
 

 

บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ภายใต้บทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 63 ที่ว่า 
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ” นั้น อาจหมายความได้ว่า เป็นการ
ใช้เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน ตลอดจนการใช้สิทธิเท่าที่ตนเองมีอยู่และประชาชนมีสิทธิที่
จะชุมนุมได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่เมื่อมีการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น และถือว่า
เป็นการกระท าโดยการละเมิดสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้  คือมีการชุมนุมโดยการล้ า
เขตอ านาจ โดยการใช้เสรีภาพของตน ในการ รวมตัวกันชุมนุม ป ระท้วง สร้างความเดือดร้อน
เสียหายเกิดขึ้นแก่สังคมและประเทศชาติแล้ว  
 โดยการชุมนุมที่เกิดขึ้นมานี้เป็นการชุมนุม ประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีต  
โดยเหตุการณ์ วันที่ 14 ตุลาคม 2516 เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองยุคใหม่ของไทยที่ส าคัญยิ่ง 
เพราะเป็นการลุกฮื อของประชาชน เพื่อต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหาร อาจจะถือได้ว่า เหตุการณ์
ดังกล่าวเป็น บทบาทใหม่ทางการเมืองไทยในยุคหลังการเปลี่ยนแปลง การปกครอ ง มีการก่อกบฏ 
การปฏิวัติ การท ารัฐประหารที่มีอยู่ เร่ือยมาจนกระทั่งในปัจจุบัน ที่ยังหาจุดจบของปัญหาที่เกิดขึ้น
เหล่านี้ไม่ได้เสียที 
 รัฐบาลในฐานะที่ต้องมีหน้าที่ในการปกครองและบริหารประเทศ ก็ต้องมีมาตรการใน
การที่จะปกป้อง ดูแลประเทศชาติให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย โดยการใช้อ านาจในการที่จะ
ปราบปราม หรือสลายการชุมนุม จากสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น แต่การกระท าดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตาม ล าดับและขั้นตอนที่เหมาะสม โดยต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและให้ความเป็น
ธรรมแก่ประชาชนเหล่านี้ ตามหลักการที่มีการก าหนดมาตรการในการปราบปรามในเร่ืองของการ
ชุมนุม ดังกล่าวที่เกิดขึ้น 
 การชุมนุมถือว่าเป็นวิธีการแสดงออกเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมืองอย่างหนึ่งซึ่งมี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้บัญญัติรองรับสิทธิของการชุมนุมดังกล่าวเอาไว้ว่า
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 มาตรา 63) จากบทบัญญัติดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่าการชุมนุมนั้นมี 2 ประเภท กล่าวคือ การ
ชุมนุมที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่น ก็คือการชุมนุมที่มีอาวุธกับการชุมนุมที่ชอบด้วย
กฎหมายนั่นก็คือการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธ ซึ่งการชุมนุมที่ชอบด้วยกฎหมายรัฐไม่มีสิทธิในการ
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ห้ามหรือปราบปรามการชุมนุมดังกล่าว แต่หากเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐมีสิทธิใน
การปราบปรามเพื่อท าการสลายการชุมนุมได้ 
 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าการชุมนุมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นการชุมนุมที่ไม่
สงบหรือเป็นการชุมนุมที่มีอาวุธ ซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายและความเสียหายต่อประเทศไทยเป็น
ส่วนใหญ่จนในบางครั้งกว่ารัฐจะควบคุมและปราบปรามได้ ก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ
เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้าน เศรษฐกิจ  สังคม หรือในด้านความปลอดภัย ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลา
ในการฟื้นฟูหลายปีกว่าจะกลับคืนสู่ฐานเดิม ซึ่งการชุมนุมเรียกร้องในทางการเมืองนั้นเป็นเร่ือง
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการปกครองระบอบประช าธิปไตยก็ตาม แต่ก็ต้องมีขอบเขตและ
แนวทางปฏิบัติโดยกฎหมายอย่างชัดเจนไม่ว่าจะก าหนดโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ล าดับพระราชบัญญัติ แต่ในส่วนของกฎหมายไทยเองไม่มีกฎหมายที่ก าหนดมาตรการในการแก้ไข
การชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งรัฐอาจใช้พระราชก าหนดก ารบริหารราชการ
แผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นกฎหมายการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ แต่มิได้หมายความว่าจะต้องน ากฎหมายดังกล่าวมาเป็น
เคร่ืองมือของรัฐในการปราบปรามผู้ชุมนุมได้ เพราะกฎหมายดังกล่าวก็มิได้ก าหนดรายละเอี ยด
เกี่ยวกับการปราบปรามผู้ชุมนุมแต่อย่างใด แต่เพียงเป็นกฎหมายที่ก าหนดถึงหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาเพียงว่าขณะใดหรือเวลาใดมีลักษณะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินตามที่กฎหมายก าหนด 
 นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอีกฉบับที่เกี่ยวข้อง คือ กฎอัยการศึก แต่การใช้กฎหมายดังกล่าวก็
จะต้องเป็นกรณีที่ประเทศอยู่ในสภาวะสงครามหรือการรบ โดยก าหนดไว้ใน มาตรา 4 ที่ก าหนดไว้
ว่า เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แห่งใดให้ผู้บังคับบัญชาทหาร ณ ที่นั้นซึ่งมีก าลังอยู่ใต้บังคับไม่
น้อยกว่าหนึ่งกองพัน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่นอย่างใด  ๆ ของทหารมีอ านาจ
ประกาศกฎอัยการศึกได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นการให้อ านาจทหารหรือผู้บัญชาการ
ทหารเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการตามกฎอัยการศึก แต่หลักการในการชุมนุมสาธารณะนั้นมิได้
มีปัจจัยที่เป็นเช่นน้ัน เพราะผู้ที่จะปราบปรามการชุมนุมนั้นหรือแก้ไขการชุมนุมต้องเป็นรัฐบาล
หรือฝ่ายบริหาร เพราะเป็นผู้ที่จะต้องท างานบริหารประเทศและท าให้ประเทศชาติสงบ มิใช่กอง
ก าลังทหารที่จะมาปราบปรามผู้ชุมนุมซึ่งเป็นประชาชน 
 ดังนั้นหากเป็นการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความไม่สงบแต่ไม่ถึงขนาดฉุกเฉิน หรือไม่ถึงขนาด
ที่รัฐจะสามารถประกาศใช้กฎอัยการศึกได้รัฐก็คงท า ได้เพียงใช้กฎหมายทั่วไป เช่น ประมวล
กฎหมายอาญา หรือกฎหมายอ่ืน ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายทางหลวง กฎหมายจราจรหรืออา จจะเป็นการ
ออกพระราชก าหนด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขการชุมนุมได้
อย่างแท้จริงและยั่งยืน ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากกฎหมายดังกล่ าวไม่ได้มีไว้ส าหรับการแก้ไขการชุมนุมที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ 
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 กรณีดังกล่าวจึงมีปัญหาในทางกฎหมายที่จะต้องท าการศึกษาเพื่อวิเคราะห์หามาตรการ
ในทางกฎหมายเพื่อแก้ไขการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการชุมนุมที่มีอาวุธเป็นการเฉพาะ 
ซึ่งปัญหาแรกที่จะต้องท าก ารวิเคราะห์ก่อนว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
มาตรา 63 ที่บัญญัติค าว่า “โดยสงบ ” นั้นมีลักษณะและความหมายและขอบเขตในการบังคับใช้ 
อย่างไร ทั้งนี้เน่ืองจากหากการชุมนุมดังกล่าวไม่อยู่ในข่ายของค าว่า “สงบ” การชุมุมดังกล่าวก็จะ
เป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายย่อมเป็นเงื่อนไขของการที่รัฐจะใช้อ านาจในการสลายการ
ชุมนุมได้ เช่นเดียว กับค าว่า “อาวุธ”  
 เมื่อได้ท าการศึกษาเพื่อท าการวิเคราะห์จนเป็นที่ทราบแน่ชัดแล้วว่ากรณีอย่างไรจึงจะถือ
ว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็จะได้ท าการศึกษาเพื่อท าการวิเคราะห์ต่อไปว่ามีมาตรการ
ทางกฎหมายอะไรบ้างที่รัฐสามารถน ามาใช้เพื่อท าการปราบปรามหรือสลายการชุมนุมได้ เมื่อมีการ
ชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีการปราบปรามการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ซึ่งก็
จะมีการวิพากษ์ วิจารณ์ กันมากถึงความเหมาะสม ส าหรับขั้นตอน กระบวนการหรือวิธี การที่รัฐใช้
ในการสลายการชุมนุมที่ไม่มีบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดถึงวิธีการที่ใช้ในการปราบปรามผู้ชุมนุม 
