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 ดังท่ีกล
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มีสิทธิเบ็ดเสร็จ
คุมการใชอําน
สวนรวมในการ
ภายใตการปกค
 การปก
ยุโรป เอเซีย แ
กันมากนัก  
ตอกันมานานน
แปลงไป คือศ
ปกครองแตเพีย
อํานาจของกษัต
บทที่  2 
กําเนิดของกฎหมายมหาชน 
าวมาแลวจากบทท่ี 1 วา สังคมแรกของมนุษยคือครอบ
ๆ ครอบครัวมารวมกันกลายเปนชุมชน      กลายเปนเมือง  
 และในขณะเดียวกันการปกครองท่ีเปนหัวหนาครอบครัว  
นก็พัฒนากลายเปนเจาเมืองเจาผูครองนคร  เปนกษัตริย
นทําใหเกิดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยข้ึนในท่ีสุด 
สมบูรณาญาสิทธิราชยเปนการผสมผสานระหวางการเปน
ารเปนตัวแทนของเทพพระเจา    การปกครองในระบอบ
ิทธิราชยนี้มีมานานหลายพันป  ผูปกครองมีอํานาจสูงสุด  
และเด็ดขาดแตเพียงผูเดียว  ประชาชนไมสามารถควบ
าจของผูปกครองได  ผูอยูภายใตการปกครองทุกคนไมมี
ปกครอง เปนเพียงแตผูที่จะตองเชื่อฟงปฏิบัติตามและอยู
รองเทาน้ัน 
ครองในลักษณะดังกลาวมีอยูท่ัวทุกภูมิภาคของโลก ทั้งใน
ละในภูมิภาคอื่น ๆ รูปแบบการปกครองไมมีความแตกตาง
ถึงแมวาการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยจะมีสืบ
บัพัน ๆ ป    ในแตละประเทศยังคงมีหลักการท่ีไมไดเปล่ียน
นูยรวมของอํานาจการปกครองข้ึนอยูกับการตัดสินใจของผู
งผูเดียว ประชาชนไมสามารถควบคุมและตรวจสอบการใช
ริยซ่ึงเปนผูปกครองได 
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 เน่ืองจากการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย    อํานาจ 
เบ็ดเสร็จอยูท่ีผูปกครอง  ดังน้ันไมวาผูปกครองจะปกครองดวยความยุติ
ธรรม  หรือจะนํามาซ่ึงความเอารัดเอาเปรียบแกผูอยูใตการปกครอง
ประชาชนไมมีโอกาสท่ีจะเลือกในความยุติธรรมหรืออยุติธรรมอันเน่ือง
จากประชาชนไมมีสิทธิหรือสวนรวมในการปกครอง       ไมสามารถ
ตรวจสอบผูปกครอง       หรือไมสามารถที่จะควบคุมการใชอํานาจ
ปกครองของผูที่ทําการปกครองได ซ่ึงเปนปญหาของระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย 
      ในบางประเทศหากผูปกครองมีคุณธรรม  ผูปกครองจะใช
อํานาจการปกครองของตนน้ันมุงม่ันในการท่ีจะนํามาซ่ึงความผาสุกใหแก
ประชาชนหรือผูอยูภายใตการปกครอง  แตหากผูปกครองไรซ่ึงคุณธรรม
คิดถึงแตประโยชนของตนเองตองการเอารัดเอาเปรียบประชาชน  กษัตริย
หรือผูปกครองจะใชอํานาจเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดท่ีตนมีอยูตามความพอใจ  
และตามอําเภอใจเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนแกตนเองและแกพวกพอง    
กดข่ี  ขมเหง  ผูท่ีมีโอกาสนอยในสังคม  และผูท่ีถูกกดข่ีเอาเปรียบน้ีคือ
ประชาชนก็จะมีความเดือดรอนกันท่ัวไป  ท้ังน้ีเน่ืองจากการปกครองน้ันได
กระทําตามอําเภอใจ ตามความพอใจ  เพื่อใหไดมาซึ่งความสุขสบายสวน
ตน  แมวาการปกครองนั้นจะมีผลทําใหประชาชนผูอยูภายใต
อํานาจการปกครองมีความเดือดรอนเพียงใด  ประชาชนก็ไม
สามารถที่จะตรวจสอบหรือควบคุมการใชอํานาจได   

ดังน้ันไมวาในยุคใดสมัยใด  หากผูปกครองขาดคุณธรรมก็ยอมจะ
กอใหเกิดปญหาในการปกครองประเทศ   ซ่ึงปญหาท่ีเกิดจากความไมเปน 
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ธรรมของผูปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยนี้           จะมีความ 
คลายคลึงกันในทุกประเทศซ่ึงมีลักษณะสําคัญใหญ  ๆ  3 ประการ คือ 
ประการท่ีหน่ึง     มีการแบงชนชั้นในสังคมขึ้นอยางชัดเจน  รวมทั้ง
จะเกิดการเอารัดเอาเปรียบระหวางชนชั้นเหลานั้น  ประชาชนไมมี
สวนรวมในการปกครอง 
 ชนช้ันท่ีมีอํานาจหรือชนช้ันท่ีใกลชิดหรือเปนพวกพองกับผูท่ีมี
อํานาจหรือท่ีเรียกชนช้ันท่ีมีโอกาสดีกวาทางสังคมน้ี  จะเอารัดเอาเปรียบ 
กดข่ีขมเหงชนช้ันท่ีมีโอกาสนอยกวา  และการเอารัดเอาเปรียบน้ีจะเกิดข้ึน
ตอไปยังชนช้ันท่ีมีโอกาสดอยกวาเปนทอด ๆ ตอ ๆ กันไป 
ประการท่ีสอง ผูปกครองจะใชอํานาจที่มีอยูตามอําเภอใจและใช
เกินขอบเขตอยางไมมีคุณธรรม เนื่องจากผูปกครองเปนผูบัญญัติ
หลักเกณฑการใชอํานาจเอง 
 ท้ังน้ีก็เพ่ือความสุขสบายของตนเองและพวกพอง  โดยการอาง
ความเปนตัวแทนของพระเจา  รวมทั้งใชกําลังและอํานาจที่มีอยูแสวงหา
ผลประโยชนกับผูท่ีอยูใตอํานาจการปกครองโดยไมคํานึงถึงคุณธรรม  
หรือไมไดคํานึงถึงความเดือดรอนของประชาชน 
ประการที่สาม   ประชาชนหรือผูอยูใตอํานาจปกครองไมสามารถ
ควบคุมการใชอํานาจของผูปกครองหรือแมกระทั่งไมสามารถที่จะ
ตรวจสอบการกระทําดังกลาวได 
 ในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยน้ี  ไมเพียงแต
ประชาชนจะไมไดมีสวนรวมหรือมีสิทธิในการปกครองประเทศเทาน้ัน   แต 
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ประชาชนยังไมมีโอกาสอันใดเลยแมกระท่ังการควบคุม  ตรวจสอบ การใช 
อํานาจของผูปกครองท่ีมาปกครองตน  ดังเชนที่กลาวมาแลววาประชาชน
เปนเพียงแตผูตองยอมรับปฏิบัติตาม และอยูภายใตอํานาจการปกครอง
น้ันโดยดี 

ลักษณะการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 3 ประการ
ท่ีกลาวมาแลวน้ัน  จะมีมากหรือนอยเพียงใดหรือจะมีความรุนแรงเทาใด  
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับคุณธรรมของผูปกครอง และเพื่อแกไขปญหาดังกลาวจึง
ทําใหเกิดหลักกฎหมายมหาชนขึ้น 
1. หลักกฏหมายมหาชนเกิดข้ึนมาเพ่ือแกไขปญหาการใช 
อํานาจของผูปกครองที่ขาดการควบคุม 
ความเดือดรอนรวมท้ังปญหาท่ีเกิดจากการปกครองประเทศของผู
ปกครองในยุคท่ีมีความสําคัญท่ีสุดทางประวัติศาสตรของกฎหมาย
มหาชนคือ  ประมาณคริสตศตวรรษท่ี 10-16 ซ่ึงเปนยุคกลางยุโรป  โดยใน
ยุคดังกลาวกษัตริยเปนผูท่ีมีอํานาจมาก  กษัตริยปกครองประชาชนดวย
การกดข่ี  ขมเหง  เอารัดเอาเปรียบประชาชน โดยถือม่ันยึดตนวากษัตริย
คือ ตัวแทนของพระเจา  ในยุคน้ีเปนยุคท่ีถือไดวาประชาชนถูกกดข่ีและ
เอาเปรียบ  ในเร่ืองของการเก็บภาษี  เร่ืองการยึดถือครองท่ีดิน  เร่ืองการ
เกณฑแรงงาน ฯลฯ  และเน่ืองจากยุคน้ีเปนยุคท่ีกษัตริยใชอํานาจโดยการ
กลาวอางตนและใหประชาชนยึดม่ันวาตนคือ  ตัวแทนของพระเจาจึงทํา
ใหเกิดมีชนชั้นขึ้นมาอีกชนชั้นหนึ่งที่มีบทบาทในสังคมมาก  ซึ่งชนในชั้นนี้
ไดใชบทบาทน้ันในการเอารัดเอาเปรียบสังคม    เอาเปรียบผูท่ีดอยกวาตน 
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และประชาชนอยูไมใชนอยคือ พวกพระหรือนักบวช ซึ่งในสมัยนั้นนับไดวา   
พวกพระมีอิทธิพลสูงในสังคมอีกกลุมหนึ่ง  เน่ืองจากพวกพระไดกลาวอาง
คําวา พระเจาเชนเดียวกันในการเอารัดเอาเปรียบประชาชน 

ยุคคริสตศตวรรษท่ี 10 - 16 น้ี  ถือวาเปนยุคเข็ญของประชาชน 
เน่ืองจากมีการแบงชนช้ันกันอยางเห็นไดชัด  มีการกดข่ีขมเหง รังแก  และ
เอาเปรียบกับคนในชนช้ันท่ีมีโอกาสทางสังคมนอยกวาอยางรุนแรง  การ
ปกครองประเทศของผูปกครอง  ก็มุงที่จะหาประโยชนไมวาเพื่อสวนตัว
ของกษัตริยเองหรือเพ่ือพรรคพวก  ประชาชนเดือดรอนโดยท่ัวไป  แมวา
ประชาชนจะไดรับทุกขเข็ญจากการปกครองเพียงใด  ประชาชนหรือผู
อยูภายใตการปกครองก็ไมสามารถที่จะควบคุมหรือตรวจสอบการ
ปกครองรวมทั้งการใชอํานาจของผูปกครอง ไมวาจะเปนกษัตริย  
พระ  หรือขุนนางไดเลย 
 จากสภาพปญหาดังกลาวทําใหเกิดการตอตานท้ังการใชกําลัง
และการแสดงความคิดเห็น การเขียนเปนหนังสือซ่ึงในยุคน้ันนับไดวามีนัก
คิดและนักเขียนจํานวนมากมายหลายคนท่ีแสดงออกถึงความไมเห็นดวย   
รวมท้ังตองการท่ีจะเห็นความยุติธรรม และความเปนอยูท่ีดีข้ึนของคนใน
สังคม  โดยช้ีใหเห็นถึงปญหาความทุกขยากของประชาชนหรือของผูดอย
โอกาสในสังคม  กลาวถึงสาเหตุของปญหาในเร่ืองของการเอารัดเอา
เปรียบ  ตลอดจนไดแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางในการแกไขปญหา
สังคมดังกลาว  โดยนักคิดและนักเขียนเหลาน้ันตางมีแนวคิดและตาง
เสนอวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีคลายคลึงกันบาง  แตกตางกันบาง นับ
ไดวาในชวงน้ันไดเกิดแนวความคิด  ทฤษฎี  และหลักการตาง ๆ  มากมาย 
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ในการแกไขปญหาสังคมที่มีผลกระทบถึงความทุกขสุขของประชาชน   ซึ่ง 
ลวนแลวแตเปนแนวคิดท่ีเปนการตอตานแนวทางและหลักการท่ีใชในการ
ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนสําคัญ 

