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ราชบณัฑิต

ศาสตราจารยก์ิตติคุณ และ ศาสตราภิชาน 

คณะนิติศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั
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I. นิติธรรมสากล

II. นิติธรรมไทย
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I. นิติธรรมสากล
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หลักนิติธรรม (The Rule of Law ) เป็นค ำที่เกดิในองักฤษ 

ตอนปลำยศวรรษที่ 19 โดย A.V DICEY กล่ำวถึงลักษณะของระบบ
กฎหมำยองักฤษว่ำ

1.จุดก าเนิดและความหลากหลาย

1. กฎหมำยธรรมดำสงูสดุกว่ำอ ำเภอใจมนุษย์

2. เจ้ำหน้ำที่รัฐและประชำชนอยู่ใต้กฎหมำย / ศำลเดียวกนั

3. รัฐธรรมนูญองักฤษเป็นผลมำจำกกำรรับรองสทิธขิองศำล

4





จากวิสามานยนาม กลายมาเป็นสามานยนาม

ขยายไปทัว่โลก

ในสหรฐัอเมริกาบทแกไ้ขเพิม่เติมรฐัธรรมนูญฉบบัที่ 5 

(Fifth Amendment) พูดถงึ “due prouss
of Law” (ศุภนิติกระบวน)

ในยุโรป ค าประกาศสิทธิมนุษยแ์ละพลเมือง                

26 ส.ค.1789 ก่อตั้ง “นิติรฐั” (Etat de Droit

/Rechtsstaat)
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Dicey

Declaration of Delhi (1959) ของ Intl 

Commission of Jurist

UN Secretary General

2.มากมายดว้ยนิยามความหมาย
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L.Fuller (The Morality of Law) หลกันติิธรรมมี 8 หลกั

1. ทุกคนต้องเคารพกฎหมายท่ีมีอยู่

2. กฎหมายต้องประกาศให้ทราบทัว่ไป

3. กฎหมายไม่มีผลย้อนหลงั

4. กฎหมายต้องบญัญติัให้ชดัเจนเพ่ือเล่ียงการบงัคบัใช้  ท่ี
มิชอบ
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5. กฎหมายต้องเล่ียงความขดัแย้งกนัเอง

6. กฎหมายต้องไม่บงัคบัในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้

7. กฎหมายต้องยืนยงคงอยู่เพ่ือให้หยัง่รากลึก แต่ต้อง
ปรบัให้เข้ากบัสภาพความเปล่ียนแปลงได้

8. การด าเนินการทุกอย่างของรฐัต้องสอดคล้องทุก
ประการกบักฎเกณฑท่ี์ประกาศไว้
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“ หลกันิติธรรม ก็คือหลกัการพื้ นฐานแห่งกฎหมายที่ส าคญั

ในระบอบประชาธิปไตยทีเ่ทิดทูนศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์และ

ยอมรับนบัถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม รัฐต้องให้ความ

อารกัขา คุม้ครองมนุษยชนใหพ้น้จากลทัธิทรราชย์ หากมีขอ้พิพาท

ใดๆ เกิดข้ึน ไม่ว่าระหว่างรฐักบัเอกชน หรือระหว่างเอกชนกบั

เอกชน ศาลย่อมมีอ านาจอิสระในการตัดสินข้อพิพาทนั้นโดย

เด็ดขาด และโดยยุติธรรม ตามกฎหมายของบา้นเมืองที่ถูกต้อง

และเป็นธรรม”

ศ.ธานินท์ กรยัวิเชียร
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หลกันิติธรรม หมายถึง “หลักพื้ นฐานแห่งกฎหมาย ทีก่ฎหมายกระบวน

ยุติธรรม หรือการกระท าใดๆ จะต้องไม่ฝ่าฝืน ขัด หรือแยง้ต่อหลักนิติ

ธรรม” โดยอาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประการ คือ

ความหมายหลกันิติธรรม

1. หลกันิติธรรมโดยเคร่งครดั หรือหลกันิติธรรมในความหมายอย่างแคบ

2. หลกันิติธรรมโดยทัว่ไป หรือหลกันิติธรรมในความหมายอย่างกวา้ง
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1. หลกัความเป็นอิสระ และความเป็นกลางของผูพ้ิพากษาและตุลาการ