ไม่ว่าจะเป็นการประกาศให้เลิกชุมนุม การใช้ก าลังผลักดันผู้ชุมนุม การใช้อาวุธ ของเจ้าหน้าที่เพื่อ
ท าการสลายการชุมนุมจึงท าให้การปราบปรามผู้ชุมนุมแต่ละกลุ่มแต่ละรัฐบาลเกิดความแตกต่างกัน  
เช่น การปราบปรามการชุมนุมของพันธมิตรเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551ของรัฐบาลนายสมชาย วงศ์
สวัสดิ์ ที่มีการใช้แก๊สน้ าตาในการปราบปรามจนท าให้มีผู้บาดเจ็บจ านวนหน่ึง กับ การปราบปราม
การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงระหว่างช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภ าคม พ.ศ.2553 ของรัฐบาล
นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะที่มีการใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการปราบปราม 
 กรณีดังกล่าวปัจจุบันสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ  ได้ก าหนดประมวลหลักปฏิบัติ
ไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย  (Code of conduct for law enforcement officials) วันที่ 17 
ธันวาคม 2522 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการที่จะเคารพต่อสิทธิมนุษยชน  และยัง
มีการประกาศใช้หลักการพื้นฐานการใช้ก าลังและอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย  
(Basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials) ซึ่งก าหนดว่า  การ
คุกคามชีวิตและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย  ต้องได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่ง
เป็นการคุกคามความมั่นคงของสังคมโดยรวม  และรัฐต้องพัฒนาระบบการใช้ก าลังและอาวุธของ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย  การใช้อาวุธและระเบิด  การพัฒนาอาวุธที่ ไม่สามารถท าให้บุคคลถึง
แก่ความตาย  เพื่อใช้ก าลังในสถานการณ์ที่เหมาะสม  เพื่อยับยั้งมิให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ  อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องพยายามให้ถึงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  ด้วยวิธีการที่ไม่รุนแรงก่อนที่
จะต้องพึ่งการใช้ก าลังและอาวุธปืนและใช้อาวุธด้วยการยับยั้งชั่งใจ ให้สมควรกับความหนักเบาของ
การกระท าความผิดและตามวัตถุประสงค์อันชอบธรรมที่ตั้งไว้ 
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 ทั้งนี้หากประมวลมาตรการควบคุมฝูงชน  เป็นข้อ ๆ ขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและ
ในนานาอารยะประเทศ  จุดส าคัญสุดคือ  ยึดหลักความรุ นแรงอย่างน้อยที่สุดและเท่าที่จะเป็นโดย
การด าเนินการต้องเป็นไปตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักได้แก่ 
 1) ต้องมีการประกาศเตือนอย่างชัดเจนก่อนว่าจะมีการเข้าไปด าเนินสลายการชุมนุมโดย
การประกาศต้องท าให้ฝูงชนได้ทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นการใช้ใบปลิว  การใช้เคร่ือง
ขยายเสียง ฯลฯ  
 2) เมื่อฝูงชนไม่มีทีท่าว่าจะสลายการชุมนุมไป (โดยให้ระยะเวลาหนึ่ง ) เจ้าหน้าที่อาจ
ประกาศเตือนว่าหากไม่สลายตัวไปด้วยความสมัครใจเจ้าหน้าที่จ าต้องใช้น้ าฉีดใส่ฝูงชน 
 3) หากยังไม่สลายตัวไปของฝูงชน  เจ้าหน้าที่จะต้องประกาศถึงขั้นตอนต่อไปด้วยการใช้
แก๊สน้ าตา 
 4) ใช้แก๊สน้ าตาที่ไม่เป็นอันตราย กล่าวคือ  ต้องเป็นชนิดที่ผู้โดนนั้นสามารถที่จะท าให้
อาการที่โดนจากแก๊สน้ าตานั้นบรรเทาเบาบางลงได้ด้วยตัวเอง 
 5) เมื่อขั้นตอน 2 ดูไม่อาจใช้การได้จะมีการประกาศเตือนว่าเจ้าหน้าที่อาจจะต้องใช้
กระบองเข้าควบคุมฝูงชนโดยการใช้กระบองจะใช้ได้ต่อเมื่อฝูงชนปฏิเสธที่จะสลายตัวไปเท่านั้น 
 6) เมื่อปรากฏว่าฝูงชนยังไม่ยอมสลายตัวเจ้าหน้าที่สามารถที่จะใช้กระบองกับฝูงชนได้
แต่การใช้กระบองนั้นต้องตีไปในส่วนที่ไม่เป็นอันตราย 
 7) หากฝูงชนไม่มีทีท่าจะสลายไปต้องมีการประกาศเตือนถึงการใช้อาวุธปื นด้วยกระสุน
ตาข่ายและกระสุนยางตามล าดับอย่างชัดเจนและต้องใช้เวลากับฝูงชนด้วยในการตัดสินใจสลายการ
ชุมนุม 
 8) หากสถานการณ์ยังไม่ดีและมีความรุนแรงมากขึ้นเจ้าหน้าที่ก็อาจสามารถประกาศว่า
เจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นที่จะใช้กระสุนจริง  แต่จ าต้องตระหนักว่ากระสุนจริงนั้นจะไ ม่ใช้จนกว่าจะ
เป็นการป้องกันตัว หรือป้องกันชีวิตผู้อ่ืนอันเป็นอันตรายที่จวนตัวมากจริง ๆ เท่านั้น 
 9) อย่างไรก็ดี  หลังจากที่ประกาศเตือนไปแล้วเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะยิงขึ้นฟ้าหรือใน
ระดับเหนือศีรษะของฝูงชนได้เลยพึงระลึกว่ากระสุนปืนนั้นมีอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เสมอ 
 10) เจ้าหน้าที่จะต้องพยายามที่จะรักษาระยะห่างระหว่างตนเองกับฝูงชนที่ถือที่มีความ
ปลอดภัย  ทั้งนี้เพื่อป้องกันฝูงชนที่อาจจะไหลทะลักที่จะเข้ามาในเขตของเจ้าหน้าที่และท าให้
ระยะห่างนั้นน้อยลงอันอาจส่งผลเป็นการอันตรายได้ 
 11) หากมีความจ าเป็นที่จะต้องยิงจริง  ๆ การยิงควรเป็นการเล็งยิงในที่ต่ าและเป็นการเล็ง
ยิงไปในส่วนของฝูงชนที่มีลักษณะของการใช้ความรุนแรงมากที่สุดเท่านั้น 
 12) แผนกปฐมพยาบาลจะต้องเตรียมการไว้เสมอเพื่อน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
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 นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ก าลังในการปราบผู้ชุมนุมว่ารัฐมี อ านาจแค่ไหนใน
การใช้ก าลังท าร้าย หรือแม้กระทั่งการฆ่าผู้ชุมนุมที่ท าการขัดขวางการท างานของเจ้า หน้าที่รัฐที่ท า
การสลายการชุมนุม ทั้งนี้เน่ืองจากว่าจากการศึกษาไม่พบบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อ านาจรัฐไว้
อย่างชัดเจนในการกระท าดังกล่าวต่อผู้ชุมนุมส าหรับปัญหาต่าง  ๆ ดังที่กล่าวมา ก็เนื่องจากว่าใน
ปัจจุบันไม่มีบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการที่ใช้ในการปราบปรามหรือ
สลายการผู้ชุมนุมไว้เป็นการเฉพาะ 
 ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาและหาแนวทางของกฎหม ายเกี่ยวกับการ
ปราบปรามผู้ชุมนุม โดยผู้ศึกษาจะน าแนวคิด ทฤษฎี แ ละกฎหมายต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์ถึงปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาในอนาคต นอกจากนั้นผู้ศึกษาหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าวิทยานิพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์ทั้งในวงการวิชาการ วงการนักกฎหมาย รวมทั้งประเทศชาติ
สืบไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตการใช้มาตรการของ
รัฐต่อการชุมนุมทา งการเมืองที่ละเมิดต่อบทบัญญัติใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 
 2. เพื่อศึกษาประวัติ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ ขอบเขตการใช้มาตรการของรัฐต่อการ
ชุมนุมทางการเมืองที่ละเมิดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ ขอบเขตการใช้มาตรการของรัฐต่อการชุมนุม
ทางการเมืองที่ละเมิดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 4. เพื่อศึกษาถึง ขอบเขตการใช้มาตรการของรั ฐต่อการชุมนุมทางการเมืองที่ละเมิดต่อ 
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 5. เพื่อศึกษาบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ขอบเขตการใช้มาตรการของรัฐต่อการ
ชุมนุมทางการเมืองที่ละเมิดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ประเทศไทยไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามผู้ชุมนุม ทางการเมืองที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ จนเป็นเหตุให้ต้องมีการประกาศและบังคับใช้กฎหมายในการปราบปราม
ผู้ชุมนุมเป็นคร้ังคราว ไป และเป็นเหตุให้ถูกมองว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีความไม่ ชัดเจน
และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ชุมนุมทางการเมือง  ถึงแม้ว่า การชุมนุมทางการเมืองดังกล่าวอาจไม่ชอบด้วย
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กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งการชุมนุมทางการเมือง เป็นสิทธิ ที่ถูกรองรับไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ดังนั้น 
จึงเห็นควรมีกฎหมายพระราชบัญญัติรองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 
