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หลักนิตธิรรมกับการปฏวัิตรัิฐประหาร 
 

I. บทนํา  

 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีอดุมการณ์ในการปกครองท่ียดึหลกันิติธรรมเป็นสําคญั การใช้อํานาจในการ

ปกครองประเทศท่ีแบง่เป็นสามอํานาจเพ่ือถ่วงดลุกนั อนัได้แก่อํานาจนิติบญัญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตลุาการ

นัน้ จะต้องเป็นไปภายใต้หลกันิติธรรม ทัง้นีไ้ด้มีการบญัญตัิวิธีการใช้อํานาจเหลา่นีไ้ว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใน

รัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัของประเทศด้วย แตใ่นความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทยมกัมีการปฏิวตัิรัฐประหารโดยกลุม่

ทหารเกิดขึน้อยู่เนืองๆ และทกุครัง้ก็จะมีการยกเลกิการใช้รัฐธรรมนญูของประเทศ แต่บงัคบัใช้กฎข้อบงัคบัของกลุม่

ทหารท่ีก่อการรัฐประหารแทน หรือท่ีเรียกวา่ คําสัง่คณะปฏิวตัิ ซึง่ปรากฏการณ์การปฏิวตัิรัฐประหารนี ้ ทําให้หลกันิติ

ธรรมอนัเป็นอดุมการณ์ของประเทศตามท่ีได้บญัญตัิไว้ในรัฐธรรมนญูต้องกระทบกระเทือนอยา่งรุนแรงทกุครัง้  

 

การปฏิวตัิรัฐประหารในประเทศไทยนี ้ มิใช่เป็นเพียงบนัทกึทางประวตัิศาสตร์การเมืองของประเทศเทา่นัน้ 

แตเ่ป็นปรากฏการณท่ีเกิดต่อเน่ืองมาตลอด จนแม้ในปัจจบุนัและในอนาคตก็ไมมี่ผู้ใดรับประกนัได้วา่จะไม่มีการ

ปฏิวตัิรัฐประหารเกิดขึน้อีก ไม่วา่ประชาชนสว่นใหญ่ของประเทศจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม ดงันัน้ จงึนบัเป็นเร่ืองท่ีน่า

ฉงนและควรนํามาวิเคราะห์ศกึษาเป็นอย่างย่ิงวา่เป็นเพราะเหตใุด ท่ีในสงัคมท่ีมีอดุมการณ์ท่ียดึหลกันิติธรรมและ

เรียกร้องกดดนัให้ผู้ ท่ีทําผิดกฎหมายต้องรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้นัน้ รวมทัง้ยงัมีองค์กรชัน้นําอีกหลายแหง่ท่ี

ทําหน้าท่ีคอยกํากบัดแูลตดิตามควบคมุตรวจสอบพฤตกิรรมละเมิดกฎหมายและหลกันิติธรรมตา่งๆ จงึยอมปลอ่ยให้

มีการปฏิวตัิรัฐประหารเกิดขึน้บอ่ยครัง้จนชินชาคล้ายเป็นประเพณีวา่ ถ้ามีปัญหาความไม่ลงตวัตา่งๆ เกิดขึน้ ทหาร

จะหรือควรจะเข้ามาทําปฏิวตัิรัฐประหารไปเสียเลย ทัง้ๆ ท่ีการทํารัฐประหารทกุครัง้จะมีการยกเลิกกฎหมายสงูสดุ

ของประเทศ มีการรวบอํานาจทัง้สาม มีการละเมิดสทิธิเสรีภาพของประชาชน และยงักระทบกระเทือนถงึการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ียดึหลกันิติธรรมของประเทศโดยตรง  

 

II. นิยามศัพท์ คาํแปล ความหมาย และประวัตคิวามเป็นมาของแนวคิดทฤษฎ ี

 

i. หลักนิตธิรรม (The Rule of Law)  หลกันิติธรรม มีคําแปลไว้ในพจนานกุรมวา่ “หลกัพืน้ฐาน
แหง่กฎหมาย” ซึง่พืน้ฐานแหง่กฎหมายน่าจะได้แก่ การให้ความคุ้มครองท่ีเป็นธรรม หรือ ให้ความยตุิธรรม ฉะนัน้ 
หลกันติิธรรม นา่จะมีคําแปลวา่ หลกัความเป็นธรรมแห่งกฎหมาย หรือ หลกัความยตุิธรรมของกฎหมาย นัน่เอง 
แตโ่ดยความหมายที่แท้จริงของคําวา่หลกันิติธรรมนี ้  มีความกว้างขวางครอบคลมุเกินกวา่คําแปลมาก กลา่วคือ มี
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ความหมายไม่เฉพาะในเร่ืองกฎหมายเท่านัน้ แต่ครอบคลมุทกุบริบทของการปกครองบ้านเมือง ทัง้ด้านนิติบญัญตัิ 
บริหาร และตลุาการ โดยอาจเห็นได้ชดัขึน้ จากการเปรียบเทียบท่ีมาของคํานีใ้นภาษาองักฤษ คือ The Rule of 
Law  โดยดท่ีูคําแรก คือ คําวา่ Rule  มีความหมายครอบคลมุอย่างน้อยถงึสามความหมาย คือ 1) หมายถึง กฎ-
ระเบียบ    (regulation / principle)  2) หมายถงึ การบริหารราชการ หรือ รัฐบาล (government)  และ 3) 
หมายถงึ การตดัสนิคดี (judge)  ด้วย นบัวา่เป็นการเจาะจงใช้คําท่ีมีความหมายสอดคล้องกบัสามอํานาจหลกั
ของการปกครองเป็นอย่างย่ิง  สว่นคําวา่ of  Law  นัน้ หมายถงึ แหง่กฎหมาย/ด้วยกฎหมาย/เก่ียวกบักฎหมาย 
ดงันัน้ The  Rule  of  Law  จึงควรมีความหมายวา่ การปกครองโดยใช้หลกัความเป็นธรรมแห่งกฎหมาย โดยมี
ประวตัิความเป็นมาแตอ่ดีตถึงปัจจบุนั พอสงัเขป ดงันี ้

 
ความหมาย ประวัตคิวามเป็นมา และพัฒนาการของหลักนิตธิรรม  
ยคุกรีก ปราชญ์ผู้ โดง่ดงัของยคุกรีก คือ เพลโต (Plato 429-348 B.C.) ได้เสนอวา่ วิธีการปกครองบ้านเมือง

ท่ีดีคือ การปกครองโดยคนดีมีคณุธรรม ในแบบกษัตริย์นกัปราชญ์ หรือ Philosopher King    แต่ เพลโต ก็ไม่
สามารถหาคนแบบนัน้พบ จงึเปล่ียนมาให้ความสําคญักบั ระบบกฎหมายแทน โดยเน้นวา่ กฎหมายเป็นสิง่สําคญั
สงูสดุท่ีทกุคนในสงัคมต้องปฏิบตัิตาม ตอ่มา อริสโตเติล้ (Aristotle 384-322 B.C.) ลกูศิษย์ของ เพลโต ก็ได้เน้น
ยํา้แนวคิดในเร่ืองกฎหมายนีอ้กีวา่ การปกครองโดยกฎหมาย เป็นสิง่ท่ีดีกวา่การปกครองโดยคนหนึง่คนใด (…the 

rule of law, …is preferable to that of any individual) 
 

ยคุโรมนั มีอารยธรรมด้านกฎหมายท่ีสําคญั คือ หลกัการท่ีวา่ อิสระชนยอ่มเทา่เทียมกนัโดยกฎหมาย หรือ 
"All free men are equal before the law" ซึง่แม้ความเทา่เทียมยงัจํากดัใช้เฉพาะ อิสระชน เพราะยคุนัน้
ยงัมีระบบทาสก็ตาม แต่แนวคิดเร่ืองความเท่าเทียมกนัทางกฎหมายได้เร่ิมขึน้แล้ว 

 
มหากฎบตัร (Magna Carta):    ท่ีประเทศองักฤษ ยคุต้นศตวรรษท่ี 13 ในสมยัของพระเจ้าจอนห์ ท่ี 1 

(King  John  the  1st A.D.  1215) ได้มอบ มหากฎบตัร หรือ แมกนา คาร์ตา (Magna Carta)  เพ่ือเป็นการ
บรรเทาปัญหาความไม่พอใจของเหลา่ขนุนางท่ีต่อต้านการปกครองของพระองค์  สาระสําคญัของ แมกนา คาร์ตา 
คือ มีการจํากดัพระราชอํานาจของกษัตริย์ลงและให้สทิธิแก่ประชาชนเพิ่มขึน้ ประเทศองักฤษแม้จะใช้รัฐธรรมนญู
แบบจารีตประเพณี คือ ไม่มีการบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่มหากฎบตัรนี ้จดัได้วา่เป็นรัฐธรรมนญูฉบบัแรก
ขององักฤษท่ีมีบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และเป็นรากฐานของการพฒันาหลกันิติธรรมในองักฤษ และตอ่มา
ในอีกหลายประเทศทัว่โลก 

 
หลกันิติธรรมแบบไดซีย์: อีกครัง้ท่ีประเทศองักฤษในคริสต์ศตวรรษท่ี 19-20 ท่ี อลัเบร์ิต เวนน์ ไดซีย์ 

