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24/05/2561 : สถาบนัเพื่อการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน)
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I. นิติธรรมสากล
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1.จดุก าเนิดและความหลากหลาย

หลกันิติธรรม (The Rule of Law) เป็นค าท่ีเกิดในองักฤษ
ตอนปลายศตวรรษท่ี 19 โดย A.V. DICEY กล่าวถึง
ลกัษณะของระบบกฎหมายองักฤษว่า

1.กฎหมายธรรมดาสงูสดุกว่าอ าเภอใจมนุษย์

2.เจ้าหน้าท่ีรฐัและประชาชนอยู่ใต้กฎหมาย / ศาล
เดียวกนั

3.รฐัธรรมนูญองักฤษเป็นผลมาจากการรบัรองสิทธิ
ของศาล
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จากวิสามานยนามกลายเป็นสามานยนามขยาย
ไปทัว่โลก

ในสหรฐัอเมริกาบทแก้ไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญฉบบัท่ี 
5 (Fifth Amendment) พูดถึง “due process of Law”
(ศุภนิติกระบวน)

ในยุโรปค าประกาศสิทธิมนุษยแ์ละพลเมือง            
26 ส.ค.1789 ต่อตัง้ “นิติรฐั” (Etat de Droit
/Rechtsstaat)

5



Dicey

Declaration of Delhi (1959) ของ Intl 

Commission of Jurist

UN Secretary General
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l.Fuller (The Morality of Law) หลกันิติธรรมมี 8 หลกั

1. ทุกคนต้องเคารพกฎหมายท่ีมีอยู่

2. กฎหมายต้องประกาศให้ทราบทัว่ไป

3. กฎหมายไม่มีผลย้อนหลงั

4. กฎหมายต้องบญัญติัให้ชดัเจนเพ่ือเล่ียง

การบงัคบัใช้ท่ีมิชอบ
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5.กฎหมายต้องเล่ียงความขดัแย้งกนัเอง

6.กฎหมายต้องไม่บงัคบัในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้

7.กฎหมายต้องยืนยงคงอยู่เพ่ือให้หยัง่รากลึก          
แต่ต้องปรบัให้เข้ากบัสภาพความเปล่ียนแปลงได้

8.การด าเนินการทุกอย่างของรฐัต้องสอดคล้องทุก
ประการกบักฎเกณฑท่ี์ประกาศไว้
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ศ.ธานินทร์ กรยัวิเชียร

“หลกันิติธรรม ก็คือหลกัการพื้นฐานแห่งกฎหมายท่ีส าคญัใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีเทิดทูนศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และ
ยอมรบันับถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม รฐัต้องให้ความ
อารักขา คุ้ มครองมนุษยชนให้พ้นจากลัทธิทรราชย์ หากมี           
ข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าระหว่างรฐักบัเอกชน หรือระหว่าง
เอกชนกบัเอกชน ศาลย่อมมีอ านาจอิสระในการตดัสินข้อพิพาท
นัน้โดยเด็ดขาดและโดยยุติธรรม ตามกฎหมายของบ้านเมืองท่ี
ถกูต้องและเป็นธรรม”
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ความหมายหลกันิติธรรม
ตามนิยามของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลกันิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.)

หลักนิติธรรม หมายถึง “หลักการพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย ที ่
กฎหมาย กระบวนยุติธรรม หรือการกระท าใดๆ จะต้องไม่ฝ่าฝืน 
ขดั หรือแย้งต่อหลกันิติธรรม” โดยอาจจ าแนกได้เป็น 2 ประการ 
คือ

1.  หลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด หรือหลักนิติธรรมใน
ความหมายอย่างแคบ

2. หลกันิติธรรมโดยทัว่ไป หรือหลกันิติธรรมในความหมาย
อย่างกว้าง
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หลกันิติธรรมโดยเคร่งครดั
หากฝ่าฝืนการนัน้ยอ่มไม่มผีลใชบ้งัคบั ม ี7 หลกั

