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ประเด็นคาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
การที่เจ้าพนักงานตารวจซึ่งเป็ นเจ้าหน้ าที่ในสังกัดของผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๑ ดาเนิ นการสลาย
การชุมนุมของผูฟ้ ้ องคดีที่ ๑ -๒๔ และกลุ่มผูช้ ุมนุมคัดค้านโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรง
แยกก๊าซไทย-มาเลเซีย ที่ชุมนุมกันบนถนนจุติอนุสรณ์ บริ เวณเชิ งสะพานจุติบญ
ุ สูงอุทิศ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็ นการกระทาละเมิ ดผูฟ้ ้ องคดีที่ ๑ -๒๔
หรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐
ทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นขณะเกิดเหตุ บัญญัตวิ ่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ การจากัด
เสรีภาพจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจแห่งบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุม
สาธารณะ และเพื่อคุม้ ครองความสะดวกของประชาชนทีจ่ ะใช้ทางสาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยในระหว่างเวลาทีป่ ระเทศอยูใ่ นภาวะสงคราม หรือในระหว่างทีม่ ปี ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัตวิ ่า ผูใ้ ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
ทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหาย ถึงแก่ชวี ติ ก็ดี แก่รา่ งกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี
ทรัพย์สนิ หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผูน้ นั ้ ทาละเมิด จาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน้
เสรีภาพในการชุมนุม เป็นเสรีภาพทีม่ คี วามสาคัญ เพราะมีทม่ี าจากเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น ซึง่ เป็นสิง่ ทีจ่ ะขาดเสียมิได้ในสังคมทีป่ กครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตย การชุมนุมเป็นกลไก
ในการเปิดโอกาสให้มกี ารแสดงออกซึง่ ความคิดเห็นและการวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างเปิดเผย แสดงออกซึง่
ปญั หาและข้อเรียกร้องของประชาชนหรือกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม ทัง้ ยังช่วยให้รฐั มองเห็นความ
ขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมได้ชดั เจน ทัง้ นี้การชุมนุมดังกล่าวต้องเป็นการชุมนุมทีส่ งบและปราศจากอาวุธ
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ข้อเท็จจริงฟงั ได้ว่า เมือ่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ผูฟ้ ้ องคดีและกลุ่มประชาชนผูค้ ดั ค้าน
โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย ได้รวมตัวกันเพื่อเดินทางไปยืน่ หนังสือ เสนอข้อ
เรียกร้องให้มกี ารทบทวนโครงการดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทจ่ี ะเดินทางมาประชุม
คณะรัฐมนตรี (นอกสถานที)่ ณ โรงแรม เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ผู้
ฟ้องคดีและกลุ่มผูช้ ุมนุ มเดินทางมาถึงอ.หาดใหญ่ ในเวลา ๒๐ นาฬิกา โดยมีรถยนต์ของเจ้าหน้าที่
ตารวจนาขบวนมาตามถนนเพชรเกษม กระทังถึ
่ งทางเข้าถนนจุตอิ นุสรณ์ บริเวณวงเวียนน้าพุ แต่ไม่
สามารถเดินทางต่อไปได้ เนื่องจากเจ้าพนักงานตารวจจัดวางกาลังและแผงเหล็กตัง้ วางขวางกัน้ ขบวน
กลุ่มผูช้ ุมนุมจึงหยุดอยูบ่ นถนนจุตอิ นุสรณ์ บริเวณเชิงสะพานจุตบิ ุญสูงอุทศิ และมีการเจรจากันระหว่าง
เจ้าพนักงานตารวจกับผูช้ ุมนุม โดยเจ้าพนักงานตารวจต้องการให้กลุ่มผูช้ ุมนุมเปลีย่ นสถานทีช่ ุมนุมจาก
ทีเ่ คยตกลงกันไว้เดิม แต่การเจรจาไม่เป็นผล โดยในระหว่างนัน้ กลุ่มผูช้ ุมนุมบางส่วนนังล้
่ อมวงอยู่ หลัง
แผงเหล็ก และบางส่วนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม ก็ประกอบพิธกี รรมทางศาสนา โดยไม่ปรากฎว่ากลุ่มผู้
ชุมนุมได้กระทาการใดๆ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าจะใช้ความรุนแรง หรือมีการฝา่ แนวแผงเหล็กของเจ้าพนักงาน
ตารวจแต่อย่างใด อีกทัง้ ยังไม่ปรากฎว่ากลุ่มผูช้ ุมนุมได้ดาเนินการชุมนุมในลักษณะยัวยุ
่ หรือส่งเสริมให้
เกิดความรุนแรงหรือก่อให้เกิดการจราจล รวมถึงก่ออันตรายโดยตรงต่อชีวติ ร่างกายของประชาชนแต่
อย่างใด ดังนัน้ การชุมนุมดังกล่าวจึงเป็นการชุมนุมโดยสงบ แต่ภายหลังจากนัน้ เจ้าพนักงานตารวจได้