คริสตศตวรรษท่ี 16  มีนักคิดและนักเขียนทานหน่ึง ซ่ึงถือไดวา
ทานเปน “บิดาแหงระบอบประชาธิปไตย”  คือ  จอหน  ล็อค  (John  
Locke  1632 - 1704)  ชาวอังกฤษไดมีแนวความคิดตอตานการใชอํานาจ
ของกษัตริยและพวกพระ  ทั้งนี้เนื่องจาก  จอหน  ล็อค  ไดศึกษาปญหา
และทําการคนควาและรวบรวมสภาพของปญหาท่ีเกิดข้ึนสะสมมานานนับ
รอยป  และหลังจากท่ีไดศึกษาถึงปญหาเหลาน้ันแลว จอหน  ล็อคไดเสนอ
แนวความคิดและความเช่ือใหมแกสาธารณชนวา  มนุษยทุกคนที่เกิดมา
นั้นตางมีความเทาเทียมกัน  มีความเสมอภาคกันมาตั้งแตกําเนิดไม
มีผูหนึ่งผูใดมีสิทธิมากกวาผูอื่น ท้ังน้ีการเสนอแนวความคิดของ จอหน  
ล็อค  เพ่ือมุงเนนท่ีจะแกไขปญหาสังคมท่ีมีการกดข่ีและเอารัดเอาเปรียบ
ของผูปกครอง รวมท้ังตอตานการแบงชนช้ันในสังคมวา  เปนรูปแบบท่ีทํา
ใหเกิดความไมเสมอภาคและความอยุติธรรมในสังคม ซ่ึงแนวความคิดดัง
กลาวทําให จอหน  ล็อค  ไดรับการตอบรับในหลักการของเขาอยางกวาง
ขวาง  ซ่ึงเปนตนกําเนิดของหลักกฎหมายมหาชน 
2. การใชอํานาจของผูปกครองถูกควบคุมโดยการแบงแยก 
อํานาจ 
นอกจาก  จอหน  ล็อค ไดเสนอแนวความคิดวา  มนุษยทุกคนเกิด
มามีความเทาเทียมกัน  เสมอภาคกัน      ไมมีผูใดมีสิทธิมากกวาผูอื่นแลว   
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จอหน   ล็อค     ยังไดเสนอแนวความคิดอีกวา  ในการปกครองประเทศน้ัน   
ควรจะมีอํานาจท่ีสําคัญ 3  อํานาจ ท่ีใชรวมกันในการปกครองประเทศ คือ 

1.   อํานาจนิติบัญญัติ 
2.   อํานาจบริหาร 
3.   อํานาจในการทําสงครามและทําสัญญากับตางประเทศ 

ซึ่งทั้ง 3  อํานาจน้ีจะตองไมอยูท่ีคน ๆ เดียวกัน และตองมีการถวง
ดุลยอํานาจ  รวมท้ังสามารถตรวจสอบการทํางานซ่ึงกันและกันได  โดยท่ี
ไมมีอํานาจใดมีความสําคัญมากกวาอํานาจอ่ืน  หมายความวา 3  อํานาจ
มีความสําคัญเทาเทียมกันหมด  ทั้งนี้เพื่อปองกันการใชอํานาจมากจน
เกินไปของผูปกครอง 
 แนวความคิดของ  จอหน  ล็อค  ท่ีไดนําเสนอตอสาธารณชนน้ี  
นอกจากจะเปนการเสนอเพ่ือแกไขปญหาสังคมท่ีมีความไมยุติธรรม รวม
ท้ังมีการแบงชนช้ันดังท่ีกลาวมาแลวน้ันยังเปนการแกไขปญหาของการใช
อํานาจอยางไรขอบเขตหรือขีดจํากัด  ตามความพอใจ  ตามอําเภอใจของ
ผูปกครอง  อันเน่ืองมาจากความเช่ือและการปฏิบัติท่ีถือสืบทอดกันตอ ๆ 
มาเปนเวลานาน  ที่วาประชาชนไมมีสิทธิที่จะมีสวนรวมหรือควบคุมการ
ใชอํานาจของผูปกครอง ประชาชนเปนเพียงแตผูที่จะตองเชื่อฟงและ
ปฏิบัติตามเทาน้ัน  และจากแนวความคิดของ  จอหน  ล็อค  ทําใหประชา
ชนชาวยุโรปมีความต่ืนตัว  มุงจะแสวงหาสิทธิและเสรีภาพของตนเองที่
ขาดหายไปและเร่ิมท่ีจะปฏิเสธการอยูภายใตการเอารัดเอาเปรียบของผู
ปกครองซ่ึงไรความยุติธรรมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
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 ตอมามีนักคิดนักเขียนอีกทานหน่ึง  ซ่ึงไดเสนอแนวคิดท่ีสนับสนุน 
แนวความคิดของ จอหน  ล็อค  คือ  มองเตสกิเออ  (Montesquier  1689 - 
1755)  มองเตสกิเออ  ไดเขียนวรรณกรรมท่ีสําคัญของโลกเลมหน่ึง คือ 
“เจตนารมณแหงกฎหมาย”  (ESPRIT  DES  LOIS) สนับสนุนแนวความ
คิดในเร่ืองของการแบงอํานาจในการปกครองประเทศท่ี จอหน  ล็อค  ได
เสนอไว  โดยใหเหตุผลสนับสนุนวา  การแบงแยกอํานาจในการปกครอง
ประเทศน้ี  จะทําใหเกิดการถวงดุลยของอํานาจ  ซึ่งเปนการปองกันไมใหผู
ปกครองสามารถใชอํานาจในการปกครองไดตามลําพังแตเพียงผูเดียว  ทํา
ใหประชาชนหรือผูอยูใตอํานาจการปกครองไดมีโอกาสท่ีจะมีสวนรวมใน
การปกครองน้ัน ฉะนั้นความทุกขและความสุขของประชาชนจึงไมตองขึ้น
อยูกับความยุติธรรมหรือคุณธรรมในจิตใจของผูปกครองแตเพียงอยาง
เดียวอีกตอไป  รวมท้ังประชาชนจะมีสวนรวมในการปกครองและประชาชน
ยังสามารถตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจท่ีมาปกครองตนน้ันได  อัน
จะเปนการลดความเอารัดเอาเปรียบและทําใหเกิดความเปนธรรมมากข้ึน
ในสังคม 

