
 

 

บทที ่4 

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตการใช้มาตรการของรัฐต่อการชุมนุมทาง
การเมืองที่ละเมิดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ตามกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ 

 การที่ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตย เร่ืองของการชุมนุมทางการเมืองจึง
ถือได้ว่าเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของประชาชน การชุมนุมประท้วงและเดินขบวนจึง  เป็นการ
แสดงความคิดเห็นและการก าหนดเจตจ านงของตนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของ
ประชาชนให้รัฐได้รับทราบ  เสรีภาพดังกล่าวนี้  มีความสอดคล้องกับสิทธิเสรีภาพอื่นตาม
รัฐธรรมนูญด้วย อาทิ เช่น เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  เสรีภาพใน
การพูด เสรีภาพในการเดินทาง  เสรีภาพในการเขียน เสรีภาพในการพิมพ์และเผยแพร่เอกสารสิทธิ
ในการเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์ฯ  ซึ่งการแสดงออกเหล่านี้ รัฐจะต้องงดเว้นการเข้าแทรกแซงในการ
ชุมนุมโดยสงบ  ตามที่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยในฉบับปัจจุบัน  ได้บัญญัติรับรองไว้ในมาตรา  
63 ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” ซึ่งการชุมนุมของประชาชน
ตามมาตรา 63 อาจตกอยู่ในเงื่อนไขบางประการที่ว่า “การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท า
มิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ านา จตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ  และ
เพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม  หรือในระหว่างเวลา  ที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประเทศใช้กฎอัยการศึก” 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น  ถือได้ว่าเป็นวิธีการคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทยซึ่งแม้ว่าเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนจะได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ
ก็ตาม แต่ก็อาจถูกจ ากัดได้ในสถานการณ์บ้านเมืองนั้นไม่เป็นปรกติ และมีการชุมนุมในลักษณะที่
ขัดต่อบทบัญญัติดั งกล่าวในรัฐธรรมนูญ การปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมในการที่ชุมนุมโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายอาจมีการน ากฎหมายอ่ืนมาใช้ในการบังคับ หรือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประเทศอยู่ในภาวะ
ที่สงบ และการปราบปรามชุมนุมให้สิ้นสุดลงจากบทที่ผ่านมา ได้มีการกล่าวถึงหลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายกา รชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน ของประเทศต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศเยอรมัน และประเทศฝร่ังเศส  รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ
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ในการปราบปรามผู้ชุมนุมที่ละเมิดต่อบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยนั้น ซึ่งในบทนี้
ผู้วิจัยจะได้น าหลักกฎหมายและกรณีศึกษามาวิเครา ะห์ถึงหลักในการบังคับใช้ของกฎหมายที่
เกี่ยวกับมาตรการในการปราบปรามผู้ชุมนุมที่ละเมิดต่อบทบัญญัติกฎหมาย ดังจะกล่าวต่อไปนี้  

ปัญหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 63 ที่บัญญัติค าว่า “โดย
สงบ” และ “ปราศจากอาวุธ ” ในการตีความหมายของการชุมนุม และลักษณ ะของการ
ชุมนุม  

  บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 อันเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ ได้บัญญัติถึงเร่ืองเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม ดังความว่า  มาตรา 63 “บุคคลย่อม
มีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”  
 การชุมนุมนั้นต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบ  จึงจะถือได้ว่าเป็นการได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้รัฐธรรมนูญ การชุมนุมที่สงบจะต้องเป็นการที่ผู้จัดการชุมนุมมีความตั้งใจที่จะชุมนุมโดย
สันติ ปกติกฎหมายจะถือว่าการชุมนุมเป็นการชุมนุมโดยสงบจนกว่าจะมีข้อเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้จัดการชุมนุมหรือผู้เข้าร่วม ชุมนุมตั้งใจยุยงสนับสนุนให้มีการใช้ความ
รุนแรง หรือมีการยั่วยุบังคับข่มขู่ ค าว่า “สงบ” จะต้องตีความอย่างกว้างครอบคลุมถึงพฤติกรรม
หรือการกระท าที่จะก่อให้เกิดความร าคาญ การกระท าที่จงใจขัดขวางกิจกรรมของบุคคลที่สาม การ
ชุมนุมที่สงบ อาจรวมถึงวิธีการต่อต้านอย่างเงียบ ๆ การไม่ยอมรับกฎหมาย (การดื้อแพ่ง) ไม่กระท า
สิ่งที่ต้องท า หรือการนั่งการปิดล้อม 
 โดยสงบ  อาจหมายความว่า มีการเคลื่อนไหวรวมตัวกันของประชาชนโดยเปิดเผย และ
สงบต่อสาธารณะชน ท าตามขั้นตอนและรูปแบบของการเดินขบวนการชุมนุมประท้วง ตาม
เส้นทางเดินที่ไม่ไปรบกวนสิทธิของผู้อ่ืน  
 โดยปราศจากอาวุธ ต้องไม่มีสิ่งของ และอุปกรณ์ที่พกพามาในสิ่งที่คาดว่าจะเป็นอันตราย
และเป็นอาวุธได้ ดูเจตนาของกลุ่มผู้ชุมนุม 
 จากการกระท าดังกล่าว ของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ พอสรุปได้ว่า เป็นการชุมนุมที่ละเมิดต่อ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ คือมีการชุมนุมที่ไม่สงบเกิดขึ้น มีการเดินขบวนประท้วงโดยการรบกวน
สิทธิของผู้อ่ืน มีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการที่น ามาชุมนุม ซึ่งอาจน าไปสู่การชุมนุมที่ไม่สงบได้ มี
การใช้อาวุธในการชุมนุม ดังนั้น  เมื่อมีการกระท าดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบ จึง
ต้องมีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้นตามมา เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
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 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การชุมนุมที่ไม่สงบ และชุมนุมโดยมีอาวุธนั้น อาจจะเป็นการชุมนุม
โดยเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติ ดังกล่าวมา คือ มีการชุมนุมที่ก่อการรบกวนสิทธิของผู้อ่ืน และ
ชุมนุมโดยมีอาวุธ ที่อาจจะเป็นอันตรายต่ อผู้ชุมนุมเอง หรือผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงการชุมนุม เมื่อมี
การท าในลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว กฎหมายก็จะให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในการเข้า
สลายการชุมนุม เพื่อป้องกันความเดือดร้อนและเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองได้ 
 แม้ว่าประเทศไทยจะได้มีการด าเนินการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะขึ้น
มาแล้วก็ตาม แต่ร่างฯ ดังกล่าวก็ไม่สามารถจะน าไปสู่การตีความของการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ ได้อย่างชัดเจนอีกเช่นกัน ดังนี ้
 มาตรา 7 ที่บัญญัติว่า การชุมนุมสาธารณะต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ การ ใช้
สิทธิเสรีภาพของผู้ชุมนุมในระหว่างการชุมนุมสาธารณะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและ
เสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 มาตรา 8 ที่บัญญัตว่ิา การชุมนุมสาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออกสถานที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระราชินี  และพระรัชทายาท และสถานที่
พ านักของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
  (2) รัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล ศาล และหน่วยงานของรัฐ 
  (3) ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งสาธารณะ 
  (4) โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน 
  (5) สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ 
 และมาตรา 9 ในกรณีที่เห็นสมควร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีสถานที่เพื่อ
ใช้ส าหรับการชุมนุมสาธารณะก็ได้  
 ในการจัดให้มีสถานที่ส าหรับการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นค านึงถึงผลกระทบต่อความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะนั้นด้วย  การจัดให้มี
สถานที่เพื่อการชุมนุมสาธารณะตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อเสรีภาพของประชาชนที่จะจัดการชุมนุม
สาธารณะในที่สาธารณะอื่น 
 ซึ่งจะพบว่า ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะของประเทศไทย  ในมาตรา 7 มาตรา 
8 และมาตรา9 นั้น เป็นการบัญญัติให้สิทธิของประชาชนในการที่จะกระท าการชุ มนุมได้ภายใต้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  ที่ต้องชุมนุมโดยสงบ คือ การชุมนุมดังกล่าวต้องเป็นการ
ชุมนุมไม่กีดขวางทางเข้าออก สถานที่ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระราชินี  และรัชทายาท 
รวมถึงรัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล ศาล หน่วยงานของรัฐ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ  สถานีรถไฟ  หรือสถานี
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ขนส่งสาธารณะ โรงพยาบาล สถานศึกษา ตลอดจนสถานทูต  หรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ  
ซึ่งการชุมนุมสาธารณะตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อเสรีภาพของประชาชนหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งอาจจะ
ท าให้ประชาชนมีการชุมนุมที่เรียบร้อยขึ้น ไม่ไปรบกวนสิทธิของผู้อ่ืนที่จะกระท าการใด  ๆ ตาม
เสรีภาพของตน แต่การชุมนุมโดยปราศจากอาวุธนั้น ไม่มีการก าหนดว่า ต้องเป็นไปในลักษณะเช่น
ไร ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมเองแม้จะมีการชุมนุมโดยสงบ แต่ก็ไม่อาจทราบได้ว่า การชุมนุมนั้นกลุ่มผู้ชุมนุม
ได้น าอุปกรณ์หรือสิ่งของใดที่พกติดตัวมาที่อาจจะน าไปสู่การชุมนุมที่มีการใช้อาวุ ธ ซึ่งผู้ชุมนุม
อาจจะตีความหมายเองได้ ว่าสิ่งนี้อาจไม่ใช่อาวุธ  
 อาจสรุปได้ว่า  การมีร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นมา ก็ยังไม่มีความชัดเจนของการ
ชุมนุม โดยการให้ค าจ ากัดความที่ชัดเจน ของค าว่า การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
หมายความว่าอย่างไร และต้องเป็นไปในลักษณะเช่นใดถึงจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและ
ไม่ถูกจ ากัดสิทธิ 