 หลกัความเป็นอิสระ และความเป็นกลางของผู้พิพากษาและตลุาการ

 กฎหมายต้องใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป

 กฎหมายต้องการมีประกาศใช้ให้ประชาชนทราบ

 กฎหมายอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลงัในทางท่ีเป็นโทษ

 ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องมีสิทธิในการต่อสู้คดี

 เจ้าหน้าท่ีของรฐัจะใช้อ านาจได้เท่าท่ีกฎหมายให้อ านาจ

 กฎหมายจะยกเว้นความรบัผิดชอบให้แก่การกระท าท่ียงัไม่เกิดขึน้
ไม่ได้
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หลกันิติธรรมโดยทัว่ไป
เป็นลกัษณะท่ีดีของกฎหมาย หรืออคุติทางกฎหมาย การฝ่าฝืนท าให้
เป็นกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม “ไม่ดี” มี 16 หลกั คือ

 กฎหมายท่ีดีต้องมีความชดัเจน

 กฎหมายท่ีดีต้องไม่ขดัแย้งกนัเอง

 กฎหมายท่ีดีต้องมีเหตผุล

 กฎหมายท่ีดีต้องน าไปสู่ความเป็นธรรม

 กฎหมายท่ีดีต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
หรือสิทธิขัน้พื้นฐาน

 กฎหมายท่ีดีต้องทนัสมยัและสามารถรองรบัต่อความเปล่ียนแปลง
ของสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรม
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 กฎหมายท่ีดีต้องบญัญติัตามกระบวนการและขัน้ตอนท่ีกฎหมาย
บญัญติัไว้

 กฎหมายท่ีดีต้องไม่มีผลย้อนหลงั เป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิ 
หน้าท่ีหรือความรบัผิดชอบต่อบคุคล

 กฎหมายท่ีดีต้องมีบทลงโทษท่ีเหมาะสม และได้สดัส่วนกบัความผิด
 กฎหมายท่ีดีต้องมีการบงัคบัใช้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้

ประชาชนมีความรู้และเคารพกฎหมาย
 กระบวนการนิติบญัญติัต้องเป็นกระบวนการท่ีเปิดเผย โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้
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 กระบวนการยติุธรรมท่ีดีต้องเปิดโอกาสให้มีการอทุธรณ์

 กระบวนการยติุธรรมท่ีดีต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก ไม่ชกัช้าด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม

 กระบวนการยติุธรรมท่ีดีต้องส่งเสริมให้มีกระบวนการยติุธรรม
ทางเลือก

 นักกฎหมายผูท่ี้เก่ียวข้องในกระบวนการยติุธรรมและเจ้าหน้าท่ี
ของรฐัท่ีดีต้องมีความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบติั
หน้าท่ี

 นักกฎหมายผูท่ี้เก่ียวข้องในกระบวนการยติุธรรมและเจ้าหน้าท่ี
ของรฐัท่ีดีต้องซ่ือสตัยส์จุริต ยึดหลกัคณุธรรม เมตตาธรรมและ
สนัติธรรม
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ร่างรฐัธรรมนูญฉบบัสภาปฏิรปูไม่เหน็ชอบ
พ.ศ.2558

ร่างมาตรา 205  หลักนิ ติธรรมอันเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญในระบอบ
ประชาธิปไตย อย่างน้อยมีหลกัการพืน้ฐานส าคญั ดงัต่อไปน้ี

1.ความสูงสุดของรฐัธรรมนูญและกฎหมายเหนืออ าเภอใจของบุคคลและ         
การเคารพรฐัธรรมนูญและกฎหมายทัง้โดยรฐัและประชาชน

2.การคุ้มครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค

3.การแบ่งแยกการใช้อ านาจ การตรวจสอบการใช้อ านาจรฐัและการป้องกนั      
การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วม

4.นิติกระบวนการอนัเป็นธรรม ซ่ึงอย่างน้อยต้องไม่บงัคบัใช้รฐัธรรมนูญหรือ
กฎหมายย้อนหลงัเป็นโทษทางอาญาแก่บุคคล ให้บุคคลมีสิทธิในการปกป้องตนเอง เม่ือ
สิทธิหรือเสรีภาพถกูกระทบ ไม่บงัคบัให้บคุคลต้องใช้ถ้อยค า ซ่ึงท าให้ต้องรบัผิดทางอาญา 
ไม่ท าให้บคุคลต้องถกูด าเนินคดีอาญาในการกระท าความผิดเดียวกนัมากกว่า 1 ครัง้ และ
มีข้อก าหนดให้สนันิษฐานว่า บคุคลเป็นผูบ้ริสทุธ์ิจนกว่าจะมีค าพิพากษาความกระท าผิด