อยางไรก็ตามแมวาประชาชนท่ัวยุโรปจะเห็นดวยและใหการยอม
รับ   รวมทั้งใหความสนับสนุนแนวความคิดของจอหน   ล็อค และ
มองเตสกิเอออยางกวางขวางก็ตามแตการปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย   ก็ยังคงดําเนินตอไป  รวมท้ังการเอารัดเอาเปรียบ
การกดข่ีขมเหง  และการแบงชนชั้นของคนในสังคมก็ไมไดลดนอยลงไป
เลย  ซึ่งไมเพียงแตความไมยุติธรรมจะไมลดนอยลงเทานั้น แตยังเพิ่มและ 
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ทวีความรุนแรงย่ิงข้ึนเสียอีก  ท้ังน้ีเน่ืองจากผูปกครอง   รวมทั้งชนชั้นสูง
ของสังคมตางเกรงกันวา  ตนจะสูญเสียอํานาจและเสียผลประโยชนท่ีเคย
ไดรับกันมาโดยตลอด    จึงย่ิงใชอํานาจรวมท้ังใชความไดเปรียบของตนท่ี
มีอยูน้ันในการพยุงและรักษาไวซ่ึงอํานาจและผลประโยชนของตนดวยวิธี
การตาง ๆ  เชน  การบัญญัติกฎหมาย  การจัดเก็บภาษี  ฯลฯ  เพ่ือใหตน
ไดมาซึ่งประโยชนนั้น ๆ  
3.  อเมริกานําหลักการแบงแยกอํานาจไปเปนจุดกําเนิด 
ของระบอบประชาธิปไตยปจจุบัน 
เน่ืองจากในชวงคริสตศตวรรษท่ี 10 - 16  เปนยุคท่ีมีการปกครอง
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยท่ีประชาชนตางมีปญหาจากการใช
อํานาจการปกครองของกษัตริย  โดยขาดความยุติธรรมอยางรุนแรง  ดัง
น้ันหลังจากท่ีคริสโตเฟอร  โคลัมบัส  คนพบทวีปใหมคือ  อเมริกา  จึงเปน
เหตุท่ีทําใหประชาชนจากประเทศตาง ๆ  ในยุโรปท่ีไมอาจฝนทนกับความ 
อยุติธรรมในสังคมไดตางอพยพกันไปต้ังถ่ินฐานใหมในอเมริกา  นับต้ังแต
ป  ค.ศ. 1607  จนกระทั่งถึงป  ค.ศ. 1732  มีชาวยุโรปที่หลั่งไหลไปตั้งถิ่น
ฐานอยูท่ีอเมริกา  13  อาณานิคม  โดยอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ  
แตเน่ืองจากประเทศอังกฤษไดทําการปกครองรัฐอาณานิคมเหลาน้ันดวย
ความไมเปนธรรมและเอาเปรียบอยูตลอดเวลา  โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
เร่ืองของการออกกฎหมายกดข่ีและเอาเปรียบ  ซ่ึงอังกฤษไดออกกฎหมาย
ข้ึนมาสําหรับใชบังคับใหประชาชนในอาณานิคมท้ังหมดน้ีตองเสียภาษีให
แกประเทศแมคือ อังกฤษ ในอัตราท่ีสูงรวมท้ังกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือบังคับ 
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ในเร่ืองของการสงสินคาออกไปขายยังตางประเทศของรัฐอาณานิคมน้ัน
วา  จะตองใชเรือขนสงสินคาของประเทศอังกฤษ   ซ่ึงมีอัตราคาระวางท่ีสูง
กวาเรือสินคาของประเทศอ่ืน  ๆ   มากน้ัน      เปนชนวนสําคัญท่ีทําใหเกิด 
สงครามเพ่ือปลดแอกความไมเปนธรรมน้ันข้ึน ระหวางรัฐอาณานิคมท้ัง  
13  แหงกับอังกฤษ  ปรากฎวาการทําสงครามในคร้ังน้ัน  อังกฤษเปนฝาย
พายแพสงคราม  และยอมเจรจาสงบศึกในเดือนเมษายน  ค.ศ. 1782  
ปลดปลอยรัฐอาณานิคมท้ัง 13 น้ัน  ใหเปนอิสระไมตองข้ึนอยูกับอังกฤษ
อีกตอไป 
 หลังจากท่ีชาวอาณานิคมในอเมริกาท้ัง 13 แหงนี้ไดรับชัยชนะ
จากการทําสงครามกับอังกฤษ  และไดรับการปลดปลอยใหเปนอิสระแลว 
จึงตางรวมมือและทําการตกลงประกาศอิสรภาพในป  ค.ศ. 1783  โดย
เรียกเอกสารท่ีรางข้ึนเพ่ือประกาศอิสรภาพของตนน้ันวา  “Bill  of  Rights”  
ซ่ึงมีใจความตอนหน่ึงวา  “…เราถือวาความจริงตอไปน้ีมีความหมายชัด
เจนในตัวมันเอง  คือความจริงท่ีวามนุษยทุกคนเกิดมาเทาเทียมกัน  เสมอ
ภาคกันไดรับสิทธิจากพระเจาผูใหกําเนิดท่ีเปล่ียนโอนไมได  สิทธิเหลานั้น
ไดแก  สิทธิในชีวิต  เสรีภาพ  และการแสวงหาความสุข…”หลักการของคํา
ประกาศอิสรภาพของรัฐอาณานิคมท้ัง 13 แหงนั้น  ไดนํามาจากแนวคิด
ของจอหน  ล็อค  และของมองเตสกิเออ  เปนสําคัญ ซ่ึงคําประกาศอิสร
ภาพนี้ไดสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน  ท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบมาเปน
เวลานานท้ัง 13 รัฐอาณานิคมน้ันมาก  และในเวลาตอมา  จึงไดนําเอา
หลักการในคําประกาศอิสรภาพ หรือ Bill  of  Rights   
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น้ัน  มาเขียนเปนแนวทางและหลักการในการปกครองประเทศ  เรียกวา  
“รัฐธรรมนูญ”   หรือ  Constitution  ซ่ึงประเทศอเมริกาไดทําการประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญดังกลาวอยางเปนทางการในวันท่ี 4  กรกฎาคม  ค.ศ. 1788 
และชาวอเมริกาไดสถาปนาวันท่ี  4 กรกฎาคม  ของทุกปเปนวันชาติ   ซึ่ง
รัฐธรรมนูญท่ีประเทศอเมริกาไดประกาศใชฉบับน้ีน้ัน  ถือไดวาเปนแม
แบบของรัฐธรรมนูญการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยปจจุบัน
ฉบับแรกของโลก 
  หลักการสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญในระบอบ
ประชาธิปไตยคือ การกําหนดอํานาจหนาที่รวมทั้งหลักการควบคุม
และตรวจสอบการใชอํานาจของผูปกครอง  เพื่อไมใหใชอํานาจ
เกินขอบเขตจนทําใหประชาชนเดือดรอน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของหลัก
กฎหมายมหาชน  ที่ตอมาเรียกหลักการนี้วาหลัก “นิติรัฐ”  คือหลัก
การที่วาประชาชนจะไมถูกละเมิดจากการใชอํานาจของรัฐหรือเจา
หนาที่ของรัฐโดยขาดความยุติธรรม 