ปัญหาการใช้รูปแบบและวิธีการในการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ละเมิดต่อ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 การค้นคว้าพบว่าประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์ และ
ขั้นตอนในการสั่งสลายการชุมนุมเอาไว้โดยชัดเจน มีเพียงการน ากฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเปรียบเทียบ
และอ้างเหตุผลประกอบ และบางครั้งก็มีการสลายการชุมนุมแบบไม่มีหลักเกณฑ์ มีเพียงแต่กระท า
ไปตามที่เห็นว่าน่าจะเป็นการสลายและปราบปรามการชุมนุมให้ยุติลงได้ เช่นกรณีศึกษา ดังต่อไปนี้
การสลา ยการชุมนุมจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มีการปฏิบัติการสลายการชุมนุม ดังนี้  คือ
เฮลิคอปเตอร์ล าหนึ่งบินวนอยู่เหนือเหตุการณ์และมีการยิงปืนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ล านั้นเพื่อ
สลายการชุมนุม แต่ถ้าเหตุการณ์ยังไม่สงบโดยกลุ่มทหารได้เปิดฉากยิงเข้าใส่นักศึกษาและ
ประชาชนอีกครั้ ง ซึ่งจะพบว่า การสลายการชุมนุมไม่มีการด าเนินการตามขั้นตอน จากเบาไปหา
หนัก แต่จะใช้ขั้นตอนการปราบปรามเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลย การสลายการชุมนุมโดยการปะทะกัน
อย่างรุนแรงโดยการใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุม การสลายการชุมนุมในทุกครั้งจะมี
ลักษณะเช่นนี้เสมอมา และต่อมาได้มีการ สร้างแผนไพรีพินาศ เป็นแผนยุทธการจัดวางกองก าลัง
และสลายการชุมนุม ในลักษณะของแผนเผชิญเหตุ จัดท าขึ้นโดยกองก าลังรักษาพระนครต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2524  เพื่อให้หน่วยงาน ต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบ ได้แก่ ทหาร  ต ารวจ  และ
ข้าราชการพลเรือน น าไปปฏิบัติ ต่อมาในปี พ.ศ.2527 และ พ.ศ.2529 ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแผน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2524
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2527
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2529
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 ส่วนแผนที่มีผ ลบังคับใช้ขณะเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ คือ แผนไพรีพินาศ /33 ซึ่งมี 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 
  1. ขั้นการเตรียมการ โดยให้ทุกกองก าลังออกหาข่าว รวบรวมข่าวสาร และเตรียม
ก าลัง เจ้าหน้าที่ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติการ  
  2. ขั้นป้องกัน ใช้กองก าลังต ารวจในการสกัดกั้น ให้ การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ก่อ
ความไม่สงบ ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์โดยถูกต้องและยุติการกระท าเอง ทาง
เจ้าหน้าที่จะปิดล้อมพื้นที่ส าคัญ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งอารักขาสถานที่
และบุคคลส าคัญของประเทศ 
  3. ขั้นปราบปรามรุนแรง หากการปฏิบัติการขั้นที่ 2 หรือกองก าลังต ารวจไม่สามารถที่
จะระงับสถานการณ์ได้ส าเร็จ และสถานการณ์ทวีความรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้แล้ว จึงใช้
กองก าลังของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เข้าระงับยับยั้งยุติภัยคุกคาม 
  4. ขั้นสุดท้าย คือ การส่งมอบพื้นที่และความ รับผิดชอบ ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน
หรือต ารวจรับผิดชอบต่อไป เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว  
 ซึ่งขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวนั้น เป็นเพียงระเบียบปฏิบัติภายในของหน่วยงานเท่านั้น 
จึงไม่มีผลตามกฎหมายที่จะน ามาใช้กับการปราบปรามการสลายการชุมนุม 
 การสลายการชุมนุมจากเ หตุการณ์ วันที่ 6 ตุลาคม 2519 มีการปฏิบัติการสลายการชุมนุม 
ดังนี้ คือก าลังต ารวจและประชาชนปิดล้อมและบุกเข้าสลายม็อบในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดย
ใช้วิธีการระดมยิงใส่นักศึกษาที่ไม่มีอาวุธนอกจากปืนพกของหน่วยรักษาความปลอดภัย 
 ซึ่งจะพบว่า การสลายการชุมนุมจากเหตุกา รณ์นี้ ถึงแม้ว่าจะมีแผนในการปฏิบัติงานตาม
แผนไพรีพินาศ เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ตาม ก็ยังมีการสลายการชุมนุมที่มีความรุนแรง โดยใช้วิธีการ
เข้าปราบปรามแก่ผู้ชุมนุมอีกเช่นกัน  
