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บทความทางวิชาการเก่ียวกับประชาธิปไตย  

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ประชาธิปไตยของประเทศไทยในอนาคต 

 

 

 

โดย 

พล ทปานศิริ   มีผล 

นธป. ๑ เลขประจ าตัว ๒๒๐๑๕๖ 

 

 

 

เสนอบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย  

วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 



 

๑ 

 

บทความทางวิชาการเกี่ยวกับประชาธิปไตย  

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ประชาธิปไตยของประเทศไทยในอนาคต 

กล่าวน า  

เจตนารมณข์อง ศาลรัฐธรรมนูญในการจัดให้มีการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย

รุ่นที่ ๑ ขึ้นโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจของบุคลากรทั้งในภาครัฐและเอกชนให้

สอดคล้องกับ วิถีการปกครองตามหลักนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข โดยเน้นหลักธรรมาธิปไตย หลักความเปน็กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หลักการคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพ และหลักการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และเพื่อเสริมสร้างและเพื่อพัฒนาเครือข่าย

ชุมชนทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชนและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

ทางศาล โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหลักนติิธรรม สิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาท่ีสังคมก าลังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความขัดแย้งทางความคิด ทาง

การเมือง การแบ่งแยกเป็นฝักเปน็ฝ่ายจนยากที่จะประสานกลับคืนมาได้โดยง่าย จึงจ าเป็นทีจ่ะต้องคน้หา

ปัจจัยต้นเหตุที่แทจ้ริงของปัญหาเป็นอันดับแรก  การจัดให้มีการฝึกอบรม หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย 

รุ่นที่ ๑ ขึ้นจึงถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้ารับการอบรมซ่ึงมีที่มาจาก หลากหลายหน่วยงานจะได้ศึกษา

ร่วมกนัในอันที่จะค้นหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาตใินอนาตค ซ่ึงส่ือมวลชนก็

ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากและยังตั้งความหวงัให้หลักสูตรนี้ประสบความส าเร็จในการ

แก้ปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอีกด้วย 

ในฐานะผู้เข้ารับการอบรมจึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะให้ความร่วมมืออย่างเต็ม

ความสามารถ ในอันที่จะรว่มกนัศึกษาหาสาเหตุของปัญหาและน าเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการ

แก้ปัญหาให้ยุติลงอย่างนุ่มนวลและรวดเรว็ที่สุด   เพื่อมิให้การพัฒนาประเทศต้องได้รับผลกระทบในระยะ

ยาว และที่ส าคัญที่สุดกค็ือจะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในชาติ ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้ได้ เพื่อรกัษาความ

เป็นอธิปไตยของชาติไว้เพื่ออนุชนรุน่หลังต่อไป ตามเจตนารมย์ของศาลรัฐธรรมนูญทีก่ าหนดไว ้

ความหมายของค าว่า “ประชาธิปไตย” 

 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้า  ๖๕๖ บัญญัติศัพท์ค าว่า 

“ประชาธิปไตย” ภายใต้หัวเรื่อง “ประชา” โดยระบวุ่า “ประชาธิปไตย[ประชาทิปะไต, ประชาทิบปะไต]น. 

ระบอบการปกครองท่ีถือมตปิวงชนเป็นใหญ่, การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่(ส.ปฺรชา + ป.อธิปเตยฺย)” 



 

๒ 

 

  อย่างไรก็ตาม ค าว่า “ประชาธิปไตย” นี้ แปลภาษาอังกฤษวา่ “democracy” (ดิมอคคระซี) ซ่ึง

น ามาจากภาษากรกีโบราณว่า “demokratia” (ดิมอค คระเทีย) อีกต่อหนึ่ง ค ำกรกี “demokratia” มำจำกกำร

ผสมของค ำว่ำ demos ซ่ึงแปลว่ำ ประชำชน (the people) และค ำว่ำ kratein หรือ  kratos ซ่ึงแปลว่ำปกครอง   

( to rule) ดังนั้น โดยรำกศัพท์ดั้งเดิม  demokratia หรือ democracy จึงแปลว่ำ “กำรปกครองโดยประชำชน”  

( to rule by the people หรือ government by the people ) 

ควำมขดัแย้งของกำรใชค้วำมหมำยของ“ประชาธิปไตย” 

 ปัจจุบันนี้เกือบทุกประเทศมกัอ้ำงว่ำประเทศของตนนัน้เป็นประเทศประชำธิปไตย  แตใ่นควำม

เป็นจริง “หลัก” ส ำคัญๆที่ใชใ้นกำรเมืองกำรปกครองในมำกมำยหลำยประเทศจะแตกต่ำงกันเป็นอย่ำงมำก 

ที่อ้ำงงำนวิจัยของ ยูเนสโก เมื่อ ค.ศ. ๑๙๕๑ ว่ำวิจัยไดน้ิยำมของค ำว่ำประชำธิปไตยกว่ำ ๒๐๐ นิยำม หรือเมื่อ

เร็วๆนี้ นักวิชำกำรจำกสวีเดนยังเขียนว่ำ “เกือบทุกประเทศอ้ำงว่ำเป็นประเทศประชำธิปไตย แตก่ำร

แสดงออกของสถำบันประชำธิปไตยทั้งหลำยของประเทศเหล่ำนั้น ยังมีเรื่องจะต้องแก้ไขอยู่มำก” 

ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะค ำว่ำ “democracy” มีความหมายที่  ไพเราะ  เพราะอ้างอิงถึงความส าคัญของประชาชน

อันได้แก่คนทุกคนที่อำศัยอยู่อย่ำงถำวรในแต่ละประเทศ แต่ในควำมเป็นจริงนัน้  ประชำชนจ ำนวนมำก

จริงๆ จะมี  ควำมส ำคัญ จริงหรือไม่และแค่ไหนนั้นขึ้นอยูก่ับส่ิงท่ีปรำกฏอยู่จริงในแต่ละประเทศ กำร

พิจำรณำก็ขึ้นอยูก่ับกำรเปรียบเทียบลักษณะกำรเมืองกำรปกครองท่ีแต่ละประเทศใช้อยู่ในแง่มุมต่ำงๆ แล้ว

หำข้อสรุปว่ำ ลักษณะกำรเมืองกำรปกครองใดให้ควำมส ำคัญแก่ประชำชนมำกกวำ่กัน ทั้งนี้ต้องพิจำรณำ

เปรียบเทียบ  ประเทศท่ีมีอยู่จริงๆ ต่ำงๆ ด้วยในขณะเดียวกนั ถึงจะเห็นได้ชัดเจน  



 

๓ 

 

หลักกำรที่ส ำคัญของประชำธิปไตย คือ 

 ๑. หลักอ ำนำจอธิปไตยของปวงชน 

 ๒. หลักเสรีภำพ 

 ๓. หลักเสมอภำค 

 ๔. หลักภรำดรภำพ 

บทบำทของรำษฏร 

 เกเบรียล เอ อัลมอนด์ (Gabriel A. Almond) และคณะได้จดัประเภทของรำษฎรเป็น ๓ ประเภท

ใหญ่ๆคือ  

 ๑. ประเภทท่ีเรียกว่ำ “ผู้มีส่วนร่วม” คือรำษฎรผู้มีส่วนร่วมแท้จริง หรือผู้มีศักยภำพท่ีสำมำรถมี

ส่วนร่วมแท้จริงในระบบกำรเมือง คนเหล่ำนี้รู้เรื่องกำรเมืองได้ดี สำมำรถเสนอข้อเรียกร้องต่อระบบ

กำรเมือง และจะพิจำรณำว่ำจะให้กำรสนับสนุนผู้น ำทำงกำรเมืองหรือไม่อย่ำงไรจำกกำรกระท ำของผู้น ำ

เหล่ำนั้น กล่ำวอีกนยัหนึ่งรำษฏรประเภท “ผู้มีส่วนร่วม” นีจ้ะเขำ้มีส่วนรว่มในระบบกำรเมืองท้ัง

กระบวนกำรตั้งแตก่ระบวนกำรป้อนเข้ำสู่ระบบเป็นตน้ไป รำษฎรประเภทนี้ เรียกได้วำ่ เป็นผู้มีวัฒนธรรม

กำรเมืองแบบมีส่วนร่วม  

 ๒. ประเภทท่ีเรียกว่ำ “ผูใ้ต้สังกดั” คือรำษฎรผู้เชื่อฟังเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและกฎหมำยโดยดษุณี  

แต่คนเหล่ำนี้จะไม่เขำ้มีส่วนรว่มอย่ำงแข็งขนัหรืออย่ำงกระตือรือร้นในทำงกำรเมือง กล่ำวอีกนัยหนึ่งรำษฎร

ประเภท“ผูใ้ต้สังกัด” นีจ้ะเข้ำมีส่วนร่วมในระบบกำรเมืองเฉพำะในกระบวนกำรที่เป็นผลลัพธ์ของระบบ

เท่ำนั้น รำษฎรประเภทนี้ เรยีกได้ว่ำ มีวฒันธรรมกำรเมืองแบบ ผู้ใต้สังกัด 

 ๓. ประเภทท่ีเรียกว่ำ “ผู้ไม่รับรู้”  คือรำษฎรท่ีไม่หรือไมค่่อยรู้เรื่องกำรเมืองกำรปกครอง ซ่ึงอำจ

เป็นเพรำะอ่ำนไม่ออกเขียนไมไ่ด้ หรืออยู่ในชนบทห่ำงไกลควำมเจริญ หรือเป็นพวกที่ไม่ให้ควำมสนใจ

กำรเมืองและไม่สนใจว่ำกำรเมืองจะส่งผลอะไรแกต่น รำษฎรประเภทนี้ เรียกไดว้่ำ เป็นผู้มีวัฒนธรรม

กำรเมืองแบบผู้ไม่รับรู ้

ดูตำรำงประกอบในหน้ำถัดไป 

 



 

๔ 

 

 

 

 เมื่อประมวลจำกกำรศึกษำแนวคิดต่ำงๆ ท้ังท่ีได้กล่ำวถึงตลอดมำตั้งแต่ต้นและทั้งที่ไม่ได้

กล่ำวถึง ประกอบกับกำรสังเกตดว้ยตนเองจำกกำรได้มีโอกำสไปศึกษำ และศึกษำดูงำนในประเทศ

ประชำธิปไตยที่คนทัว่ไปยอมรับว่ำมีควำมเป็นประชำธิปไตยในอัตรำสูง เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ 

สหรัฐอเมริกำ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เป็นต้น  ขอสรุปเป็นข้อๆด้วยถ้อยค ำท่ีคล้องจองกันเพื่อง่ำยแกก่ำรจดจ ำว่ำ 

วัฒนธรรมกำรเมืองประชำธิปไตยน่ำจะประกอบด้วย 

 



 

๕ 

 

 ๑. ควำมมีเหตุผล 

 ๒. เคำรพตน เคำรพท่ำน (หรือกำรเคำรพซ่ึงกันและกัน) 

 ๓. อดทนอดกล้ันในควำมแตกต่ำง 

 ๔.  ตกลงกันอย่ำงสันติวิธี 

 ๕.  รู้จักมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 

 ๖.  ไม่ลืมเรื่องสิทธิและหน้ำที่ 

 ๗.  ท ำดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 ๘.  มีอุดมกำรณ์ร่วมคือประชำธิปไตยแนว่แน ่

 ๙.   เห็นแก่ประเทศชำติ (หรือมีควำมรกัชำติ) 

 ๑๐. พัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของตน 

 เมื่อกล่ำวถึงควำมสนใจทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนรว่มทำงกำรเมือง อันเป็นลักษณะส ำคัญของ

วัฒนธรรมกำรเมืองแล้ว ในสังคมท่ีเปิดโอกำสให้สมำชิกสังคมร่วมกันเลือกระบบกำรเมืองและระบอบกำร

ปกครองของตนเองได้ (หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ ในประเทศประชำธิปไตยหรือพัฒนำไปในแนวทำง

ประชำธิปไตย)นัน้ โรเบิร์ต เอ ดำห์ล ได้จ ำแนกคน (สมำชกิสังคม) ออกเป็น ๔ ชัน้ หรือ ๔ พวกใหญ่ๆ คือ 

 ๑. พวกที่ไม่สนใจกำรเมือง คือ พวกที่ไม่สนใจกำรเมืองและไม่สนใจทีจ่ะเข้ำไปมีส่วนร่วม

ทำงกำรเมือง 

 ๒. พวกสนใจกำรเมือง คือ พวกที่สนใจกำรเมืองและเขำ้มีส่วนร่วมกำรเมืองอยู่สม่ ำเสมอ 

 ๓. พวกแสวงหำอ ำนำจทำงกำรเมือง คือ พวกสนใจกำรเมืองและพยำยำมเข้ำไปมีอ ำนำจทำง

กำรเมืองตำมวิถีทำงกำรเมืองของระบบกำรเมือง 

 ๔. พวกมีอ ำนำจทำงกำรเมือง 



 

๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗ 

 

วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย ได้กล่าวไวใ้นเรื่อง ถ้อยค าอันบิดเบอืนในประกาศคณะราษฎร จากหนังสือ
เอกกษตัริยใ์ต้รัฐธรรมนญู ว่า  

.....ค าประกาศของคณะราษฎรในวันเปล่ียนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๔๗๕ ได้ถูกคนบางกลุ่มบางพวกยกขึ้นบ่อยครั้งในลักษณะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยมีเจตนา
มุ่งให้เข้าใจผิดต่อสถาบันพระมหากษตัริย์ โดยละทิ้งบริบทและสภาพการณข์องบ้านเมืองในเวลานัน้ไป 

โฉมหน้าของประวัติศาสตร์ไทยเริ่มต้นอย่างง่ายดายและเงียบง าในเช้าของวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๔๗๕ ณ ลานพระที่นั่งอนันตสมาคม เหล่าทหารบก ทหารเรือ รวมท้ังนกัเรียนนายร้อยทหารบก ซ่ึงส่วน
ใหญ่เข้าใจว่า จะมาดกูารฝึกซ้อมทางทหารนั้นก็ได้เคล่ือนพลประมาณ ๒ พันคน เข้ามารวมตัวกันอยู่ ณ ลาน
พระที่นั่งอนันตสมาคมและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว การประกาศยึดอ านาจการปกครองแผ่นดินก็เกดิขึน้ใน
ท่ามกลางกองก าลังพลทั้งหลายท่ีตั้งแนวแน่นอยู่หน้าลานพระที่นั่งนั้น 

ในนามของหัวหน้าคณะผู้ยึดอ านาจ พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน ์พหลโยธิน) รองจเรทหารบก
ในขณะนัน้ ได้เป็นผู้อ่านประกาศแถลงการณ์อันจะเป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงชนิดพลิกฟ้าคว่ าแผ่นดิน
ขึ้นในสยามประเทศในเวลาต่อมา ดังมีความตอนหนึ่งว่า 
“เมื่อกษัตรยิ์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบจากพระเชษฐานัน้ ในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกนัว่า กษตัริย์
องค์ใหม่นีค้งจะปกครองราษฎรให้ร่มเย็น แตก่ารก็หาได้เป็นตามที่คิดหวังไม่ กษัตริย์คงทรงอ านาจเหนือ
กฎหมายอยู่ตามเดิม ทรงแต่งตั้งพระญาติวงศ์และคนสอพลอไร้คุณความรูใ้ห้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญๆ ไม่ทรง
ฟังเสียงราษฎร ปล่อยให้ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ในทางทุจริต มีการรับสินบนในการก่อสร้าง ซ้ือของใช้
ในราชการหาก าไรในการเปล่ียนราคาเงินผลาญเงินทองของประเทศ ยกพวกเจ้าให้สิทธิพิเศษมากกว่าราษฎร 

กดขีข่่มเหงราษฎร…” 
 

เนื้อหาของแถลงการณ์ที่พระยา
พหลพลพยุหเสนาได้ประกาสอ
อกมาในท่ามกลางกองทหารนี้ 
เต็มไปด้วยความดุเดือดแข็งกร้าว 
ทั้งก้าวร้าวอย่างเป็นที่ประจกัษ์ชัด
อยู่ในตวัว่ามุ่งจะโจมตีสถาบัน
พระมหากษัตริยใ์นระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์และ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๗ อย่างรนุแรงเป็นการเฉพาะ และสุดท้ายได้เข้าสู่เนื้อหาส าคัญของค าประกาศ
แถลงการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า คณะผู้ยดึอ านาจเป็นใครและมีเป้าหมายเช่นใด ดังนี ้
“เหตุฉะนั้นราษฎร ข้าราชการ ทหารและพลเรือนที่รู้เท่าถึงการกระท าอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้ว จึง
รวมก าลังกันตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้น และได้ยดึอ านาจของรฐับาลของกษัตรยิ์ไว้แล้ว คณะราษฎรเห็นว่าการที่