หลักการสําคัญท่ีนําไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของอเมริกา  เพื่อ
เปนการปองกันการใชอํานาจของผูปกครองโดยขาดความเปนธรรม  พอ
สรุปได  4  ประการคือ 
 
หลักกา
4.1   ทุกคนมีความเทาเทียมกัน  และมีความเสมอภาคกัน 
4.   ระบอบประชาธิปไตยตองสามารถควบคุมและตรวจสอบ 
การใชอํานาจของผูปกครองได 
รในขอน้ีน้ันเกิดมาจากแนวความคิดของจอหน  ล็อค  ท่ีไมเห็นดวย
กับการแบงชนช้ันกันในสังคมของระบอบการปกครองแบบ 
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สมบูรณาญาสิทธิราชย  ประกอบกับแนวความเช่ือของจอหน  ล็อค  ที่เชื่อ
ในหลักธรรมชาติของมนุษยวา        มนุษยน้ันเกิดมาลวนแลวแตมีเสรีภาพ 
และมีความเทาเทียมกัน   ไมมีผูใดที่จะมีสิทธิมากกวาผูอื่น     และการที่ผู 
หนึ่งผูใดจะมีอํานาจหรือมีสิทธิมากกวาผูอื่นนั้นได ก็ตองมาจากฎหมายอันเปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปของประชาชนเทานั้น 

 

ภาคกัน
ขาดผูท
ความว
สงคราม
กระทําก
หรือกระ
เกิดข้ึนใ

คนกลุม
ใชอํานา
ใดก็ตาม
ไวซ่ึงคว
น้ัน 
4.2   ผูที่จะมาใชอํานาจในการปกครองประเทศ   จะตองได 
รับความเห็นชอบจากประชาชนสวนใหญ 
เน่ืองจากมนุษยทุกคนในสังคมมีความเทาเทียมกัน  มีความเสมอ
 ดังนั้นหากสังคมขาดกฎเกณฑและกฎระเบียบ  ขาดกฎหมาย  
าํการปกครองหรือขาดผูใชกฎหมาย  สังคมก็จะอยูในสภาพของ
ุนวาย  มีความโหดรายและมีสภาพไมแตกตางไปจากภาวะ
 เพราะหากวาทุก ๆ คนตางถือวาตนมีความเทาเทียมกัน  จึง
ารส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปตามอําเภอใจขาดระเบียบ  ขาดหลักเกณฑ  
ทําโดยใชสิทธิเสรีภาพจนเกินความพอดี  ความวุนวายตาง ๆ ก็จะ
นสังคม เกิดความหวาดระแวงกันเองในสังคม 
ฉะนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคน ๆ หน่ึง  หรือกลุม
หน่ึงท่ีประชาชนใหการยอมรับและใหความเห็นชอบรวมกันข้ึนมา
จในการปกครอง  อํานาจในการบัญญัติกฎหมาย  หรืออํานาจอ่ืน
แตตามความตองการของประชาชนสวนใหญ ท้ังน้ีเพ่ือดํารงรักษา
ามปลอดภัย ความสงบสุข และความผาสุกของประชาชนในสังคม
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ซ่ึงท้ังน้ีจะเห็นวาการใชอํานาจปกครองท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
แมบทน้ีมีความแตกตางกับการใชอํานาจปกครองในระบอบมบูรณาญาสิทธิราชย 
อยางสิ้นเชิง       ซ่ึงผูทําการปกครองจะใชอํานาจปกครองประเทศจากการ 
เปนตัวแทนพระเจา หรือการเปนนักรบท่ีสูรบจนไดรับชัยชนะแลวทําการ
ปกครองประเทศจากการสถาปนาของตนเอง  โดยไมคํานึงวาประชาชน
สวนใหญจะเห็นดวยกับการเปนผูปกครองหรือการใชอํานาจปกครองของ
ตนเองหรือไมก็ตาม 
4.3   ผูปกครองจะตองใชอํานาจเพื่อคุมครองสิทธิ