(Albert Venn Dicey ค.ศ. 1835-1922) นกักฎหมาย และ นกัรัฐธรรมนญูศาสตร์ ชาวองักฤษ จากมหาวิทยาลยั-
อ๊อกฟอร์ด ได้ให้ความหมายของคําวา่ หลกันิตธิรรม โดยได้แนวคิดจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีแบบองักฤษ 
(Common Law) ดงันี ้ 
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1. บคุคลจะถกูลงโทษก็ตอ่เม่ือทําผดิกฎหมาย แตก่่อนลงโทษ จะต้องฟ้องตอ่ศาลธรรมดาให้
พิจารณาโทษ และบทลงโทษต้องมีการกําหนดไว้ก่อนแล้วลว่งหน้า จะทําตามอําเภอใจไมไ่ด้  

2. บคุคลทกุคนย่อมเสมอภาคกนัทางกฎหมาย ไมมี่ผู้ใดอยู่เหนือกฎหมาย  

  
ไดซีย์ ยงัเช่ือในความสําคญัสงูสดุของรัฐสภา ความเป็นกลางของศาลท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาล 

และความสงูสดุของกฎหมายมหาชน (Sovereignty of Parliament, the  impartiality of the courts 

free from governmental interference and the supremacy of the common law)  

 
พฒันาการของหลกันิติธรรมยงัมีความก้าวหน้าตอ่ไปอยา่งไม่หยดุยัง้ บทบญัญติัเอเธนส์ (Act  of 

Athens –ค.ศ.1955 การขยายขอบขา่ยของหลกันิติธรรมท่ีกรุงเดลลี ประเทศอินเดีย ( ค.ศ. 1959) และแนวคิด
เพิ่มเตมิจาก เนติบณัฑิตยสภาระหว่างประเทศ (ค.ศ. 2009 ได้ข้อสรุปเพิ่มเตมิวา่  

1. รัฐบาลต้องเคารพสทิธิของเอกชนตามหลกันติิธรรม และสนบัสนนุให้เอกชนได้ใช้สทิธินัน้ได้จริง 
2. ตลุาการต้องมีอสิระและเป็นกลาง ไร้อคติหรือฉนัทาคติ ไมมี่การเมืองมาก้าวก่าย 
3. นกักฎหมายต้องมีอสิระในวิชาชีพ รักษาความลบั และชว่ยให้ผู้ ต้องหาอยา่งเป็นธรรม 
4.   การพิจารณาคดีต้องมีการพิสจูน์หลกัฐานอยา่งยติุธรรมและไม่ชกัช้า การลงโทษต้องมีเหตผุล

พอดี  และเท่ียงธรรม และ 
5.   ต้องคุ้มครองศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ รวมถึง สทิธิขัน้พืน้ฐานตา่งๆ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง 

การศกึษา และวฒันธรรมด้วย 

 
ปัจจยัพิสจูน์ความมีหลกันิติธรรม ในปี ค.ศ. 2006 ท่ีกรุงวอชิงตนั ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยองค์กร

เอกชนช่ือ World  Justice  Project ได้ข้อสรุปวา่ หลกันิติธรรม คือ การวางกรอบของกฎและสทิธิท่ีจะทําให้เกิด
ความเจริญและเป็นธรรมในสงัคม ไมมี่ผู้ใดแม้แตรั่ฐบาลท่ีจะอยูเ่หนือกฎหมาย คุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐานและการ
เข้าถึงความยตุิธรรมของประชาชน ซึง่ปัจจยัในการพิสจูน์การมีหลกันติิธรรมของรัฐ มีดงันี ้

1. มีการจํากดัการใช้อํานาจของรัฐบาลหรือไม่ รวมทัง้ มีการถ่วงดลุการใช้อํานาจหรือไม ่
2. มีการฉ้อราษฎร์บงัหลวงหรือไม ่
3. มีความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินหรือไม ่
4. สทิธิขัน้พืน้ฐานของประชาชนได้รับการคุ้มครองหรือไม่ เช่น การมีสทิธิเทา่เทียมเป็นธรรมในการ

ได้รับการพิจารณาคดี มีเสรีภาพในการพดู การแสดงความคิดเห็น และการนบัถือศาสนา  
5. รัฐบาลเปิดเผยข้อมลูข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ มีสว่นร่วม และเรียกคา่เสยีหายจากรัฐหรือไม่  
6. กฎระเบียบตา่งๆ มีการบงัคบัใช้อยา่งเท่าเทียม และมีประสทิธิภาพ หรือไม่ และ 
7. การพิจารณาคดีอาญาและคดีแพง่เป็นไปด้วยความเป็นธรรมหรือไม ่

 
ปัจจยัสําคญั 4 ประการ ในการผดงุหลกันิติธรรม คือ 

1. รัฐบาลหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ ถ้าทําผิดก็ต้องรับผดิตามกฎหมายด้วย 
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2. กฎหมายต้องมีความชดัเจน 
3. กระบวนการบญัญตัิและบงัคบัใช้กฎหมายต้องเข้าถึงได้ มีความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 
4. ความยติุธรรมต้องมาจากองค์กรท่ีมีความสามารถ มีคณุธรรม มีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง 

 

ii. หลักนิตรัิฐ (Legal State)  ความหมาย ประวัตคิวามเป็นมา และพฒันาการ  
เม่ือใดท่ีมีการกลา่วถงึเร่ืองหลกันิติธรรม (The  Rule  of  Law) ก็มกัเลีย่งไม่ได้ท่ีจะต้องกลา่วถึง คําวา่ 

หลกันติิรัฐ  (Legal State)   ควบคูก่นั ทัง้นีเ้พราะคําทัง้สอง มีความหมายท่ีสนบัสนนุกนั จนเกือบจะเรียกได้วา่
เป็นเร่ืองเดียวกนั แม้จะมีท่ีมาตา่งกนัก็ตาม  หลกันิติรัฐเป็นแนวคิดจากระบบสงัคมแบบดัง้เดิม ท่ีเช่ือใน  กฎ
ธรรมชาติ หรือ Natural Law วา่อยูเ่หนือกวา่กฎหมายทัง้ปวง เหนือกวา่กฎหมายของรัฐ และเป็นเจตจํานงของชาติ
ท่ีสืบเน่ืองกนัมายาวนาน ผู้ปกครองเป็นเพียงผู้สนองเจตนานํากฎธรรมชาตมิาปรับใช้ตามความเหมาะสมในรูป
ของกฎหมายต่างๆ แต่ยงัต้องอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์แหง่ธรรมชาติ 

 
หลกันิติรัฐ โดย เรย์มอนด์ การ์เร่ เดอ มาลแบร์ (Raymond  Carré  de Malberg  ‐1861–1935) 

ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายมหาชนชาวฝร่ังเศส ได้พฒันาแนวคิด หลกันิติรัฐ โดยได้รับอทิธิพลจากหลกัการใน
รัฐธรรมนญูไวมาร์ของเยอรมนี (The Weimar Constitution)  วา่ หมายถงึ รัฐท่ีปกครองโดยถือกฎหมายเป็น
ใหญ่ มิใช่โดยมนษุย์ (Government of  law, not of men) ซึง่หมายถึง รัฐท่ียอมอยูภ่ายใต้ระบบกฎหมาย 
และยอมผกูพนัการกระทําใดๆ ของรัฐกบักฎเกณฑ์ของกฎหมาย ท่ีได้บญัญติัรับรองสทิธิเสรีภาพตา่งๆ ของ
ประชาชนเอาไว้ รวมทัง้มีการบญัญตัิเง่ือนไขข้อกําหนดตา่งๆ ไว้ลว่งหน้าให้ฝ่ายปกครองได้ปฏบิตัิตามด้วย หลกั
นิติรัฐ โดย การ์เร่ เดอ มาลแบร์ นีไ้ด้เป็นท่ียอมรับและแพร่หลายไปทัว่โลก 

 
ยคุหลงัสงครามโลก (WW‐I  in  1914‐1918, WW‐II  in1939‐1945)  ความหมายของหลกันิติรัฐมี

การพฒันาสูก่ารคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนยิ่งขึน้ โดยเฉพาะในประเทศแถบภาคพืน้ยโุรป ทัง้ ฝร่ังเศส 
และ เยอรมนี ท่ีล้วนเน้นอํานาจสงูสดุของกฎหมายโดยตราไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในรัฐธรรมนญู เพ่ือเป็นเคร่ือง
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  นอกจากนี ้ สภาพทรุดโทรมของสงัคมหลงัสงครามโลกทัง้สองครัง้ ท่ีเกิดจาก
การใช้อํานาจเผด็จการของรัฐบาลในเยอรมนี สมยั อด๊อฟ ฮิตเลอร์ ท่ีขึน้สูอํ่านาจโดยวิถีทางประชาธิปไตย แตก่ลบั
ใช้อํานาจแบบเผด็จการทางรัฐสภาให้ออกกฎหมายริดรอนสทิธิเสรีภาพและกดข่ีเข่นฆา่ประชาชน หลกันิติรัฐจงึมี
การปรับปรุงมุ่งสูก่ารจํากดัอํานาจของรัฐบาลหรือผู้ปกครองให้อยูภ่ายใต้กฎหมายท่ีเป็นประชาธิปไตย และห้าม
รัฐบาลหรือผู้ปกครองตรากฎหมายหรือใช้อํานาจตามอําเภอใจ 