 การสลายการชุมนุมจากเหตุการณ์  พฤษภาทมิฬ 2535 มีการปฏิบัติการสลายการชุมนุม 
ดังนี้ คือ ต า รวจและทหารได้สกัดการเคลื่อนขบวนของประชาชน เร่ิมเกิดการปะทะกันระหว่าง
ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในบางจุด และมีการบุกเผาสถานีต ารวจนครบาลนางเลิ้ง จากนั้นเมื่อ
เข้าสู่วันที่ 18 พฤษภาคม รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครและให้ทหารท า
หน้าที่รักษาความสงบ  แต่ได้น าไปสู่การปะทะกันกับประชาชน มีการใช้กระสุนจริงยิงใส่ผู้ชุมนุม
ในบริเวณถนนราชด าเนินจากนั้นจึงเข้าสลายการชุมนุมในเข้ามืดวันเดียวกันนั้น ตามหลักฐานที่
ปรากฏมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน 
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 จะพบว่า การสลายการชุมนุม ก็จะเป็นไปในท านองเดียวกันกับที่ผ่านมาทุกคร้ัง คื อจะมี
การออกมาสกัดกั้น หรือผลักดันให้ผู้ชุมนุมออกไป เพื่อที่จะให้ผู้ชุมนุมดังกล่าว สลายตัวออกไป แต่
เมื่อไม่ได้ผล ก็มีการใช้อาวุธในการเข้าสลายการชุมนุมอีกเช่นกัน 
 การสลายการชุมนุมจากเหตุการณ์ วันที่7 เมษายน 2551 และวันที่ 13 เมษายน 2552 มีการ
ปฏิบัติการสลายกา รชุมนุม ดังนี้ คือ  จะมีการประกาศเตือนก่อน เมื่อมีท่าทีว่าจะมีความรุนแรงขึ้น 
ก าลังทหารและต ารวจได้ใช้แก๊สน้ าตายิง เพื่อให้ผู้ชุมนุมสลายการชุมนุม แต่เมื่อไม่ได้ผล ก็จะใ ช้
ออกไป  กระสุนจริงและกระสุนฝึกหัดเข้าสลายการชุมนุม ในการเข้าสลายการชุมนุมดังกล่าว
ในทันที  พบว่า การเข้าปราบปรามในครั้งน้ี อาจมีขั้นตอนในการสลายการชุมนุมเพิ่มขึ้นมา โดยมี
การประกาศเตือนก่อนให้ผู้ชุมนุมสลายการชุมนุม เมื่อไม่มีการสลายออกไป ก็ใช้แก๊สน้ าตายิง
ออกไป ซึ่งจะต่างจากเหตุการณ์หลายคร้ังที่ผ่านมา ที่มีการใช้อาวุธจริงในการเข้าสลายการชุมนุม
ในทันที ซึ่งเป็นการกระท าที่อาจจะหนักไป แต่ในครั้งนี้ ปฏิบัติการจากเบา แล้วค่อยเพิ่มขั้นตอนไป 
ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการวางหลักเก ณฑ์เกี่ยวกับมาตรการในการ
ปราบปรามการชุมนุมขึ้นโดยยึดหลักสากล (UN) มาเป็นแบบ ซึ่งเรียกว่า “แผนกรกฎ 52” ส าหรับ
แผนกรกฎ 52 คือ แผนที่ปรับมาจาก “แผนกรกฎ 48” ที่เคยใช้รับมือม็อบเสื้อแดง- เสื้อเหลือง 
โดยเฉพาะเหตุการณ์ 7 ตุลาฯ 51 ก็ใช้แผนนี้เช่นกัน  ส าหรับแผน “กรกฎ 52” นี้จะเป็นการลด
ขั้นตอน แต่เพิ่มรายละเอียดในการปฏิบัติในส่วนของขั้นตอนการจับกุม  จากเดิมแผนกรกฎ 48 ระบุ
เพียงแค่การจับกุมเท่านั้น แต่แผนกรกฎ 52 ซึ่ง จะระบุขั้นตอนการจับกุมอย่างละเอียด ดังนี ้
 เร่ิมต้นที่การจับกุมด้วยมือเปล่า  การใช้มือเปล่าล็อค  หรือบังคับการใช้กุญแจมือ  การใช้
คลื่นเสียงก่อกวน  แต่หากมีการใช้แก๊สน้ าตาแล้วยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การชุมนุมได้  
แผนกรกฎ 52 ได้เพิ่มขั้นตอนการใช้โล่กระบอง กระสุน เคร่ืองช็อตไฟฟ้าเป็นขั้นตอนสุดท้าย  แผน
กรกฎ 52 ยังระบุถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมสถานการณ์การชุมนุม  ต้องไม่ท าให้เป็นอันตรายถึง
ชีวิต โดยแต่ละขั้นตอน เจ้าหน้าที่จะประกาศผ่านสื่อมวลชนให้ประชาชน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ทราบก่อนจะเข้าควบคุมฝูงชน  ซึ่งหากองค์กรอิสระเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ชุมนุมก็
สามารถโต้แย้งก่อนเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้ 
 “แผนกรกฎ 52” ผ่านการพัฒนาและปรับปรุง โดย พลต ารวจโท อดุลย์ แสงสิงแก้ว  ผู้ช่วย
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ผ่านการศึกษาปัญหาข้อจ ากัดต่าง  ๆ ของแผนเดิม  สู่การท างานควบคุม
ฝูงชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทันต่อสถานการณ์การชุมนุมที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมถึงปรับเปลี่ยน
การจัดก าลัง ยุทธวิธี ยุทโธปกรณ์ เคร่ืองมือกฎการใช้ก าลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยยึดตามหลัก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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มาตรฐานสากล เพื่อเป็นหลักประกันให้ต ารวจมีความมั่นใจในการท างาน โดยการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจน้ันจะมีความชัดเจนในตัวผู้รับผิดชอบในการควบคุมฝูงชนมากขึ้นโดยมอบให้
นายต ารวจระดับกองบัญชาการ มีรองผู้บัญชาการ 1 คนเป็นผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ 
