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       คูมือการบริหารงานการเตรียมความพรอมกองรอยควบคุมฝูงชนนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนคูมือ

ของผูบริหารในการเตรียมความพรอมกองรอยควบคุมฝูงชนเพ่ือรองรับกับสถานการณความไมสงบ

ตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาความขัดแยงทางดานการเมืองจากทุกฝายซ่ึงยังคงดํารงอยูตลอดมา                  
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ผูเขียนไดรวบรวมขอมูลและวิเคราะหสิ่งท่ีจะเปนประโยชนสําหรับการปฏิบัติงานบทบาทหนาท่ีความ

รับผิดชอบของหนวย ข้ันตอนการปฏิบัติ ระเบียบการนําหนวย มาตรการควบคุมฝูงชน ปญหาท่ีเกิด
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บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา  

 ปจจุบันในประเทศไทยมีการชุมนุมกันมากข้ึนในการชุมนุมแตละครั้งบางครั้งไมไดอยูใน

กรอบท่ีกฏหมายกําหนด สรางปญหาใหคนสวนใหญ ผูควบคุมฝูงชนใหอยูภายใตกฏหมายมีความ

จําเปนตองเปนบุคคลท่ีมีความรูบริหาร ดําเนินการไปตามหลักการท่ีถูกตอง จะตองผิดพลาดนอยสุด 

ดังนั้นเพ่ือตองการลดการผิดพลาด เรามีความจําเปนจะตองมีคูมือการบริหาร เพ่ือใหการควบคุมฝูง

ชนเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมฝูงชน 

  2. เพ่ือลดความสูญเสียท้ังดานกําลังพลและทรัพยสิน 

  3. เพ่ือเพ่ิมความชอบธรรมใหเปนไปตามหลักสากล 

  4. เพ่ือพัฒนาวิธีการควบคุมฝูงชนใหเปนไปตามระบบ 

 

ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 1. พัฒนาการควบคุมฝูงชนใหเปนไปตามหลักสากลนิยม 

  2. ลดความผิดพลาดในการควบคุมฝูงชนโดยการปฏิบัติเปนไป ตามข้ันตอนถูกตอง 

  3. มีคูมือการควบคุมฝูงชนท่ีถูกตองและเปนไปตามมาตรฐาน 

  4. เพ่ือใหเกิดความเสียหายตอบานเมือง ทรัพยสิน ตอบุคคลนอยสุดหากไมสามารถ

หลีกเลี่ยงได 

 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวย 

 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนมีหนาท่ี 

 -  ควบคุมฝูงชน 

 - ดูแลท่ีประทับของพระบรมวงศานุวงศ 

 - จัดรถนําและติดตามเพ่ือรักษาความปลอดภัยของพระบรมวงศานุวงศ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติของผูบังคับหนวยการจัดการเหตุชุมนุมเรียกรองตาม 

 ข้ันตอนท่ี 1 รับภารกิจ 

 เม่ือไดรับภารกิจหรือคําสั่งจากผูบังคับบัญชาแลว หัวหนาหนวยกําลังทุกระดับ ตั้งแตผู

บังคับหมูข้ึนไป จะเริ่มตนเตรียมการดังนี้ 

 1.1 วิเคราะหภารกิจ หากิจเฉพาะและกิจแฝง แลวสรุปเปนภารกิจท่ีหนวยตองปฏิบัติ โดย

คํานึงถึงปจจัยความสําเร็จ 

 1.2 วางแผนการใชเวลาท่ีเหลืออยูกอนเคลื่อนยายหนวย หรือเริ่มปฏิบัติภารกิจใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

 1.3 รวบรวมขาวสารและประสานงานกับหนวยเหนือ , หนวยรอง , หนวยขางเคียง และ

หนวยสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวสารจากศูนยปฏิบัติการหลักท่ีรับผิดชอบจัดการเหตุชุมนุม

เรียกรองนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 2 ออกคําส่ังเตือน 

 เพ่ือใหหนวยรองและกําลังพลท่ีจะไปปฏิบัติภารกิจ ไดเตรียมการตั้งแตตน สาระคือ 

 2.1 สถานการณโดยสรุป เปนการสรุปสถานการณใหรูในภาพรวม 

 2.2 ภารกิจ กําหนดความรับผิดชอบของแตละฝายใหชัดเจน 

    2.3 เวลาท่ีจะตองปฏิบัติภารกิจจะตองชัดเจน (ถามีหวยเวลานาน จะตองเตรียมเสื้อผา 

ไปดวย) 

    2.4 คําแนะนําพิเศษอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงกําลังบํารุง หรือการขนสง สถานท่ีพัก 

อาหาร น้ําดื่ม อุปกรณอะไรท่ีจะตองเตรียมไปบาง อุปกรณจะจายท่ีใด เวลาใด รวมท้ังลักษณะพ้ืนท่ี 

 2.5 เวลาและสถานท่ีท่ีจะใหคําสั่งหรือมารวมพลข้ันตน (จุดรวมพลข้ันตน) โดยเฉพาะ

เสนทางท่ีมาจุดรวมพล 

 ข้ันตอนท่ี 3 วางแผนข้ันตน 

 มีการรวบรวมขอมูลขาวสารมาเพ่ือแสวงหาขอตกลงใจท่ีถูกตองและเปนไปตามหลักสากล

เพ่ือใชในการออกแผนและนําไปสูการปฏิบัติอยางถูกตอง และเปนไปตามหลักสากล ในข้ันตน 

 ข้ันตอนท่ี 4 เริ่มการเคล่ือนยายท่ีจําเปน 

 เริ่มตนเคลื่อนยายหนวยท่ีจําเปนไปขางหนา หรือเขาท่ีรวมพล เพ่ือเตรียมการปฏิบัติการ

เชนกําลังพลในกองรอยควบคุมฝูงชนอยูหมูละ 1 สภ. ซ่ึง สภ.ท่ีไกลท่ีสุดหางจากท่ีรวมพลข้ันตนท่ี 

ภ.จว.เปนระยะทางกวา 100 กม.และกําลังพลสวนใหญเขาเวรสายตรวจรถจักรยานยนตอยูขณะนี้ 
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ดังนี้ควรตองใหเวลาการออกคําสั่งเตือน แจงเวลารวมพล การตรวจความพรอม ตั้งแตเริ่มรับคําสั่งให

เร็วท่ีสุด 

 ข้ันตอนท่ี 5 การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ 

 ลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศอยางละเอียดถามีเวลา ถาไมมีเวลาพอก็จะตองไปดูสํารวจ

ภูมิประเทศจริง หรือไมเปนการยั่วยุ หรือเปนอันตรายระหวางการตรวจภูมิประเทศ เพ่ือปรับแผนให

เหมาะสมและควรไปตรวจภูมิประเทศในเวลาท่ีปฏิบัติการจริง เชน เวลากลางคืน สภาพการจราจร 

และแสงไฟอาจแตกตางจากวันทํางาน และในเวลากลางวัน โดยควรนําผูบังคับหมู ผูบังคับหมวด ไป

ตรวจพ้ืนท่ีดวย 

 ข้ันตอนท่ี 6 ทําแผนใหสมบูรณ อนุมัติแผน 

  รับขอเสนอแนะจากฝายอํานวยการ หรือจากศูนยปฏิบัติการ และนําคาวิเคราะหความ

เสี่ยงมาทําประมาณสถานการณ (พิจารณาปจจัยท่ีมีความเสี่ยงสูงกอน) 

 ข้ันตอนท่ี 7 การส่ังการ 

    7.1 เรียกประชุม ผูบังคับหมู ผูบังคับหมวด สวนท่ีเก่ียวของ หรือกําลังท้ังหมด มีแผนท่ี 

หรือภูมิประเทศจําลองของสถานท่ีชุมนุม หรือพ้ืนท่ีท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือใชประกอบการสั่งการ 

 7.2 ในระดับกองรอยควบคุมฝูงชน ควรสั่งการดวยวาจาเทานั้น และอานแจกจายคําสั่ง

ปฏิบัติการเปนสวน ๆ เปนลายลักษณอักษรภายหลัง (ถามี) หัวขอคําสั่งปฏิบัติการเปนสวน ๆ คือ 1. 