 

๘ 

 

จะแก้ความชั่วร้ายนี้ได้ ก็โดยที่จะต้องจดัการปกครองโดยมีสภา จะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆ ความคดิ
ดีกว่าความคิดเดียว ส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้น คณะราษฎรไม่ประสงค์ท าการแย่งชิงราชสมบัติ 
ฉะนั้นจึงขอเชิญให้กษัตริย์องคน์ี้ด ารงต าแหน่งกษัตริยต์่อไป แต่จะต้องอยู่ภายใตก้ฎหมายธรรมนูญการ
ปกครองแผ่นดิน จะท าอะไรโดยล าพังไม่ได้ นอกจากความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร คณะราษฎรได้
แจ้งความประสงค์ให้กษตัริย์ทราบแล้ว เวลานี้ยังอยูใ่นความรับตอบ ถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบ
ภายในก าหนด โดยเห็นแก่ส่วนตนวจ่ะถูกลดอ านาจลงมากจ็ะได้ชื่อว่าทรยศต่อชาติและก็เป็นการจ าเป็นที่
ประเทศต้องมีการปกครองอย่างประชาธิปไตย กล่าวคือ ประมุขของปรเทศจะเป็นบุคคลสามัญ ซ่ึงสภา
ผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึน้อยู่ในต าแหน่งตามก าหนดเวลา ตามวิธีนี้ ราษฎรพึงหวังเถิดว่าราษฎรจะไดร้ับ
ความบ ารุงอย่างดีที่สุด ทกุๆคนจะมีงานท าเพราะประเทศเราเป็นประเทศที่อุดมอยู่แล้วตามสภาพ เมื่อเราได้
ยึดเงินที่พวกเจ้ารวบรวมไว้จากการท านาบนหลังคนตั้งหลายร้อยล้านมาบ ารุงประเทศขึ้นแล้ว ประเทศ
จะต้องเฟื่องฟูเป็นแม่นมั่น…” 

คณะราษฎรไม่เพียงแต่ประกาศว่าได้เข้ายึดอ านาจการปกครองประเทศเอาไว้ได้แล้วโดยส้ินเชิง
เท่านั้น แต่ยังไดใ้ห้ค าม่ันสัญญาไว้แก่ประชาชนคนไทยทั้งหลายพร้อมกันไปด้วยว่า นับจากต่อนี้ไปทุกคน
จะมีเสรีภาพมีสิทธิเสมดกันพ้นจากการเป็นทาสและการเปน็ข้าไพร่ มีงานท าท่ัวหน้ากันและจะไม่อดตาย 
ทุกคนจะได้พบกับความสุขความเจริญอยูใ่นสังคมอันประเสริฐดังที่เรียกกนัว่า โลกพระศรีอาริย์สมกับความ
เชื่อที่มีมาแต่โบราณ 

ประกาศฉบับนี้ได้ถูกแจกจ่ายไปทั่วพระนครภายหลังการยดึอ านาจเพียงไม่กี่ชัว่โมง ภายหลังท่ีประสบ
ความส าเร็จเร็วเกินกว่าท่ีคาดและมีเสียงปืนดังขึน้
เพียงนัดเดียวเท่านั้น 

 

ท าไมการยดึอ านาจจึงง่ายดายเชน่นี้ ค าตอบนี้น่าจะ
อยู่ในส่วนหนึ่งของพันเอก พระยาทรงสุรเดช ๑ 
ใน ๔ ทหารเสือผู้มีบทบาทสูงยิ่งคนหนึ่งในการยึด
อ านาจครั้งนี้ ทีไ่ด้เขียนเอาไว้เป็นค าถามมีความว่า 
“…เพราะเหตุไร ยามคลังกระสุนจึงปล่อยให้พระ
ยาพหลฯ งัดคลังกะสุนและขนกระสุนไปได้ ท าไม

นายสิบของกรมทหารม้าจึงยอมปฏิบัติตามค าส่ังของนายทหาร ซ่ึงมิได้เป็นผู้บังคับบัญชาของตวัดว้ยความ
ราบรื่น ท าไมนายทหารที่มาเรยีงแถวอยู่ข้างหน้าผู้อ านวยการฝ่ายทหารจึงรกัษาความสงบเงียบ ปล่อยให้
นายทหารอ่ืนน าทหารของตัวผ่านหน้าตัวออกไปได้ และในเวลาต่อๆมาก็ยังคงนัง่เฉยเช่นนัน้ไม่แสดงกริิยา
หรือวาจาอันเป็นเครื่องหมายที่จะขัดแย้งแต่อย่างใดเลย..เปน็เพราะนายสิบนายทหารเหล่านั้นเห็นด้วยในการ
ปฏิวัติหรือ..” 



 

๙ 

 

“เปล่าเลย…ทั้งนายทหาร นายสิบ พลทหาร ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลย ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีใครเคยได้เห็นได้รู้
ว่าการปฏิวตัิท าอย่างไร เพื่ออะไร มีแต่ความงงงวยเต็มไปดว้ยความไม่รู้ และข้อนี้เองเป็นเหตุส าคัญแห่ง
ความส าเร็จ” บันทึกนั้นไดก้ล่าวสรุปเอาไว ้
ในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เมื่อ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จออก ณ พระต าหนกั
จิตรลดารโหฐานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะราษฎรหรือว่าผู้ก่อการเปล่ียนแปลงการปกครองได้เข้า
ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียนขอพระราชทานขมาโทษ ซ่ึงมีข้อความบางตอน
ปรากฏดังต่อไปนีว้่า 
“การที่พวกข้าพระพุทธเจ้าได้ประกาศกล่าวข้อความในวันเปล่ียนแปลงการปกครองด้วยถ้อยค ารุนแรง 
กระทบกระเทือนถึงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและพระบรมวงศานุวงศ์ ก็ดว้ยมุ่งถึงผลส าดร็จทันทีทันใดเป็น
ใหญ่ สมเด็จพระมหากษตัริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จกัรีตลอดจนพระบรมวงศานวุงศ์หลายพระองค์ได้
ทรงมีส่วนน าความเจริญมาสู่ประเทศสยามตามกาลสมัย บัดนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พวกข้าพ
พุทธเจ้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายจึงขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนีก้ราบ

บังคมทูลขอพระราชทานอภยัโทษอีกครั้งหนึ่งเป็น
ค ารบสองในถ้อยค าท่ีได้ประกาศไป” 
 

หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว จึงได้มีพระราชกระแสรับส่ังตอบคณะผู้
เข้าเฝ้าฯ มีข้อความบางตอนดังนี้ว่า 
“ในค าประกาศวันที่ ๒๔ มิถุนายนนัน้ ข้อความที่
ท าให้ข้าพเจ้าเองและสมาชิกของพระราชวงศืจกัรี
รู้สึกโทมนัสอย่างยิ่งคือในข้อที่ท าให้เข้าใจว่าพระ
ราชวงศ์จกัรีไม่ได้ท าประโยชนใ์ห้แก่ประเทศสยาม
อย่างหนึ่งอย่างใดเลย ข้อนั้นท าให้ในพระราชวงศ์
จักรีทัว่ไปโทมนัสน้อยใจและแค้นเคืองมาก เมื่อ
ท่านได้กล่าวแก้ไขในวันนี้แล้ว ข้าพเจ้าหวังว่าจะ

เป็นผลสมานไมตรีระหว่างพระราชวงศ์จกัรกีับพวกท่านและราษฎรท่ัวไปให้เป็นอันหนึ่งอัรเดียวกนัได้” 
พระราชด ารัสนี้ ย่อมเป็นประจกัษ์พยานที่ส าคัญว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

ค านึงถึงความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติเป็นส าคญั แม้จะถูกกล่าวหาด้วยถ้อยค าท่ีสะเทือนพระราช
หฤทัยอย่างรุนแรงก็ยังทรงให้อภัยได ้

กรณขีองวันที่ ๗ ธันวาคมนี้ ในความหมายหนึ่งเท่ากับคณะราษฎรยอมรับว่า ข้อความในประกาศ 
แถลงการณ์เกินความเป็นจริง การให้ความส าคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์และ
ยอมรับว่ามีส่วนไดน้ าความเจริญมาสู่ชาตใินหลายยุคหลายสมัยนั้นจึงได้ปรากฏอยู่ในหลายข้อความด้วยกัน
ในรัฐธรรมนญูฉบับใหม่ท่ีเป็นบับถาวร อย่างเช่นจากค าว่า “กษัตริย”์ ได้เปล่ียนมาเป็นค า



 

๑๐ 

 

ว่า “พระมหากษตัริย”์ พร้อมกับท่ีระบวุ่าพระมหากษตัริยด์ ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะ
ละเมิดมิได้ และถือว่าพระมหากษตัริย์ทรงเป็นผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ เป็นต้น…. 