 
   หลกันิติรัฐแบบเยอรมนี โดย ศ.ดร.บญุศรี มีวงศ์อโุฆษ ศาสตรจารย์ด้านกฎหมายประจํามหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ได้สรุปวา่ หลกันิตรัิฐประกอบด้วย 2 ลกัษณะ คือ รูปแบบ และเนือ้หา ดงันี ้  

o รูปแบบของหลกันิติรัฐ มี 4 ประการ ดงันี ้

1.  มีการแบง่แยกอาํนาจ 
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2.  กฎหมายจะผกูมดัอาํนาจรัฐ และกฎหมายมีศกัดิ์ศรีสงูกวา่คําพิพากษา ถ้ากฎหมายขดัแย้งกบั
มาตรการของฝ่ายปกครองหรือคําพิพากษาของศาล ให้ถือวา่บทบญัญติัของกฎหมายมีค่าสงูกวา่ 

3.  มีหลกัการคุ้มครองสทิธิประชาชนโดยศาล และ 
4.  มีหลกัความแนน่นอนของกฎหมาย 

 
o เนือ้หาของหลกันิติรัฐ มี 3 ประการ คือ 

1.  มีหลกัประกนัสทิธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน 
2.  มีหลกัประกนัความสมควรแก่เหตท่ีุต้องเหมาะสมแก่ประโยชน์สว่นรวม 
3.  มีหลกัการชดเชยความเสียหายจากการกระทําอนัมิชอบของรัฐ 

 
นอกจากนี ้หลกันิติรัฐ ยงัมีหลกัการจดัลําดบัชัน้ของกฎหมายของรัฐด้วย หรือ ท่ีรู้จกักนัในนาม ปีรามิดแหง่

กฎหมายของรัฐ  (Principe  de  hiérarchie  des  normes,  Pyramide  des  normes)  เพ่ือจดัลําดบั
ความสําคญัของกฎหมายให้ใช้ได้อย่างสะดวก ชดัเจน และมีประสทิธิภาพ ทัง้นีเ้พราะ กฎหมายมีจํานวนมากและ
ซบัซ้อน ซึง่หากปรากฏวา่ บทบญัญตัิของกฎหมายท่ีมีลําดบัต่ํากวา่ ขดัหรือแย้งกบักฎหมายท่ีมีลําดบัสงูกวา่ 
บทบญัญตัิสว่นท่ีขดัหรือแย้งท่ีมีลําดบัต่ํากวา่ถือเป็นโมฆะ ใช้บงัคบัไม่ได้ ตวัอย่างของกฎหมายท่ีมีความสําคญั
สงูสดุ ท่ีอยูย่อดปีรามิด คือ รัฐธรรมนญูของประเทศ สว่นกฎหมายถดัลงมา ได้แก่ พระราชบญัญตัิ  ซึง่เป็นแม่บท
สาํหรับการบญัญตัิกฎหมายลําดบัรองลงไป เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบตา่งๆ 
ฯลฯ  

ลําดบัสงูต่ําของกฎหมายทําให้นกักฎหมายสามารถจดัเรียงกฎหมายเป็นรูป ปีรามิดแหง่กฎหมายของรัฐ 
เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นมาตรในการควบคมุตรวจสอบการใช้อํานาจออกกฎหรือการออกคําสัง่ของฝ่ายปกครอง และ 
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้สอดคล้องกบั “หลกัความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําของฝ่าย
ปกครอง” 

 

ปีรามิดแหง่กฎหมายภายในรัฐ  
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กลา่วโดยสรุปแล้ว หลกันิติธรรม กบั หลกันิติรัฐ มีความเหมือนกนั คือ มุ่งไปท่ีการให้ความคุ้มครองสทิธิ
เสรีภาพของประชาชนมิให้ถกูละเมิดโดยอํานาจรัฐ เพียงแต่หลกันิติธรรมจะเน้นความคุ้มครองประชาชนท่ีมีศาลเป็น
ผู้บงัคบัให้ แต ่หลกันิติรัฐ จะเน้นไปท่ีความสําคญัของกฎหมายท่ีตราไว้ในรัฐธรรมนญูวา่มีความสงูสดุและแน่นอน
(Supremacy of Law) และ ทกุคนเท่าเทียมกนัในโดยกฎหมาย (Equal before the Law) รวมทัง้ยงัมีการ
จดัลําดบัความสาํคญัของกฎหมายด้วย   สําหรับประเทศไทย ได้มีการประชมุตกลงกนัท่ีจะเลือกใช้เพียงหนึง่คํา คือ 
คําวา่หลกันิติธรรม หลงัจากได้พจิารณาแล้ว วา่คําทัง้สองมีความหมายและความมุ่งหมายคล้ายกนั นา่จะใช้แทนกนั
ได้ แตเ่น่ืองจากมีความเคยชินกบัคําวา่ หลกันิติธรรม มากกวา่จงึเลือกคํานีเ้พ่ือเป็นการลดความสบัสนด้วย 

 

iii. หลักธรรมาภบิาล (Good Governance)  
 
หลกัธรรมาภิบาล เป็นแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการปกครองท่ีพฒันาขึน้โดยธนาคารโลก ในปี ค.ศ. 1989 

(พ.ศ. 2532) หลงัพบความล้มเหลวในการพฒันาประเทศแถบอฟัริกาตอนบน และได้มีหลายองค์กรได้นําแนวคิดนีไ้ป
ขยายความต่ออยา่งหลากหลายตามความเหมาะสม เพราะสามารถนําไปปรับใช้กบัการบริหารจดัการองค์กร
ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมได้ด้วย ประเทศท่ีมี ธรรมาภิบาล  จะต้องมีความเป็นประชาธิปไตย โดยมีการ

ปกครองและการบริหารจดัการท่ีมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ตามท่ี อรพินท์ สพโชคชยั(2541) ได้สรุปไว้ ดงันี ้ 

 
1. การมีสว่นร่วมของสาธารณชน (Public Participation)  

•  ประชาชนชายหญิงมีโอกาสและมีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสนิใจอยา่งเทา่เทียม 

(Equity) ผา่นผู้แทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตัง้โดยชอบธรรม 

•  สื่อมวลชนมีเสรีภาพ 

•  มีการกระจายอํานาจสูท้่องถ่ิน (Decentralization) 

2. ความสจุริตและโปร่งใส (Honesty and Transparency) 

•  มีระบบการดําเนินงานท่ีสจุริต มีกตกิาท่ีเปิดเผย ตรงไปตรงมา และติดตามตรวจสอบได้ 

3.  พนัธะความรับผดิชอบตอ่สงัคม (Accountability) 

•  มีการสร้างกลไก จดัองค์กร กําหนดกฎเกณฑ์เพ่ือสนองตอบความต้องการของกลุม่
ตา่งๆ  ในสงัคมอย่างเป็นธรรม (Political & Bureaucracy Accountability) 

•  พร้อมถกูตรวจสอบและวดัผล ทัง้เชิงปริมาณ คณุภาพ และประสิทธิภาพ 

4. กลไกการเมืองท่ีชอบธรรม (Political Legitimacy) 

•  ต้องมีรัฐบาลท่ีสจุริต เท่ียงธรรม สามารถบริหารประเทศได้ และเป็นท่ียอมรับของ
ประชาชน 

5. กฎเกณฑ์ท่ียติุธรรมและชดัเจน (Fair Legal Framework and Predictability) 

•  มีกรอบของกฎหมายท่ีเป็นธรรมสําหรับทกุกลุม่ในสงัคม 
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•  มีกฎเกณฑ์ท่ีนํามาบงัคบัใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

•  กฎหมายมีความชดัเจนเป็นท่ีเข้าใจ สามารถคาดการณ์ได้วา่จะเกิดผลอย่างไรถ้าปฏิบตัิ 
ตามหรือฝ่าฝืน ทัง้นีเ้พ่ือ ประกนัความมัน่คง ศรัทธา และความเช่ือมัน่ของประชาชน 

6. ประสทิธิภาพและประสทิธิผล (efficiency and effectiveness) 

•  การดําเนินงานทกุด้านเป็นไปอยา่งคุ้มค่าเหมาะสมและกระตุ้นการพฒันาสงัคมทกุด้าน 

 
องค์การสหประชาชาต ิ ยงัได้เพิ่มเตมิอีกวา่ หลกัธรรมาภิบาล ยงัรวมถงึ ความสอดคล้องต้องกนัของคน

ในสงัคมท่ีอาจมีความแตกตา่งกนัมาก แตต้่องพยายามหาจดุร่วมและความต้องการท่ีสอดคล้องต้องกนัของสงัคมมา
เป็น ข้อปฏิบติัเพ่ือลดปัญหาความขดัแย้งในสงัคม    และการจะพฒันาสงัคมได้ จะต้องทราบความต้องการท่ี
สอดคล้องต้องกนัของสงัคมนัน้ๆ ผา่นการเรียนรู้วฒันธรรมของสงัคมนัน้ๆ ก่อน  

 
iv. การปฏวิัตรัิฐประหาร (Coup d’état) ความหมาย ประวัตคิวามเป็นมา สาเหตุ และผลกระทบ  

 
ปฏิวตัิรัฐประหาร (Coup d’état) คําแปลในพจนานกุรมลองด ู(Londo Dic ‐2014) คือ การใช้กําลงัยดึ