สถานการณ  2. ภารกิจ  3. การปฏิบัติแตละหนวย กฏการใชกําลัง ระดับการใชกําลังตามขาวท่ีกลุมผู

ชุมนุมจะกอเหตุ  4. การสงกําลังบํารุง การจายอาหาร น้ํา การขนสง  5. การสื่อสารและการบังคับ

บัญชา โดยอาจแจกจายแยกกัน หรือแจกจายท่ีเปนลายลักษณอักษรเฉพาะหัวขอท่ีจําเปน คือขอ 3. 

การปฏิบัติแตละหนวยเทานั้นแลว ใหผูบังคับหนวยแตละหนวย บรรยายสรุปกลับ (Brief-back) วา

แตละหนวยตองไปทําอะไร เพ่ืออะไร ท่ีไหน เม่ือใด อยางไร 

 ข้ันตอนท่ี 8 การกํากับดูแล 

  การปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนคําสั่งใหไดผล โดยกํากับดูแลแกไข การฝกซอมของแตละหนวย

ตามระดับการใชกําลังตามขาวท่ีผูชุมนุมจะกอเหตุ การปฏิบัติของหนวย ณ. แนวเจรจาข้ันสุดทาย 

หรือการปฏิบัติของหนวย ณ. ท่ีหมาย (สถานท่ีชุมนุม) ตามภารกิจท่ีไดรับมอบและสั่งการแลว โดย

อาจซักซอมการวางกําลัง ข้ันตอนการปฏิบัติ เฉพาะตัวหัวหนาหนวย (ผบ.หมู , ผบ.มว และผบ.รอย) 

กอน (คือแบบการฝกยุทธวิธีเฉพาะผูบังคับบัญชาโดยไมใชกําลังพล (Tactical Exercisr Without 

Troops ยอวา TEWT) เพ่ือประหยัดเวลา ปองกันปญหาการกลาวหาจากกลุมผูชุมนุมวาใชกําลังมา

ขมขู และลดปญหาความสับสนวุนวายจากการใชกําลังพลจํานวนมากมาฝกซอม 
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Flowchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. รับภารกิจ 

2. ออกคําสั่งเตือน 

3. วางแผนข้ันตอน 

4. เริ่มการเคลือ่นยายเทาที่จําเปน 

5. การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ 

6. การทําแผนใหสมบูรณและการอนุมัติแผน 

7. การสั่งการ 

8. การกํากับดูแล 
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ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทํางานและ กฎระเบียบ 

 ระเบียบการนําหนวย 

    ระเบียบการนําหนวยนี้ จะเปนระบบการจัดการท่ีเปนเครื่องชวยใหหัวหนา หรือ

ผูบังคับบัญชาหนวยกําลังแตละระดับ ไดใชเปนเครื่องมือจัดการเพ่ือเตรียมการและเขาปฏิบัติภารกิจ

ไดครบวงจรไมหลงลืมและมีการจัดการท่ีเปนระบบ เปนข้ันตอนชัดเจน ตั้งแตเริ่มตนรูวาจะตองไป

ปฏิบัติภารกิจ ขณะเขาปฏิบัติการ จนถึงเม่ือปฏิบัติการเสร็จสิ้น อีกท้ังยังเปนเครื่องมืท่ีชวยให

ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปท่ีเปนผูมอบภารกิจไดใชเปนเครื่องมือหรือตัวชี้วัดเพ่ือตรวจสอบ

(Checklists) การเตรียมการและการเขาปฏิบัติภารกิจของหัวหนาหนวยรอง หรือผูใตบังคับบัญชา

ระดับหัวหนาหนวยแตละระดับ 

    ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมกําลังตํารวจในการปฏิบัติภารกิจ การ

จัดการเหตุชุมนุมเรียกรองหรือควบคุมฝูงชน ทุกระดับตั้งแต ผูบังคับหมู ผูบังคับหมวด ผูบังคับ

กองรอย ผูบังคับบัญชาการกองกําลังควบคุมฝูงชน ผูบัญชาการเหตุการณ ผูบังคับบัญชาและฝาย

อํานวยการศูนยปฏิบัติการสวนหนา ศูนยปฏิบัติการหลัก ศูนยปฏิบัติการสวนหลัง ไดมีระบบการ

จัดการกับกําลังพลท่ีมารวมปฏิบัติการในการจัดการเหตุชุมนุมเรียกรอง หรือมีเครื่องมือท่ีเปนระบบ 

เปนข้ันตอน และโดยเฉพาะอยางยิ่งมีความเขาใจตรงกัน และเปนระบบสากลท่ีหลายหนวยงานนําไป

ประยุกตใช จึงสมควรนําระเบียบการนําหนวยมาประยุกตใชในภารกิจการจัดการเหตุชุมนุมเรียกรอง

ใหเหมาะสมกับปจจัยท่ีเก่ียวของ เชน ภารกิจ (Mission=M) ภัยคุกคาม ความเสี่ยงหรือภยันตรายจาก

การชุมนุมเรียกรอง (Enemies&Treat=E) การยอมรับไดของสังคมภายใตกรอบกฏหมาย (Civil 

Consideration=C) กําลังพลและอุปกรณ (Troops=T) เวลาท่ีเหลือกอนเริ่มภารกิจ (Time=T) 

สภาพพ้ืนท่ีและสังคมท่ีเอ้ือหรือเปนปฏิปกษตอการทําภารกิจนี้โดยตํารวจ (Terrain=T) 

    ตามสมการความสําเร็จของภารกิจข้ึนกับปจจัยดังนี้ M=E-C(T+T+T) ซ่ึงจะเห็นไดจาก

สมการนี้วาการยอมรับไดของสังคมภายใตกรอบของกฏหมายจะเปนตัวกําหนดท่ีสําคัญในความสําเร็จ

ของภารกิจ 

    หากการปฏิบัติของตํารวจในการจัดการเหตุชุมนุมเรียกรอง ไมเปนท่ียอมรับของสังคม

หรือไมชอบดวยกฏหมาย ไมวาจะใชกําลัง อุปกรณมากเทาใด เวลา หรือสถานท่ีเก้ือกลูใหภารกิจ

สําเร็จไดงายเทาใด ก็จะไมทําภารกิจสําเร็จ หรือเปนบวดได ในทางตรงกันขาม อาจเปนการขยาย

โอกาส หรือเปนการสงเสริมความชอบธรรมหรือความสําเร็จของการกอความไมสงบโดยกลุมผูชุมนุมท่ี

อาจมีบางกลุมมีเจตนาพิเศษใหเกิดความรุนแรง ความไมสงบในพ้ืนท่ี เพ่ือใชเปนเง่ือนไขตาม
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ยุทธศาสตรท่ีวางไวกอนแลวก็ได  และในสวนของกฏหมายท่ีเก่ียวของรายละเอียดจะอยูในเง่ือนไข

ของความสําเร็จของงาน 

 

เง่ือนไขของความสําเร็จของงาน/ผลสําเร็จของงานประกอบดวย 

 มาตรการควบคุมฝูงชน 

    เม่ือมีการชุมนุมเรียกรองเกิดข้ึนในท่ีสาธารณะ หากการชุมนุมดําเนินไปตามกฎหมาย              

ไมไปกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน การชุมนุมเรียกรองนั้น ก็จะเลิกไปตากําหนด หากการ

ชุมนุมเรียกรองไดพัฒนาไปสูการเปนฝูงขนท่ีไรระเบียบ ซ่ึงในยุคปจจุบัน หากมีการชุมนุมเรียกรอง