เสรีภาพและเพ ื่อผลประโยชน ของประชาชนส วนใหญ เป น

สําคัญ 

หลักการน้ีสืบเน่ืองมาจากแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  ท่ีผูปกครองใชอํานาจท่ี
ตนมีอยูในการปกครอง  ในการออกกฎหมายเพ่ือสนองความตองการและ
เพ่ือสนองผลประโยชนของตนเองและพวกพอง    รวมท้ังออกกฎเกณฑ
ตาง ๆ เพ่ือท่ีจะคุมครองประโยชนตาง ๆ เหลานั้นไมใหเสื่อมสูญไป  นอก
จากน้ันกฎหมายหรือกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีผูปกครองบัญญัติออกมาบังคับใช
มีหลักเกณฑสําคัญท่ีมุงจะควบคุมประชาชนหรือผูอยูภายใตการปกครอง
ใหอยูในกรอบ  ใหอยูในขีดจํากัดหรือในกฎเกณฑท่ีตนเองตองการ  เพื่อให
แนใจวาผูที่ถูกปกครองนั้นจะไมเปนภัย หรือจะไมลุกขึ้นทวงสิทธิอันที่จะ
ทําใหผลประโยชนของตนสูญเสียไป 
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ดังน้ัน หลักเกณฑน้ีใชในการแกปญหาดังกลาวซ่ึงมีหลักการท่ี

สวนทางกับหลักการของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยกลาวคือ  ผูที่ไดรับ
อํานาจใหทําการปกครองจากประชาชนน้ัน   จะตองใชอํานาจตาง ๆ   เพื่อ 
ออกกฎหมายหรือกฎเกณฑตาง ๆ เพ่ือคุมครอง  ปกปองสิทธิ  เสรีภาพ
และผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
4.4 ตองมีการแบงแยกอํานาจและการใชอํานาจ
ตองสามารถควบคุมและตรวจสอบได 

 เน่ืองจากในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยท่ีผานมาเปนพัน ๆ ป
น้ัน  การปกครองไมมีการแบงแยกอํานาจแตอยางใด อํานาจท้ังหมดและ
อํานาจสูงสุด  ซ่ึงเปนอํานาจท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดอยูท่ีตัวผู 
ปกครองเพียงผูเดียวกลุมเดียว  ฉะน้ันการปกครองประเทศหรือการใช
อํานาจดังกลาวน้ัน  จึงข้ึนอยูกับทิศทาง  แนวนโยบาย และความพอใจ
ของคนเพียงคนเดียว  ดังนั้นจึงขาดการถวงดุลยอํานาจและไมมีสิ่งที่จะทัด
ทานหรือตรวจสอบรวมท้ังควบคุมการใชอํานาจน้ัน  ซึ่งเปนสาเหตุใหญที่ผู
ปกครองจะใชอํานาจท่ีเกินเลย  และเกินขอบเขตจนกระท่ังทําใหผูอยูใต
การปกครองไดรับความเดือดรอนและเกิดความเสียหาย รวมทั้งขาดสิทธิ
และเสรีภาพ   
 การแกไขปญหาดังกลาวโดยการแบงแยกอํานาจในการปกครอง
ตามแนวความคิดของ  จอหน  ล็อค  และของมองเตสกิเออ  น้ี  ทําใหเกิด
การคานอํานาจหรือเกิดการถวงดุลยอํานาจ  ทั้งนี้เพื่อไมใหผูปกครองใช
อํานาจท่ีมีอยูเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดแตเพียงผูเดียว ซ่ึงการแบงแยกอํานาจ 
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ท่ี  จอหน  ล็อค เคยเสนอไวน้ัน ไดมีการพัฒนาและกลายมาเปนอํานาจ
นิติบัญญัติ  อํานาจบริหาร  และอํานาจตุลาการในภายหลัง 
 หลักการสําคัญท้ัง  4  ประการ  ซึ่งเปนเนื้อหาสาระในรัฐธรรมนูญ 
ท่ีประเทศอเมริกาไดเขียนไวน้ี   คือบรรทัดฐานเบ้ืองตนท่ีสําคัญของการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีจะถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงถือวา 
เปนกฎหมายสูงสุดในการบริหารประเทศ    อันพอสรุปไดวาอํานาจตาง  ๆ  
เปนของประชาชนซ่ึงจะปกครองโดยประชาชน  ทั้งนี้ก็เพื่อสิทธิเสรีภาพ
และผลประโยชนของประชาชนเอง  หลักการดังกลาวเรียก  หลักนิติรัฐ 
5.  หลกันิติรัฐ 

 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยยึดหลัก  “การปกครอง
ประเทศโดยกฎหมาย”  หรือเรียกวา  “หลักนิติรัฐ” 
 หลักนิติรัฐ  คือ  การปกครองโดย “กฎหมาย” ซึ่งกฎหมายที่นํามา
ใชนั้นจะตองมาจากประชาชน ไมใชมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง  หรือกลุม
คนใดกลุมคนหน่ึง  “หลักนิติรัฐ”  มีหลักการดังน้ีคือ 

5.1 รัฐและฝายปกครองจะตองใชกฎหมายที่ประชาชน
หรือตัวแทนของประชาชนบัญญัติเปนหลักในการ 
ปกครอง 

5.2 การดําเนินกิจการใด ๆ ก็ตามของรัฐและฝายปก
ครองจะตองดําเนินไปตามกฎหมายใหอํานาจไวและ
ตองเปนไปตามหลักแหงความยุติธรรม 
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5.3 รัฐและฝายปกครองจะกระทําการใด ๆ นอกเหนือ
จากที่กฎหมายกําหนดไวไมได 