2. กฎหมายตอ้งใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป

3. กฎหมายตอ้งการมีประกาศใชใ้หป้ระชาชนทราบ

4. กฎหมายอาญาตอ้งไม่มีผลยอ้นหลงัในทางทีเ่ป็นโทษ

5. ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีอาญาตอ้งมีสิทธิในการต่อสูค้ดี

6. เจา้หนา้ทีข่องรฐัจะใชอ้ านาจไดเ้ท่าทีก่ฎหมายใหอ้ านาจ

7. กฎหมายจะยกเวน้ความรบัผิดชอบใหแ้ก่การกระท าทีย่งัไม่เกิดข้ึนไม่ได้

หลกันิติธรรมโดยเคร่งครดั
หากฝ่าฝืนการนั้นย่อมไม่มีผลใชบ้งัคบัมี 7 หลกั
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1. กฎหมายทีดี่ตอ้งมีความชดัเจน

2. กฎหมายทีดี่ตอ้งไม่ขดัแยง้กนัเอง

3. กฎหมายทีดี่ตอ้งมีเหตุผล

4. กฎหมายทีดี่ตอ้งน าไปสู่ความเป็นธรรม

5. กฎหมายที่ดีตอ้งคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์

หรือสิทธิขั้นพื้ นฐาน

6. กฎหมายที่ดีตอ้งทนัสมยัและสามารถรองรบัต่อความเปลีย่นแปลง

ของสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรม

หลกันิติธรรมโดยทัว่ไป
เป็นลกัษณะทีดี่ของกฎหมาย หรืออุคติทางกฎหมาย การฝ่าฝืนท า

ใหเ้ป็นกฎหมายและกระบวนการยติุธรรมที ่“ไม่ดี” มี 16 หลกั คือ
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7. กฎหมายที่ดีต้องบญัญัติตามกระบวนการและขั้ นตอนที่กฎหมาย

บญัญติัไว้

8. กฎหมายที่ดีตอ้งไม่มีผลยอ้นหลงั เป็นผลรา้ยหรือกระทบต่อสิทธิ หนา้ที่ 

หรือความรบัผิดชอบของบุคคล

9. กฎหมายที่ดีตอ้งมีบทลงโทษที่เหมาะสม และไดส้ดัส่วนกบัความผิด

10. กฎหมายที่ดีตอ้งมีการบงัคบัใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรูแ้ละเคารพกฎหมาย

11. กระบวนการนิติบญัญติัตอ้งเป็นกระบวนการที่เปิดเผย โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้
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12. กระบวนการยุติธรรมที่ดีตอ้งเปิดโอกาสใหม้ีการอุทธรณ์

13. กระบวนการยุติธรรมที่ ดีต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก ไม่ชกัชา้ดว้ยค่าใชจ่้ายที่เหมาะสม

14. กระบวนการยุติธรรมที่ ดีต้องส่งเสริมให้มีกระบวนการยุติธร รม
ทางเลือก

15. นกักฎหมายผูที้่เกีย่วขอ้งในกระบวนการยุติธรรมและเจา้หนา้ที่ของรฐัที่
ดีตอ้งมีความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบติัหนา้ที่

16. นกักฎหมายผูที้่เกีย่วขอ้งในกระบวนการยุติธรรมและเจา้หนา้ที่ของรฐัที่
ดีตอ้งซ่ือสตัยสุ์จริต ยึดหลกัคุณธรรม เมตตาธรรมและสนัติธรรม
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ร่างมาตรา 205 หลกันิติธรรมอนัเป็นรากฐานของรฐัธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย 

อย่างนอ้ยมีหลกัการพื้ นฐานส าคญั ดงัต่อไปนี้

1. ความสูงสุดของรฐัธรรมนูญและกฎหมายเหนืออ าเภอใจของบุคคลและการเคารพ

รฐัธรรมนูญและกฎหมายทั้งโดยรฐัและประชาชน

2. การคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค

3. การแบ่งแยกการใชอ้ านาจ การตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐัและการป้องกนัการขดักัน