 
  ประเทศไทยเราเคยมีความแตกแยกทางความคดิและลัทธิการปกครองในอดีตมาแล้ว หลัง

สงครามโลกครั้งที่ ๒  มีการแบ่งขั้วอ านาจออกเป็น ๓ ประเทศมหาอ านาจคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึง

สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจนี

ซ่ึงสนับสนุนการปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ คนไทย ไดร้ับอิทธิพลจากชาติมหาอ านาจเหล่านั้น

ถึงขั้นที่คนไทยแตกแยกทางความคดิและลัทธิทางการเมือง ประกาศการต่อสู้ออย่างเปิดเผยตั้งแต่ วันที่ ๗ 

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ที่เรารู้จกักันดวี่า วันเสียงปืนแตก ความแตกแยกทางความคิดของคนไทยในยคุนัน้เรา

ต้องต่อสู้กันเองท้ังท่ีเป็นคนไทยด้วยกัน ต้องสูญเสียชีวิตและงบประมาณไปมากมายมหาศาลเพียงเพื่อให้

ได้มาซ่ึงลัทธิการปกครองท่ีตนพอใจ ท้ังท่ียังไม่แนใ่จดว้ยซ้ าว่าเม่ือได้มาแล้วจะดีอย่างท่ีคาดหวังหรือไม่ นั่น

ถือได้ว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งในชาติที่มีความรุนแรงถึงขั้นที่ต้องเปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง  ความ

เส่ียงท่ีมีจึงอาจเรียกไดว้่าส้ินชาติ   เมื่อเปรยีบเทียบกับความขัดแย้งในปัจจุบนัก็ถือไดว้่าเป็นความขดัแย้งทาง

การเมืองอย่างรุนแรง ตามความเชื่อของแต่ละกลุ่ม   เพียงแต่ว่าลัทธิความเชื่อที่ว่านัน้เป็นเพียงความเห็นต่าง

ในระบอบประชาธิปไตย  เป็นประชาธิปไตยแบบเส้ือเหลืองหรือเป็นประชาธิปไตยแบบเส้ือแดง  อาจกล่าว

ได้ว่า น่าจะไม่ถึงขั้นเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองเป็นแต่เพียงต้องการเปล่ียนรัฐบาล เพื่อให้กลุ่มของตน

มีอ านาจรัฐ ซ่ึงถ้าหากมองในแง่ความรุนแรงแล้วน่าจะน้อยกว่าในช่วงต้น  แตก่ลับกลายเป็นว่ายังต้องถึงขั้น

ใช้อาวุธเข้าประหัตประหารกนัล้มตายไปมิใชน่้อยเช่นกนั ทุกฝ่ายจึงควรต้องหันกลับมาดูความส าคัญของ

ลัทธิการปกครองท่ีเป็นเหตขุองการต่อสู้กันนัน้ว่า มีความส าคัญมากเพียงใดที่ท าให้คนไทยต้องยอมสละ

ชีวิตเพื่อให้ได้มาซ่ึงระบอบการปกครองท่ีตนปรารถนา ทั้งสองเหตุการณ์แสดงให้เห็นว่าคนเหล่านั้นมี

ทัศนะคตคิวามเชื่อในลัทธิอุดมการณ์อย่างยิ่งยวด   เห็นว่าส่ิงท่ีตนเชื่อนั้นถูกต้องท่ีสุด ทั้งสองฝ่ายและไม่

ยอมท่ีจะรับฟังความเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งและยังเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นอันตรายอย่างมหันต์อีกด้วยทั้งที่

รู้อยู่ว่าท้ังหมดนั้นคือพี่น้องคนไทยดว้ยกนั    คณะกรรมการปรองดองทุกคณะที่ได้รบัการจัดตั้งค้นพบว่ายัง

มีโอกาสของการทีจ่ะยุตคิวามขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ และทัศนคติของคนไทยด้วยการโอนอ่อนเข้าหากัน

โดยใช้หลักพทุธศาสนาเพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติรว่มกนัเพือ่ให้เกิดความเป็นกลางและมีความเข้าใจที่ดตี่อกัน

โดยเฉพาะความไว้เนื้อเชื่อใจกันจนกระทั่งยอมท่ีจะปรับเปล่ียนทัศนคติ หันมาพูดจากันโดยมีพ้ืนฐานของ

ประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ยอมรับที่จะใชก้ฎหมายเป็นกติการ่วมกันในการสร้างความเข้าใจอันดี ไม่ตกเป็น

เครื่องมือของผู้มีอ านาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

 



 

๑๑ 

 

 

 แนวทางการแก้ปัญหาท่ีประสบความล้มเหลว และที่ประสบความส าเร็จในอดีต 

          ในอดีต การต่อสู้ดว้ยการใช้อาวุธของลัทธิคอมมิวนิสต์และกองทัพเป็นความผดิพลาดอย่างใหญ่

หลวงท่ีคนไทยต้องมาเขน่ฆ่ากันเอง เป็นเหตใุห้ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณและโอกาสในการพัฒนา

ประเทศ ต้องรอรับการชว่ยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และงบประมาณจากต่างประเทศ ความผดิพลาดจึง

เกิดขึน้โดยความกลัวว่าจะต้องสูญเสียอ านาจและคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือการท าลายล้างให้ส้ินซาก   

แต่เหตุการณก์ลับตรงกันข้าม ปรากฏว่าผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นยิ่งถูกปราบปรามกย็ิ่งเพิ่มจ านวนมากขึ้น

ดังส านวนทีว่่า ยิ่งฆ่าก็ยิ่งโต  การท าลายล้างจึงท าให้ประเทศชาติยิ่งอ่อนแอลงเพราะต้องสูญเสียทั้งสองฝ่าย 

           ต่อมามติคณะรัฐมนตรี ออกนโยบาย ๖๖/๒๓ และ ๖๕/๒๕ จากการเรียนรู้เท่าทันและปรับเปล่ียน

ตามแนวพระราชด าร ิ

           ผลที่ได้ คือการปรับเปล่ียนทัศนคตดิ้วยการปฏิบัตกิารจิตวิทยา  ตามมติ คณะรัฐมนตรี ท่ีให้เปิด

โรงเรียนการเมือง โดยกองทัพไทย (กองบัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนัน้)เพื่อให้ความรู้ทางการเมืองและ

ผลิตบุคลากรเพ่ือขยายผลต่อไปท้ังในสถาบันการศกึษาและภาคเอกชนและประชาชน 

           ในที่สุดการขยายผลจนได้รับการยอมรับ บุคลากรทีผ่่านการฝึกอบรมที่ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์

ในมหาวิทยาลัยทัว่ประเทศ ข้าราชการ ระดับ ๗ หนว่ยงานความมั่นคงทุกกระทรวง จึงนับเป็นการบูรณาการ

เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ แนวคิดอย่างกว้างขวาง จนตกผลึกเป็นความเห็นร่วมกันในการต่อสู้

เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ และขยายผลไปอย่างรวดเรว็ทั่วประเทศ สามารถยุติความขัดแย้งได้เป็น

รูปธรรมในระยะเวลาอันส้ันโดยการแปรสภาพผู้เข้ารับการอบรมไปเป็นวิทยากรของภูมภิาคท าการอบรม

บุคลากรระดับภูมิภาคต่อไปจาก ๑๐ คนเป็น ๑,๐๐๐ คนและ ขยายผลสู่หมู่บ้านและต าบลได้พร้อมกันทัว่

ประเทศ เพราะเขาเหล่านั้นเข้าใจค าว่าประชาธิปไตยตรงกนั และยอมเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาตไิทย 