 ระดับกองบังคับการ มีรองผู้บังคับการ 1 คน เป็นผู้รับผิดชอบ และที่ผ่านมาเพื่อให้ทุก
หน่วยมีความพร้อมได้ท าการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับกองร้อยควบคุมฝูงชน  รวมถึงใน
ส่วนผู้บริหารระดับรองผู้บัญชาการต ารวจภูธรภ าค และรองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ได้จัด
อบรมในหลักสูตรผู้บริหารวิฤตการณ์ ให้สามารถจัดการบริหารเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วน
เร่ืองยุทโธปกรณ์ประจ ากายนั้น  มีการน าอุปกรณ์เพิ่มเติมหลายชุด ได้แก่ หมวกโล่ กระบอง  สนับ
แข้งและสนับมือ ที่ผ่านการจัดซื้อเรียบร้อยแล้วมาใช้ด้วย  
 การสลายการชุมนุมจากเหตุการณ์ล่าสุด เมษายน พฤษภาคม 2553 มีการปฏิบัติการสลาย
การชุมนุม ดังนี้ คือ โดยรัฐบาลได้ใช้ก าลังทหารและต ารวจอาวุธครบมือเข้าปราบปรามการสลาย
การชุมนุม กับกลุ่มผู้ชุมนุม ท าให้มีผู้คนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย บาดเจ็บ ล้มตายเ ป็นจ านวน
มาก การกระท าดังกล่าวจึงส่งผลเสียหายตามมาเป็นอย่างมาก 
 โดยการสลายการชุมนุมของทหารน้ัน มีการกระท าแผ่นป้ายเตือนผู้ชุมนุม “พื้นที่การใช้
กระสุนจริง” ที่เขียนเตือนเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้วยว่า “Life Firing Zone” การจราจรในบางพื้นที่ถูก
กีดขวางโดยลวดหนาม มีทหาร ถืออาวุธยืนทั่วกรุงเทพฯ  ควันสีด าลอยเป็นหย่อม  ๆ และอีกไม่กี่
ชั่วโมง ก็เกิดการ  “กระชับพื้นที่ ” ขึ้น ซึ่งก็น ามาสู่การยุติการชุมนุมโดยแกนน าของกลุ่มคนเสื้อแดง
ขอมอบตัว จากนั้นก็เกิดความวิบัติขึ้นในกรุงเทพมหานคร น ามาซึ่งความสูญเสียคร้ังยิ่งใหญ่ที่สุดอีก
คร้ัง 
 การที่รัฐบาลปล่อยให้กลุ่มคนเสื้อแดงท าผิดกฎหมายอยู่กลางถนนสาธารณะและกลาง
เมืองได้เป็นเวลา  2 เดือนโดยไม่ “รีบเร่ง” แก้ปัญหาให้กับชาวกรุงเทพมหานคร แต่เมื่อพอจะท า  
กลับเป็นการท าที่ “ไม่มีระบบ” รองรับเท่าที่ควรในขณะท าทั้งๆที่ได้มีการยื่นค าขาดให้ผู้ชุมนุมออก
จากพื้นที่ ล่วงหน้ามาแล้วหลายคร้ัง  มีการพังร้ัวยางรถยนต์และไม้ไผ่บริเวณแยกสีลมที่ใช้รถยาน
เกราะขนาดเล็กที่กว่าจะทลายลงไปได้ก็ใช้เวลานานพอสมควร  จึงไม่มีระบบ  แต่ทหารเองคงคิดว่า
เป็นระบบแล้ว เมื่อเกิดการกระชับพื้นที่ขึ้น ผู้ท าคิดถึงแต่เพียงมาตรการสลายการชุมนุมไม่คิดถึง
มาตรการรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังการสลายการชุมนุม 
 ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ อาจสรุปได้ว่า เมื่อประเทศไทยไม่มีกฎหมายวางหลักเกณฑ์ขั้นตอน
และวิธีการจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุม ท าให้การปราบปรามการสลายการชุมนุมทุกคร้ังอาจจะท าไปใน
ลักษณะที่สร้างความรุนแรงเกินไป ในการที่รั ฐจ าเป็นต้องเข้าควบคุมแก้ไขสถานการณ์ที่จะเป็น
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อันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมือง เจ้าหน้าที่ก็จะต้องเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ในการควบคุมและเข้าสลายการชุมนุมนั้นอาจปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและวิธีการซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติภายในของหน่วยงานเท่านั้น 
 การกระท าดังกล่าวจึงถือได้ว่า เป็นการเข้าปราบปรามและสลายการชุมนุมแบบไม่มี
ขั้นตอนตามกฎหมาย และไม่ได้ค านึงถึงผลเสียหายที่ตามมาในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ ชีวิต ร่างกายและ
ทรัพย์สิน แม้กระทั่งตัวเจ้าหน้าที่ผู้ท าการสลายการชุมนุมก็ตาม ก็อาจมีความผิดด้วย ท าให้เจ้าหน้าที่
อาจเสียขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แม้จะปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาก็ตาม 
 ในปัจจุบัน จะพบว่า การใช้วิธีการสลายการชุมนุมที่ไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนจากเบาไป
หาหนัก อาจจะมีการประกาศเตือนก่อนก็จริง แต่ มีการใช้อาวุธหรือกระสุนจริ งในการเข้าสลายการ
ชุมนุมในทันที จึงท าให้มีปัญหาว่า ตกลงแล้วรัฐได้ใช้หลักสากลในการเข้าสลายการชุมนุม ดังที่ได้
ประกาศไว้หรือไม่ ถ้าใช้จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไร จึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง และ
ชัดเจนต่อกลุ่มผู้ชุมนุมมากที่สุด 