ระหว่างประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนร่วม

4. นิติกระบวนอันเป็นธรรม ซ่ึงอย่างนอ้ยตอ้งไม่บงัคบัใชร้ฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย

ยอ้นหลงัเป็นโทษทางอาญาแก่บุคคล ใหบุ้คคลมีสิทธิในการปกป้องตนเอง เมื่อสิทธิหรือ

เสรีภาพถูกกระทบ ไม่บงัคบัใหบุ้คคลตอ้งใหถ้อ้ยค า ซ่ึงท าใหต้อ้งรบัผิดทางอาญา ไม่ท าให้

บุคคลต้องถูกด าเนินคดีอาญาในการกระท าความผิดเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ ง และมี

ขอ้ก าหนดใหส้นันษิฐานว่า บุคคลเป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกว่าจะมีค าพพิากษาความกระท าผิด

5. ความเป็นอิสระของศาล และความสุจริตเที่ยงธรรมของกระบวนการยุติธรรม

ร่างรฐัธรรมนูญฉบบัสภาปฏิรูปไม่เห็นชอบ
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ร่างมาตรา 207 วรรคหนึ่ง การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็น

อ านาจ ซ่ึงตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปโดยยุติธรรม ตามหลกันิติธรรม 

ตามรฐัธรรมนูญและกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย์

ร่างมาตรา 208 วรรคหนึ่ง  การปฏิบติัหนา้ที่ของเจ้าหนา้ที่ของ

รฐัในกระบวนการยุติธรรม ตอ้งเป็นไปโดยเที่ยงธรรม ปราศจากการ

ขดักนัแห่งผลประโยชนแ์ละปราศจากอคติทั้งปวง และตอ้งปฏิบัติ

หนา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามหลกันิติธรรมตามรฐัธรรมนูญและตามกฎหมาย
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ใน Political Theory and Rule of Law 
(1987)

Judith N. Shklar เห็นว่าความคิดเรื่องหลกันิติธรรมถูก

ใชพ้ร า่เพรือ่ และใชเ้พือ่วตัถุประสงคท์างอุดมการณต่์างๆกนั

จึงเห็นไดว่้า “หลกันิติธรรม” สากลเป็นเพียง “จริยธรรมของ

กฎหมาย” (morality of law) เป็นเครื่องวดัความ “ดี / 

เลว” ของกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม
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ในระบบเผดจ็การ จะเป็นการปกครองโดยกฎหมาย 
(rule by law) ท่ีออกโดยผูเ้ผดจ็การ

- อ าเภอใจของผูมี้อ านาจเปล่ียนกฎหมายได้ทุกเมื่อ
- เป้าหมาย (ends) ส าคญักว่า วิธีการ (means)
- ศาลและกระบวนการยติุธรรมไม่อิสระ ไม่เท่ียงธรรม
- การทุจริตของผูน้ 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 
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ประชาธิปไตยส่งเสริมหลกันิติธรรม

การทีอ่ านาจไม่กระจุกตวั และแต่ละฝ่ายมีก าลงัทีจ่ะ

ดุลและคานกนั กฎหมายจึงมีความส าคญัในการแกปั้ญหา

- หลกัแบ่งแยกอ านาจ

- การกระจายตวัของอ านาจในสงัคม (สือ่มวลชน , 

ธุรกิจ , NGO)
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การรบัรองสิทธิเสรีภาพท าให้ประชาชน

ใช้เสรีภาพเป็นเครื่องมือควบคมุรฐัได้

- เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์, ชุมนุม

- สิทธิในการฟ้องคดี 
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เสียงของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

ท าให้รฐับาลต้องตอบสนองและแก้ปัญหา

- การปฏิรปูระบบกฎหมาย ระบบยติุธรรม
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รฐัธรรมนูญประชาธิปไตยต้องให้ความ