5.ความเป็นอิสระของศาล และความสจุริตเท่ียงธรรมของกระบวนการยุติธรรม
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ร่างมาตรา 207 วรรคหน่ึง การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี     
เป็นอ านาจ ซ่ึงต้องด าเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรม ตามหลกั    
นิติธรรมตามรฐัธรรมนูญและกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษตัริย์

ร่างมาตรา 208 วรรคหน่ึง การปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของ
รฐัในกระบวนการยุติธรรม ต้องเป็นไปโดยเท่ียงธรรม ปราศจาก
การขดักนัแห่งผลประโยชน์และปราศจากอคติทัง้ปวง และต้อง
ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลกันิติธรรมตามรฐัธรรมนูญ และตาม
กฎหมาย
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ใน Political Theory and Rule of Law (1978)

Judith N.Shklar เห็นว่าความคิดเรื่องหลกั       
นิติธรรมถกูใช้พร า่เพรื่อ และใช้เพ่ือวตัถปุระสงคท์าง
อดุมการณ์ต่างๆ กนั

จึงเห็นได้ว่า “หลกันิติธรรม” สากลเป็นเพียง 
“จริยธรรมของกฎหมาย” (morality of law) เป็น
เครื่ อ งวัดความ  “ ดี  / เลว ”  ของกฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม
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ในระบบเผดจ็การ จะเป็นการปกครองโดยกฎหมาย 
(rule by law) ท่ีออกโดยผูเ้ผดจ็การท่ีครอบง าอ านาจสงูสดุ
ทัง้สาม

- อ าเภอใจของผูมี้อ านาจเปล่ียนกฎหมายได้ทกุเม่ือ
- เป้าหมาย (ends) ส าคญักว่า วิธีการ (means)
- ศาลและกระบวนการยติุธรรมไม่อิสระ ไม่เท่ียงธรรม
- การทจุริตของผูน้ า น าไปสู่อะไรกไ็ด้

หลกันิติธรรมกบัการปกครอง
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Head of                                                   Estimates of funds         GDP per 
government                                              allegedly embezzled       capita                                     

(2001)                           
Mohamed Suharto President of Indonesia , 1967-98 US $ 15  to 35 billion US $ 695

Ferdinand Marcos President of Philippines, 1972-86 US $ 5  to 10 billion US $ 912

Mobutu Sese Seko President of Zaire , 1965-97 US $ 5 billion US $ 99

Sani Abacha President of Nigeria ,1993-98 US $ 2  to 5 billion US $ 319

Slobodan Milosevic President of 
Serbia/Yugoslavia,1989-2000

US $ 1  billion n/a

Jean-Claude Duvalier President of Haiti ,1971-86 US $ 300  to 800 million US $ 460

Alberto Fujimori President of Peru, 1990-2000 US $ 600 million US $ 2,051

Pavlo Lazarenko Prime Minister of Ukraine,1996-97 US $ 114  to 200 million US $ 766

Arnoldo Alemán President of Nicaragua, 1997-2002 US $ 100 million US $ 490

Joseph Estrada President of Philippines, 1998-2001 US $ 78  to 80 million US $ 912

ท่ีมา :  Transparency International  Report  2004 19



ประชาธิปไตยส่งเสริมหลกันิติธรรม

1.การท่ีอ านาจไม่กระจุกตวั และแต่ละฝ่ายมีก าลงัท่ี
จะดุลและคานกัน กฎหมายจึงมีความส าคัญในการ
แก้ปัญหา

- หลกัแบง่แยกอ านาจ

- การกระจายตวัของอ านาจในสงัคม (ส่ือมวลชน , 
ธรุกิจ , NGO)
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2.การรบัรองสิทธิเสรีภาพท าให้ประชาชนใช้เสรีภาพ
เป็นเครือ่งมือควบคมุรฐัได้

- เสรีภาพส่ือมวลชน
- เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์, ชุมนุม
- สิทธิในการฟ้องคดี / ศาล และองคก์รอิสระท่ี