ดังนั้นการท าความเข้าใจกัน จึงมีความส าคญัมาก 

 วิเคราะห์สภาพสังคมไทยในในอดตีและปัจจุบัน 

   เปรียบเทียบความรนุแรงของความขดัแย้งท่ีเกิดขึ้นในอดตีนับได้ว่ารุนแรงกว่าในปัจจุบันเป็นอัน

มากเพราะเป็นการแตกแยกทางลัทธิการปกครองระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์ กับ ระบอบประชาธิปไตย มี

ความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมาก ในขณะนั้นคนไทยมีทางเลือกสองทางคือจะเป็น

ประชาธิปไตย หรือ คอมมิวนิสตจ์ึงท าให้คนไทยจึงต้องแบ่งออกเป็นสองฝ่าย   ในปัจจุบนัเราทุกคนเห็นเป็น



 

๑๒ 

 

อย่างเดียวกนัคือเราต่างก็ต้องการความเปน็ประชาธิปไตย นั่นหมายความว่า ไม่จ าเปน็ที่จะต้องแบ่งฝ่ายเลย

เพราะคนไทยทกุคนกต็้องการประชาธิปไตยเหมือนกัน แตเ่ราก็แบ่งกันจนได้ว่าเป็นประชาธิปไตยที่มี

มาตรฐานที่สูงกว่าหรือดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง  

 ความไม่เข้าใจในเรื่องอ านาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ที่ประกอบด้วย อ านาจนิติบญัญัติ  อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ ซ่ึงสามารถ ตรวจสอบและคาน

อ านาจกันได้อยู่แล้ว จึงมีบุคคลบางกลุ่มบางพวกที่โยงใยไปดึงเอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง

ของตนเพื่อใช้เป็นอ านาจต่อรองหรือล้มล้างอีกฝ่ายหนึ่งและอ้างว่าเป็นอ านาจของประชาชน(แท้จริงแล้วก็

ต้องเรียกว่าเป็นการใช้กฎหมู่เหนือกฎหมายนั่นเอง)  

 ในกรณีที่มีความเห็นไม่ตรงกันในค าว่าประชาธิปไตยของคนไทย ผู้เขียนเห็นว่ายังมี

ประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยท่ีได้มีการตรากฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นมาใช้นั้นมีอยู่

ทีใ่ดบ้างท่ีเราใช้ค าว่า “ นิติธรรม”  ก็พบว่าในรัฐธรรมนูญทุกฉบับไม่มีการบัญัติค าว่านิติธรรมไว้แต่อย่างใด 

ยกเว้นแต่ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกตรองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บัญญัติให้

ใช้หลักการดังกล่าว สรุปได้ว่าการใช้ค าว่า  “นิติธรรม”  มีการน ามาใช้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้นจึงต้องกลับไปดูในเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยละเอียด

ได้ความว่า 

“มาตรา ๓ อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมขุทรงใช้อ านาจ

นั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี ้

 การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของ

รัฐ ต้องเป็นไปหลักนิติธรรม” 

 เจตนารมณ์ ก าหนดที่มาของอ านาจอธิปไตยและหลักการแบ่งแยกอ านาจ ทั้งนี้การใช้อ านาจนั้นต้อง

สอดคล้องกับหลักนิติธรรม 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law ) การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 

ศาล รวมท้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องอยู่บนพื้นฐานของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

นี้และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีความเป็นธรรม สามารถอธิบายและให้เหตุผลได้ และจะใช้อ านาจรัฐโดย

ปราศจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายรองรับนั้นไม่ได้ 

 



 

๑๓ 

 

 หมายเหตุ 

 ๑.  วรรคหนึ่ง คงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  

 ๒.  หลักการดังกล่าวนี้ มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว 

พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นครั้งแรก โดยเปล่ียนแปลงค าว่า “มาจาก” เป็นค าว่า “เป็นของ” ปวงชนชาวไทย 

 ๓.  หลักนิติธรรม (The Rule of Law ) มาจากหลักกฎหมายของก 

มประเทศคอมมอนลอว์ ( Common Law ) เป็นหลักที่จ ากัดการใช้อ านาจของผู้ปกครองไม่ให้เกินขอบเขต

โดยปกครองภายใต้กฎหมาย 

 หลักนิติรัฐ ( Rechtstaat / Legal State ) มาจากหลักกฎหมายของกลุ่มประเทศซิวิลลอว์ ( Civil 

Law ) มีความหมายกว้างครอบคลุ่มมากกว่าหลักนิติธรรม ซ่ึงมีหมายความรวมถึงหลักดังต่อไปนี้ 

 ๑.  หลักการแบ่งแยกอ านาจ ซ่ึงเป็นหลักการส าคัญในการก าหนดขอบเขตการใช้อ านาจของรัฐ 

 ๒.  หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 

 ๓.  หลักความชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตุลาการและองค์กรฝ่านปกครองในการด าเนินการอย่าง

หนึ่งอย่างใด หรือมีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด 

 ๔.  หลักความชอบด้วยกฎหมาย ในเนื้อหาของกฎหมายนี้นจะต้องมีความชอบในเนื้อหาที่มี

หลักประกันความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

 ๕.  หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา 

 ๖.  หลักการไม่มีกฎหมาย ไม่มีความผิด ซ่ึงเป็นหลักในทางกฎหมายอาญา ( Nullum crimen nulla 

poena sine lege )  

 ๗.  หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

 หลักนิติธรรมกับหลักนิติรัฐมีความคล้ายคลึงกัน ๒ ประการ คือ 

 ๑.  ถ้าไม่มีกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่มีอ านาจกระท าการใดๆทั้งส้ิน 

เพราะถ้าด าเนินการไปแล้วอาจกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน 



 

๑๔ 

 

 ๒.  หลักที่ว่าเมื่อกฎหมายก าหนดขอบเขตไว้เช่นใด ฝ่ายปกครองก็ใช้กฎหมายไปตามขอบเขตนั้น 

จะใช้อ านาจเกินกว่าท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้ 

 หลังจากที่ได้ศึกษาท าความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว จึงจ าเป็นต้องค้นหาความหมาย

และรูปแบบการใช้งานที่แท้จริงต่อไปด้งนี้ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ค าแปลของ “นิติธรรม” ไว้ว่า “หลักพื้นฐาน

แห่งกฎหมาย”   

 คนส่วนใหญ่แปลว่า หลักการปกครองโดยกฎหมาย 

 พลาโต ( Plato ) ได้เสนอว่า “กฎหมายเป็นส่ิงสูงสุด และการปกครองจะต้องด าเนินตามกฎหมาย 

หากสังคมสามารถสร้างระบบกฎหมายที่ดีและเป็นธรรมขึ้นมาให้คนประพฤติปฏิบัติตามได้ แม้แต่คนชั่วก็

ยังอาจมีทางท าความดีขึ้นมาได้” 

อาริสโตเติล ( Aristotle ) ได้เสนอว่า “การปกครองโดยกฎหมายเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนามากกว่าการ

ปกครองโดยกฎหมายเป็นส่ิงท่ีพึ่งปรารถนามากกว่าการปกครองโดยมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตาม” (..the 

rule of law, ..preferable to that of any individual ) 

อัลเบิร์ต เวนน์ ไดซี ( Albert Venn Dicey ) แห่งมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด ได้ให้ความหมายของ 

The Rule of Law มีความส าคัญ ๓ ประการ คือ 

๑.  ต้องไม่มีการใช้ระบบทรราชย์ 

๒.  บุคคลทุกคนเสมอภาคกันในสายตาของกฎหมาย 

๓.  รัฐธรรมนูญ (ของอังกฤษ) นั้น มิใช่เป็นที่มาแห่งกฎหมาย หากเป็นผลแห่งความศักดิ์สิทธ์ิของ

กฎหมาย 

ลอร์ดวุลฟ์ ( Lord Chief Justie ) ให้ข้อเสนอแนะว่า สังคมใดก็ตามจะอยู่ได้ด้วยความสงบสุขโดย

อาศักหลักนิติธรรม หลักนิติธรรมมีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้างย่อมแล้วแต่สถานการณ์ในแต่ละสังคมเป็นส าคัญ 

อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆว่า อย่างน้อยที่สุดในสังคมนั้นควรจะมี 

๑.  ศาลที่จะพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทระหว่างบุคคลซ่ึงมีผลประโยชน์ขัดกัน 



 

๑๕ 

 