คุ้มครองนิติธรรม : Supremacy of the 
Constitution = Supremacy of the Rule of Law
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หลกันิติธรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

การเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคใน  
นิติธรรม คือ รากแก้วของประชาธิปไตย
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การเคารพกฎหมายโดยรฐัและประชาชน 
น ามาซ่ึงความสจุริต ความสงบ และมัน่คงของ
สงัคมประชาธิปไตย
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หลกันิติธรรมและประชาธิปไตยส่งเสริมการพฒันาทาง
เศรษฐกิจและสงัคม

ผลการศึกษาของ Roberto Rigobon , Dani Rodrik
เรือ่ง Rule of Law, Democracy , openness and 
income : Estimating the Interrelationships , 2004
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“เราพบว่าประชาธิปไตยและหลกันิติธรรมทัง้คู่

เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ แต่หลกันิติธรรมมีผลสูง
มากกว่าต่อรายได้..........รายได้ท่ีสูงกว่าท าให้สถาบนั
ต่าง ๆ เปิดมากขึ้นและดีขึ้น.............หลกันิติธรรมกบั
ประชาธิปไตยต่างฝ่ายต่างเสริมพลงัซ่ึงกนัและกนั
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ความเช่ือมัน่ในนิติธรรม (trust in  Rule of 
Law) จะช่วยดึงดดูการลงทนุ 

- เสรีภาพในทางเลือก และเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ / ประกอบการ 

- กรรมสิทธ์ิได้รบัความคุ้มครอง , สญัญาได้รบัการ
ปฏิบติั

- ข้อพิพาทได้รบัการตดัสินอย่างอิสระ สจุริต     
เท่ียงธรรม
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สถ าบัน ธน าค า ร โ ล ก  ( WBI) ไ ด้ จัด

“นิ ติธรรม” ไ ว้ ในระบบธรรมาภิบาลของ
ประเทศ ปรากฏใน Worldwide Governance 
Indicators
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 Constraints on Government Power

 Absence of Corruption

 Open Government

 Fundamental Rights

 Order and Security

 Regulatory  Enforcement

 Civil Justice

 Criminal Justice
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World Justice Project กท็ า Rule of Law Index
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ในปี 2559  ไทยเป็นอนัดบั 10 ใน 15 ประเทศเอเซีย แปซิฟิค

64 ใน 113 ประเทศทัว่โลก




Samuel P. Huntington ในหนังสอื The Third Wave

:Democratization in the Late Twentieth Century.
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ประชาธิปไตยตะวนัตกกบัพฒันานิติธรรม

First Wave : ปลำย ศ.18 – หลังสงครำมโลกคร้ังที่ 2

ประชำธปิไตยตะวันตก 29 ประเทศ

สทิธเิลือกตั้ง :เสยีภำษี ,บุรุษ,คนผวิขำว

เสมอภำคทำงกฎหมำย : เล่ือมล ำ้และกดขี่ทำงเศรษฐกจิ

สงัคม
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เกิดการถอยหลงั : เกิดเผด็จการชาตินิยม 

: เกิดสงัคมนยิมคอมมิวนิสต์

ประชาธิปไตยตะวนัตกเหลือ 12 ประเทศ

ละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์, 

สิทธิ เสรีภาพมหาศาล
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Second Wave

: หลังสงครำมโลกคร้ังที่ 2 – ทศวรรษ 1960

:  ควำมเสมอภำคในสทิธ ิเลือกตั้งของชำย-หญิง

:  ควำมเสมอภำคทำงผวิ

:  รัฐสวัสดิกำรองักฤษ (welfare  state) 

30-36 ประเทศเป็นประชำธปิไตย     
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Third Wave

: Carnation Revolution ในโปรตุเกส 1974

: การขยายตวัประชาธิปไตยในละตินอเมริกา

: การล่มสลายของจกัรวรรดิโซเวียต เอเซีย

ประชาธิปไตยเพิม่ข้ึน 100 ประเทศ

: การแทรกแซงของทหาร

: การใชป้ระชานิยม/ การซ้ือเสียง

: Arab Spring turns into Arab Winter




II. นิติธรรมไทย
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ราชาธิปไตยกบัการใชก้ฎหมายในการปฏิรูปสมยั รชักาลที่ 5