เกิดข้ึน ผูชุมนุมมักจะไมเพียงชุมนุมประทวงแตเพียงในเขตสถานท่ีท่ีใชในการชุมนุมเทานั้น แตจะกอ

เหตุวุนวาย ทําผิดกฏหมาย ปดถนน กอความไมสงบ หรืออาจเปนการกอการราย ในสถานท่ีอ่ืน ๆ              

ท่ีหางไกลออกไปจากสถานท่ีชุมนุม บางครั้งอาจเปนการจลาจล หรือเปนสงครามกลางเมืองได 

    การพิจารณาเลือกใชมาตรการในการควบคุมฝูงชน และเหตุรายตาง ๆ ท่ีฝูงชนไดไป             

กอเหตุ นอกจากการชุมนุม ณ. สถานท่ีชุมนุมเชน การวางเพลิง วางระเบิดดวยรถแกส การไปนอนปด

ถนน ปดเสนทางจราจร ปดทางเขาออกสภานท่ีสําคัญหรือบานพักบุคคลสําคัญ การยึดสถานีโทรทัศน 

การไปปดยึดสนามบิน การไปทุบรถทํารายบุคคลสําคัญ เปนตน จึงตองมีการพัฒนายุทธวิธีของ

เจาหนาท่ีเพ่ือเผชิญเหตุรายดังกลาวตามไปดวย เพ่ือใหการจัดการแกไขเหตุรายตาง ๆ เหมาะสมกับ

เหตุรายซ่ึงแตเดิมการควบคุมฝูงชน จะมุงเนนแตเพียงใชรูปขบวนกําลังพลเปนหมู หมวด กองรอย              

เขาไปวางแนวปองกัน เขาปะทะหรือสลายการชุมนุม หรือจัดระเบียบการชุมนุมตามรูปแบบเดิม ไมมี

การดําเนินการเพ่ือเตรียมรับมือกับการแปรเปลี่ยนสภาพเหตุรายจากการชุมนุมเชนยุคปจจุบัน 

 

การแสวงขอตกลงใจทางยุทธวิธี 

    ใชกระบวนการในการแสวงขอตกลงใจทางยุทธวิธีเลือกหนทางปฏิบัติในการแกไขเหตุ

วิกฤต 4 ข้ันตอนใหญ  ๆ ซ่ึงก็สามารถนํามาปรับใชกับการควบคุมฝูงชนได ดังนี้ 

    กลุมท่ี 1 ข้ันตอนการเผชิญเหตุ  โดยการประเมินสถานการณหรือวิเคราะหความเสี่ยง

ตามระบบการจัดการวิเคราะหความเสี่ยง 

    กลุมท่ี 2 ข้ันกําหนดวัตถุประสงคและยุทธวิธี  โดยพัฒนาวัตถุประสงคของการแกไข

เหตุการณ เชน ปองกันไมใหผูชุมนุมไปปดถนน หรือปองกันไมใหผูชุมนุมเผาศาลากลาง เปนตน 
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    กลุมท่ี 3 แสวงขอตกลงใจทางยุทธวิธีในการแกไขเหตุ และจัดทําแผนปฏิบัติการ  

ตัดสินใจเลือกใชหนวยและอุปกรณตามกลยุทธหรือยุทธวิธีท่ีจะสนับสนุนภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงค

ไดปลอดภัยท่ีสุด มีประสิทธิภาพและคุมทุน 

    กลุมท่ี 4 ออกคําส่ังปฏิบัติการ โดยการอนุมัติแผนและดําเนินการตามแผน ประเมินและ

ทบทวนแผน   เม่ือสถานการณเปลี่ยนไป เครื่องมือ หรือยุทธวิธีท่ีใชในการควบคุมฝูงชน ก็ควรจะตอง

เปลี่ยนไป เพ่ือใหการแกปญหามีประสิทธิภาพท่ีสุด ก็ดวยกระบวนการแสวงขอตกลงใจดังท่ีกลาว

ขางตน 

 

ขอพิจารณาการใชมาตรการ ในการควบคุมฝูงชน 

 1. มาตรการดานการขาว 

  การหาขาวหรือการขาว คือกุญแจสําคัญในการพัฒนาแผนในการจัดการเหตุชุมนุม

เรียกรองและการควบคุมฝูงชน โดยจะตองรูวาผูชุมนุมเรียกรองเปนใคร มาชุมนุมเม่ือใด ท่ีใด ขอ

เรียกรองหรือมาชุมนุมทําไม ขีดความสามารถหรือศักยภาพ และการชุมนุมมีแนวโนมอยางไร ผูชุมนุม

นาจะกอเหตุอะไรบาง หนวยตํารวจจะตองหาขาวเก่ียวกับแรงจูงใจของผูชุมนุม กลยุทธ ยุทธวิธี และ

เขาอุทิศตัวหรือ มาชุมนุมครั้งนี้เพ่ือใคร ยิ่งหนวยตํารวจไดลวงรูถึงขาวสารของกลุมผูชุมนุมเทาใด ยิ่ง

จะทําใหการดําเนินการจัดการเหตุชุมนุมเรียกรองและควบคุมฝูงชนมีประสิทธิภาพ 

 2. มาตรการทางกฎหมาย 

  นโยบายการจัดการเหตุชุมนุมเรียกรอง และกฏการใชกําลัง (Rule of Engagement) 

ประเทศไทยไดยอมรับหลักการวา การชุมนุมโดยสงบ เปนเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชนประการ

หนึ่งโดยไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ไมวาการชุมนุมจะมีวัตถุประสงคเพ่ือการพบปะสังสรรค เพ่ือการ

บันเทิง เพ่ือการศาสนา เพ่ือการทํากิจกรรมใด ๆ ขององคกร หมูคณะ หรือเพ่ือการแสดงออกในเรื่อง

ใด ๆ รวมท้ังในเรื่องการเมืองดวย แตการชุมนุมท่ีชอบดวยกฏหมายนั้นจะตองอยูบนพ้ืนฐานของคําวา 

“สงบ” เพราะหากการชุมนุมใดเปนการชุมนุมท่ี “ไมสงบ” แลวการชุมนุมนั้นก็จะกอใหเกิดความ

วุนวายในบานเมือง ซ่ึงจะเปนการชุมนุมท่ีกฏหมายไมยอมรับ และผูชุมนุมอาจถูกดําเนินคดีได 

     ในประมวลกฏหมายอาญา ไดบัญญัติไวเก่ียวกับความผิดของการชุมนุมท่ีกอใหเกิด

ความวุนวายไวในมาตรา 215 โดยบัญญัติวา “ผูใดม่ัวสุมกันตั้งแตสิบคนข้ึนไป ใชกําลังประทุษราย ขู

เข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายหรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งใหเกิดความวุนวายในบานเมือง ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ถาผูกระทําความผิด

คนใดมีอาวุธบรรดาผูท่ีกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท 
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หรือท้ังจําท้ังปรับ ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนาหรือเปนผูท่ีมีหนาท่ีสั่งการในการกระทําความผิด

นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ” 

     และประมวลกฏหมายอาญามาตรา 216 บัญญัติไววา “เม่ือเจาพนักงานสั่งผูท่ีม่ัวสุม

เพ่ือกระทําความผิดตามมาตรา 215 ใหเลิกไป ผูใดไมเลิกตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ

ไมเกินหกพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ" องคประกอบความผิดมาตรานี้ ผูม่ัวสุมตองมี “เจตนาพิเศษ” 

เพ่ือทําความผิดมาตรา 215 แมการม่ัวสุมแลวยังไมถึงข้ันลงมือทําความผิด มาตรา 215 ก็ตาม เม่ือเจา

พนักงานสั่งใหเลิก เม่ือไมเลิกก็เปนความผิด (คําพิพากษาฎีกาท่ี305/2547 และ 1974/2532) 