๒.  ผู้พิพากษาซ่ึงมีความเป็นอิสระ ปราศจากอคติ และเป็นผู้มีความสามารถที่จะพิจารณาข้อพิพาท

นั้นได้ 

๓.  หลักการนั่งพิจารณาคดีและตัดสินข้อพิพาทภายในระยะเวลาอันสมควร 

๔.  วิธีการที่จะบังคับการให้เป็นไปตามค าพิพากษา 

๕.  วิธีพิจารณาคดีของศาลที่เที่ยงธรรมและมีเหตุผล 

๖.  กฎหมายที่ศาลใช้วินิจฉัยต้องมีความแน่นแน ชัดเจน มีความพอดีและเป็นธรรม 

ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร  ได้เสนอแสวทางท่ีหลักนิติธรรมได้พัฒนามาเป็นเวลานาน 

และเป็นแนวทางสายกลางในเบื้องต้นว่า “หลักนิติธรรม ก็คือ หลักการพื้นฐานแห้งกฎหมายที่ส าคัญใน

ระบบประชาธิปไตยที่เทิดทูลศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และยอมรับนับถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม 

รัฐต้องให้ความอารักขาคุ้มครองมนุษยชนให้พ้นจากลัทธิทรราชย์ หากมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้น ไม่ว่าระหว่าง

รัฐกับเอกชน หรือระหว่างเอกชนกับเอกชน ศาลย่อมมีอ านาจอิสระในการตัดสินข้อพิพาทนั้นโดยเด็ดขาด

และโดยยุติธรรม ตามกฎหมายของบ้านเมืองท่ีถูกต้องและเป็นธรรม” 

หลักนิติธรรมที่ได้พัฒนามาเป็นเวลาช้านาน จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวบทกฎหมาย บทบาทศาล 

กระบวนการยุติธรรมในทุกๆขั้นตอน หรือการบริหารราชการแผ่นดินในทุกระดับล้วนมีหลักการหรือหัวใจ

ของเรื่องอันเดียวกันทั้งส้ิน คือต้องตั้งอยู่ในความถูกต้องและชอบธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับหลักธรรมของไทย

ประการหนึ่งที่ยิดถือเป็นหลักในการปกครองประเทศมาทุกยุคทุกสมัย หลักธรรมนั้นก็คือ หลัก “วิโรธน ” 

หรือ “ความไม่คลาดธรรม” หลักธรรมประการที่ ๑๐ ในทศพิธราชธรรมนั่นเอง ซ่ึงสอดคล้องกับหลักนิติ

ธรรมของนานาประเทศในปัจจุบัน 

สหรัฐอเมริกาได้รับเอาแนวคิดเรื่องกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายมาจากประเทศอังกฤษ และ

ได้มีการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายฉบับต่างๆ ซ่ึงให้ความส าคัญแก่หลักกระบวนการ

ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักประกันสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทาง

กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงความคุ้มครองตามกฎหมายอ่ืนๆด้วย เช่น กฎหมาย

ปกครองและกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯลฯ 

หลักกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายจะมีความหมายแคบว่า The Rule of Law เพราะหลัก

กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการรับรองและคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของผู้ต้องหาและจ าเลยในกระบวนการยุติธรรมเป็นส าคัญ 



 

๑๖ 

 

หลักนิติรัฐ เป็นหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่ส าคัญของประเทศในภาพพื้นยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในประเทศเยอรมันและฝรั่งเศสอันเป็นต้นก าเนิดของหลักนิติรัฐ โดยรัฐที่จะถือว่าเป็นนิติรัฐได้นั้นต้องมี

องค์ประกอบส าคัญอย่างน้อย ๓ ประการคือ 

๑.  ต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 

๒.  ต้องมีการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมาย

สูงสุดของประเทศ 

๓.  ต้องมีการก าหนดของเขตของอ านาจไว้อย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกอ านาจรัฐออกเป็น ๓ ฝ่าย 

คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 

หลักนิติรัฐมีความแตกต่างกับ the rule of law คือ หลักนิติรัฐจะเน้นไปท่ีความมีอ านาจสูงสุดของ

กฎหมายลายลักษณ์อักษร โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้กับ

ประชาชน ซ่ึงแตกต่างจาก the rule of law ที่ให้ความส าคัญกับความมีอ านาจสูงสุดของระบบศาล โดยศาล

เป็นที่มาแห่งสิทธิ ความศักดิ์สิทธ์ิของสิทธิและเสรีภาพนั้น เกิดจากการที่ศาลยอมรับบังคับให้ 

แม้จะมีข้อแตกต่างกันบางประการ แต่สาระส าคัญของทั้งสองหลัก มุ่งไม่สู่จุดเดียวกัน คือ การ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการละเมิดของผู้มีอ านาจรัฐนั่นเอง 

สรุป อย่างไรก็ตามก็แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นความพยายามของคณะผู้ร่างกฎหมายที่ได้พยายมที่จะ
สรรหาค าท่ีเหมาะสมกับการแก้ปัญหาตามท่ีเกิดเป็นปัญหาของบ้านเมืองในขณะนั้นจึงเกิดค าใหม่ที่ไม่เคย

ปรากฏมาก่อนคือค าว่า “นิติธรรม”ในความหมายที่ต้องการที่จะให้ได้ผู้น าประเทศที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์

แบบเป็นนักปกครองท่ีดีที่สุดตามหลักปรัชญาแนวความคิดของเพลโต (ซ่ึงต้องการที่จะหาผู้น าที่เป็นคนเก่ง

และเป็นคนดีมีคุณธรรมปกครองบ้านเมืองด้งยความถูกต้องชอบธรรม แต่ท้ายที่สุดเพลโตก็ไม่สามารถที่จะ

หาคนที่สมบูรณ์แบบที่จะเป็นราชาปราชญ์ในอุดมการณ์ดังกล่าวได้) โดยที่มองเพียงการใช้ค าที่มีความหมาย

ตามท่ีต้องการให้ประเทศชาติเดินไปตามนั้น แต่ในอีกมุมหนึ่งพิจารณาเห็นว่าเป็นการใช้ค าเพ่ือเปล่ียนแปลง

แนวความคิดในการเลือกใช้รูปแบบของระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยจาก ซีวิล ลอว์ ไปเป็น

ระบอบประชาธปไตยแบบ คอมมอน ลอว์ เพราะความแตกต่างโดยส้ินเชิงตามที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้น 

เป็นการขัดต่อหลักการที่เราได้ประกาศว่าประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตย ที่ใช้หลักการของกฎหมาย

ลายลักษณ์อักษร และเป็นหลัการแบบโรมาโนเยอร์มานิค ดังนั้นการที่รัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย 

ฉบับปี พุทธศักราช ๒๕๕๐ได้บัญญัติค าว่า “หลักนิติธรรม”ไว้ในมาตรา ๓ และมาตราอ่ืน ๆ จึงสามารถสรุป



 

๑๗ 

 

ได้ว่าเป็นเริ่มต้นแห่งความขัดแย้งของนักกฎหมายที่มีอ านาจในการตรากฎหมายในรัฐสภาเพราะเป็นการ

ขัดแย้งที่จะไม่สามารถหาข้อยุติได้เลยเพราะเป็นส่ิงที่ดีที่สุดทั้งสองแนวทางซ่ึงทั้งสองฝ่ายน ามาใช้เป็น

ข้ออ้างในการถกแถลง และในขณะเดียวกันประชาชนรวมถึงนักศึกษากฎหมายในมหาวิทยาลัยก็เกิดความ

สับสนในกระบวนการและนึกไม่ถึงประเด็นนี้ 

แม้แต่ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเองก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เช่นกัน โดยเฉพาะศาล

รัฐธรรมนูญที่ได้ยึดถือตามตัวบทบัญญัติที่กล่าวแล้วคือ”หลักนิติธรรม”ในขณะที่ศาลอ่ืนยังคงยึดถือตาม

หลัก”นิติรัฐ”ความแปลกแยกดังกล่าวจึงน ามาสู่การปฏิเสธไม่ยอมรับค าตัดสินของศาลโดยเฉพาะในคดี

การเมืองซ่ึงเมื่อศาลตัดสินแล้วมีผลผูกพันต่อทุกองค์กร จึงมีผลกระทบเป็นวงกว้างในอันที่สร้างความ

แตกแยกในสังคมโดยรวม ท้ังหมดนี้ไม่ใช่ความผิดของใครเลยแต่เป็นความหวังดีต่อบ้านเมืองทั้งส้ิน เราจึง