- ทรงตั้งเคานซิ์ลออฟสเตทหรือที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

- ทรงออกกฎหมายปฏิรูปเศรษฐกิจ สงัคม

- ทรงปฏิรูปการศาล และระบบกฎหมาย : นิติธรรมตะวนัตก
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ประชำธปิไตยไทยกบัพัฒนำกำรนิติธรรมไทย





- เปล่ียนแปลงกำรปกครอง2475  : รัฐธรรมนูญ
พระรำชทำน

- ควำมขัดแย้ง : กำรรัฐประหำร

1 เม.ย. 2475 ปิดประชุมสภำผู้แทนรำษฎร

20 มิ.ย. 2476 พระยำพหลฯ ยึดอ ำนำจ

38

เบื้องแรกประชำธปิไตย (2475-2500)




- เช่ือผูน้ าชาติพน้ภยั  (จอมพล ป.พิบูลสงคราม)

: 2481 ตั้งศาลพเิศษก าจัดศตัรูทางการเมือง

: ลทัธิทหารกบัสงครามอินโดจีน และร่วมรบกบัญีปุ่่ น

: กฎหมายอาชญากรยอ้นหลงักบัค าพิพากษาศาลอาชญากร

สงครามที ่1 / 2489
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- รฐัธรรมนูญเครือ่งมือทางการเมือง

: รฐัธรรมนูญ 2489 กบัการกีดกนัทหาร

รฐัประหาร 2490 และรฐัธรรมนูญชัว่คราว 2490

ไดส้ถาปนา “จารีตแห่งการรฐัประหาร” ข้ึน ครั้งแรก คือ

การเลิกรฐัธรรมนูญ

รฐัธรรมนูญ 2492 กบัการก าจดั “สมาคมคณะราษฎร”

การพยายามยอ้มอดีต : รฐัธรรมนูญ2475 แกไ้ขเพิม่เติม2495
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- รฐัประหาร / กบฎ เครือ่งมือแห่งอ านาจ

- กบฎเสนาธิการทหาร 2491

กบฎวงัหลวง 2492

กบฎแมนฮตัตนั 2494

การสงัหารนกัการเมืองฝ่ายตรงขา้มกนั
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- จอมผล สฤษด์ิ ธนะรชัต์ ยึดอ านาจ (16 ก.ย. 2500 ,20

ต.ค.2501)

- ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร 2502 มาตรา 17

- : การฟ้ืนฟูพระราชสถานะ

- “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ”

- เริม่แผนพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาชนบท
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- ภยัคอมมิวนิสต ์และนิติธรรมทีร่อได้

- ไทยในสงครามเย็น / ขอ้ตกลงถนดั-รสัตแ์ละฐานทพั การ

ก่อตั้ง SEATO เคียงขา้ง NATO

- วนัเสียงปืนแตกที่บา้นนาบวั เรณูนคร นครพนม 7 ส.ค.2508

- การแทรกแซงนกัศึกษาหลงั 14 ตุลาคม 16,  6 ตุลาคม 19

- นโยบาย 66/2523 และการนิรโทษกรรมตาม พรบ.นิรโทษ

กรรมแก่ผูก้ระท าการอนัเป็นความผิดต่อความมัน่คงของรฐั 

ภายในราชอาณาจกัรตามประมวลกฎหมายอาญา และ

ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการกระท าอนัเป็นคอมมิวนิสต์

พ.ศ.2532

43





• แผน 1-3 โครงสรา้งพื้ นฐาน / ผลิตทดแทนน าเขา้

• แผน 4-5 ผลิตเพือ่ส่งออก +  Eastern Sea 

Board

• การผนึก ราชการ + ธุรกิจเอกชน (กรอ. วปรอ,)

เศรษฐกิจโต ปีละ กว่า 10 % จนเกิดวิกฤตปี 2540 
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- แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