  เม่ือมีการประกาศเตือนแลวกลุมผูชุมนุมไมปฏิบัติตามในการออกจากพ้ืนท่ีชุมนุม ควร

พิจารณาใชวิธีการขอออกหมายจับจากศาล แลวใชวิธีการจับกุมตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (มากกวาการใชกําลังสลายการชุมนุม) ซ่ึงจะทําใหไมอยูในอํานาจของศาลปกครองท่ีจะ

พิจารณาใชมาตรการเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราว มาตรา66 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2547 (ซ่ึงอาจจะเปนปญหาตอการทํางานของตํารวจได) 

     จะเห็นไดวา ตามมาตรา 215 ไดกําหนดไววา เพียงแตการชุมนุมมีการขูเข็ญวาจะใช

กําลังประทุษราย ไมตองถึงข้ันการใชกําลังประทุษราย แตเปนเพียงการขมขูท่ีเปนเง่ือนไขวาหากไมมี

การปฏิบัติตามท่ีกลุมผูชุมนุมเรียกรอง ขูเข็ญ ก็จะมีการใชกําลังประทุษราย ก็ถือวามีความผิดแลว    

  การกระทําใหเกิดความวุนวายในบานเมือง (Breach of Peace) คือการทําใหเสีย

ความสงบสุขของประชาชน มิไดหมายความเฉพาะในหมูบานหรือตัวเมืองเทานั้น หากเปนการชุมนุม

นอกเมือง เชน ในวัดกลางทุงนาท่ีหางไกลชุมชน แลวเกิดความวุนวายก็เปนความผิดได การกระทําให

เกิดความวุนวายในบานเมืองมีความหมายกวางกวาการใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลัง

ประทุษราย การใชกําลังประทุษรายตามนิยามในประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 1(6) หมายเฉพาะ

แตการทําอันตรายแกรางกายและจิตใจของบุคคลอ่ืนเทานั้น ดังนั้นการทําอันตรายตอทรัพยสินของ

บุคคลอ่ืน ก็ไมถือวาเปนการใชกําลังประทุษราย แตถือวาเปนการกระทําใหเกิดความวุนวายใน

บานเมืองได เชนกลุมผูชุมนุมเผารถยนตสายตรวจของตํารวจ หรือเผาทรัพยสินของผูอ่ืน เชน เผา

รถยนตโดยสาร เชนนี้ แมไมใชการใชกําลังประทุษราย แตผูกระทําก็มีความผิดตามประมวลกฏหมาย

มาตรา 215 ได โดยถือวาเปนการกระทําใหเกิดความวุนวายในบานเมือง 

     การชุมนุมกันแลวเผาหุนจําลองของนักการเมือง หรือผูท่ีกลุมผูชุมนุมกลาวหา ยังไมถือ

วาเปนการทําใหเกิดความวุนวายในบานเมือง มาตรา 215 เพราะไมไดมีการทําลายทรัพยสินของผูอ่ืน

อันทําใหเกิดความวุนวาย แตอาจจะเปนความผิดฐานหม่ินประมาท หรือฐานวางเพลิงเผาทรัพยสิน 
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     การชุมนุมแลวมีการปดถนนสายหลักท่ีมีการจราจรหนาแนน ถามีเจตนาพิเศษดังนี้ ก็

ถือวาเปนการกระทําใหเกิดความวุนวายในบานเมืองอยางหนึ่ง เพราะทําใหประชาชนอ่ืนไมอาจสัญจร

ไดตามปกติซ่ึงจะเห็นวากลุมผูชุมนุมไดใชเสรีภาพของกลุมตนเองเกินสวนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนอ่ืน ซ่ึงกฎหมายไมคุมครองการใชสิทธิเสรีภาพเกินสวนดังกลาว 

     ตามหลักกฏหมายขางตน ดังนั้น เสนแบงระหวางการชุมนุมท่ีรัฐธรรมนูญรับรองและ

ไมเปนความผิดทางอาญา กับการชุมนุมท่ีรัฐธรรมนูญไมรับรอง และผิดกฏหมายอาญา จึงอยู ท่ี

พฤติการณของกลุมผูชุมนุม 3 ประการอยางใดอยางหนึ่งคือ 

  1) กลุมผูชุมนุมมีการใชกําลังประทุษรายระหวางการชุมนุม หรือ 

  2) กลุมผูชุมนุมขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย หรือ 

  3) กลุมผูชุมนุมกระทําการใหเกิดความวุนวายในบานเมือง 

  ตัวอยางเชน การชุมนุมของเกษตรกรท่ีไดรับความเดือดรอน ท่ีชุมนุมหนากระทรวง 

โดยสงบและปราศจากอาวุธ เพ่ือเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหาของกลุมผูชุมนุม เชนนี้เปนการชุมนุม

ท่ีรัฐธรรมนูญใหการรับรอง และไมผิดกฏหมายอาญา มาตรา 215 แตหากกลุมผูชุมนุมดังกลาวไดเผา

ทําลายทรัพยสินของทางราชการหรือของผูอ่ืน หรือทําประทุษรายเจาหนาท่ีตํารวจท่ีดูแลการชุมนุม

หรือปดก้ันการจราจรถนนท่ีมีคนใชสัญจร ดังนี้ ถือวาเปนการกระทําผิดกฏหมายอาญา มาตรา 215 

    สหประชาชาติ ไดใหการรับรองปฏิญญาสากลเม่ือเดือนกันยายน ค.ศ.1990 ซ่ึงเชิญ

ชวนใหประเทศภาคีสมาชิกนําไปอนุวัติใชในประเทศของตน ท่ีเก่ียวของกับการชุมนุมเรียกรองคือ 

ปฏิญญาสากลวาดวยหลักการพ้ืนฐานการใชกําลังและอาวุธปนของผูรักษากฏหมาย (Basic 

Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) 

     คณะกรรมการมาตรฐานของผูรักษากฏหมายและการฝกอบรม แหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย

ประเทศสหรัฐอเมริกา (Commission on Peace Officer Standard and Training ยอวา POST) 

ไดอาศัยอํานาจตามประมวลกฏหมายอาญาของมลรัฐกําหนดขอเสนอแนะแนวและการฝกอบรม

ผูรักษากฏหมายในการจัดการเหตุชุมนุมเรียกรองและการควบคุมฝูงชนใหหนวยตํารวจในมลรัฐ

แคลิฟอรเนียใหออกนโยบายตํารวจ (Police Policy) หรือระเบียบการตํารวจ ใหตํารวจถือปฏิบัติและ

ประกาศใหประชาชนทราบ 

 3. มาตรการทางดานการใชกําลัง 

  3.1 การเฝาตรวจ 

      เม่ือมีการชุมนุมเรียกรองเกิดข้ึน หนวยไดรับภารกิจ ผูบังคับหนวนจะตองตําเนิน

ตามระเบียบการนําหนวย โดยการเฝาตรวจหาขาวจะเปนเรื่องแรกสุดท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือท่ีจะหา
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ขาวและดูความเปลี่ยนแปลงของสถานการณจะทําใหการจัดการวิเคราะหความเสี่ยง (ARM)มีความ

เท่ียงตรงมากข้ึนอันจะนําไปสูกระบวนการแสวงขอตกลงใจในการแกไขเหตุชุมนุมเรียกรองไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

      การเฝาตรวจและหาขาวเปนบทบาทของหนวยตํารวจทุกหนวยท่ีตองดําเนินการ

อยางตอเนื่องเปรียบเสมือนความคิดและลมหายใจของตํารวจ การปราศจากการขาวท่ีถูกตองตรง

เวลา มักจะทําใหเหตุการณทวีความรุนแรงมากข้ึนเนื่องจากจะสงผลตอการปฏิบัติการท่ีผิดกาละเทศะ

ผูบังคับบัญชาตํารวจระดับพ้ืนท่ีจะตองดําเนินการเฝาตรวจดานการขาวตั้งแตกลุมแกนนํายังไมมีการ

รวมตัวกัน แตมีสิ่งบอกเหตุและมีการรายงาน เม่ือมีเหตุชุมนุมเรียกรองเกิดข้ึน ศปก.สน.จะตองจัดชุด

ในการสืบสวนหาขาวเพ่ือให ศปก.สน. ไดประสานการขาวกับ ศปก.หลัก และศปก.หลัง ซ่ึงประสาน

การขาวในทางกวางนอกพ้ืนท่ีชุมนุม เชน ขาวกลุมแกนนําจะนําผูชุมนุมจากจังหวัดอ่ืนมารวม ซ่ึงการ

เฝาตรวจดังกลาวมีความจําเปนท่ี ศปก.หลัง จะตองดําเนินการแจงเตือนและชวยเหลือ ศปก.สน.             