เท่ียงธรรมและมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงให้
ความเป็นธรรม
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3.ทางเลือกในระบอบประชาธิปไตย (choices)
เป็นไปโดยอิสระ มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเหน็กนัอย่างเตม็ท่ี

4.เสียงของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย    
ท าให้รฐับาลต้องตอบสนองและแก้ปัญหา

- การป ฏิรูป ระบบกฎหมาย  กระบวน          
การยติุธรรม

- ความอดอยาก และปัญหาสงัคมอ่ืน
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รฐัธรรมนูญประชาธิปไตยต้องให้ความ
คุ้มครองนิติธรรม : Supremacy of the 
Constitution = Supremacy of the Rule of 
Law
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หลกันิติธรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

1. การเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคใน     
นิติธรรม คือ รากแก้วของประชาธิปไตย การละเมิด
สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคจะได้รบัการเยียวยา 
โดยศาลและกระบวนการยติุธรรมท่ีอิสระ
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2.การเคารพกฎหมายโดยรฐัและประชาชนน ามาซ่ึงความสุจริต
ความสงบ และมัน่คงของสงัคมประชาธิปไตย

3.นิติธรรมจะควบคุมใช้อ านาจรัฐและเจ้าหน้าท่ีให้อยู่ ใน
ขอบเขตไม่มีลกัษณะอ าเภอใจ

4.ฝ่ายค้านและเสียงข้างน้อยได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมาย
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หลกันิติธรรมและประชาธิปไตยส่งเสริมการพฒันา
ทางเศรษฐกิจและสงัคม

ผลการศึกษาของ Roberto Rigobon , Dani Rodrik
เร่ือง Rule of Law, Democracy , openness and 
income : Estimating the Interrelationships , 2004
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“เราพบว่าประชาธิปไตยและหลกันิติธรรมทัง้คู่เป็น
ผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ แต่หลกันิติธรรมมีผลสงูมากกว่า
ต่อรายได้..........รายได้ท่ีสูงกว่าท าให้สถาบนัต่าง ๆ เปิด
มากขึ้นและดีขึ้น.............หลกันิติธรรมกบัประชาธิปไตย
ต่างฝ่ายต่างเสริมพลงัซ่ึงกนัและกนั
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ความเช่ือมัน่ในนิติธรรม (trust in  Rule of Law) จะ
ช่วยดึงดดูการลงทนุ 

- เสรีภาพในทางเลือก และเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ / ประกอบการ 

- กรรมสิทธ์ิได้รบัความคุ้มครอง , สญัญาได้รบัการ
ปฏิบติั

- ข้อพิพาทได้รบัการตดัสินอย่างอิสระ สจุริต   เท่ียง
ธรรม
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สถาบนัธนาคารโลก (WBI) ได้จดั “นิติธรรม”
ไว้ในระบบธรรมาภิบาลของประเทศ ปรากฏใน 
Worldwide Governance Indicators
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World Justice Project กท็ า Rule of Law Index

Constraints on Government Power

Absence of Corruption

Open Government

 Fundamental Rights

Order and Security

Regulatory Enforcement

Civil Justice

Criminal Justice
30



ในปี 2559 ไทยเป็นอนัดบั 10 ใน 15 ประเทศเอเซีย แปซิฟิค

64 ใน 113 ประเทศทัว่โลก
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ประชาธิปไตยตะวนัตกกบัพฒันานิติธรรม

Samuel P.Huntington ในหนังสือ The Third Wave :
Democratization in the Late Twentieth Century.

First Wave : ปลาย ศ.18 – หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2
ประชาธิปไตยตะวนัตก 29 ประเทศ
สิทธิเลือกตัง้ : เสียภาษี ,บุรษุ, คนผิวขาว
เสมอภาคทางกฎหมาย : เล่ือมล า้และกดข่ี
ทางเศรษฐกิจสงัคม
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เกิดการถอยหลงั : เกิดเผดจ็การชาตินิยม

: เกิดสงัคมนิยมคอมมิวนิสต์

ประชาธิปไตยตะวนัตกเหลือ 12 ประเทศ

ละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย,์ สิทธิ

เสรีภาพมหาศาล
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Second Wave
: หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 –ทศวรรษ 1960
: ความเสมอภาคในสิทธิ เลือกตัง้ของชาย –หญิง

