการณ์ว่าสามารถท าได้เพียงใด บางกรณี 
ใช้วิธีการด าเนินคดีในภายหลัง 

๒๖. การใช้อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนที่อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีแนวทาง 
ในการปรับปรุงพัฒนาแนวปฏิบัติหรือคู่มือหรือไม่ อย่างไร 
 ในปี ๒๕๖๕ ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการปรับปรุงพัฒนาคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ 
ที่ควรใช้ในการชุมนุม และจะเริ่มการฝึกตามคู่มือดังกล่าว โดยน าข้อมูลจากเหตุการณ์ในอดีตมาถอดบทเรียน 
และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการปรับปรุงและเป็นผู้ช่วยฝึก และจะมีการเผยแพร่คู่มือดังกล่าวต่อ
สาธารณะ ทั้งนี้ การพัฒนาและจัดท าคู่มือดังกล่าวไม่ได้เชิญหน่วยงานภายนอกมาร่วมให้ความเห็นแต่ในการ
จัดท าได้ยึดตามหลักกฎหมายและหลักการสากล 

๒๗. หลักปฏิบัติ ๔ ประการ ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจยึดถือในการปฏิบัติมีที่มาจากกฎหมายใดหรือไม่ 
 หลัก ๔ ประการ มีที่มาจาก พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่น ามาสรุปเพ่ือให้เข้าใจง่าย 

๒๘. ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ ข้อ ๑ (๒๗) 
เครื่องกีดขวางการผ่านของรถ ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงไม้กั้นหรือกรวยจราจร เหตุใดหน้าที่ต ารวจจึง
ตีความว่าตู้คอนเทนเนอร์คือสิ่งกีดขวางการจราจร ในอนาคตจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติหรือไม่ หากมีการ
น าของสิ่งอ่ืนมาเป็นสิ่งกีดขวาง เช่น การใช้สิ่งมีชีวิตกีดขวาง หรือการสร้างสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น เจ้าหน้าที่
ต ารวจมีปัญหาในการใช้อ านาจนี้หรือไม่ อย่างไร 
 การใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนหรืออุปกรณ์ใด มีการพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่าการใช้อุปกรณ์ทีไ่ม่เป็นการ
ฝ่าฝืนต่อประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ โดยมี เจตนารมณ์
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมสาธารณะ และไม่ให้เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแล
การชุมนุมสาธารณะกับผู้ชุมนุม  
 



 

 
 

ข้อมูลผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในการสังเกตการณ์การชุมนมุ 



ข้อมูลผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ในการสังเกตการณ์การชุมนุม 

๑. ด้านหลักสูตรเนื้อหาของการฝึกอบรม 
พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนในเรื่องต่อไปนี้ 

- บทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ชุมนุม ข้อสังเกตจากสถานการณ์การชุมนุมในการท าหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ  

 - เทคนิค วิธีการ ในการสังเกตการณ์สถานการณ์การชุมนุม และการปฏิบัติงานในสถานการณ์
การชุมนุม  

 - บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ  
 - การคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุม  
 - แนวทางปฏิบัติของการติดตามสถานการณ์การชุมนุม และการสังเกตการณ์การชุมนุม 

โดยในช่วงก่อนเข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้างต้น 
อยู่ในระดับปานกลาง และภายหลังการอบรมพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับมากและมากที่สุดตามล าดับ 

 
๒. ด้านวิทยากร 

พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจวิทยากรทุกท่านที่ร่วมบรรยายให้ความรู้และอภิปราย
แลกเปลี่ยนเทคนิคและประสบการณ์ด้านการสังเกตการณ์การชุมนุม โดยมีผลจากแบบประเมินส่วนใหญ่ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดและมาก ตามล าดับ 

 ด้านความรู้ในหัวข้อที่บรรยาย/อภิปราย 

 



การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรสามารถเข้าใจได้ง่าย 

 
 

การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

๓. ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์/ความรู้จากการอบรม และสามารถน าความรู้ 

ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน รวมถึงสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจาก
การอบรมไปถ่ายทอดให้กับผู้ อ่ืนได้  โดยมีผลจากแบบประเมินส่วนใหญ่อยู่ ในระดับมากที่สุดและมาก
ตามล าดับ 

 
๔. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งในเรื่องของ 
การบริการ/อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่  ระยะเวลาในการจัดการอบรม รูปแบบในการจัดการ
อบรม สถานที่จัดการอบรม โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีผลจากแบบประเมิน 
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดับมากท่ีสุดและมากตามล าดับ 

 



 

๕. ข้อเสนอแนะ  
ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๒ คน มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดโครงการในลักษณะดังกล่าวอีก  

และควรมีการต่อยอดด้วยการพัฒนา SoP ในการสังเกตการณ์การชุมนุมของส านักงาน กสม. 

 

 