อํานาจและเปล่ียนแปลงรัฐบาล หรือ การใช้กําลงัยดึอํานาจแบบเด็ดขาดเฉียบพลนัจากรัฐบาล โดยไมไ่ด้รับอนญุาต
จากประชาชน  เป็นเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคดิ มกัมีความรุนแรง และนโยบายรัฐมีความล้มเหลว (sudden, decisive 
exercise of power whereby the existing government is subverted without the consent of 
the people; an unexpected measure of state, more or less violent; a stroke of policy) 

 

พจนานกุรมเวบสเตอร์ส นิวเวิร์ด์ (Webster’s  New  World  Dictionary)  ให้ความหมายของคํา
รัฐประหาร ไว้วา่ เป็นภาวะล้มเหลวของประเทศ จนเกิดกองกําลงัขนาดเลก็ท่ีเก่ียวพนักบัทหารหรือการเมือง เข้ายดึ
อํานาจอย่างฉบัพลนัจากผู้ปกครองรัฐ หรือ จากรัฐบาล ฯลฯ ปฏิบตัิการนี ้บางครัง้มีความรุนแรงเกิดขึน้ด้วย  (Coup 
d’état  ‐  Stroke  of  State: the  sudden  forcible  overthrow  of  a  ruler,  government,  etc.,  sometimes with 
violence, by a small group of people already having some political or military authority ‐ Webster’s New 
World Dictionary) 

 

ความหมายจากสารานกุรมคอนไซส์ (Concise Encyclopedia)  การรัฐประหาร Coup d’état มาจากคํา
ในภาษาฝร่ังเศส แปลวา่ รัฐล้มเหลว การยดึอํานาจแบบฉบัพลนัทนัทีจากรัฐบาลโดยกลุม่ก่อการ มกัมีความรุนแรง
ด้วย  การรัฐประหารสว่นใหญ่เป็นเร่ืองปกติของประเทศท่ีรัฐบาลไมมี่ความมัน่คงและไมค่่อยเป็นประชาธิปไตย 
ความสําเร็จของการรัฐประหารขึน้อยูก่บัการจู่โจมไม่ให้รู้ตวัและต้องรวดเร็ว แต่การรัฐประหารก็มกัไมส่ามารถเปลี่ยน
โครงสร้างของสงัคมและเศรษฐกิจ หรือเกิดการจดัสรรอํานาจใหม่ใดๆ  

ซึง่คําวา่ รัฐประหาร Coup d’état นีมี้ความหมายตา่งจาก คําวา่ ปฏิวติั (revolution)  ท่ีหมายถงึการ
เปลี่ยนแปลงอยา่งมาก หรืออยา่งสิน้เชิง เชน่ การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราช มาสู ่
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ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย หรือ การปฏิวตัิวฒันธรรมในจีน ท่ีเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศไปสู่
ระบอบคอมมิวนิสต์ เป็นต้น ในขณะท่ีการรัฐประหารเป็นเพียงการยดึอํานาจรัฐจากรัฐบาล หรือเปลี่ยนผู้ นําเทา่นัน้ 
โครงสร้างการปกครองตลอดจนเศรษฐกิจสงัคมยงัคงเดมิ ในประเทศไทยนิยมเรียกรวมกนัวา่ การปฏิวตัิรัฐประหาร 
แตค่วามหมายท่ีจริง คือ การรัฐประหาร เท่านัน้  

 

III.  การปฏวัิตรัิฐประหารในประเทศไทย 

 

ไทยเป็นประเทศมีการก่อรัฐประหารบอ่ยท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก ในช่วงระยะเวลา 81 ปีท่ีผ่านมานบัแตปี่ 

พ.ศ. 2475 จะมีการทําปฏิวตัิท่ีหมายถึงการเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองอย่างสิน้เชิงเพียงหนึง่ครัง้ คือ เม่ือ วนัท่ี  

24 มิถนุายน พ.ศ. 2475  สว่นท่ีเหลือทัง้หมดอีก 12 ครัง้จะเป็นการทํารัฐประหาร และยงัมีการก่อกบฏ*อีกกวา่สบิ

ครัง้  จนอาจเรียกช่วงปีเหลา่นีว้า่เป็น ยคุแห่งการปฏิวตัิรัฐประหารและการก่อกบฏของไทย การทํารัฐประหารรวมทัง้

การก่อกบฏ เกิดขึน้โดยกลุม่ทหารเกือบทัง้หมด มีสว่นน้อยท่ีทําโดยพลเรือน 

ลกัษณะวธีิการทํารัฐประหารในประเทศไทย ถ้ามองดผูิวเผินจากภายนอกจะดเูหมือนไมซ่บัซ้อนอะไรนกั 

คือ จะมีการเคล่ือนกองกําลงัทหารพร้อมอาวธุและรถถงัหุ้มเกราะเข้าควบคมุตวับคุคลสําคญัและสถานท่ีราชการใน

เมืองหลวง เช่น ทําเนียบรัฐบาล รัฐสภา และท่ีขาดไม่ได้ คือ การเข้ายดึศนูย์ส่ือสารประชาสมัพนัธ์ เชน่ สถานีวิทย-ุ

โทรทศัน์ เพ่ือใช้ในการประกาศการทํารัฐประหารให้ประชาชนทราบ  

กลุม่ก่อการรัฐประหารมกัจะไม่ยอมรับการกระทําของตนวา่เป็นการรัฐประหาร แตจ่ะใช้คําใหญ่ คือ การ

ปฏิวตัิ หรืออาจจะเลี่ยงอีกโดยการตัง้ช่ือคณะก่อการท่ีให้ความรู้สกึทางบวก เพ่ือลดการตอ่ต้านจากประชาชน เชน่ 

คณะรัฐประหาร 2534 จะตัง้ช่ือกลุม่ก่อการของตนวา่ “คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยแหง่ชาติ (รสช.)” 

หรือ คณะรัฐประหาร-2549 ท่ีเป็นครัง้ลา่สดุก็จะตัง้ช่ือกลุม่ตนวา่ “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ (คปค.)”  เป็นต้น   

การรัฐประหารในประเทศไทยท่ีดเูหมือนวา่ไม่ซบัซ้อนนัน้ แตมี่ข้อนา่สงัเกต คือ  หลงัจากการปฏิวตัิ
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยได้เพียงปีเดียว ก็มีการก่อรัฐประหารเกิดขึน้แล้ว และเป็นการ
ก่อรัฐประหารกบัรัฐบาลของตนเองโดยผู้ นํารัฐบาลในขณะนัน้  ซึง่ลกัษณะการรัฐประหารตนเองนีย้งัมีเกิดขึน้อีก
หลายครัง้ตามมา คือ รัฐประหาร 2494 สมยัจอมพล ป พิบลูสงคราม และ รัฐประหาร 2514 สมยัจอมพลถนอมกิตติ
ขจร และยงัมีการสลบักนัก่อรัฐประหารและเป็นผู้ นํารัฐบาลกบั จอมพลสฤษดิ์ ธนรัตน์ ในลกัษณะสืบทอดอํานาจด้วย 
คาดวา่นา่จะต้องการยกเลกิกฎเกณฑ์บางประการในรัฐธรรมนญูท่ีขวางกัน้การใช้อํานาจ  

 
( * การก่อกบฏ จะคล้ายกบัการทํารัฐประหาร แตไ่มสํ่าเร็จ จึงโดนข้อหาว่าก่อกบฏ) 
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ข้อมลูการรัฐประหารในประเทศไทย  
ครัง้ที่  วันเดอืนปี ของการ

รัฐประหาร 
ผู้นํารัฐบาลขณะนัน้ ผู้ยดึอาํนาจ/ผู้นํารัฐบาลใหม่ 

1  1 เมษายน พ.ศ. 2476  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา พระยามโนปกรณ์นิติธาดา / พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

2  20 มิถนุายน พ.ศ. 2476  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา พลเอกพระยาพหลพลพยหุเสนา/พลเอกพระยาพหลพลฯ

3  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490  พล.ร.ต.ถวลัย์ ธํารงนาวาสวสัด์ิ พล.ท.ผิน ชณุหะวณั / นายควง อภยัวงศ์ 

4  6 เมษายน พ.ศ. 2491  นายควง อภยัวงศ์ จอมพล ป. พิบลูสงคราม / จอมพล ป. พิบลูสงคราม 

5  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494  จอมพล ป. พิบลูสงคราม จอมพล ป. พิบลูสงคราม / จอมพล ป. พิบลูสงคราม 

6  16 กนัยายน พ.ศ. 2500  จอมพล ป. พิบลูสงคราม จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ / จอมพลถนอม กิตติขจร 

7  20 ตลุาคม พ.ศ. 2501  จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ / จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ 

8  17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514  จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลถนอม กิตติขจร/ จอมพลถนอม กิตติขจร 

9  6 ตลุาคม พ.ศ. 2519  ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช พล.ร.อ.สงดั ชะลออยู ่/ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 

10  20 ตลุาคม พ.ศ. 2520  นายธานินทร์ กรัยวิเชียร พล.ร.อ.สงดั ชะลออยู ่/ พล.อ. เกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท์น

11  23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2534  พล.อ.ชาติชาย ชณุหะวณั พล.อ.สนุทร คงสมพงษ์ / พล.อ. สจิุนดา คราประยรู 

12  19 กนัยายน พ.ศ. 2549  พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร พล.อ.สนธิ บญุยรัตกลิน / พล.อ. สรุยทุธ์ จลุานนท์ 