5.4 การใชอํานาจของฝายปกครองตองตรวจสอบและ
ควบคุมได 

 จะเห็นวาหลักนิติรัฐท่ีใชในการปกครองประเทศตามระบอบ 
ประชาธิปไตยน้ี  เปนหลักของการปกครองท่ีถือวา  คนทุกคนมีความเทา
เทียมกัน  และมีความเสมอภาคกัน     ดังน้ันผูท่ีมาปกครองประเทศจึงเปน 
เพียงตัวแทนของประชาชน  แตอยางไรก็ดีการท่ีผูแทนของประชาชนจะทํา 
การปกครองประเทศเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดน้ัน  จะ
ตองมีกฎหมายใหอํานาจและกําหนดหนาท่ีไว  ซ่ึงการปกครองดังกลาว 
ประชาชนจะตองไมถูกละเมิดจากการใชอํานาจของผูปกครองโดย
ขาดความยุติธรรม  ไมวาผูปกครองประเทศจะเปนหนวยงานของรัฐ  
หรือจะเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีอํานาจการปกครองตามกฎหมายก็ตาม  
ซ่ึงหากผูปกครองใชอํานาจท่ีเกินเลยหรือเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไว  
หรือทําการปกครองใหประชาชนไดรับความเดือดรอนหรือเกิดความเสีย
หาย  ประชาชนมีสิทธิเรียกรองขอความเปนธรรมและตรวจสอบการใช
อํานาจได 
 ฉะนั้น “หลักนิติรัฐ”  ถือกําเนิดมาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาอัน
เกิดจากการใชอํานาจของผูปกครองโดยขาดความเปนธรรมเปนสําคัญ 
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ถึงแมวาเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของ
การปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยของแตละประเทศน้ันจะมี 
ความแตกตางกัน แตอยางไรก็ดีหลักการท่ีสําคัญของรัฐธรรมนูญไมวาจะ
เปนของประเทศใดก็ตามตางก็ยึดหลักการสําคัญ 3 ประการท่ีเหมือนกัน
ดังตอไปน้ีคือ 

ประการท่ีหน่ึง   การบัญญัติเกี่ยบกับอํานาจ 
 เน่ืองจากหลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
น้ันถือวาประชาชนทุก ๆ คนตางมีความเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคกัน  
ดังน้ันการท่ีคนผูหน่ึงผูใดหรือกลุมคนกลุมหน่ึงใดจะมีอํานาจในการปก
ครองประเทศไดน้ันจะตองไดรับมอบอํานาจจากประชาชนสวนใหญ 

 ฉะนั้นรัฐธรรมนูญจึงตองบัญญัติถึงเรื่องของอํานาจที่จะนํามาใช 
ในการปกครองประเทศคือ  บัญญัติถึงท่ีมาและการใชอํานาจเปนสําคัญ 

 ประการท่ีสอง  การบัญญัติเกี่ยวกับหนาที่ 
 หลังจากท่ีมีการบัญญัติในเร่ืองเก่ียวกับการท่ีประชาชนสวนใหญ
ไดมอบอํานาจใหแกผูหน่ึงผูใดหรือกลุมหน่ึงกลุมใดซ่ึงเราเรียกวา  ตัวแทน  
น้ัน     รัฐธรรมนูญจะตองบัญญัติตอไปอีกในเร่ืองหนาท่ีของตัวแทน อาทิ
เชน ตัวแทนจะสามารถใชอํานาจตามหนาท่ีไดอยางไร ดวยวิธีการใด  ตอง
ผานองคกรใดบาง  รวมท้ังบัญญัติถึงขอบเขตของการใชอํานาจตามหนาท่ี
วามีมากนอยเพียงใด   

 ประการที่สาม   การบัญญัติถึงการควบคุมการใชอํานาจ 
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เม่ือประชาชนไดมอบอํานาจใหแกตัวแทนเพ่ือนําไปใชในการปก
ครองประเทศ รวมท้ังมีการกําหนดขอบเขตการใชอํานาจตามหนาท่ีแลว  
การควบคุมท่ีจะไมใหตัวแทนของประชาชนน้ันใชอํานาจเกินขอบเขต รัฐ
ธรรมนูญจะตองบัญญัติถึงการควบคุมการใชอํานาจของตัวแทนไว  เน่ือง
จากการใชอํานาจน้ันโดยท่ัวไปจะเปนเร่ืองของการตัดสินใจท่ีใชดุลยพินิจ
หรือความเห็นชอบของผูใชอํานาจหรือตัวแทน  ซึ่งดุลยพินิจและความเห็น 
น้ันยอมมีความแตกตางกันในแตละบุคคล  ฉะนั้นรัฐธรรมนูญจึงตอง
บัญญัติถึงการควบคุมการใชอํานาจของตัวแทนไว ทั้งนี้เพื่อไมใหผูใช
อํานาจใชอํานาจจนทําใหประชาชนเดือดรอน 
 จากหลักการสําคัญ 3 ประการของระบอบประชาธิปไตยซ่ึง
บัญญัติไวในกฎหมายธรรมนูญนั้น  บัญญัติไวเพื่อใชการปองกันและแกไข 
ปญหาที่จะไมใหประชาชนถูกกดขี่ขมเหง  ถูกเอารัดเอาเปรียบ      และถูก 
ละเมิดจากการใชอํานาจของผูปกครองโดยขาดความเปนธรรม  ซึ่งเมื่อ
พิจารณากันอยางถองแทแลว  หลักการสําคัญ 3 ประการดังกลาว  เปน
เคร่ืองมืออยางหน่ึงท่ีจะใหความเปนธรรมแกประชาชน เนื่องจากประชา
ชนผูเปนเจาของอํานาจการปกครองไดเลือกสรรตัวแทนมาใชอํานาจของ
ประชาชนเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของประชาชนเอง ซึ่ง
รัฐธรรมนูญไดกําหนดขอบเขตของอํานาจและหนาท่ีในการใชอํานาจของ
ตัวแทนไว และหากตัวแทนใชอํานาจท่ีไดรับจากประชาชนเกินขอบเขต
และเกินกวาอํานาจท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญดวยความไมเหมาะสม    
ขาดความเปนธรรมมีวิธีปองกันและแกไข  โดยรัฐธรรมนูญไดกําหนด 
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ใหมีองคกรในการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจของตัวแทน
ไวอีกชั้นหนึ่ง  ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับความเปนธรรมตรงตาม
หลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือหลัก
นิติรัฐ 
6.   หลักการของกฎหมายมหาชน 