ชุดในการสืบสวนหาขาวควรจะตองประกอบดวย พนักงานสืบสวน หรือพนักงานสอบสวนท่ีทําหนาท่ี

กําหนดประเด็นขอหาความผิด และน้ําหนักพยานในการรวบรวมหลักฐาน เพ่ือใชในการดําเนินคดี

หรือขอออกหมายจับตั้งแตตน แมวาจะยังไมมีคดีความผิดเกิดข้ึนก็ควรจะทําการเฝาระวังสืบสวนใน

เชิงปองกัน โดยการเก็บภาพและเสียงหรือพยานหลักฐานท่ีมี หากความผิดยังไมเกิดข้ึนหัวขอขาวสาร

สําคัญท่ีควรเนนคือความเปนไปหรือแนวโนมของเหตุการณ โดยอาจจะรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือ

ดําเนินการตามวิธีการเพ่ือความปลอดภัยในประมวลกฏหมายอาญามาตรา 46 เรื่องการเตรียมการจะ

กอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน หรือจะกระทําการใดใหเกิดความเสียหาย

แกสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสืบสวนหรือเฝาตรวจ ควรจะตองมีการจัดชุดเฝาตรวจ

ในจุดสูงขม เพ่ือรายงานเหตุการณ กําหนดตัวแกนนํา หาอาวุธหรือสิ่งอันตราย และถายภาพมุมสูงไว

เปนหลักฐานเปนระยะในพ้ืนท่ีการชุมนุม 

     การมีประสิทธิภาพของการรายงานขาวจะทําให ศปก.สน. สามารถควบคุม ชี้นํา หรือ

ใชกระบวนการการสื่อสารทางยุทธศาสตร หรือการเจรจาตอรอง เพ่ือจัดการเหตุชุมนุมเรียกรองให

เปนไปตามกฏหมายไมใชความรุนแรงได โดยในสวนนี้อาจจะมีการประสานกับผูประสานงานฝาย

ตํารวจกับแกนนําผูชุมนุมเพ่ือใหมีการเจรจาตอรองหรือจัดระเบียบภายในกลุมผูชุมนุมเองไมใหกอ

ความรุนแรงหรือไปใชเสนทางในการเดินขบวนท่ีไมสรางความเดือดรอนแกผูอ่ืน ถาผูบัญชาการ

เหตุการณสามารถไดรับความรวมมือจากแกนนําผูชุมนุมก็เปนสิ่งบอกเหตุวาแนวโนมการกอเหตุ

รุนแรงหรือกอความไมเปนระเบียบจากกลุมผูชุมนุมจะลดลง โดยผูบัญชาการเหตุการณควรจะตองให

ความรวมมือบางประการกับแกนนําผูชุมนุมหากจะทําใหการชุมนุมเปนระเบียบมากข้ึน 
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  3.2 การสกัดกั้น 

      การสกัดก้ันผูชุมนุมเรียกรองหรือ “แนวเจรจาข้ันสุดทาย”ท่ีจะไมยอกใหผูชุมนุม

ผานควรจะตองใหหลักการ “การปองกันพอสมควรแกเหตุ” จากภยันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับ

สาธารณชนท่ีเกิดจากการกระทําผิดกฏหมายโดยกลุมผูชุมนุมในการจะกอเหตุความวุนวายใน

บานเมืองตามมาตรา 215 หรือการกอภยันตรายโดยการไปละเมิดเสรีภาพของบุคคลอ่ืนในการ            

เขา-อออก สถานท่ีท่ีใหตํารวจมีอํานาจตามกฏหมายในการปองกันหรือจํากัดการกระทําท่ีเปนการ

ละเมิดกฏหมายได แตท้ังนี้ควรจะตองมีการนําเสนอหรือบันทึก“เจตนาพิเศษ”ของกลุมผูชุมนุมท่ี

ไมไดมีเจตนาธรรมดาท่ีจะกีดขวางการจราจร แตไดมีพยานหลักฐานท่ีแสดงถึง“เจตนาพิเศษ”                 

ของกลุมผูชุมนุมท่ีจะไปทําผิดกฏหมายท่ีมีความรุนแรงกวา พ.ร.บ.จราจรทางบก เชน ไปปดลอมท่ี

ทํางานของทางราชการ ซ่ึงเปนความผิดกฏหมายอาญา ท่ีมีโทษหนักกวาการทําผิด พ.ร.บ.จราจร            

ทางบก โดยท้ังนี้ตํารวจจะตองใชการปฏิบัติท่ีสุภาพและสมสวนกับภยันตรายท่ีคาดวากลุมผูชุมนุมจะ

กอใหเกิดข้ึนโดยควรจะตองกําหนดจุดหรือแนวเจรจาข้ันสุดทาย และมีการจัดรูปขบวนกองรอย

ควบคุมฝูงชนแบบแถวหนากระดาน และมีเครื่องกีดขวางปดก้ันไว มีระยะปลอดภัย หรือระยะหาง

จากกลุมผูชุมนุมมายังแถวหนากระดานรูปขบวนควบคุมฝูงชนของตํารวจอยางนอยไมควรต่ํากวา             

25 เมตร หรือตามระยะการยิงท่ีปลอดภัยของอุปกรณเคมี เชน แกสน้ําตา  การใชสิ่งกีดขวางอยางอ่ืน 

เชน รถยนต แนวลาดหนาม หรือท่ีก้ันถนนแบบบรรจุน้ํา หรือแทงคอนกรีตก้ันถนน อาจจะนํามาใช

เพ่ือสกัดก้ันหรือกําหนดชองทางการเดินของกลุมผูชุมนุม หรือเปนเครื่องหมายแสดงถึงเจตนาพิเศษ

ของกลุมผูชุมนุมท่ีจะบุกรุกแนวปองกันสถานท่ีราชการของหนวยตํารวจ ถากลุมผูชุมนุมบุกรุกก็นาจะ

เปนพยานหลักฐานยืนยันวามีเจตนาพิเศษ ท่ีจะลวงล้ําแนวขามาปดลอมหรือยึดสถานท่ีราชการ                

อันเปนความผิดกฎหมายอาญา 

      เหตุการณและการแกไขหรือการปฏิบัติ ณ แนวเจรจาข้ันสุดทาย คือ แนวท่ีจะไม

ยอมให ผูนุชุมนุมผานไปได ควรจะตองมีการกําหนดไวในระดับการใชกําลังตามการขาวท่ีคาดวา                

ผูชุมนุมจะกอเหตุ (Graduated Response Matrix (GRM)) และควรตองมีการซักซอมหนวย            

ปฏิบัติดวย 

  3.3 อุปกรณท่ีไมเปนอันตรายถึงชีวิต (Non-Lethal Weapon ยอวา NLW) 

   การใชอุปกรณท่ีไมเปนอันตรายถึงชีวิต จะตองมีการใชใหเปนไปตามขอกําหนดใน

นโยบายการจัดการเหตุชุมนุมเรียกรอง และระดับการใชกําลัง หรือนโยบายตํารวจของหนวยตํารวจ

ระดับกองบังคับการข้ึนไป ในการใชอุปกรณชนิดนั้น โดยผูท่ีใชจะตองเปนผูท่ีผานการอบรมและ