 
เหตุผลของการก่อรัฐประหารในประเทศไทย 
เหตผุลของการทํารัฐประหารท่ีใช้แจ้งให้ประชาชนทราบก็จะคล้ายๆ กนัทกุครัง้ คือ รัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ 

มีการทจุริตฉ้อราษฎรบงัหลวง หรือ เพ่ือเหตผุลทางความมัน่คงตา่งๆ เชน่ เพ่ือความสงบเรียบร้อยของชาติ เป็นต้น 
เหตผุลเหลา่นี ้ จะเป็นเหตผุลเดียวกนักบันกัก่อรัฐประหารในหลายประเทศท่ีประชาธิปไตยออ่นแอ ใช้อ้างเพ่ือการทํา
รัฐประหาร เช่น ในปี พ.ศ. 2549 นอกจากการรัฐประหารในไทยแล้ว ยงัมีการรัฐประหารอีก 2 แหง่ในเวลาไลเ่ล่ียกนั
และด้วยเหตผุลท่ีคล้ายๆ กนักบัรัฐประหารไทย คือท่ี ประเทศฟิจิ อนัเป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมทุรแปซิฟิคใต้ ใน
ปี พ.ศ. 2549 และท่ี ประเทศมอริเตเนีย ในอฟัริกาตะวนัตกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2548 และ  2551 

 
ประเทศท่ีมีการรัฐประหารครัง้ลา่สดุในรอบ 43 ปีท่ีผ่านมา 

ลําดบัท่ี  วนัเดือนปีการรัฐประหาร ช่ือประเทศ
1  23 กรกฎาคม 2513  โอมาน (Oman) 
2  3 สงิหาคม 2522  อเิควทอเรยีล กนีี (Equatorial Guinea) 
3  29 มกราคม 2529  อกูนัดา (Uganda) 
4  15 ตลุาคม 2530  เบอกนีา ฟาโซ (Burkina Faso) 
5  30 มถินุายน 2532  ซดูาน (Sudan) 
6  2 ธันวาคม 2533  ชาด (Chad) 
7  22 กรกฎาคม 2537  เดอะ แกมเบยี (The Gambia) 
8  25 ตลุาคม 2540 สาธารณรัฐแหง่คองโก (Republic of the Congo) 
9  สงิหาคม 2540 กมัพชูา (Cambodia) 
10  19 กนัยายน  2549 ไทย (Thailand) 

11  5 ธันวาคม 2549 ฟิจิ (Fiji) 
12  6 สงิหาคม 2551 มอรเิตเนยี (Mauritania) 
13  11 พฤษภาคม 2555 กนีี บสิเซา (Guinea‐Bissau) 
14  3 กรกฎาคม 2556 อยีปิต์ (Egypt) 
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อย่างไรก็ตาม เหตผุลและเบือ้งหลงัท่ีแท้จริงของการทํารัฐประหารในประเทศไทยนัน้ นอกจากผู้ นําการก่อ
รัฐประหารแล้วก็ยงัไมมี่ผู้ใดทราบได้อย่างแนช่ดั ยกตวัอยา่งจากการรัฐประหารท่ีใกล้ตวัครัง้ลา่สดุ เม่ือ ปี พ.ศ. 2549 
ได้มีผู้ตัง้คําถามตอ่ พลเอก สนธิ บญุรัตน์กลนิ หวัหน้าผู้ก่อการรัฐประหาร วา่ ทําไมจงึทํารัฐประหาร และมีผู้ใดอยู่
เบือ้งหลงั ปรากฏวา่ พลเอก สนธิ บญุรัตน์กลนิ อึง้อยู่นาน ก่อนตอบวา่ เร่ืองบางเร่ืองตอ่ให้ชีวติต้องจบสิน้ก็พดูไม่ได้ 
ทําให้เหตผุลและเบือ้งหลงัท่ีแท้จริงยงัคงเป็นข้อกงัขาท่ียงัไม่มีคําตอบ ซึง่สาเหตจุะเป็นเชน่ไรก็ตาม แตม่นัได้ทําลาย
ภาพพจน์ท่ีดีของประเทศประชาธิปไตยดาวรุ่งแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ลงอยา่งราบคาบ จนแม้แตป่ระเทศเพ่ือน
บ้านในอนิโดจีนยงัแสดงความหว่งใย ท่ีไทยหวนกลบัไปใช้วิธีย้อนยคุในการแก้ปัญหาของประเทศอีกครัง้  

 
 เพ่ือศกึษาถึงเหตผุลของการรัฐประหาร อาจต้องแบง่ช่วงการศกึษาเป็น 2  ช่วง คือ คือ การรัฐประหารยคุ

แรก กบัยคุหลงั โดยสงัเกตท่ีชว่งเวลาของการทํารัฐประหาร  

 
ในยคุแรก เป็นยคุเร่ิมการเปลีย่นแปลงการปกครองใหม่ ระบบทกุอยา่งต้องเร่ิมใหม่หมด โดยเฉพาะการวาง 

กฎเกณฑ์ตา่งๆ ในรัฐธรรมนญู อาจยงัไม่ครอบคลมุ เม่ือปฏิบตัิไปแล้วพบข้อติดขดัท่ีแก้ยาก จงึล้มล้างรัฐธรรมนญู
เพ่ือร่างใหม่ จงึมีการรัฐประหารขึน้โดยผู้ นําท่ีครองอํานาจอยูข่ณะนัน้จะทํารัฐประหารตนเองแล้วกลบัสูอํ่านาจอีกครัง้ 
หรืออาจผลดัเปลี่ยนกนัครองอํานาจไปมาน่าสบัสน และอีกข้อสงัเกต คือ การทํารัฐประหารยคุแรกนีม้กัจะทําในชว่ง

ต้นปี คือ ระหว่าง เมษายน – มิถนุายน ซึง่ตรงข้ามกบัการรัฐประหารในชว่งหลงั    

 
ในยคุหลงั เป็นยคุท่ีฝ่ายอํานาจบริหารเร่ิมตระหนกัแล้ววา่ นอกจากสามอํานาจหลกั คือ นติิบญัญตัิ บริหาร 

และตลุาการแล้ว ยงัมีอํานาจทหารท่ีสามารถโคน่ล้มอํานาจอ่ืนทัง้หมดได้ จงึพยายามท่ีจะจดัระเบียบไม่ให้ทหารเข้า
มาแย่งอํานาจทางการเมืองแตใ่ห้ปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะของตนเองในการป้องกนัประเทศเท่านัน้ แต่ความพยายามจาก
ฝ่ายบริหารกลบัถกูมองวา่ รัฐบาลเข้าแทรกแซง “ล้วงลกู” กองทพั โดยการเข้าไปโยกย้ายตําแหนง่หน้าท่ีของผู้ นํา
ทหารระดบัสงู ดงันัน้ จงึมีปฏิกิริยาตอ่ต้าน และการรัฐประหารก็เกิดขึน้ได้ทกุครัง้ท่ีทหารกงัวลและไม่พอใจ ซึง่การ
รัฐประหารด้วยเหตผุลนี ้ มกัเกิดขึน้ในชว่งปลายปี คือ ระหวา่ง กนัยายน ถงึ พฤศจิกายน อนัเป็นฤดกูารโยกย้าย
ข้าราชการ ซึง่จะพบวา่ การรัฐประหารในยคุหลงั จะเกิดขึน้ในชว่งนีเ้ป็นสว่นใหญ่ ถึง 7‐8 ครัง้จากทัง้หมด 12  ครัง้ 
โดยเฉพาะเดือนตลุาคม ทัง้นี ้ อาจมีปัจจยัปัญหาอ่ืนประกอบด้วย เช่น จํานวนงบประมาณประจําปีท่ีทหารได้รับ
อนมุตัิและการจดัซือ้อาวธุยทุธภณัฑ์เป็นไปตามแผนหรือไม่ รวมทัง้สมัพนัธภาพระหวา่งรัฐบาลกบัผู้ นํากองทพั ด้วย  

 

IV.บทวเิคราะห์และข้อเสนอแนะ 

i. การใช้หลักนิตธิรรมในการปกครองประเทศ                                                         

ประเทศไทยได้มีการใช้คําวา่ หลกันิติธรรมมานานแล้ว แตย่งัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย การปกครองของไทยมีพฒันาการมา

หลายแบบ ท่ีล้วนเป็นสว่นหนึง่ของการใช้หลกันิติธรรม  ไม่วา่จะเป็นระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชในแบบพอ่กบัลกูใน

ยคุสโุขทยัตอนต้น (พ.ศ.1800) ในแบบธรรมราชาในยคุสโุขทยัตอนปลาย (พ.ศ. 2127) ในแบบสมบรูณาญาสิทธิราช
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ในยคุอยธุยา (พ.ศ.1893‐2310) ยคุธนบรีุ (พ.ศ.2310‐2325) และยคุต้นรัตนโกสนิทร์ คือ ตัง้แต่ ปี พ.ศ.2325 เป็นต้น

มา ท่ีระบอบการปกครองแม้จะเน้นศนูย์อํานาจท่ีผู้ นํา หรือ กษัตริย์ แตก่ษัตริย์ต้องทรงไว้ซึง่ทศพิธราชธรรม คือมี