มาตรา 63 เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถน าไป บังคับใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้
ชุมนุมทางการเมือง นอกจากนั้นควรมีการก าหนดถึงสัดส่วนของการปราบปรามการสลายการ
ชุมนุมของเจ้าหน้ าที่ให้มีแนวทางที่เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติได้และมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ของการชุมนุม 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการศึกษาวิทยานิพนธ์นี้ผู้ศึกษาจะท าการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการ
ปราบปรามผู้ชุมนุม โดยจะศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศบางประเทศ รวมทั้งกฎหมายของ
ไทยที่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าได้ เช่น พระราชก าหนดบริหารงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประมวลกฎหมายอาญา กฎอัยการศึกบางฉบับ เป็นต้น หลังจากนั้นก็
จะได้ท าการวิเคราะห์ถึงมาตรการการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ สัดส่วนในการใช้ก าลัง รวมทั้ง
มาตรการทางกฎหมายอ่ืน ๆ ที่จะท าให้การชุมนุมสงบลงได้โดยปราศจากการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
ของผู้ชุมนุม 

วิธีด าเนินการศึกษา 

 การด าเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์นี้ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดย
ค้นคว้าจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลต่าง  ๆ อันเกี่ยว ข้องกับการ
เยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการชุมนุม ตลอดจนต ารากฎหมาย ตัวบทกฎหมาย บทความทาง
วิชาการ ในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าในห้องสมุดของทางมหาวิทยาลัย และ
ของทางสถาบันต่าง  ๆ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ ที่ปรากฏอยู่บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อน ามาวิเคราะห์และน ามาแก้ไขปัญหาทางกฎหมายต่อไป 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตการใช้มาตรการ
ของรัฐต่อการชุมนุมทางการเมืองที่ละเมิดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทย 
พุทธศักราช 2550 
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 2. ท าให้ทราบถึงประวัติ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ ขอบเขตการใช้มาตรการของรัฐ
ต่อการชุมนุมทางการเมืองที่ละเมิดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 
 3. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ ขอบเขตการใช้มาตรการของรั ฐต่อการ
ชุมนุมทางการเมืองที่ละเมิดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 4. ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ ขอบเขตการใช้มาตรการของรัฐต่อการ
ชุมนุมทางการเมืองที่ละเมิดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 5. ท าให้ทราบถึงบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ขอบเขตการใช้มาตรการของรัฐต่อ
การชุมนุมทางการเมืองที่ละเมิดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 

นิยามศัพท์ 

  ละเมิด หมายความว่า ล่วงเกินหรือฝ่าฝืนจารีตประเพณีหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้ ,(กฎ) จง
ใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต  ร่างกาย อนามัย 
เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ 
 การปราบปรามผู้ชุมนุมทางการเมือง หมายความว่า การปฏิบัติเพื่อป้องกันผู้ที่ก่อความไม่
สงบขึ้นในบ้านเมือง โดยกลุ่มคนที่มีการวมตัว มีการจัดตั้ง ขึ้นมาเพื่อ ให้รัฐบาลปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนี้ เป็นภารกิจที่รัฐบาลต้องด าเนินการ
แก้ไข โดยการเข้าด าเนินการยุติ หรือการสลายการชุมนุมให้สิ้นสุดลง 
 การละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ หมายความว่า  การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมายดังกล่าว ซึ่งการกระท าดังกล่าว อาจก่อให้ท าให้เกิดความ
เดือดร้อนเสียหายขึ้นได้ 