ทบทวนการใชอุปกรณดังกลาวอยูเสมอ 
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   อุปกรณท่ีไมเปนอันตรายถึงชีวิตท่ีจะใชจะตองเปนอุปกรณท่ีไดรับการข้ึน

ประจําการใหใชในราชการตํารวจเทานั้น และตองเปนอุปกรณท่ีมีไวประจําการสําหรับใชในการจัด

ระเบียบการชุมนุมหรือควบคุมฝูงชน มีการประกาศนโยบายการใชอุปกรณดังกลาวโดยสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ หรือหนวนท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมายตามแบบในผนวก ค (ตัวอยาง 

นโยบายการใชสเปรยพริกไทย) โดยจะตองมีองคประกอบในนโยบาย ดังนี้ 

   3.3.1 วัตถุประสงคการใชอุปกรณพิเศษนั้น 

              3.3.2 นโยบายการใช 

           3.3.4 วิธีการใชตามหลักการความปลอดภัยและหลักกฏหมาย รวมถึงขอหามใช 

การปฐมพยาบาลหรือการปฏิบัติหลังการใชเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 

            3.3.5 การฝกอบรม ผูท่ีจะใชอุปกรณประเภทนั้นตองผานการฝกอบรม และ

ทบทวนการใชอุปกรณแบบนั้นมากอนไมนอยกวาจํานวนปท่ีกําหนด 

         3.3.6 การบังคับใช และการรายงานการใช 

         3.3.7 หลักฐานการอางอิงหรือการทดสอบเก่ียวกับความปลอดภัยตามมาตรฐานท่ี

อางอิง 

  3.4 การปดลอม 

   การปดลอมเปนวิธีการในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพ่ือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดแก

ผูชุมนุมเม่ือมีการเขาไปชุมนุมยังสถานท่ีชุมนุมแลว โดยการเขมงวดเรื่องการนําอาวุธเขาไปยังสถานท่ี

ชุมนุม ท้ังยังเปนการปองกันการกอการราย เชน การวางเพลิงโดยผูชุมนุมตอสถานท่ีขางเคียง หรือใช

ในการควบคุมผูตองหาท่ีจะหลบหนีจากการชุมนุมแกนนําหรือการจับกุมขนาดใหญ และอาจจะใช

สําหรับปองกันการเพ่ิมเติมกําลังหรือระดมพลของการชุมนุมท่ีผิดกฏหมายแลวไมใหมีการกระทําผิด

เพ่ิมข้ึนโดยการเพ่ิมเติมกําลังของกลุมผูชุมนุม การใชรูปขบวนกองรอยควบคุมฝูงชน การตรวจ

ลาดตระเวนวงลอมรอบนอกสถานท่ีชุมนุมและการวางสิ่งกีดขวางจะเปนวิธีการในการปดลอมสถานท่ี

ชุมนุม แตใหคํานึงถึงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ท่ีใกลกับสถานท่ีชุมนุมมากเกินไปอาจทําใหเกิดการยั่วยุ 

ถูกทํารายจากผูชุมนุมหรืออาจจะเปนการขมขูผูชุมนุม 

      การใชรถยนตในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จะทําใหเกิดความคลองตัว นอกจากนี้

ควรพึงระมัดระวังปองกันการใชรถเปนเครื่องมือมุงสังหารโดยการพุงชนตํารวจท่ีประจําอยูจุดตรวจ 

  3.5 การตรวจตระเวน  

     การใชหนวยเคลื่อนท่ีเร็วหรือกองหนุนเคลื่อนท่ีเร็วในการตรวจตระเวนพ้ืนท่ีรอบ

นอกของพ้ืนท่ีการชุมนุม จะเปนการปองกันท่ีมีประสิทธิภาพมากสุดท่ีจะไมใหกลุมผูชุมนุมไปกอเหตุ
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ความไมสงบนอกสถานท่ีชุมนุม เชน ไปทุบรถบุคคลสําคัญ ไปกอเหตุวางเพลิงชุมชนแออัด เปนตน 

การใชชุดเคลื่อนท่ีเร็วท่ีมีกําลังอยางนอย 1 หมู พรอมรถยนตสายตรวจ จะทําใหมีการตรวจในเสนทาง

ท่ีไมมีสายตรวจตามปกติ โดยอาจการกําหนดจุดตรวจสัมพันธกับสายตรวจปกติ และอาจให

ดําเนินการเก่ียวกับงานชุมนุมมวลชนสัมพันธในพ้ืนท่ีรอบนอกการชุมนุมไดอีกดวย 

      การใชสายตรวจรถจักรยานยนต จํานวนอยางนอย 3 คันตอชุด เพ่ือเปนชุด

เคลื่อนท่ีเร็วจะทําใหเกิดความคลองตัวในการรวมตัวและสลายตัวของเจาหนาท่ีตํารวจ และทําใหเพ่ิม

ประสิทธิภาพการแสดงตัวของตํารวจในพ้ืนท่ีรอบการชุมนุมไดมากข้ึน และสามารถเคลื่อนท่ีไปยังท่ี

เกิดเหตุไดรวดเร็ว โดยอาจติดตั้งถังดับเพลิงขนาดเล็กเพ่ือปองกันปญหาการวางเพลิง 

      อาจมีการจัดสายตรวจทางอากาศโดยเฮลิอปเตอร หากมีการกอเหตุความไมสงบ

ในหลายพ้ืนท่ีเพ่ือใหมีการรายงานเหตุไดทันการ โดยเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการตรวจการในมุมกวางถึง

การขยายตัวหรือการกอเหตุจากกลุมผูชุมนุม เสนทางการเดินขบวน การเคลื่อนตัวของกลุมผูชุมนุม

และการถายภาพในมุมสูง เพ่ือเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และอาจใชไฟฉายสองสวางในเวลา

กลางคืนติดกับเฮลิคอปเตอร (Night Sun) เพ่ือชวยในการปฏิบัติภารกิจในการจัดระเบียบการชุมนุม

ในเวลากลางคืนเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินไฟฟาในสถานท่ีชุมนุมดับ หรือใชสองเสนทางเม่ือมีการเดินขบวน

ของกลุมผูชุมนุมในเวลากลางคืน เปนตน 

  3.6 การจับกุมแกนนํา และการจับกุมขนาดใหญ (Mass Arrest) 

      เม่ือกลุมผูชุมนุมเริ่มจะกระทําความผิดจะตองมีการประกาศสถานการณเปนลําดับ

ข้ันตอน ดังนี้ 

      3.6.1 ข้ันท่ี 1 กรณีดารชุมนุมปกติไมมีเหตุรุนแรง แจงเตือนใหชุมนุมตามกฏหมาย

ไมกอเหตุรุนแรง 

      3.6.2 ข้ันท่ี 2 กรณีผูชุมนุมเริ่มกอความรุนแรง กดดันและกระทบกระท่ังกับ

เจาหนาท่ีตํารวจ ประกาศเตือนวาจะจับกุมหากมีการทําผิด 

      3.6.3 ข้ันท่ี 3 กรณีเกิดสถานการณรุนแรงข้ึน มีการใชกําลังผลักดันขวางปาสิ่งของ

ใสเจาหนาท่ีตํารวจ ประกาศเตือนวาจะจับกุมหากมีการทําผิด 

      3.6.4 ข้ันท่ี 4 กรณีเกิดความรุนแรง มีการบุกรุกเขาในเขตพ้ืนท่ีหวงหาม หรือแนว

เจรจาข้ันสุดทาย ประกาศเตือนใหเลิกการชุมนุมตามเวลา จะสลายการชุมนุมและจับกุม 

      3.6.5 ข้ันท่ี 5 กรณีเกิดความรุนแรงมีการบุกรุกเขายึดเขตพ้ืนท่ีหวงหาม หรือ              

ฝาแนวเจรจาข้ันสุดทายเขามาแลวและตองทําการสลายการชุมนุม ประกาศเตือนใหเลิกการชุมนุม

ตามเวลา จะสลายการชุมนุมและจับกุม 
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     การแจงเตือนใหผูชุมนุมไดรับทราบและมีเวลาในการเตรียมการ และปฏิบัติตาม