ธรรมะเป็นหลกัในการปกครอง จนถงึปี พ.ศ. 2475 ท่ีเกิดการปฏิวตัิเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย และได้มีรัฐธรรมนญูฉบบัแรกของประเทศขึน้ ท่ีรัฐได้ให้การรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และมี

การแบง่แยกอํานาจเป็นฝ่ายรัฐสภา ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตลุาการ จงึนบัวา่ประเทศได้เข้าสูย่คุประชาธิปไตยท่ีควรจะ

มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลําดบั 

แตใ่นความเป็นจริงแล้ว การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยมิได้ดําเนินไปอย่างราบร่ืน กลา่วคือ มี

การแยง่ชิงอํานาจกนัเองในกลุม่ผู้ นําระดบัสงูของประเทศหลายครัง้ โดยการทํารัฐประหารโดยกองทพั มีการยดึ

อํานาจ ก่อกบฏ  เปลี่ยนผู้ นํารัฐบาล ยบุสภา ยกเลกิรัฐธรรมนญูแล้วร่างใหม่หลายฉบบั บางฉบบัยงัมีการคืนอํานาจ

กลบัไปท่ีกษัตริย์อีกด้วย  แต่กลุม่ท่ีมีอํานาจมากท่ีสดุ คือ กลุม่ทหาร ท่ีได้เวียนกนัขึน้ครองอํานาจ จนอาจเรียกได้วา่ปี 

พ.ศ. 2475 จนถงึ ปี พ.ศ. 2520  เป็นยคุทหารเรืองอํานาจ และในบางช่วงยงัมีการปกครองแบบเผด็จการอีกด้วย คือ 

นายกรัฐมนตรีจะใช้อํานาจบริหาร นิติบญัญตัิ และตลุาการ ด้วยตนเองเบด็เสร็จ ประชาชนไทยท่ีเกิด เติบโต และใช้

ชีวติในยคุดงักลา่วนี ้ ล้วนชาชินกบัสภาพการรัฐประหารและการปกครองประเทศท่ีมีนายกรัฐมนตรีสว่นใหญ่เป็น

ทหาร เป็นยคุท่ีอดุมการณ์ประชาธิปไตยของประเทศต้องอบัเฉา และการใช้หลกักฎหมายหรือหลกันิติธรรมเพ่ือ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็เป็นเร่ืองรองจากเหตผุลด้านความมัน่คง 
 

หลงัจากปี 2520  เป็นต้นมา การก่อรัฐประหารมีน้อยลง เหลือเพียง 2 ครัง้ คือรัฐประหาร ปี พ.ศ.2534 ซึง่

ทิง้ระยะจากครัง้ก่อนหน้าถงึ 15  ปี  และผู้ ก่อการรัฐประหารแม้ขึน้ครองอํานาจเป็นนายกรัฐมนตรี แตก็่ต้องลงจาก

ตําแหนง่ในเวลาอนัสัน้ เพียงเดือนเศษ เพราะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน จากนัน้ ในปี พ.ศ. 2540  ประเทศ

ไทยได้ตรารัฐธรรมนญูฉบบัประชาชนขึน้ จดัเป็นรัฐธรรมนญูฉบบัก้าวหน้าและมีความเป็นประชาธิปไตยมากท่ีสดุ

ของประเทศ พร้อมมีการจดัตัง้องค์กรตรวจสอบถ่วงดลุการทํางานของรัฐขึน้หลายองค์กร แตล่ะองค์กรมีการทํางาน

อย่างเป็นอสิระ มีหน้าท่ีตรวจสอบความชอบในการทํางานของรัฐ กระนัน้ก็ยงัเกิดรัฐประหารขึน้อีกครัง้ และมีการ

จดัทํารัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั พ.ศ. 2550 ขึน้ ซึง่มีการกําหนดไว้วา่ การทําหน้าท่ีขององค์กรรัฐจะต้องเป็นไปตาม

หลกันิติธรรม  ดงันัน้ เม่ือพบวา่ตวัผู้ นํารัฐบาลท่ีมีความสามารถสงูแต่มีปัญหาด้านจริยธรรม-ผู้ นํากบัผลประโยชน์ทบั

ซ้อน จงึพิจารณาลงโทษ แต่เน่ืองจากตวัผู้ นําเป็นนกัการเมืองสาํคญั มีบารมี และเป็นท่ีนิยมสงูในหมู่ประชาชน ทําให้

เกิดกระแสสงัคมท่ีมีทัง้ต่อต้านและสนบัสนนุ  เม่ือรวมกบัการพิจารณาโทษอีกหลายคดีเข้า ได้ก่อให้เกิดกระแส

วิจารณ์การตดัสนิคดีแบบตลุาการภิวฒัน์ (Judicialization)  ท่ีตลุาการมีสว่นร่วมในการไตส่วนหาข้อเท็จจริง มี

ความเห็น มีความเป็นพลวตัร และเพ่ือป้องปรามปัญหาได้ด้วย อนัเป็นระบบการตดัสนิคดีแบบก้าวหน้า  
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ตัวอย่าง องค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการทาํงานของรัฐ  เชน่ 

 ศาลรัฐธรรมนญู ท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจสอบการกระทําของรัฐวา่ขดัต่อรัฐธรรมนญูหรือไม่  

 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหนง่ทางการเมือง มีหน้าท่ีพิจารณาคดีอาญานกัการเมือง 

 ศาลปกครอง มีหน้าท่ีพิจารณาคดีเก่ียวกบัความชอบของคําสัง่ทางปกครองของรัฐ 

 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในราชการ (ปปช) 

 คณะผู้ตรวจการแผน่ดิน มีหน้าท่ีรับร้องเรียนตรวจสอบพฤติกรรมมิชอบของข้าราชการ 

 คณะกรรมการเลือกตัง้ มีหน้าท่ีจดัการเลอืกตัง้ ตรวจสอบ รับรองผลการเลือกตัง้ 

 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าท่ีตรวจสอบการใช้งบประมาณแผน่ดินของรัฐ 

ฯลฯ 

 

ผลงานท่ีสําคญัขององค์กรอสิระเหลา่นี ้เช่น 

 การตดัสนิยบุพรรคการเมืองท่ีเป็นพรรครัฐบาล (พรรคไทยรักไทย) 

 การตดัสนิให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากหน้าท่ี (นายกสมคัร สนุทรเวช) 

 การลงโทษตดัสทิธิยุ่งเก่ียวการเมืองแก่นกัการเมืองกวา่ร้อยคนจากหลายพรรคการเมือง (พรรค

ไทยรักไทย พรรคชาตไิทย พรรคมชัฌิมา ฯลฯ) 

 การตดัสนิลงโทษจําคกุรัฐมนตรีท่ีทจุริต (นายรักเกียติ สขุธนะ – รัฐมนตรีสาธารณสขุ) 

 การตดัสนิลงโทษรัฐมนตรีท่ีประพฤติมิชอบในโครงการตา่งๆ (นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์ ฯลฯ) 

 การตดัสนิยดึทรัพย์อดีตนายกรัฐมนตรี (นายกทกัษิณ ชินวตัร) 

 ฯลฯ 

การทําหน้าท่ีอยา่งจริงจงัขององค์กรอสิระ โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนญู ทําให้การทําหน้าท่ีขององค์กรรัฐอื่นๆ 
ต้องปรับตวัให้มีประสทิธิภาพ มีความรอบคอบ และความระมดัระวงัในการทํางานให้อยู่ในกรอบแหง่กฎหมายและ
รัฐธรรมนญูอยา่งไม่เคยเป็นมากอ่น และเม่ือเทียบกบั บทพิสจูน์ความมีหลกันิตธิรรม ตามแบบสหรัฐอเมริกา แล้ว จะ
พบวา่ ประเทศไทยได้วางกรอบของกฎกติกาท่ีจะทําให้เกิดความเจริญและเป็นธรรมในสงัคมได้ดีในระดบัหนึง่ ไมมี่
ผู้ใดแม้แต่รัฐบาลท่ีจะอยูเ่หนือกฎหมาย มีการคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน ถ้ามีการละเมิด ประชาชนสามารถเข้าถงึ
กระบวนการยตุธิรรมได้ ทัง้ท่ีหนว่ยราชการ รัฐสภา องค์กรอสิระ และศาล อยา่งไรก็ตาม จดุออ่น ขององค์กรยตุิธรรม

ไทยหลายแห่ง ได้ถกูวิพากษ์วิจารณ์เร่ือง การเลือกปฏิบติั (Double Standard) การตีความเข้าข้าง (Bias) และ 
การพิจารณาคดีมีความลา่ช้า ซึง่ลา่ช้าอาจไม่เป็นธรรม เพราะมีกรณีผู้ ต้องหาเสียชีวิตในเรือนจําก่อนการตดัสนิของ
ศาลวา่ไม่มีความผดิ และบางองค์กรอิสระถกูสงสยัวา่ปลอ่ยให้คดีหมดอายคุวาม หรือมีการเตะถ่วงในขัน้ตอนการ
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ดําเนินคดี จงึเกิดปรากฏการณ์  การไมย่อมรับคําวินิจฉยัของศาลหลายครัง้ เช่น กรณีศาลแพง่ตดัสนิคุ้มครองผู้
ประท้วง  ท่ีประชาชนบางกลุม่ไม่พอใจ มีการท้าทาย ประชดประชนั และไม่เคารพต่อศาล เป็นต้น 