ปัญหาในการใช้ข้ันตอนและขอบเขต การใช้มาตรการทางกฎหมายของรัฐในการสลาย
การชุมนุม 

 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสากล (UN) ที่รัฐอ้างว่าน ามาใช้ในการปราบปรามและสลาย
การชุมนุมนั้น จะ เห็นได้ว่า รัฐไม่ได้ปฏิบัติตามหลักสากลตามแบบของ (UN) ที่ได้กล่าวไว้ ดังนี ้
 1) ต้องมีการประกาศเตือนอย่างชัดเจนก่อน ว่าจะมีการเข้าไปด าเนินสลายการชุมนุม  โดย
การประกาศต้องท าให้ฝูงชนได้ทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นการใช้ใบปลิว  การใช้เคร่ือง
ขยายเสียง ฯลฯ 
 2) เมื่อฝูงชนไม่มีทีท่าว่าจะสลายการชุมนุมไป (โดยให้ระยะเวลาหนึ่ง ) เจ้าหน้าที่อาจ
ประกาศเตือนว่าหากไม่สลายตัวไปด้วยความสมัครใจ เจ้าหน้าที่จ าต้องใช้น้ าฉีดใส่ฝูงชน 
 3) หากยังไม่สลายตัวไปของฝูงชน  เจ้าหน้าที่จะต้องประกาศถึงขั้นตอนต่อไปด้วยการใช้
แก๊สน้ าตา 
 4) ใช้แก๊สน้ าตาที่ไม่เป็นอันตราย กล่าวคือต้องเป็นชนิดที่ผู้โดนนั้นสามารถที่จะท าให้
อาการที่โดนจากแก๊สน้ าตานั้นบรรเทาเบาบางลงได้ด้วยตัวเอง 
 5) เมื่อขั้นตอน 2 ดูไม่อาจใช้การได้จะมีการประกาศเตือนว่าเจ้าหน้าที่อาจจะต้องใช้
กระบองเข้าควบคุมฝูงชน โดยการใช้กระบองจะใช้ได้ต่อเมื่อฝูงชนปฏิเสธที่จะสลายตัวไปเท่านั้น 
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 6) เมื่อปรากฏว่าฝูงชนยังไม่ยอมสลายตัว  เจ้าหน้าที่สามารถที่จะใช้กระบองกั บฝูงชน
ได้ แต่การใช้กระบองนั้นต้องตีไปในส่วนที่ไม่เป็นอันตราย 
 7) หากฝูงชนไม่มีทีท่าจะสลายไป ต้องมีการประกาศเตือนถึงการใช้อาวุธปืนด้วยกระสุน
ตาข่ายและกระสุนยางตามล าดับอย่างชัดเจน  และต้องใช้เวลากับฝูงชนด้วยในการตัดสินใจสลาย
การชุมนุม 
 8) หากสถานการณ์ยังไม่ดี  และมีความรุนแรงมากขึ้น  เจ้าหน้าที่ก็อาจสามารถประกาศว่า
เจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นที่จะใช้กระสุนจริง  แต่จ าต้องตระหนักว่ากระสุนจริงนั้นจะไม่ใช้จนกว่าจะ
เป็นการป้องกันตัว หรือป้องกันชีวิตผู้อ่ืนอันเป็นอันตรายที่จวนตัวมากจริง ๆ เท่านั้น 
 9) อย่างไรก็ดี หลังจากที่ประกาศเตือนไปแล้วเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะยิงขึ้นฟ้า  หรือใน
ระดับเหนือศีรษะของฝูงชนได้เลย พึงระลึกว่ากระสุนปืนนั้นมีอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เสมอ 
 10) เจ้าหน้าที่จะต้องพยายามที่จะรักษาระยะห่างระหว่างตนเองกับฝูงชนที่ถือที่มีความ
ปลอดภัย  ทั้งนี้เพื่อป้องกันฝูงชนที่อ าจจะไหลทะลักที่จะเข้ามาในเขตของเจ้าหน้าที่และท าให้
ระยะห่างนั้นน้อยลงอันอาจส่งผลเป็นการอันตรายได้ 
 11) หากมีความจ าเป็นที่จะต้องยิงจริง ๆ การยิงควรเป็นการเล็งยิงในที่ต่ า  และเป็นการเล็ง
ยิงไปในส่วนของฝูงชนที่มีลักษณะของการใช้ความรุนแรงมากที่สุดเท่านั้น 
 12) แผนกปฐมพยาบาลจะต้องเตรียมการไว้เสมอเพื่อน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
 จะเห็นว่าประเทศไทยไม่มีหลักในการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ละเมิดต่อ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ในเร่ืองหลักของการสลายการชุมนุมอย่างชัดเจนโดยเหตุการณ์
ในแต่ละเหตุการณ์  เพราะตามหลักการส ลายการชุมนุมต้องปฏิบัติตามขั้นตอนจากเบาสุด ไปหา
หนัก และรัฐต้องพัฒนาระบบการใช้ก าลังและอาวุธของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย  การใช้อาวุธ
และระเบิด  การพัฒนาอาวุธที่ไม่สามารถท าให้บุคคลถึงแก่ความตาย  เพื่อใช้ก าลังในสถานการณ์ที่
เหมาะสม เพื่อยับยั้งมิให้บุคคล ได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องพยายามให้ถึง
ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ด้วยวิธีการที่ไม่รุนแรงก่อนที่จะต้องพึ่งการใช้ก าลังและอาวุธปืน  และใช้อาวุธ
ด้วยการยับยั้งชั่งใจ  ให้สมควรกับความหนักเบาของการกระท าความผิดและตามวัตถุประสงค์อัน
ชอบธรรมที่ตั้งไว้ 
 จึงมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ก าลังในการปราบผู้ชุมนุมว่ารัฐมีอ านาจแค่ไหนในการใช้ก าลัง
ท าร้าย หรือแม้กระทั่งการฆ่าผู้ชุมนุมที่ท าการขัดขวางการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ท าการสลายการ