: ความเสมอภาคทางผิว

: รฐัสวสัดิการองักฤษ (welfare state)

30-36 ประเทศเป็นประชาธิปไตย
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Third Wave
: Carnation Revolution  ในโปรตเุกส 1974

: การขยายตวัประชาธิปไตยในละตินอเมริกา

: การล่มสลายของจกัรวรรดิโซเวียต เอเชีย 

ประชาธิปไตยเพ่ิมขึน้ 100 ประเทศ

: การแทรกแซงของทหาร

: การใช้ประชานิยม / การซ้ือเสียง

: Arab Spring turns into Arab Winter
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II.นิติธรรมไทย
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ประชาธิปไตยไทยกับพฒันาการนิตธิรรมไทย

ราชาธิปไตยกบัการใช้กฎหมายในการปฏิรปูสมยั รชักาลท่ี 5

- ทรงตัง้เคาน์ซิลออฟสเตดหรือท่ีปรึกษาราชการแผน่ดิน

- ทรงออกกฎหมายปฏิรปูเศรษฐกิจ สงัคม

- ทรงปฏิรปูการศาล และระบบกฎหมาย : นิติธรรมตะวนัตก
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เบือ้งแรกประชาธิปไตย (2475 – 2500)

- เปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 : รฐัธรรมนูญ
พระราชทาน

- ความขดัแย้ง : การรฐัประหาร
1 เม.ย. 2475 ปิดประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร

20 มิ.ย. 2476 พระยาพหลฯ ยึดอ านาจ
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- เมื่อผูน้ าชาติพ้นภยั (จอมพล ป.พิบลูสงคราม)
: 2481 ตัง้ศาลพเิศษก าจดัศตัรทูางการเมอืง

: ลทัธทิหารกบัสงครามอนิโดจนี และรว่มรบกบัญีปุ่่ น

: กฎหมายอาชญากรยอ้นหลงักบัค าพพิากษาศาลอาชญากร 

สงครามที ่1/2489

39



- รฐัธรรมนูญเครื่องมือทางการเมือง
: รฐัธรรมนูญ 2489 กบัการกีดกนัทหาร

รฐัประหาร 2490 และรฐัธรรมนูญชัว่คราว 2490 ได้สถาปนา 
“จารีตแห่งการรฐัประหาร” ขึน้ ครัง้แรก คือ การเลิกรฐัธรรมนูญ

รฐัธรรมนูญ 2492 กบัการก าจดั “สมาคมคณะราษฎร” 

การพยายามย้อนอดีต : รฐัธรรมนูญ 2475 แก้ไขเพ่ิมเติม
2495
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- รฐัประหาร / กบฏ เครื่องมือแห่งอ านาจ
: กบฏเสนาธิการทหาร 2491

กบฏวงัหลวง 2492

กบฏแมนฮตัตนั  2494

การสงัหารนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกนั
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- จอมพล สฤษด์ิ ธนะรชัต์ ยึดอ านาจ (16 ก.ย. 2500 ,
20 ต.ค.2501)

- ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร 2502 มาตรา 17
: การฟ้ืนฟพูระราชสถานะ

- “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ”
- เร่ิมแผนพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาชนบท
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- ภยัคอมมิวนิสต ์และนิติธรรมท่ีรอได้
- ไทยในสงครามเยน็ / ข้อตกลงถนัด –รสัตแ์ละฐานทพั การก่อตัง้ 

SEATO เคียงข้าง NATO

- วนัเสียงปืนแตกท่ีบ้านนาบวั เรณูนคร นครพนม 7 ส.ค.2508

- การแทรกแซงนักศึกษาหลงั 14 ต.ค.16 ,  6 ต.ค.19

- นโยบาย 66/2523 และการนิรโทษกรรมตาม พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
แก่ผูป้ระท าการอนัเป็นความผดต่อความมัน่คงของรฐัภายใน
ราชอาณาจกัรตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยกระท าอนัเป็นคอมมิวนิสต ์พ.ศ.2532
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ : นิติธรรมท่ีเลือกข้าง