 
ตารางข้างลา่งอาจเป็นบทสรุปท่ีอาจสะท้อนถึงการใช้หลกันิตธิรรมในประเทศไทย  

  ประเดน็/ปัจจัยพสูิจน์ความมีหลักนิตธิรรมของประเทศ
โดย World Justice Project ‐USA 

มาก  ปาน
กลาง 

น้อย

1  มีการจํากดัการใช้อํานาจของรัฐบาลและ มีการถ่วงดลุการใช้อํานาจหรือไม่    
2  มีการฉ้อราษฎร์บงัหลวงหรือไม ่   
3  มีความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินหรือไม่    
4  สทิธิขัน้พืน้ฐานของประชาชนได้รับการคุ้มครองหรือไม่  (เสรีภาพในการพดู 

แสดงความเห็น การนบัถือศาสนา และ  สทิธิเทา่เทียมเป็นธรรมทางศาล)   
   

5  รัฐบาลเปิดเผยข้อมลูขา่วสารให้ประชาชนรับทราบ มีสว่นร่วม และเรียก
คา่เสยีหายจากรัฐหรือไม่ 

   

6  กฎระเบียบตา่งๆ มีการบงัคบัใช้อยา่งเท่าเทียม และมีประสทิธิภาพ หรือไม่    
7  การพิจารณาคดีอาญาและคดีแพง่เป็นไปด้วยความเป็นธรรมหรือไม่    
8  รัฐบาลหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ ถ้าทําผิดก็ต้องรับผดิตามกฎหมายด้วย    
9  กฎหมายต้องมีความชดัเจน    
10  กระบวนการบญัญตัิและบงัคบัใช้กฎหมายต้องเข้าถึงได้ มีความเป็นธรรม 

และมีประสทิธิภาพ 
   

11  ความยติุธรรมต้องมาจากองค์กรท่ีมีความสามารถ มีคณุธรรม มีความเป็น
อสิระ และเป็นกลาง 

   

 

ii. ผลกระทบจากการทาํรัฐประหารและข้อเสนอแนะเพื่อหยุดยัง้ 

ผลกระทบต่อประชาชน การทํารัฐประหารในประเทศไทย เกิดขึน้ได้บอ่ยครัง้เพราะ ไม่คอ่ยมีการตอ่ต้าน

จากประชาชน เน่ืองจากกลุม่ก่อการรัฐประหารจะกนัประชาชนให้ออกห่างโดยการรีบประกาศให้ประชาชนทราบวา่

จะรีบจดัให้มีการร่างรัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ รวมทัง้การเลือกตัง้ใหม่โดยเร็ว และพยายามไม่เปลี่ยนวถีิชีวิตประจําวนั

ของประชาชน  แต่อาจมีการประกาศแถลงการณ์ตา่งๆ ทางวทิย-ุโทรทศัน์ บอ่ยครัง้ ผงัรายการทีวีอาจมีการ

ปรับเปล่ียนบ้างเลก็น้อย และอาจพบเห็นทหารตัง้ดา่นอยู่ประปราย ด้วยภาพเพียงเทา่นี ้ ประชาชนสว่นใหญ่มองวา่

ไม่เป็นไร ไมมี่ผลกระทบกบัตวัเอง ผู้สญูเสียมีเพียงรัฐบาลและนกัการเมืองเทา่นัน้ ซึง่ก็สมควรเพราะทําทจุริตฉ้อ

ราษฎร์บงัหลวงไว้ ทัง้ๆ ท่ีจริงแล้ว การรัฐประหารทกุครัง้ เป็นเร่ืองใหญ่เพราะ “รัฐธรรมนญู คือ กฎหมายสงูสดุ ผู้ใด

จะละเมิดมิได้” ซึง่ทหารก็ทราบดีวา่ทําผิด จงึต้องมีการยกเลกิรัฐธรรมนญูทกุครัง้ แต่ก็หวนมาทําผิดซํา้ๆ อีก  
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ผลกระทบของการรัฐประหารต่อสามอาํนาจนัน้ มีเพียงอํานาจบริหารเทา่นัน้ท่ีได้รับผลกระทบรุนแรง

ท่ีสดุ คือนายกรัฐมนตรีและคณะต้องออกจากตําแหน่ง บางครัง้อาจต้องหลบหนี ลีภ้ยั และไปเสียชีวติท่ีตา่งประเทศ 

สว่นอํานาจนิติบญัญตัินัน้ สมาชิกสภาผู้แทน หรือ ส.ส.ก็ต้องหลดุตําแหน่ง หรือหลดุอยูแ่ล้วจากการยบุสภา สว่น

อํานาจตลุาการนัน้ มีข้อสงัเกต คือ ในการรัฐประหารเกือบทกุครัง้ ทหารจะไม่แตะต้องอํานาจตลุาการ  ในทางตรงกนั

ข้าม ยงัยกยอ่งให้เกียรติและแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งสําคญัในการร่วมร่างรัฐธรรมนญูใหม่ด้วย น่ีจงึอาจเป็นเหตผุล

หนึง่ ท่ีอํานาจตลุาการมกัไม่รักไม่เกลียดการใช้อํานาจรัฐประหารของทหาร แถมยงัยอมรับให้ “คําสัง่คณะปฏิวตั”ิ  

ตา่งๆ ยงัมีผลบงัคบัใช้เป็นกฎหมายได้อยา่งตอ่เน่ืองถงึปัจจบุนั ด้วยเหตผุลท่ีวา่ เพราะเป็นกฎหมายท่ีออกโดยรัฏฐาธิ

ปัตย์   แตถ้่านําหลกันิติรัฐ เร่ือง ปีรามิดแหง่กฎหมายของรัฐ  (Principe  de  hiérarchie  des  normes, 

Pyramide des normes) มาวิเคราะห์ จะเห็นวา่ คําสัง่คณะปฏิวตัิ เม่ือมีรัฐธรรมนญูแล้วก็ควรตกไป เพราะเป็น

เพียงข้อบงัคบัระดบัรองและชัว่คราว และเพ่ือหลีกเลีย่งการโยงใยของ คําสัง่ กบักฎหมายอื่นๆ ก็นา่จะมีการยกเลิก

คําสัง่ฯ เหลา่นัน้ทัง้หมด หากเกิดช่องโหวใ่ดก็ควรให้เสนอเป็นร่างกฎหมายใหม่ทดแทน แตต้่องผ่านรัฐสภาตาม

ขัน้ตอนปกติ จนถึงการประกาศใช้ในพระราชกิจจานเุบกษา ก็จะได้กฎหมายท่ีมีความเป็นธรรมตามแนวทาง

ประชาธิปไตย มีคณุคา่ มีความศกัด์ิสทิธ์ิ และควรเคารพ 

ผลกระทบต่อประทศชาต ิในท่ีสดุ เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2549 หลงัจากวา่งเว้นไปเป็นเวลา 15 ปี คณะ

ทหารได้ถือก่อรัฐประหารยดึอํานาจจากรัฐบาลอีกครัง้ อย่างไมมี่ว่ีแววมาก่อน และครัง้นี ้ได้ยกเลิกศาลรัฐธรรมนญูไป

ด้วย สงัคมไทยเองนัน้ก็เกือบลืมเร่ืองการรัฐประหารไปแล้ว เด็กเยาวชนจํานวนมากในระดบัประถม มธัยม และ 

มหาวิทยาลยั ไม่รู้จกักลิน่อายของการรัฐประหาร เพราะมีการสอนในโรงเรียนวา่ การรัฐประหาร คือ ประวตัิศาสตร์

สว่นหนึง่ของการเมืองไทย ท่ีประชาชนยคุปัจจบุนัไม่ยอมรับ รวมทัง้นานาชาตติา่งพากนัตําหนิตเิตียน ประณาม และ

กดดนัอยา่งหนกัให้คืนอํานาจประชาธิปไตยสูป่ระชาชนโดยเร็ว ผลกระทบตอ่สภาวการณ์ของภาคสว่นอ่ืนๆ เช่น 

กองทพัไทยเองถกูตดัเงินชว่ยเหลือจากตา่งประเทศ  รัฐสภาไทยถกูตดัสิทธิในการจดัประชมุสมัมนานาชาติ รวมทัง้

ถกูปฏิเสธการขอศกึษาดงูานจากตา่งประเทศหลายครัง้ตลอดชว่งการรัฐประหาร ภาคธรุกิจลดความเช่ือมัน่และ

ไว้วางใจ นกัเรียนไทยในตา่งแดนถกูล้อเลียนเย้ยหยนั ศกัดศิรีของประเทศไทยในกลุม่ประเทศเพ่ือนบ้านลดลง  

ปรากฏการณ์ประท้วงตา่งๆ  ล้วนเป็นผลมาจากการท่ีสงัคมไทยเป็นสงัคมเปิด ทกุคนมีสทิธิเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็น การเรียนรู้ และการเช่ือถือในแนวคิดท่ีหลากหลาย รวมทัง้ยงัอาจมีผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั จงึ

เป็นธรรมดาท่ีจะต้องมีความเห็นและวิธีการท่ีตา่งกนั และอาจกระทบกระทัง่กนั  แม้กระนัน้ก็ไม่ได้เป็นการเปิดโอกาส

ให้วิธีการแก้ปัญหาแบบนอกระบบท่ีจะเข้ามาแทรกแซง โดยเฉพาะการใช้กําลงัทหารในการทํารัฐประหารยดึอํานาจ 