ชุมนุม ทั้งนี้เนื่องจากว่าจากการศึกษาไม่พบบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อ านาจรัฐไว้อย่างชัดเจนใน
การปฏิบัติต่อผู้ชุมนุม  ผลการวิเคราะห์จึงสรุปได้ว่า ในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่
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เกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการที่ใช้ในการปราบปรามหรือสลายการชุมนุมไว้เป็นการเฉพาะ  เป็น
รูปธรรมและภายหลังจากเหตุการณ์การชุมนุมล่าสุดในเดือน เมษายน พฤษภาคม 2553 ดังกล่าวที่
ผ่านมา 
 จะพบว่าประเทศไทยได้มีการออกร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะขึ้นมาโดยเป็น
การเสนอเพื่อที่จะใช้ในกรณีที่มีการชุมนุมเกิดขึ้นมาอีก ผู้ชุมนุมต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ในการสลายและการปราบปรามการชุมนุมต้องยึดหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ ยังออกมา
ไม่ชัดเจน มีเพียงแต่การก าหนดตามมาตรา 26 ว่าในกรณีที่ผู้ชุมนุมไม่เลิกการชุมนุมสาธารณะตาม
ค าสั่งศาล ให้เจ้าพนักงานตามมาตรา 22 ประกาศก าหนดให้พื้นที่บริเวณที่มีการชุมนุมสาธารณะนั้น
เป็นพื้นที่ควบคุมและประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุมโดยเร็ว และให้ร ายงานรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบเมื่อมีการประกาศก าหนดพื้นที่ควบคุมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บัญชาการต ารวจนครบาลใน
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอ่ืน หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบ เป็น
ผู้ควบคุมสถานการณ์เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสั่งศาล 
 มาตรา 27 เมื่อพ้นระยะเวลาที่ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุม หากยังมีผู้ชุมนุม
อยู่ในพื้นที่ควบคุม ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าความผิดซึ่งหน้า และให้ผู้ควบคุมสถานการณ์ด าเนินการให้
มีการเลิกการชุมนุม โดยให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการ ณ์
มีอ านาจค้นและจับผู้ซึ่งยังอยู่ในพื้นที่ควบคุม ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการ
ชุมนุมสาธารณะนั้น หรือกระท าการที่จ าเป็นตามแผนหรือแนวทางการควบคุมการชุมนุมสาธารณะ
ตามมาตรา 24 ให้น าความในมาตรา 20 วรรคสี่ มาใช้บังคับกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคห นึ่งโดย
อนุโลม  มาตรา 28 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ชุมนุมกระท าการใด  ๆ ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเป็น
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สินของผู้อื่นจนเกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ให้เจ้า
พนักงานตามมาตรา 22 มีอ านาจสั่งให้ผู้ชุมนุมยุติการกระท านั้น หากผู้ชุมนุมไม่ป ฏิบัติตามค าสั่ง
ดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานตามมาตรา 22 และผู้ควบคุมสถานการณ์ และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้
ควบคุมสถานการณ์มีอ านาจด าเนินการตามมาตรา 26 และมาตรา 27 โดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วยกับค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าร้องคัดค้านต่อศาลเพื่อ
พิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันมีค าสั่ง ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
 การก าหนดหลักเกณฑ์ของการชุมนุมดังกล่าวขึ้นมานั้น ไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาใน
การปราบปรามการชุมนุมได้ มีเพียงแต่ให้ด าเนินการยุติโดยให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้ควบคุมสถ านการณ์มีอ านาจค้นและจับผู้ซึ่งยังอยู่ในพื้นที่ควบคุม ยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะนั้น หรือกระท าการที่จ าเป็นตามแผนหรือแนว
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ทางการควบคุมการชุมนุมสาธารณะ ไม่ได้มีการระบุถึงขั้นตอนในการปราบปรามการชุมนุม ว่า
เจ้าหน้าที่ต้องกระท าการอย่างไร จากเบาไปหาหนักหรือไม่ หรือกระท าการใดก่อนเป็นขั้นตอนแรก
และขั้นตอนสุดท้ายจะต้องท าเช่นไร 
 