ตัง้ แถวเพื่อผลักดันกลุ่มผูช้ ุมนุมจนเกิดความวุ่นวายขึน้ และดาเนินการสลายการชุมนุม จนกลุ่มผูช้ ุมนุม
ต้องสลายตัวไปในทีส่ ุด
การที่เจ้าพนักงานตารวจซึ่งเป็ นเจ้าหน้ าที่ในสังกัดของผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๑ ดาเนิ นการสลาย
การชุมนุมดังกล่าวเป็ นการกระทาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การทีก่ ลุ่มผูช้ ุมนุมต้องชุมนุมกันอยูบ่ นถนนจุตอิ นุสรณ์ เป็นเพราะไม่
สามารถเดินทางต่อไปได้ เนื่องจากเจ้าพนักงานตารวจได้ตงั ้ จุดสกัดไว้ กลุ่มผูช้ ุมนุมจึงไม่มเี จตนาทีจ่ ะ
ปิดกัน้ การจราจร และการทีเ่ จ้าพนักงานตารวจดาเนินการสลายการชุมนุมดังกล่าว เพียงเพื่อเปิดเส้น
ทางเข้าออกโรงแรมเจ.บี.ให้แก่คณะรัฐมนตรี ซึง่ ไม่อาจถือได้ว่าการสลายการชุมนุมนัน้ เพื่อคุม้ ครอง
ความสะดวกของประชาชนทีจ่ ะใช้ทางสาธารณะ ตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ อีกทัง้ ยังมีเส้นทางเข้าออกโรงแรมเจ.บี.ได้อกี หลายทาง การทีเ่ จ้า
พนักงานตารวจเลือกทีจ่ ะใช้มาตรการสลายการชุมนุมจึงเป็นการจากัดเสรีภาพในการชุมนุมที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ เกินแก่ความจาเป็น
นอกจากนี้ การเข้าสลายการชุมนุมของเจ้าพนักงานตารวจไม่ปราก ฏว่าได้ดาเนินการตามลาดับ
ขัน้ ตอนตามหลักสากลทีใ่ ช้ในการสลายการชุมนุมของประชาชน หรือมีลาดับขัน้ ตอนจากเบาไปหาหนัก
ตามทีร่ ะบุในแผนรักษาความสงบในการชุมนุมครัง้ นี้แต่อย่างใด ดังนัน้ การทีเ่ จ้าพนักงานตารวจซึง่ เป็น
เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดาเนินการสลายการชุมนุมดังกล่าว จึงเป็นการกระทาโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย และทาให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั ความเสียหาย โดยไม่สามารถใช้เสรีภาพในการชุมนุ มต่อไป
ได้ อันถือเป็ นการกระทาละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑-๒๔
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เมือ่ การกระทาของเจ้าพนักงานตารวจเป็ นการกระทาละเมิดในการปฏิบตั หิ น้าที่ ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ซึง่ เป็ นหน่ วยงานของรัฐทีเ่ จ้าพนักงานตารวจอยูใ่ นสังกัด จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ อง
คดีท่ี ๑-๒๔ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง 1 แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
๒๕๓๙
ผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟ้ ู ้ องคดีที่ ๑ -๒๔ ที่ ไม่อาจใช้เสรีภาพ
ในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๔ เพียงใด
เมือ่ พิจารณาลักษณะเสรีภาพในการชุมนุมแล้ว เห็นว่าบุคคลเพียงคนเดียวไม่อาจก่อให้เกิดการ
ชุมนุมสาธารณะได้ แต่จะต้องเกิดจากการทีบ่ ุคคลหลายๆคนมารวมตัวกัน การกาหนดค่าสินไหม
ทดแทนสาหรับการกระทาละเมิดต่อเสรีภาพในการชุมนุม จึงเป็นคนละส่วนกันและแตกต่างจากการ
กาหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผซู้ ง่ึ ถูกกระทาละเมิดเป็นรายบุคคลได้ ดังนัน้ การกาหนดค่าสินไหม
ทดแทนสาหรับการกระทาละเมิดต่อเสรีภาพในการชุมนุมในครัง้ นี้ จึงเป็นการเยียวยาความเสียหายอัน
เกิดจากการทีผ่ ฟู้ ้ องคดีและบุคคลอื่นๆไม่สามารถใช้เสรีภาพในการชุมนุ มได้ ซึง่ ศาลปกครองสูงสุดเห็น
ว่าควรกาหนดค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีท่ี ๑-๒๔ เป็นเงินรวมกัน จานวนรวมทัง้ สิน้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ
ให้คนื ค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดี

สรุปโดย นางสาวจริงจัง นะแส
มูลนิธนิ ิตธิ รรมสิง่ แวดล้อม (EnLAW)
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มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผูเ้ สียหายในผลแห่งละเมิดทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องตนได้กระทาในการปฏิบตั หิ น้าที่
ในกรณีน้ผี เู้ สียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้
ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ ไม่ได้สงั กัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถอื ว่ากระทรวงการคลังเป็ นหน่วยงาน
ของรัฐทีต่ อ้ งรับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง
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