ควรที่จะหันหน้ามาพูดจากันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศชาติไม่ให้บอบช้ าไปมากกว่านี้ด้วยวิธีการแบบ

ไทย ๆ ให้ได้หลักการที่เป็นแบบของเราเองและทุกคนทุกฝ่ายให้การยอมรับว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดส าหรับ

คนไทย ไม่สุดโต่งตามแบบต่างชาติจนลืมความเป็นไทย 

สรุปรวบยอดประเดน็ปัญหาในภาพรวม 

 ๑. ความไม่เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ประชาธิปไตยแบบฟังเสียงข้างมาก หรือ 

ประชาธิปไตยแบบฟังเสียงข้างน้อย  อะไรคือความถูกต้องและความพอดี คนไทยรกัความสงบ รกัพวกพ้อง 

รักความสะดวกสบาย (ท าอะไรตามใจคือไทยแท้) 

 ๒. คนไทยขาดอุดมการณค์วามรกัชาติเนื่องจากขาดการรับรู้ประวัติศาสตรข์องชาติอย่างลึกซ้ึง  

ปัจจัยทางการเมืองและปากท้องของประชาชน  ความยากจน ความคับแค้นทางจิตใจ ความยากไร้ทางวตัถุ 

การขาดความรู้ ท าให้ถูกชักจูงได้ง่าย 

 ๓. คนไทยขาดความเข้าใจในเรื่องคณุธรรมและจริยธรรม ทั้งที่มีอยู่ตามค าสอนในพุทธศาสนา

เพราะไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องวิชาศีลธรรมหน้าที่พลเมืองท่ีเคยมีมาในอดีต 

 ๔. คนไทยยังไม่พร้อมส าหรับประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์เนื่องจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง

ในปี ๒๔๗๕ จึงมีผลกระทบมาจนถึงปัจจุบัน ความไม่พรอ้มท่ีจะรับระบอบประชาธิปไตย เพราะความเป็น

ประชาธิปไตยนั้นมีแตค่วามแตกแยกและเปราะบางท่ีคนไทยไม่เข้าใจและไม่สามารถยอมรับได้ 

 ๕. คนไทยไม่รกัในความมีระเบียบ จึงขาดความมีวนิัย ขาดจิตส านึกต่อสังคมโดยส่วนรวม 



 

๑๘ 

 

 ๖. คนไทยขาดความรู้ทางวิชาการและความสามารถในการวิเคราะห์ จึงถูกชักจูงในทางความคิดได้

ง่ายทัศนคตจิึงถูกเบี่ยงเบนอยู่เสมอ และยอมรับวัฒนธรรมตะวันตก  กลายเป็นสังคมท่ีนิยมวัตถุและเงินตรา

อย่างไม่รู้ตัว สังคมเดิมจึงถูกท าลายได้โดยง่าย 

 ๗. คนไทยขาดผู้น าที่เด็ดขาด เข้มแข็ง เสียสละ มีอุดมการณ์เพียงพอที่จะเป็นตวัอย่างท่ีดีให้กับ

ประชาชนได้  

 ความแตกแยกทางความคิดของสังคมไทยในปัจจุบนั 

               ๑. การแบ่งฝ่ายเป็นสีต่าง ๆ อย่างรุนแรง ก่อให้เกดิความขดัแย้งอย่างไร้เหตุผล และไม่ยอมรับ

ฟังความคดิเห็น หรือการเจรจากันดว้ยสันตวิิธี เพราะอุดมการณ์เป็นตัวน าความคิด 

              ๒. ความไม่เข้าใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยของคนไทยที่มีอยู่จ านวนมาก 

ตามแนวความคดิของดาห์ล และอัลมอนด์ 

 ๓. การบังคับใชก้ฎหมายไม่เข้มแข็งพอ มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบในสังคม ซ่ึงเป็นตน้เหตุของการ

ไม่เคารพกฎหมายพืน้ฐาน จนถึงเรื่องส าคัญระดับชาต ิ

 ๔. นักกฎหมายไทยมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอย่างเห็นได้ชดัในเรื่องกฎหมาย การตรากฎหมาย

และการตีความกฎหมายจึงเป็นไปคนละทางและก่อให้เกดิความขดัแย้ง โดยแบ่งออกเปน็ ๔ กลุ่ม  คือ นกั

กฎหมายที่ศึกษามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ  ฝรั่งเศส และเยอรมัน ท าให้มีข้อโต้แย้งท่ีไม่สามารถ

หาข้อยุติได้ เพราะนกักฎหมายแต่ละส านักต่างอ้างท่ีมาของกฎหมายที่ต่างตระกูลกนัแล้วน ามาถกเถียงกัน

(คอมมอนลอว์ และ ซีวิลลอว์) ท าให้ยากแก่การพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นไปดว้ยความขัดแย้งเสียหาย

ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมอย่างมากอย่างท่ีทราบกนัดีอยู่แล้ว และยังมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัยของชาติที่ไม่มีทิศทางท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผูน้ าทางการเมืองท่ีส่วนใหญ่เป็นนัก

กฎหมายจึงกลายเป็นผู้น าในการขัดแย้งไปด้วยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

 แนวทางการแก้ไข 

 ๑. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้คนไทยได้เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง   

โดยไม่จ าต้องอยู่ภายใตก้ารควบคุมทางความคิด เป็นอิสระในการใช้อ านาจประชาธิปไตยได้ดว้ยตนเอง 

  ๒. ปรับแก้ระบบการศกึษาด้านกฎหมายไทยให้มคีวามเปน็หนึ่งเดียวในเวลานี้  เปน็ส่ิงมีความ

เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากการที่เราอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบศาลไทยให้เป็นระบบศาลคู่ ท่ีนักกฎหมาย 



 

๑๙ 

 

ทั้งหลายก็จ าต้องศึกษาท าความเข้าใจให้ดียิ่งขึน้ ซ่ึงถือได้วา่ยังเป็นเรื่องท่ียากที่จะปรับเปล่ียน แต่กต็้องท าให้

ได้เร็วที่สุดเพื่อยุติความขดัแย้งในสังคม 

  ๓.  การใช้องค์กรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการท าหน้าที่ในการให้ความรู้กับประชาชน 

เช่น กอ.รมน.(มีเครือข่ายมากกว่า ๑ ล้านคนและก าลังจะพืน้ฟู กองทัพไทยที่มีการอบรมหลักสูตรพัฒนา

สัมพันธ์ระดับผู้บริหาร มีเครือข่ายที่มีศักยภาพสูงมาก) หนว่ยงานด้านความมัน่คงของรัฐในระดับกระทรวง

ต้องเข้ามาวางยุทธศาสตร ์โดยจะต้องเปิดการอบรมวิทยากรเพ่ือให้เกิดความเป็นกลางกระจายไปให้ทัว่

ประเทศและสอดแทรกอยู่ในทกุหลักสูตรการศึกษาและอบรม ทุกอย่างจะต้องมีการบูรณาการเข้าดว้ยกนั  

  ๔. ปฏิบัติการข่าวสารร่วม (joint information  operations)ในการเผยแพรใ่ห้ประชาชนทราบ

อย่างกว้างขวางโดยไม่ถูกบิดเบือนและเป็นกลาง 

  ๕. ใช้ส่ือทุกชนิดเข้าด าเนินการทกุรูปแบบ โดยเปิดให้มกีารแสดงความคดิเห็นวิสัยทัศน์ ให้

หลากหลายท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้เพื่อให้เกิดทัศนะที่ถูกต้องในการอยู่รว่มกนัในสังคมภายใตก้ฎเกณฑ์และ

กฎหมาย 

  ๖. ใชก้ฎหมายที่มีอยู่เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาให้ได้เร็วที่สุดโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญทีก่ าหนดให้

ชายไทยทุกคนต้องเป็นทหาร เพื่อที่จะสร้างบุคลากรที่พึงประสงค์ให้ไดใ้นระยะเวลาอันส้ัน ดว้ยการสร้าง

หลักสูตรการฝึกอบรมที่สมบูรณ์ทกุด้านทีต่้องการ เช่น ความรู้เรื่องประชาธิปไตย ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง 

อุดมการณ์ ความรกัชาติ ลักษณะผู้น าท่ีดขีองสังคมและครอบครัว ความซ่ือสัตย์ ความจงรักภักดี และความ