 
 
 
 
 
  

แนวทางในการสร้างทรัสต์ระหว่างประเทศ (Trust) 

 จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของประเทศไทย ช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผ่าน
มา มีผลกระทบต่อประเทศชาติบ้านเมือง อย่างมาก ความเสี่ยงต่อ ธุรกิจการค้าขาย การท่องเที่ยว ที่
อาจจะท าให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพในด้านความมั่นคงปลอดภัย ส าหรับบุคคลลดน้อยลง ท าให้
กลุ่มบุคคลส่วนใหญ่ และชาวต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทย คงรู้สึกหวาดกลัว และไม่มั่นใจว่าจะมีชีวิต
อยู่อย่างปลอดภัยหรือไม่ ความรู้ สึกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และมีความส าคัญอย่างไรต่อสังคมและ
ประเทศ 
 ดังนั้น รัฐจึงต้องมีหน้าที่สร้างทรัสต์ (Trust) ในระหว่างประเทศขึ้น คือการสร้างความไว้
เน้ือเชื่อใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุใดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เป็นคุณลักษณะทางสังคมที่ส าคัญที่สุด
คุณลักษณะหนึ่งที่ท าให้ระดับทางเศรษฐกิจของผู้คนในสังคมแตกต่างกัน สัมพันธ์กับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมและมีส่วนในการสร้างองค์ขนาดใหญ่ให้อยู่รอดในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง
ได้อย่างไร และท าให้ประเทศก้าวหน้า  ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดในระบบ
สังคม ทั้งนี้ เพราะไม่เพียงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์กรเท่านั้น ยัง
สามารถให้ความช่วยเหลือองค์กรในยามยากด้วย  การที่คนในสังคมมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันอาจท า
ให้ประเทศประสบความส าเร็จ 
 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แนวคิดเร่ืองทุนทางสังคมจึงเป็นเหตุผลส า คัญที่ใช้
อธิบายว่า เหตุใดการตลาดแบบเสรีจึงไปกันได้ดีกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สังคม
เสรีนิยมที่เข้มแข็งจึงต้องมีทุนทางสังคมที่เพียงพอเพื่อให้ธุรกิจสามารถที่จะบริหารกันเองได้  
ประเทศที่มีทุนทางสังคมต่ าไม่เพียงท าให้บริษัทมีขนาดเล็ก อ่อนแอและไร้ประสิทธิภา พเท่านั้น ยัง



 

 

95 

ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐท างานอย่างขาดประสิทธิภาพและเกิดการคอรัปชั่นได้ง่ายด้วย  ดังนั้นการที่
ทั้งโลกใช้ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมโดยให้ความส าคัญแต่เร่ืองอรรถประโยชน์เพียงอย่างเดียวจน
ละเลยเร่ืองทุนทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองความไว้เนื้อเชื่อใจกันจึง ไม่เพียงท าให้บริษัทต่าง  ๆ 
ไม่สามารถสร้างองค์กรที่มีขนาดใหญ่ได้เท่านั้น ยังท าให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาได้ในระยะยาว
ด้วย 