: นติิธรรมทีเ่ลือกขา้ง



45

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดงักล่าว ส่งผลใหม้ีกฎหมายที่

จดัสรรผลประโยชนแ์ก่ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

-กฎหมายส่งเสริมการลงทุน

-กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม
-กฎหมายคืนภาษีศุลากร
-กฎหมายธนาคารเพือ่การน าเขา้และส่งออก และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

-กฎหมายตลาดหลกัทรพัย์
-กฎหมายสภาหอการคา้ สภาอุตสาหกรรม ฯลฯ
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คนจน คนดอ้ยโอกาส และ SME ไม่ไดร้บัความสนใจ

-กฎหมายกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร เก็บ premium ขา้ว
(ภาษี)

-มาตรการพยุงราคาไดป้ระโยชนแ์ก่โรงสีและพ่อคา้คนกลาง

มีความพยายามปฏิรูปเชิงสงัคมนยิม แต่ลม้เหลว

-กฎหมายประกนัสงัคม พ.ศ.2497

-การจ ากดัการถอืครอง ทีด่ินตามประมวลกฎหมายทีด่ิน 

ซ่ึงมิไดใ้ชบ้งัคบั
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ดีข้ึนตามทีก่ล่าวหรือไม่ ?





ตารางที่ 1 : ตารางการกระจายรายได้ใน
ช่วงเวลา พ.ศ. 2505 - 2533รายการ 2505/06 2511/12 2514/16 2518 2524 2529 2531 2533

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20

ท่ีมีรายไดต้ า่สุด (Quintile1)

2.9 3.4 2.4 6.05 5.45 4.47 4.53 4.23

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20 

ท่ีมีรายไดต้ า่(Quintile2)

6.2 6.1 5.1 9.72 9.26 7.82 7.89 7.43

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20

ท่ีมีรายไดป้านกลาง 

(Quintile3)

10.5 10.4 9.7 14.02 13.69 12.30 12.38 11.58

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20 

ท่ีมีรายไดสู้ง(Quintile4)

20.9 19.2 18.4 20.97 21.08 20.43 20.17 19.49

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20

ท่ีมีรายไดสู้งสุด (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 4.489 0.015

อตัราส่วนรายไดข้องกลุ่มรวย

ท่ีสุดต่อกลุ่มจนสุด (Q5/Q1)

20.5 17.9 26.8 8.1 9.3 12.3 12.0 13.5
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รายการ 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20

ท่ีมีรายไดต้ า่สุด (Quintile1)

3.98 3.97 4.16 4.27 3.89 4.23 4.54 3.84 4.41 4.79 4.62

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20 

ท่ีมีรายไดต้ า่(Quintile2)

6.93 7.23 7.52 7.69 7.19 7.72 8.04 7.67 8.04 8.36 8.66

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20

ท่ีมีรายไดป้านกลาง(Quintile3)

10.96 11.61 11.78 11.91 11.39 12.07 12.41 12.12 12.42 12.57 12.82

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20

ท่ีมีรายไดสู้ง(Quintile4)

18.80 19.81 19.88 19.74 19.76 20.07 20.16 20.08 20.20 20.08 19.59

กลุ่มประชากรรอ้ยละ 20 

ท่ีมีรายไดสู้งสุด (Quintile5)

59.43 57.37 56.66 56.39 57.77 55.91 54.86 56.29 54.93 54.19 54.31

ค่าสมัประสิทธ์ิจีนี 0.536 0.521 0.516 0.509 0.525 0.507 0.493 0.515 0.497 0.485 0.375

อตัราส่วนรายไดข้องกลุ่มรวย

ท่ีสุดต่อกลุ่มจนสุด (Q5/Q1)

14.9 14.5 13.6 13.2 14.9 13.23 12.10 14.66 12.47 11.31 11,77

49
ท่ีมา: Medhi Krongkeaw (1979), ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (ค านวณจากเทปข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมในปีต่างๆ
โดยใช้น ้าหนักถ่วงข้อมูลของสถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันาประเทศไทย), ข้อมูลจากการส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรือน ประมวลผลโดยส านักพฒันาการเศรษฐกิจชมุชน
และการกระจายรายได้ ใน อศัวิน ไกรนุช (2550) รายงานการวิจยัเร่ือง การเปล่ียนแปลงความเหล่ือมล า้ของการกระจายรายได้จากการพฒันาประเทศ 