คําสั่งของเจาพนักงานท่ีอาจใชอํานาจสั่งใหเลิกการชุมนุมในกรณีท่ีมีการกอความวุนวายตามประมวล

กฏหมายอาญามาตรา 215 โดยเจาพนักงานสั่งใหเลิกการชุมนุมตามมาตรา 216 โดยอาจจะมีการ

จับกุมแกนนํา หรือการจับกุมผูท่ีชุมนุมกีดขวางเสนทางเขา-ออก สถานท่ีสําคัญ โดยตองเปนคําสั่งหรือ

การแสวงขอตกลงใจในการใชยุทธวิธี โดยระดับผูบังคับบัญชาการเหตุการณข้ึนไป ไมพึงกระทําโดย

พลการในการจับกุมเวนแตเปนความผิดซ่ึงหนาท่ีมีลักษณะจะเปนภยันตรายตอชีวิตในทันทีทันใดนั้น 

เชน การดจะใชคันในธงท่ีมีตะปูแทงตํารวจ ถาไมจับกุมทันทีก็จะถูกแทงถึงแกชีวิต หรืออาจไดรับ

บาดเจ็บสาหัส 

      ในกรณีผูชุมนุมจํานวนมากนั่งหรือนอนปดลอมเสนทางเขา-ออก สถานท่ีจากพ้ืนท่ี

ได เม่ือไดมีการแสวงขอตกลงใจทางยุทธวิธีแลว ผูบังคับบัญชาเหตุการณตกลงใจจะใชวิธีการจับกุม

ขนาดใหญหรือตองใชอุปกรณตาง ๆ หรือรูปขบวนในการสลายการชุมนุม ควรจะตองมีการเสนอแผน

ใหผูมีอํานาจสูงสุดบังคับใชกฏหมายในพ้ืนท่ี เชน ผูวาราชการจังหวัด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

(กทม.) อนุมัติแผนกอน 

      การจับกุมขนาดใหญจะตองดําเนินการโดยชุดจับกุมท่ีไดรับการฝกมาเฉพาะมิใช

การจับกุมโดยตํารวจแตละคนตางคนตางจับโดยไมไดมีการวางแผน และพึงระลึกวาตํารวจจะตองไป

เปนพยานศาลดวยในระหวางการจับกุมจะตองมีการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอดวย โดยใหสามารถชี้ชัด

วาชุดจับกุมใดจับกุมผูใดหรือตองใหผูจับกุมจดจําผูตองหาท่ีตนเองจังเพ่ือผลทางกฏหมาย   

   ในหนึ่งชุดจับกุมควรจะตองมีตํารวจ 3 คน โดยคนแรกเปนตํารวจท่ีจับกุมมีหนาท่ี

บันทึกการจับและถายภาพ สวนอีก 2 คน มีหนาท่ียกหรือหิ้วผูถูกจับ (หากมีตํารวจจํานวนนอยแต                  

ผูจะถูกจับมีจํานวนมาก อาจใชชุดละ 2 คน) โดยตํารวจท่ีจับกุมจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแตละ

ชุดควรจับใหไดอยางนอย  21 คน (ตํารวจ 1 คน จดจําผูถูกจับ 7-10 คน) โดยอาจจดจําสัญลักษณ

หรือการแตงกายเปนหมายเหตุสําคัญ 

      การจับกุมขนาดใหญหากเปนไปไดในกรณีท่ีมีการนั่งหรือนอนขวางเสนทางให

ดําเนินการจับกุมอยางนุมนวลไมควรเรงรีบ เวนแตเปนกรณีท่ีผูถูกจับกุมขัดขืนตั้งแตตน การจับกุม

จะตองมีการนําสงรถท่ีควบคุมท่ีแยกตางหาก มีการระวังปองกันมิใหมีการแยงชิงตัวหรือรถควบคุม

ผูตองหา มีการบันทึกรายชื่อแจงสิทธิและเตรียมการแจงขอกลาวหาและสอบสวน ท่ีคุมขัง หองน้ํา 

การพบทนายความ และการเยี่ยมญาติใหเปนไปตามหลักสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งการเคลื่อนยายผูถูก

จับกุมจะตองเปนไปตามสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานข้ันต่ําเก่ียวกับสิทธิของผูตองหา 
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  3.7 การสลายฝูงชน 

      การาลายการชุมนุมจะตองมีการประกาศเตือนตามกระบวนการ 5 ข้ันตอนขางตน 

โดยการสลายการชุมนุมจะเปนการพัฒนาสถานการณไปถึงข้ันตอนท่ี 3 ท่ีมีความรุนแรงและ                        

ผูบัญชาการเหตุการณไดจัดประชุมหรือตกลงใจในการใชยุทธวิธีในการสลายการชุมนุมตาม

กระบวนการแสวงขอตกลงใจทางยุทธวิธี(ข้ันตอนท่ี 11) โดยการจะใชอุปกรณควบคุมฝูงชนพิเศษ

อยางไร เชน แกสน้ําตาจะตองมีการประกาศแจงเตือนใหผูชุมนุมรูถึงอุปกรณท่ีตํารวจจะใชนั้น และมี

การเตรียมรถพยาบาลไวชวยเหลือผูบาดเจ็บดวยไมวาจะเปนผูชุมนุมหรือตํารวจ หรือประชาชนท่ีผาน

ไปมา รวมท้ังควรจะตองมีชุดตรวจการณจากจุดสูงขมเพ่ือเฝาตรวจการณแจงเตือนและบันทึกภาพ

บุคคลหรือเหตุการณท่ีนาจะเปนอันตราย 

      การสลายการชุมนุมโดยใชรูปขบวน หมู หมวด กอดรอยควบคุมฝูงชนจะมี

ประสิทธิภาพดีในพ้ืนท่ีท่ีมีกลุมผูชุมนุมจํานวนไมมากในพ้ืนท่ีท่ีจํากัด ในเขตเมือง แตอยางไรก็ตาม

อาจจะทําใหกลุมผูชุมนุมแตกกระจายไปแลวไปรวมตัวกันใหมเพ่ิมมากข้ึน รุนแรงข้ึน ดังนั้น                      

ผูบัญชาการเหตุการณจะตองควบคุมพ้ืนท่ีหรือเสนทางท่ีคาดวากลุมผูชุมนุมท่ีถูกสลายจะไปรวมตัว   

กันใหม โดยตองจัดกําลังไปยึดครองพ้ืนท่ีท้ังพ้ืนท่ีการชุมนุมท่ีจะสลายการชุมนุม และพ้ืนท่ีท่ีคาดวา              

ผูชุมนุมท่ีถูกสลายไปจะไปรวมตัวกันใหม โดยอาจมีการใชชุดจับกุม เขาไปจับกุมผูท่ีไมยอมออกจาก

พ้ืนท่ีการชุมนุมเปนหลายระลอกแบบการจับกุมขนาดใหญ หลังจากท่ีมีการสลายการชุมนุมแลว                

ผูชุมนุมไมยอมออกจากท่ีชุมนุม ควรหลีกเลี่ยงการสลายการชุมนุมใหผูชุมนุมกระจายตัวไปยังพ้ืนท่ี

เปด เพราะวาจะเปดโอกาสใหกลุมผูชุมนุมรวมตัวกันใหมไดเร็วข้ึน 

      ครั้นฝูงชนไดเริ่มสลายตัวรูปขบวนควบคุมฝูงชนของตํารวจจะตองเดินหนาผลักดัน

ใหฝูงชนเคลื่อนท่ีไปยังทิศทางท่ีตองการ โดยพ่ึงระมัดระวังไมใหมีการเคลื่อนท่ีของฝูงชนท่ีถูกผลักดัน