เน่ืองด้วยคนไทยยคุใหม่สว่นใหญ่ได้คุ้นชินกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เน้นหลกันิติธรรม มาแล้ว การท่ีจะ

หวนคืนสูอํ่านาจนอกระบบแบบเก่าท่ีมิได้เป็นท่ียอมรับของประเทศชาติและสากลโลกนัน้ นอกจากจะไม่ได้ช่วย
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แก้ปัญหาใดๆ อยา่งยัง่ยืนแล้ว รังแต่จะนํามาซึง่ปัญหาขดัแย้งท่ีรุนแรงซบัซ้อนเพ่ิมขึน้ จนยากท่ีจะแก้ไข ดงันัน้ ทาง

เดียวท่ีจะแก้ปัญหาได้ คือ ทกุคนต้องยอมรับรู้ และเรียนรู้ถึงสทิธิของผู้อื่น ท่ีอาจมีความเห็นแตกตา่งจากตวัเรา  และ

ต้องระมดัระวงัในการแสดงสทิธิเสรีภาพของตนเองมิให้ไปละเมิดผู้อื่น อยูร่่วมกนัด้วยความเคารพ เกรงใจ ให้เกียรติ

ซึง่กนัและกนัตามแบบประเพณีไทยแตเ่ดิมมา  และประการสําคญัท่ีสดุ คือ องค์กรรัฐ ทกุภาคสว่น ต้องทําหน้าท่ี 

ตามหลกันิติธรรม อย่างจริงจงั ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการรักษาความยตุิธรรมอยา่งเหมาะสมและพอดี  เพ่ือเป็น

หลกัประกนัสทิธิ เสรีภาพ และ ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ ของประชาชนทกุคนอย่างเสมอหน้าและเทา่เทียม 

 

V.การป้องกนัการปฏิวัตรัิฐประหาร 

การปฏิวตัิรัฐประหารมกัเกิดขึน้ระหวา่งคูก่รณี คือ รัฐบาล กบัทหาร และเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการปฏิวตัิ

รัฐประหาร รัฐบาลต้องหาวิธีการป้องกนัปัญหานี ้ซึง่อาจทําได้ด้วยมาตรการระยะสัน้แบบเร่งดว่น และระยะยาวแบบ

คอ่ยเป็นค่อยไป ดงันี ้

มาตรการระยะสัน้แบบเร่งด่วน 

 รัฐบาลในฐานะผู้ใช้อํานาจบริหาร ต้องทํางานโดยหลกันิติธรรมอยา่งเคร่งครัด เพ่ือขจดัข้ออ้างในการทํา
ปฏิวตัิรัฐประหาร  

 สร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ นําทหาร รัฐบาลพร้อมกองเชียรฝ่ายรัฐบาลต้องให้เกียรติทหาร ไม่วพิากษ์วจิารณ์ หรือ
กระทําการท้าทายใดๆ ท่ีอาจเส่ียงให้เกิดการปฏวิตัิรัฐประหาร 

  อนมุตัิงบประมาณตามท่ีกระทรวงกลาโหมขอมาแบบโปร่งใส และไม่แทรกแซงแตง่ตัง้บคุลากรในกองทพั 

 รัฐบาลต้องมีมาตรการเสริมเพ่ือเตรียมรองรับสถานการณ์ลอ่แหลมอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 

 
มาตรการระยะยาว 

 รัฐบาลในฐานะผู้ใช้อํานาจในการบริหาร ควรทํางานตามหลกันิติธรรมอย่างเคร่งครัด เพ่ือขจดัข้ออ้างในการ
ทําปฏิวตัิรัฐประหารให้สิน้ซากอย่างถาวร 

 อํานาจนิติบญัญตัิ และอํานาจตลุาการ พิจารณาแก้ไข ยกเลกิ ทดแทน คําสัง่คณะปฏิวติั ทัง้หมด 

 รัฐต้องให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง หลกันิติธรรม หลกัมนษุยชน และระบอบประชาธิปไตยแบบมี
สว่นร่วม ทัง้นี ้เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้ ติดตาม และมีสว่นแสดงความเห็นตอ่การใช้อํานาจของรัฐ 

 รัฐต้องจดัให้มีฝึกอบรมความตระหนกัรู้ถงึความสําคญัของหลกันิติธรรม ความเป็นประชาธิปไตย และหลกั
สทิธิมนษุยชนแก่ทหาร โดยเฉพาะในวิทยาลยัการทหาร ตามหลกัการของการให้ข้อมลูความรู้ เพ่ือนําสุก่าร
ปรับเปลี่ยนความคิด ทศันะคติ และพฤติกรรม 
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VI.บทสรุป 

   ประเทศไทยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของคนหมู่มากหลากหลายกลุม่ หลายผลประโยชน์ ความขดัแย้งย่อม

เกิดขึน้ได้เป็นธรรมดา แตค่วามสงบสขุก็เกิดได้เชน่กนัถ้าผลประโยชน์ถกูจดัสรรอย่างลงตวั และ เทา่เทียม ดงันัน้ 

ประชาชนในประเทศจงึต้องการกฎหมายท่ีให้ความคุ้มครองสทิธิเสรีภาพและผลประโยชน์ตา่งๆ  ต้องการการ

บริการจากภาครัฐอยา่งซื่อตรง รวดเร็ว และมีคณุภาพ เม่ือเกิดปัญหาก็ต้องการได้รับการพิจารณาคดีจากศาล

ด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว ซึง่ความต้องการเหลา่นีต้อบสนองได้ด้วยคณุสมบตัิของหลกันิติธรรมเทา่นัน้ ไม่

มีทางลดัอื่นใดจะทําให้ได้ และหลกันิติธรรมนัน้มิใชส่ิ่งท่ีจะได้มาโดยงา่ย ประชาชนจะต้องมีการสัง่สมบม่เพาะ

ให้งอกงามขึน้ในสงัคม  จากการมีสว่นร่วมของประชาชนที่จะต้องทําหน้าท่ีของตนอยา่งมีสต ิ มีวินยั และ มี

ความรับผิดชอบ รวมทัง้ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ดแูลเอาใจใสค่รอบครัว สงัคม และให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ สว่น

ภาครัฐเองก็จะต้องทําหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างจริงจงั รัฐสภาต้องบญัญติักฎหมายโดยชอบต่อหลกันิติ

ธรรมท่ีตราไว้ในรัฐธรรมนญู และ ศาลก็ต้องอํานวยความยตุิธรรมอยา่งเทา่เทียม เท่ียงธรรม และพอดี นอกจากนี ้

องค์กรอิสระอนัประกอบด้วยองค์กรติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐ เพ่ือคุ้มครองสทิธิของ

ประชาชน ก็ต้องทําหน้าท่ีด้วยความสจุริต โปร่งใส และเป็นธรรม  

   ดงันัน้ จงึไม่มีเหตผุลและความจําเป็นใดๆ ท่ีทหารจะต้องมาทํารัฐประหาร ยึดอํานาจ ยกเลกิ

รัฐธรรมนญู และละเมิดสทิธิเสรีภาพของประชาชน เพราะรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั ได้มอบหมายให้องค์กรอิสระ

ตา่งๆ อยา่งน้อย 5‐8  องค์กรให้ทําหน้าท่ีอยูแ่ล้ว ไมมี่ความจําเป็นใดๆ ท่ีทหารจะต้องไปแยง่หน้าท่ีขององค์กร

อื่นๆ ท่ีกําลงัทําหน้าท่ีอยูอ่ยา่งแขง็ขนั การทํารัฐประหารจงึเป็นเร่ืองเกินจําเป็นสําหรับสงัคมไทย เพราะนอกจาก

จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาใดๆ แล้ว ยงัอาจเป็นการเผยตวัตนวา่กระหายอํานาจโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจใน

ระบอบประชาธิปไตย และหลกันิติธรรมของประเทศเลย  ดงันัน้ การท่ีผู้บญัชาการทหารบก พลเอกประยทุธ์ 

จนัทร์โอชาได้ให้สมัภาษณ์วา่ จะไม่ปฏิวติั พร้อมทัง้แสดงความเห็นเพิ่มวา่ ถ้าใครทํา คนนัน้จะต้องรับผิดชอบ 

นัน้ นบัวา่เป็นการแสดงจดุยืนท่ีถกูต้องและชดัเจน ของผู้ นําทหารทา่นนี ้  เป็นการตอบสนองความสงสยัไม่

ไว้วางใจของคนในของสงัคมท่ีเกรงวา่ ทหารจะทํารัฐประหารอีก และเป็นการดบัฝันของพวกยแุหยใ่ห้ทหารทํา

นอกหน้าท่ี จงึสมควรยกยอ่งผู้ นําทหารท่านนีว้า่เป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีจดุยืนท่ีมัน่คงตอ่หน้าท่ีของตน สง่ผลให้หลกั

นิติธรรมของประเทศมีความยัง่ยืนสืบไป  ดงัประโยคท่ีวา่ สงัคมใดท่ีขาดเสยีซึง่หลกันิติธรรม สงัคมนัน้ย่อม

ป่ันป่วนไร้เสียซึง่ความสงบสขุ และมีโอกาสท่ีผู้คนจะลกุขึน้มาตอ่ต้านอํานาจรัฐท่ีไร้ความเป็นธรรมนัน้  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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