เสียสละ เป็นต้นดังนั้นการที่น าเอาชายไทยอายุ ๒๐ ปีบริบรูณ์เข้ามารับราชการทหารในเวลาอันส้ันซ่ึงเพียง

พอที่จะท าการอบรมไดต้ามหลักสูตรจึงมีความจ าเป็นเร่งดว่นในการแก้ไขปัญหาของชาตใินขณะนี้ 

  ๗. ปลูกฝังอุดมการณ์ความรกัชาติ และที่กล่าวมาแล้วให้กบัประชาชนในทุกระดับจนเป็นนิสัย

ประจ าชาติโดยการทบทวนกฎหมายที่มีอยู่แล้วน ามาใช้ใหม่ เช่นการฝึกอบรม ไทยอาสาป้องกันชาติ  ลูกเสือ

ชาวบ้าน สมาชิก กอ.รมน. ซ่ึงมีสมาชิกอยู่แล้วเป็นล้านคน และสามารถที่จะเพ่ิมจ านวนได้หลายล้านคนใน

ระยะเวลาอันรวดเร็ว 

  ๘. บังคับใช้กฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ ของการบัญญัตกิฎหมายนัน้ๆ 

 

 



 

๒๐ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. สามารถสร้างนักกฎหมายให้มีความเปน็ไทยที่มีความเปน็หนึ่งเดียวในอุดมการณ์การ

ปกครองระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สามารถที่จะพัฒนากฎหมายให้

เจริญก้าวหน้าน าพาประเทศชาติไปล้ าหน้านานาอารยประเทศให้ได้   ก้าวข้ามวังวนของความขดัแย้งเพื่อ

ชดเชยความเสียหายท่ีผ่านมาให้เร็วที่สุด 

               ๒. สามารถปรับเปล่ียนทัศนคติของคนในชาตใิห้มีความเขา้ใจในระบอบการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมขุ และยดึถือกติกาแห่งความเป็นประชาธิปไตยถูกต้อง

ตรงกัน 

  ๓. ผู้รับผิดชอบจะต้องก าหนดขอบเขตของความขดัแย้งหรอืความเห็นต่างให้อยู่ในอยูใ่นกรอบ

ของกฎหมาย เช่นความเห็นที่ขดัแย้งหรือความเห็นต่างท่ีเกดิในรัฐสภา ก็จะต้องให้ไดข้้อยุตใินรัฐสภา ไม่

สมควรที่จะน ามาเป็นประเดน็นอกสภา ซ่ึงปกติวิสัยก็ควรจะเป็นเช่นนั้น 

 ๔. สามารถยุติความขดัแย้งของคนในชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ๕. สามารถที่จะสร้างบุคลากรที่พึงประสงคใ์ห้กับประเทศชาติได้ในระยะเวลาอันส้ัน ในการนี้

ก็จะได้สามีที่ดีของภรรยา ได้พ่อที่ดขีองลูก ได้ผู้น าทีด่ีของครอบครัว ได้ผู้น าทีด่ีของสังคมและของชาตใิน

อนาคต อีกทั้งความมีอุดมการณค์วามรักชาติ ความเสียสละ เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ที่ส าคัญคือมี

ความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ที่มีความเห็นต่างไดบ้นพื้นฐานของประชาธิปไตย ปราศจาความ

รุนแรง 

  ๖. ประเทศไทยมีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างมีศักดิ์ศรี 

 ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ให้ ศาลรัฐธรรมนูญ และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงมีหน้าที่โดยตรงในการเผยแพร่

ประชาธิปไตยเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการทั้งปวง 

 ๒. รัฐให้การสนับสนนุด้านงบประมาณอย่างเต็มความสามารถ 

 ๓. ทุกหน่วยงานบูรณาการรว่มกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักตามข้อ ๑. ด าเนินการพร้อมกันทั้ง

ประเทศโดยให้ถือเป็นวาระแห่งชาต ิ



 

๒๑ 

 

 ๔. ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร นธป.๑ ด าเนินการก าหนดให้มีแผนงานการศึกษารว่มกนัเพื่อ

จัดท าผลงานทางวิชาการ น าเสนอต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังให้มากที่สุด และ

เชิญชวนส่ือมวลชน ให้ท าการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง(เน้นให้เห็นถึงการบูรณาการระดมความคดิ

จากทกุหน่วยงานที่เข้ารับการอบรม) 

        ๕. ศาลรัฐธรรมนูญ จัดให้มกีารอบรมหลักสูตร นธป. อย่างต่อเนื่องโดยให้มกีารจัดท าผลงาน

ทางวิชาการน าเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญและสาธารณชน 

         ๖.  เห็นควรให้นกักฎหมายในทุกระดับไดร้่วมกันสังคายนาระบบกฎหมายไทยเสียใหมใ่ห้เป็น

ข้อยุติว่าจะให้เป็น ระบอบประชาธิปไตย แบบซีวิล ลอว์ หรือ คอมมอน ลอว์ ในขณะที่มีการเปล่ียนแปลง

ระบบศาลแล้วก็ให้ไดข้้อยุติดว้ยว่าจะเป็นระบบ ศาลเดี่ยว หรือระบบศาลคู่ รวมถึงการใช้อ านาจขององคก์ร

ต่าง ๆ ว่าจะให้ใช้อ านาจอะไรคือ นิติบญัญัติ บริหารหรือตลุาการ หรือจะเรียกว่าอ านาจกึ่งตุลาการ 

          ๗. เห็นควรให้มีการสังคายนาระบบการเรยีนการสอนวิชากฎหมายของไทยเสียใหม่เพื่อให้

สอดรับกับสถานการณบ์้านเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน การปกครอง การศาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒ 

 

บรรณานุกรม 

 

ชาญชัย  แสวงศักดิ์,ดร.  กฎหมายมหาชน ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่ส าคญั กรุงเทพฯ บริษัท 

วิญญูชนจ ากัด ๒๕๕๓ 

ชาญชัย  แสวงศักดิ์,ดร.  ค าอธิบายกฎหมายปกครอง  กรุงเทพฯ บริษัทวิญญูชนจ ากดั ๒๕๕๓ 

ปรีดี  เกษมทรัพย์,ศาตราจารย์ ดร.   นิติปรัชญา  กรุงเทพฯ  บริษัทวิญญูชนจ ากัด ๒๕๕๓ 

พระพรหมคุณาภรณ(์ป.อ.ปยุตโต)  ประชาธิปไตยจริงแท้คอืแค่ไหน กรุงเทพฯ สนง.คณะกรรมการ 

 การเลือกตั้ง ๒๕๕๔ 

สมยศ  เชื้อไทย,รองศาสตราจารย์   หลักกฏหมายมหาชนเบื้องต้น กรุงเทพฯ บริษัทวิญญูชนจ ากัด ๒๕๕๓ 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชน Public   

Law นนทบุรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ๒๕๕๕ 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ 

กฎหมายทั่วไป General Principle of Law นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ๒๕๕๕ 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายส่ิงแวดล้อม  

Environmental Law นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ๒๕๕๕ 

ส านักงานศาลปกครอง  ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกับศาลรัฐธรรมนูญ กรุงเทพฯ  ส านักงานศาลปกครอง ๒๕๔๗ 

ส านักงานศาลปกครอง  หลักกฎหมายปกครองฝรั่งเศส กรงุเทพฯ  ส านักงานศาลปกครอง ๒๕๔๗ 

ส านักงานศาลปกครอง  หลักประกันสิทธิในการฟ้องคดีตอ่ศาลปกครอง กรุงเทพฯ  ส านักงานศาลปกครอง  

 ๒๕๕๔ 

 



 

๒๓ 

 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  การปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   

๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ กรุงเทพฯ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๕ 

นครินทร์  เมฆไตรรัตน์,ศาสตราจารย์ ดร.  เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรนิติธรรมเพื่อ 

ประชาธิปไตย(นธป.)รุน่ที่ ๑ หัวข้อวิชาหลักนติิธรรมกับรฐัและสังคมประชาธิปไตย 

กรุงเทพฯ สถาบันรัฐธรรมนูญศกึษา ๒๕๕๖ 

อมร  จันทรสมบูรณ์,ดร.  เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย(นธป.)รุ่นที่ ๑  

 หัวข้อวิชากฎหมายมหาชนกับทิศทางของประเทศไทยกรุงเทพฯ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 



 

๒๕ 

 

 