เคลื่อนท่ีเร็วเกินไป เพ่ือปองกันการตื่นตระหนกแตไมควรผลักดันกลุมผูชุมนุมใหไปจนมุมหรือ                

จนตรอก หาทางหนีไมไดจะเปนการกระตุนใหเกิดความรุนแรงหรือทํารายเจาหนาท่ี 

      การประกาศเตือนอาจจะทําใหกลุมผูชุมนุมปฏิบัติตาม ตํารวจจะตองอํานวยความ

สะดวกใหกลุมผูชุมนุมออกจากท่ีชุมนุมและดูกระแสตอบสนองจากคําสั่งเตือน โดยอาจจะยังไมมีการ

สลายการชุมนุมก็ไดถามีการเลิกการชุมนุมตามท่ีประกาศเตือน ท้ังนี้การออกประกาศเตือนอาจรวมถึง

การประกาศทางเครื่องขยายเสียง แผนปว แตอยางนอยสุดจะตองมีการบันทึกวัน เวลา สถานท่ี หรือ

บุคคลท่ีไดออกประกาศ หรือชื่อ สังกัดของสื่อมวลชนท่ีเปนพยานในการรับทราบถึงการประกาศ

ดังกลาว 
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ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

 1.ปญหาดานการขาว เปนปญหาท่ีเกิดจากตัวผูปฏิบัติเปนหลักวาจะมีความละเอียด

รอบคอบหรือไมในการหาขาวและการรวบรวมขอมูลเพ่ือรายงานหนวนเหนือเพ่ือพิจารณาในการ

วางแผน 

 2.ปญหาดานกฏหมาย เม่ือมีเหตุการณเกิดข้ึนในการควบคุมฝูงชนบางครั้งเราไมสามารถท่ี

จะประกาศใช พ.ร.บ.ความม่ันคงไดเพราะสถานการณยังไมรุนแรงทําใหเราไมสามารถท่ีจะคุมคนใหมี

ประสิทธิภาพไดเพียงแตใชกฏหมายเล็ก ๆ เชน พ.ร.บ.ความสะอาด  หรือ พ.ร.บ.จราจร เทานั้น 

 3.ปญหาดานการใชกําลัง เม่ือมีการเขาสถานการณจริง กําลังท่ีมาประกอบกําลังกัน

บางครั้งมาคนละหนวยทําใหมีปญหาในการควบคุมฝูงชน หรือบางครั้งกําลังท่ีมาเจาหนาท่ีมีอายุมากมี

อาการเหนื่อยลาไมสามารถจะทนตอสถานการณได 

 

เทคนิคและวิธีการบริหาร 

 ความสําคัญของวิธีการบริหาร 

    การบริหารในการควบคุมฝูงชนมีความจําเปนมากเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับ

ประชาชนโดยรวม ดังนั้นผูเปน ผบ. เหตุการณมีความจําเปนจะตองมีความรูจากขอมูลท่ีถูกตองจาก

การหลักการปฏิบัติท่ียอมรับกันไดโดยท่ัวไปจากนานาชาติ 

 

การบริหารจัดการปญหาท่ีเกิดขึ้น 

 ขอพิจารณาการใชมาตรการในการควบคุมฝูงชน 

 1. มาตรการดานการขาว  

     การหาขาว หรือการขาว คือกุญแจสําคัญในการพัฒนาแผนในการจัดการเหตุชุมนุม

เรียกรองและการควบคุมฝูงชน โดยจะตองรูวาผูชุมนุมเรียกรองเปนใคร มาชุมนุมเม่ือใด ท่ีใด                 

ขอเรียกรองหรือมาชุมนุมทําไม ขีดความสามารถหรือศักยภาพ และการชุมนุมมีแนวโนมอยางไร                      

ผูชุมนุมนาจะกอเหตุอะไรบาง หนวยตํารวจจะตองหาขาวเก่ียวกับแรงจูงใจของผูชุมนุม กลยุทธ 

ยุทธวิธี และเขาอุทิศตัวหรือมาชุมนุมครั้งนี้เพ่ือใคร ยิ่งหนวยตํารวจไดลวงรูถึงขาวสารของกลุมผูชุมนุม

เทาใด ยิ่งจะทําใหการดําเนินการจัดการเหตุชุมนุมเรียกรองและควบคุมฝูงชนมีประสิทธิภาพ 
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 2. มาตรการทางกฎหมาย 

  นโยบายการจัดการเหตุชุมนุมเรียกรอง และกฏการใชกําลัง (rule of Engagement) 

ประเทศไทยไดยอมรับหลักการวา การชุมนุมโดยสงบเปนเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ของประชาชนประการ

หนึ่ง โดยไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ไมวาการชุมนุมจะมีวัตถุประสงคเพ่ือการพบปะสังสรรค เพ่ือการ

บันเทิง เพ่ือการศาสนา เพ่ือการทํากิจกรรมใด ๆ ขององคกร หมูคณะ หรือเพ่ือการแสดงออกในเรื่อง

ใด ๆ รวมท้ังในเรื่องการเมืองดวย แตการชุมนุมท่ีชอบดวยกฏหมายนั้นจะตองอยูบนพ้ืนฐานคําวา 

สงบ” เพราะหากการชุมนุมใดเปนการชุมนุมท่ี”ไมสงบ”แลว การชุมนุมก็จะกอใหเกิดความวุนวายใน

บานเมือง ซ่ึงจะเปนการชุมนุมท่ีกฏหมายไมยอมรับ และผูชุมนุมอาจถูกดําเนินคดีได 

 3. มาตรการทางดานการใชกําลัง 

  3.1 การเฝาตรวจ 

  3.2 การสกัดก้ัน 

  3.3 อุปกรณท่ีไมเปนอันตรายถึงชีวิต (Non-Lethal Weapon ยอวา NLW) 

  3.4 การปดลอม 

  3.5 การตรวจตระเวน 

  3.6 การจับกุมแกนนํา และการจับกุมขนาดใหญ(Mass Arrest) 

  3.7 การสลายฝูงชน 

 

การบริหารจัดการท่ีเกิดขึ้น 

 คุมผูควบคุมการปฏิบัติจะตองเลือกแนวทางปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี           

นั้น ๆ โดยการประชุมรวมกันหรือแสวงหาขอตกลงใจเพ่ือใหเกิดความผิดพลาดใหนอยท่ีสุด โดยเฉพาะ

ลดการสูญเสียท้ังไมวาจะเปนผูชุมนุมหรือเจาหนาท่ีตํารวจก็ตาม 
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บรรณานุกรม 

 

ประมวลกฏหมายอาญา 

ประมาลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

พ.ร.บ.ความม่ันคง 

ตํารวจ/สํานักงานตํารวจแหงชาติ/2548/แผนกรกฏ 

ตํารวจ/สํานักงานตํารวจแหงชาติ/2552/คูมือการควบคุมฝูงชน 
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ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ – สกุล   พันตํารวจเอก อรรถวิทย   สายสืบ 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน   รอง ผบก.น.1  

    สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ประวัติการศึกษา   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.ตร.) 

    โรงเรียนนายตํารวจ รุนท่ี  37 

ประสบการณในการทํางาน 

  - พ.ศ.2527  รอง สวส.สภ.อ.เมืองฉะเชิงเทรา จว.ฉะเชิงเทรา 

  - พ.ศ.2535  สว.สืบสวน สภ.อ.แมสอด จว.ตาก 

  - พ.ศ.2537  สว.ดานตรวจคนเขาเมืองแมสาย 

  -  พ.ศ.2539  รอง ผกก.(ป.) สภ.เมืองเชียงราย 

  -  พ.ศ.2549  ผกก.สภ.อ.ดอกคําใต จว.พะเยา 

  -  พ.ศ.2555  ผกก.สน.บางกอกใหญ 

  -  พ.ศ.2556  รอง ผบก.อคฝ. 

  -  พ.ศ.2557  รอง ผบก.น.1  
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