แผน 1 -3 โครงสร้างพื้นฐาน / ผลิตทดแทนน าเข้า

แผน 4- 5 ผลิตเพ่ือส่งออก + Eastern Sea Board

การผนึก ราชการ + ธรุกิจเอกชน (กรอ. วปรอ.) 
เศรษฐกิจโตปีละ กว่า 10 % จนเกิดวิกฤตปี 2540
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดงักล่า ส่งผลให้มีกฎหมายท่ีจดัสรร
ผลประโยชน์แก่ธรุกิจอตุสาหกรรมขนาดใหญ่

กฎหมายส่งเสริมการลงทุน
กฎหมายการนิคมอตุสาหกรรม
กฎหมายคืนภาษีศลุกากร
กฎหมายธนาคารเพ่ือการน าเข้าและส่งออก และ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
กฎหมายตลาดหลกัทรพัย์
กฎหมายสภาหอการค้า สภาอตุสาหกรรม ฯลฯ
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คนจน คนด้อยโอกาส และ SME ไม่ได้รบัความสนใจ
- กฎหมายกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร เกบ็ premium ข้าว (ภาษี)
- มาตรการพยงุราคาได้ประโยชน์แก่โรงสีและพ่อค้าคนกลาง

มีความพยายามปฏิรปูเชิงสงัคมนิยม แต่ล้มเหลว
- กฎหมายประกนัสงัคม พ.ศ.2497
- การก าจดัการถือครองท่ีดิน ตามประมวลกฎหมายท่ีดินซ่ึงมิได้

ใช้บงัคบั
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ดีข้ึนตามท่ีกล่าวหรือไม ่?

1



ตารางที ่1 : ตารางการกระจายรายไดใ้นช่วงเวลา พ.ศ. 2505 - 2533

รายการ 2505/06 2511/12 2514/16 2518 2524 2529 2531 2533

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20

ทีม่ีรายไดต้ า่สุด (Quintile1)

2.9 3.4 2.4 6.05 5.45 4.47 4.53 4.23

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20 

ทีม่ีรายไดต้ า่(Quintile2)

6.2 6.1 5.1 9.72 9.26 7.82 7.89 7.43

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20

ทีม่ีรายไดป้านกลาง 

(Quintile3)

10.5 10.4 9.7 14.02 13.69 12.30 12.38 11.58

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20 

ทีม่ีรายไดสู้ง(Quintile4)

20.9 19.2 18.4 20.97 21.08 20.43 20.17 19.49

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20

ทีม่ีรายไดสู้งสุด (Quintile5)

59.5 60.9 64.4 49.24 50.52 54.98 54.40 57.26

ค่าสมัประสิทธ์ิจีนี 0.456 0.482 0.535 0.426 0.442 0.496 0.487 0.515

อตัราส่วนรายไดข้องกลุ่มรวย

ทีสุ่ดต่อกลุ่มจนสุด (Q5/Q1)

20.5 17.9 26.8 8.1 9.3 12.3 12.0 13.5

48ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ



รายการ 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20

ทีม่ีรายไดต้ า่สุด (Quintile1)

3.98 3.97 4.16 4.27 3.89 4.23 4.54 3.84

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20 

ทีม่ีรายไดต้ า่(Quintile2)

6.93 7.23 7.52 7.69 7.19 7.72 8.04 7.67

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20

ทีม่ีรายไดป้านกลาง(Quintile3)

10.96 11.61 11.78 11.91 11.39 12.07 12.41 12.12

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20

ทีม่ีรายไดสู้ง(Quintile4)

18.80 19.81 19.88 19.74 19.76 20.07 20.16 20.08

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20 

ทีม่ีรายไดสู้งสุด (Quintile5)

59.43 57.37 56.66 56.39 57.77 55.91 54.86 56.29

ค่าสมัประสิทธ์ิจีนี 0.536 0.521 0.513 0.507 0.522 0.508 0.493 0.514

อตัราส่วนรายไดข้องกลุ่มรวยทีสุ่ดต่อ

กลุ่มจนสุด (Q5/Q1)

14.9 14.5 13.6 13.2 14.9 13.23 12.10 14.66

49

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ



50

รายการ 2550 2552 2554 2556 2558 2560

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20

ทีม่ีรายไดต้ า่สุด (Quintile1)

4.41 4.79 4.62 4.16 4.92 5.03

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20 

ทีม่ีรายไดต้ า่(Quintile2)

8.04 8.36 8.66 9 9.4 9.14

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20

ทีม่ีรายไดป้านกลาง(Quintile3)