Income distribution, 1998-2008

5th quintile

4th quintile

3rd quintile

2nd quintile

1st quintile

Source: Calculated by NESDB from NSO data
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ทรัพย์สินครัวตามกลุ่มรายได้ พ.ศ. 2549
(1 = จนสุด : 5 = รวยสุด)

ท่ีมา: Kiatpong, Wilatluk and Nalin 2008

ค่าสมัประสิทธ์ิจินี (Gini)=0.7 
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ทรพัยสิ์นครวัตามกลุ่มรายได้ พ.ศ. 2549
(1 = จนสดุ : 10 = รวยสดุ)

ท่ีมา: Kiatpong, Wilatluk and Nalin 2008



53ท่ีมา: ผาสุก พงษไ์พจิตร งานประชุมวิชาการสถาบนัพระปกเกลา้ คร้ังท่ี 11

7 หมืน่บญัชีมีเงินฝาก 42% ของทั้ง ประเทศ

11 ตระกูลผลดักนัเป็นเจา้ของหุน้ที่มีมูลค่าสูงสุด 

5 อนัดบัแรก



54

เงินรับฝาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555

วงเงิน จ านวนลูกค้าเงินรับฝาก
ราย สัดส่วน

ไม่เกนิ 1 ล้านบาท 62,055,011 98.22%
1 ล้านบาท-10 ล้านบาท 1,020,834 1.62%
10 ล้านบาท-50ล้านบาท 85,177 0.13%
50 ล้านบาท-100 ล้านบาท 9,005 0.01%
100 ล้านบาท-500 ล้านบาท 6,359 0.01%
มากกว่า 500 ล้านบาท 1,234 0.00%
รวม 63,177,620 100.00%

จ านวนเงินรับฝากรวม
พนัล้านบาท สัดส่วน

1,961.5 19.97%
2,541.4 25.88%
1,637.7 16.68%

605.3 6.16%
1,214.3 12.36%
1,860.6 18.95%
9,820.8 100.00%

ระบบสถาบันการเงนิ : ธนาคารพาณชิย์จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาธนาคารพาณชิย์ต่างประเทศ บริษทัเงนิทุน และบริษทัเครดติฟองซิเอร์

ข้อมูลจาก ฝ่ายวเิคราะห์และติดตามฐานะ สายก ากบัสถาบันการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ขนาดของทีด่นิ ร้อยละ

ไม่มีท่ีดินเลย
นอ้ยกวา่ 10 ไร่
10 – 19 ไร่
20 ไร่ หรือมากกวา่

18.42
23.94
24.91
22.73

ท่ีมา: ผาสุก พงษไ์พจิตร งานประชุมวิชาการสถาบนัพระปกเกลา้ คร้ังท่ี 11




ควำมเหล่ือมล ำ้ทำงเศรษฐกจิและสงัคมน้ีเอง เป็น

ที่มำของควำมขัดแย้ง ร้ำวลึกระหว่ำง “คนไม่มี” และ 

“คนช้ันกลำงระดับล่ำง” กบั “คนมั่งม”ี และ “คนช้ัน

กลำงระดับบน” จนเกดิควำมขัดแย้งร้ำวลึกระหว่ำง

ประชำชน
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• กพ.49 – 22 พ.ค. 57  701 วนั (2ปี) เสียชีวิต 131

คน บาดเจ็บ 3,388 คน มูลค่าความเสียหายทางตรง 

33,572 ลา้นบาท และทางเศรษฐกิจและการเสียโอกาส

กว่า 2 ลา้นลา้น

• เลือกตั้งเป็นโมฆะ 2 ครั้ง

• ยึดอ านาจ 2 ครั้ง 19 ก.ย. 49 และ 22 พ.ค.57
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• รฐัธรรมนูญ 2550 มาตรา 3 วรรค 2

