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บทคัดย่อ 

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขอบเขตการใช้มาตรการของรัฐต่อการ
ชุมนุมทางการเมืองที่ละเมิดต่อบทบัญญัติ ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยไม่มีกฎหมายบัญญัติในเร่ืองของการชุมนุมทางการเมืองไว้เป็น
การเฉพาะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน วิธีการในการสลายการชุมนุม รวมทั้งการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่  ที่
กฎหมายไม่ได้ก าหนดขอบเขตการจัดการไว้ จากสภาพปัญหาข้างต้นผู้ศึกษาขอเสนอแนะว่าควรให้
มีการตราพระราชบัญญัติในเร่ืองขอบเขตการใช้มาตรการของรัฐต่อการชุมนุมทางการเมืองที่ละเมิด
ต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่เป็นขั้นตอนในการ
สลายการชุมนุมว่าควรจะด าเนินการตามล าดับขั้นตอน และถ้าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนแล้ว ประชาชน
ไม่ยอมสลายการชุมนุม จะต้องท าอย่างไรต่อไป  ดังนั้นควรมีการก าหนดขั้นตอนในการสลายการ
ชุมนุมโดยอาศัยหลักสากล ขององค์การสหประชาชาติ (United Nation (UN)) มาปรับใช้เป็น
แบบอย่าง  และการสลายการชุมนุมนั้นต้องเป็นการส ลายการชุมนุมตามขั้นตอนจากเบ าไปหาหนัก 
หลักการสลายการชุมนุมที่ได้สัดส่วน และควรน าหลักเกณฑ์และรูปแบบการชุมนุมของประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาเป็นแบบอย่างการที่จะพัฒนารูปแบบ กฎหมายไท ย ว่าถ้าหาก จะมี
กฎหมายในเร่ืองการชุมนุมนั้น ในกฎหมายควร มีรายละ เอียดของการชุมนุมไว้ให้ชัดเจน ว่า ก าร
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธจะต้องด าเนินการอย่างใด 
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ABSTRACT 

 This thesis’s objective is to study the scope of legal measures application to the 
constitutional violators-demonstrators suppression under the Thai constitution B.E.2550. 
According to the study, Thailand us found to have no specific law enacted on the political 
demonstration, either on the procedures or methods on the dispersion of demonstrating group as 
well as the authorities’ exercise of power that is failed to be determined by law for the scope of 
operation. From the above problem conditions the researcher recommended that the act on the 
scope of the legal measures application to the constitutional violators-demonstrators suppression 
under the Thai constitution B.E 2550 be enacted in part of the dissolution stage that it should be 
performed according to the priority and if such stage of priority has been applied and the 
demonstrators have still remained intact the decision must be made on what to do next. The 
dissolution stage of demonstration should therefore be determined and adopted, using the United 
Nation’s international principle as the model. The stage of dissolution must be performed 
according to the degree of operation, from light to heavy. The Federal Republic of Germany’s 
rules and patterns of demonstration should be applied as the model for the development of the 
Thai legislation to make it clear on how the peaceful and weaponless demonstration should be 
carried out and put under control. 
 
 