12.42 12.57 12.82 13.47 13.93 13.7

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20

ทีม่ีรายไดสู้ง(Quintile4)

20.20 20.08 19.59 20.79 20.99 21

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20 

ทีม่ีรายไดสู้งสุด (Quintile5)

54.93 54.19 54.31 52.58 50.76 51.12

ค่าสมัประสิทธ์ิจีนี 0.497 0.49 0.484 0.465 0.445 0.453

อตัราส่วนรายไดข้องกลุ่มรวยทีสุ่ดต่อกลุ่มจนสุด 

(Q5/Q1)

12.47 11.31 11,77 12.64 10.31 10.16

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ



5th quintile

4th quintile

3th quintile

1st quintile
2nd quintile

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ



52

สดัส่วนครวัเรอืนทีม่เีงนิออม (ตามระดบัรายได้ปี 2558) 

ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, กันยายน 2559. 



53
ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, กันยายน 2559. 



54ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กันยายน 2559. 



55
ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, กันยายน 2559. 

เปรยีบเทยีบรายได้และรายจา่ยครวัเรอืน 



56

จนสดุ รวยสดุ

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กันยายน 2559. 



 บญัชไีม่เกนิ 5 หม ืน่บาท มจี  านวน  87,187,625 บญัช ีคดิเป็นร้อยละ 87.12

 บญัชไีม่เกนิ 1 ลา้นบาท มจี  านวน 98,548,780 บญัช ีคดิเป็นร้อยละ 98.47

 บญัชเีกนิ 1 ลา้นบาท มจี  านวน 1,532,132 บญัช ีคดิเป็นร้อยละ 1.53
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ความเหล ือ่มล ้าในการ
ถอืครองบญัชเีงนิฝาก 

(2562)

(ท่ีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย 10 เมษายน 2562)



ท่ีมา: StockRadar, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2561

 ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หมายถงึผูถ้อืหุ้นในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิกว่า 10% ของจ านวนที่
มสีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมดของบรษิทัจดทะเบยีน

 ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ถูกแบ่งเป็น บุคคล (5,251 คน) และนติบุิคคล (947 แห่ง)

 หากมองเฉพาะบุคคล ถา้มนีกัลงทุน 1,000 คน จะมรีายใหญ่อยู่ 3 คน

 น ัน่กค็อื หากมรีายใหญ่ 100 คน… คนทีร่วยทีสุ่ด 10 คนแรก จะถอืครอง
ทรพัย์สนิเกอืบท ัง้หมด!
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ความเหล ือ่มล ้าในการ

ถอืครองหุน้



59
ทีม่า: ดวงมณี เลาวกุล (2556). การกระจุกตวัของความม ัง่ค ัง่ในสงัคมไทย

การกระจุกตวัของการถอืครองทีด่นิ
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ประชาชน 75% ไม่ม ี
ทีด่นิ

ประชาชน 20 % 
ครอบครองทีด่นิ 

20%

ประชาชน 5 % 
ครอบครองทีด่นิ 80

%

ทีม่า: ดวงมณี เลาวกุล (2556). การกระจุกตวัของความม ัง่ค ัง่ในสงัคมไทย

สดัส่วนการถอื
ครองทีด่นิใน

ประเทศไทย



ความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจและสงัคมน้ีเอง เป็นท่ีมา
ของความขดัแย้ง ร้าวลึกระหว่าง “คนไม่มี” และ “คนชัน้
กลางระดบัล่าง” กบั “คนมัง่มี” และ “คนชัน้กลางระดบับน” 
จนเกิดความขดัแย้งร้าวลึกระหว่างประชาชน
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ก.พ.49 – 22 พ.ค.57  701 วนั (2 ปี) เสียชีวิต 131 คน 
บาดเจบ็ 3,388 คน มลูค่าความเสียหายทางตรง       
33,572 ล้านบาท และทางเศรษฐกิจและการเสียโอกาส
กว่า 2 ล้านล้าน

 เลือกตัง้เป็นโมฆะ 2 ครัง้

ยึดอ านาจ 2 ครัง้ 19 ก.ย. 49 และ 22 พ.ค.57
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รฐัธรรมนูญ 2550 มาตรา 3 วรรค 2
“การปฏิบติัหน้าท่ีของรฐัสภา คณะรฐัมนตรี ศาล 