“การปฏิบติัหนา้ที่ของรฐัสภา คณะรฐัมนตรี ศาล รวมทั้ง

องคก์รตามรฐัธรรมนูญ และหน่วยงานของรฐั ตอ้งเป็นไปตาม

หลกันิติธรรม”

จาก “จริยธรรมของกฎหมาย” ทีใ่ชว้ดัความดี / เลวของ

กฎหมาย

เป็น

“หลกักฎหมายรฐัธรรมนูญ” ทีต่อ้งเคารพ
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• รฐัธรรมนูญ 2560 มาตรา 3 วรรค 2

“รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคก์รอิสระ และหน่วยงาน

ของรัฐตอ้งปฏบัิติหนา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 

และหลักนิติธรรม เพือ่ประโยชน์ส่วนร่วมของประเทศชาติและ

ความผาสุกของประชาธิปไตยโดยรวม”

สภาพบงัคบัอยู่ในมาตรา 26

“........กฎหมายดังกล่าวตอ้งไม่ขัดต่อหลกันิติธรรม...”
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ถา้พิจารณาตามรฐัธรรมนูญ ประเทศไทยก็

ยึด “หลกันิติธรรม”อย่างเป็นทางการ แต่ใน

ความเป็นจริง นิติธรรมไทยยงัคงมีปัญหาและ

อุปสรรคมากมาย
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แมร้ฐัธรรมนูญที่สถาปนานิติธรรมทางการก็ยอมรบัว่า

นิติธรรมในความเป็นจริงมีปัญหา

ในหมวดว่าดว้ยการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงพูดถึงการ

ปฏิรูป 7 ดา้น ก็ก าหนดให้มีการปฏิรูปเรื่องนิติธรรม 2 

เรือ่ง คือ ปฏิรูปดา้นกฎหมาย (มาตรา 258 ) (ค)) ปฏิรูป

ด้านกระบวนการยุ ติ ธรรม (มาตรา  258)  (ง))           

โดยก าหนดให้มีการปฏิรูปต ารวจไว้เป็นการเฉพาะใน

มาตรา 260
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ปัญหามหภาค 1

62

นิติธรรมทางการ VS นิติธรรมในความเป็นจริง

ประชำธปิไตย (อปุถมัภ์) VS กำรยึดอ ำนำจ (อ ำนำจนิยมดั้งเดิม) 




ทางแก้

- สรา้งประชาธิปไตยทีแ่ทจ้ริงทางเศรษฐกิจ สงัคม 

และการเมือง

- การไม่สรา้งเงือ่นไขและปัจจยัในยึดอ านาจ 

(ความรุนแรง,การทุจริต)

- การพลเมืองศึกษา (civic education)
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ปัญหามหภาค 2

64

ความขดัแยง้ ความรุนแรงและการละเมิดกฎหมาย





ทางแก้

65

- ระยะสั้น

- ระยะยาว     

Transitional Justice
(ดูรายงาน คอป,สถาบนัพระปกเกลา้)

ลดความเหลือ่มล ้ า สรา้งความ

เป็นธรรมในสงัคม





ค านิยามและทศันคติไทยทีม่ีผลต่อนติิธรรม

- ทศันคติลบ ต่อกฎหมายและบุคคลากรทางกฎหมาย

- กฎหมายศกัด์ิสิทธิเฉพาะกบัผูไ้ม่รูจ้กัผูใ้ชก้ฎหมาย

- บงัคบัใชก้ฎหมายเพราะ “มีรางวลั” น าจบั

- “จ่าเฉย”
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ปัญหามหภาค 3




ทางแก้

- การศึกษา การเรียนรู ้

- การสรา้งความต่ืนตวั การรณรงค์

- พลเมืองศึกษา (civic education)
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ต่อเมื่อแกปั้ญหามหภาคซ่ึงเป็นเหมือนฐานราก

ของระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยได้

แล้ว การแก้ปัญหาจุลภาคแต่ละเรื่องก็จะท าได้

ถูกตอ้งและรวดเร็ว
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สวัสดีครับ