รวมทัง้องคก์รตามรฐัธรรมนูญ และหน่วยงานของรฐั ต้อง
เป็นไปตาม หลกันิติธรรม”

จาก “จริยธรรมของกฎหมาย” ท่ีใช้วดัความดี / เลว
ของกฎหมาย

เป็น

“หลกักฎหมายรฐัธรรมนูญ” ท่ีต้องเคารพ
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รฐัธรรมนูญ 2560 มาตรา 3 วรรค 2
“รฐัสภา คณะรฐัมนตรี ศาล องคก์รอิสระ และหน่วยงาน

ของรฐัต้องปฏิบติัหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามรฐัธรรมนูญ กฎหมายและ
หลกันิติธรรม เพือ่ประโยชน์ส่วนร่วมของประเทศชาติและความ
ผาสกุของประชาธิปไตยโดยรวม”

สภาพบงัคบัอยู่ในมาตรา 26

“........กฎหมายดงักล่าวต้องไม่ขดัต่อหลกันิติธรรม...”
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ถ้าพิจารณาตามรฐัธรรมนูญ ประเทศไทยก็
ยึด “หลักนิติธรรม” อย่างเป็นทางการ แต่ใน
ความเป็นจริง นิติธรรมไทยยงัคงมีปัญหาและ
อปุสรรคมากมาย
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แม้รฐัธรรมนูญท่ีสถาปนานิติธรรมทางการ
กย็อมรบัว่านิติธรรมในความเป็นจริงมีปัญหา

ในหมวดว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงพูด
ถึงการปฏิรูป 7 ด้าน ก็ก าหนดให้มีการปฏิรูป
เรื่องนิติธรรม 2 เรื่อง คือ ปฏิรูปด้านกฎหมาย 
(มาตรา 258 (ค ) )  ปฏิรูปด้านกระบวนการ
ยุติธรรม (มาตรา 258 (ง)) โดยก าหนดให้มีการ
ปฏิรปูต ารวจไว้เป็นการเฉพาะในมาตรา 260
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นิติธรรมทางการ VS นิติธรรมในความเป็นจริง

ปัญหามหภาค 1

ประชาธิปไตย (อปุถมัภ)์ VS การยึดอ านาจ (อ านาจนิยมดัง้เดิม)
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ทางแก้

- สร้างประชาธิปไตยท่ีแท้จริงทาง
เศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง

- การไม่สร้างเงื่อนไขและปัจจยัในยึด
อ านาจ (ความรนุแรง,การทุจริต)

- การพลเมืองศึกษา (civic education)
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ปัญหามหภาค 2

ความขดัแย้ง
ความรนุแรงและการละเมิด

กฎหมาย
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ทางแก้

ระยะสัน้ Transitional Justice
(ดรูายงาน คอป.,สถาบนัพระปกเกล้า)

ระยะยาว
ลดความเหล่ือมล า้ สร้างความ
เป็นธรรมในสงัคม
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ปัญหามหภาค 3

ความเหล่ือมล ้าทางสังคมกับการปฏิรูปตามแนวทาง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถ
พิตร รชักาลท่ี 9

กรณีศึกษา ชาวเขากบัการปลกูฝ่ิน
ป่าสามอย่างประโยชน์ส่ีอย่าง
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ปัญหามหภาค 4

ค่านิยมและทศันคติไทยท่ีมีผลต่อนิติธรรม
- ทศันคติลบ ต่อกฎหมายและบคุคลากรทางกฎหมาย
- กฎหมายศกัด์ิสิทธิเฉพาะกบัผูไ้ม่รู้จกัผูใ้ช้กฎหมาย
- บงัคบัใช้กฎหมายเพราะ “มีรางวลั” น าจบั
- “จ่าเฉย”
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ทางแก้
- การศึกษา การเรียนรู้

- การสร้างความต่ืนตวั การรณรงค์

- พลเมืองศึกษา (civic education)

73



ต่อเมื่อแก้ปัญหามหภาคซ่ึงเป็นเหมือนฐานราก
ของระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยได้
แล้ว การแก้ปัญหาจลุภาคแต่ละเรื่องกจ็ะท าได้ถกูต้อง
และรวดเรว็
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