 ปญหาท่ีมนุษยตางมุงท่ีจะแกไขหรือปองกันไมใหเกิดข้ึนหรือ
พยายามที่จะแกไข คือปญหาความเดือดรอนของประชาชนอันเกิดจาก
ความไมเปนธรรมในการปกครอง  ซ่ึงปญหาดังกลาวน้ีมนุษยไดพยายาม
แกไขโดยการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับอํานาจของผูปกครองวา  ผูปก
ครองจะสามารถใชอํานาจปกครองไดน้ันก็ตอเม่ือไดรับการมอบอํานาจ
จากประชาชน  และกฎหมายยังไดบัญญัติกรอบหรือขอบเขตของการ
กระทําใด ๆ    อันเก่ียวกับการปกครองประชาชน  ท้ังน้ีเพ่ือไมใหผูปกครอง 
ใชอํานาจเกินเลยจนกอใหเกิดความเดือดรอนกับประชาชน            รวมทั้ง 
บัญญัติถึงข้ันตอนและองคกรท่ีจะใชควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจ
น้ัน  ซ่ึงหลักการดังกลาวน้ีเรียกวา  “หลักกฎหมายมหาชน” 
 อยางไรก็ดี  หนาท่ีหลักของผูปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ี
กฎหมายไดบัญญัติในการใหอํานาจรัฐ  หนวยงานของรัฐ  หรือเจาหนาท่ี
ของรัฐก็ตาม ไมไดมีเพียงเฉพาะการบริหารประเทศแตเพียงอยางเดียว  
แตจะตองมีหนาท่ีในการบริการสาธารณะดวย 
 ฉะนั้นจึงถือไดวากฎหมายมหาชนเปนกฎหมายท่ีถือกําเนิดมาจาก
การพัฒนาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท่ียึดหลัก 
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การปกครองโดยกฎหมายหรือท่ีเรียกวา  หลักนิติรัฐ  และกฎหมาย
มหาชนเปนกฎหมายท่ีบัญญัติถึงการใหอํานาจหนาท่ีแกผูปกครอง
ในการบริหารประเทศรวมทั้งการบริการสาธารณะ  นอกจากนี้
กฎหมายมหาชนยังบัญญัติถึงหลักเกณฑกระบวนการและองคกรที่
ใชในการตรวจสอบ  รวมกระทั่งถึงการควบคุมการใชอํานาจของรัฐ   
ท้ังน้ีเพ่ือปองกันและแกไขปญหาอันเกิดจากการใชอํานาจของผูปกครองท่ี
เกินขอบเขตและขาดความยุติธรรม  ดังนั้นจะเห็นไดวากฎหมายมหาชน
เปนกฎหมายท่ีมุงหมายใหผูปกครองกระทําการตาง ๆ   เพ่ือปกปองคุม
ครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
 ฉะน้ันความหมายของกฎหมายมหาชนคือ   กฎหมายที่บัญญัติ
เกี่ยวกับการใหอํานาจและหนาที่แก  รัฐ  หนวยงานของรัฐ  หรือ
เจาหนาที่ของรัฐ ในการปกครองประเทศและการบริการสาธารณะ  
โดยมีองคกรหลักเกณฑและกระบวนการในการตรวจสอบและควบ
คุมการใชอํานาจตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไวดวย 
 ฉะน้ันกฎหมายรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยถือวาเปน
กฎหมายแมบทของกฎหมายมหาชน  ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เกิดข้ึนมาเพ่ือแกไขความไมเปนธรรมท่ีผูอยูใตอํานาจการปกครองไดรับ
จากผูปกครอง  ฉะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย จึง
เปนกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระมุงเนนเรื่องของความเสมอภาค  ความเทา
เทียมกันของคนทุก ๆ คนในสังคม  รวมทั้งมุงที่จะคุมครองสิทธิและเสร-ี
ภาพรวมตลอดถึงผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  ดังนั้นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญจึงมีหลักการสําคัญกลาวคือ  คนผูหน่ึงผูใดหรือกลุมหน่ึงกลุม 



43 
 
ใดจะกาวข้ึนสูอํานาจการปกครองไดน้ัน  คนผูน้ันหรือคนกลุมน้ันจะตองได
รับมอบอํานาจและหนาท่ีในการปกครองจากประชาชนหรือผูอยูภายใต
การปกครองสวนใหญ     ซ่ึงเม่ือผูปกครองไดรับอํานาจการปกครองแลว  
ผูปกครองจะตองทําการปกครองประเทศเพ่ือคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
รวมท้ังเพ่ือผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  รวมทั้งจะตองมีการแบง
แยกอํานาจ  เพ่ือไมใหอํานาจการปกครองประเทศอยูท่ีผูใดผูหน่ึงหรือกลุม
ใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะหรือในลักษณะอํานาจท่ีเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด  
กลาวคือตองมีการตรวจสอบควบคุมการใชอํานาจการปกครองน้ันได      
เพ่ือท่ีจะเปนการทัดทานหรือถวงดุลยอํานาจของผูปกครอง     ซึ่งหากผู 
ปกครองทําการปกครองประเทศโดยไมคํานึงถึงผลประโยชน     สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ประชาชนหรือผูอยูใตอํานาจการปกครองก็
สามารถตรวจสอบควบคุมการใชอํานาจผูปกครองน้ันไดโดยผานหลัก
เกณฑและกระบวนการตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจ 
 หลักการดังท่ีกลาวมาน้ีถือไดวาเปนหลักการใหมท่ีเกิดข้ึนเปนคร้ัง
แรกในประวัติศาสตรการปกครอง  ทั้งนี้หลักการดังกลาวมีจุดมุงหมายที่
จะแกไขปญหาอันเกิดจากการปกครองระหวางผูปกครองกับผูอยูใต
อํานาจการปกครอง  ซึ่งเรียกวา  หลักกฎหมายมหาชน  อันเปนจุดเร่ิม
ตนของการเกิดกฎหมายมหาชน  ดังนั้นจึงถือไดวากฎหมายมหาชนมี
กําเนิดมาจากระบอบประชาธิปไตยพอสรุปหลักการไดดังน้ี 
 
 



 
44 

 
 1. กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายท่ีบัญญัติเก่ียวกับ  “หนาท่ี”  
ของรัฐ  ของหนวยงานของรัฐ  และของเจาหนาท่ีของรัฐในการปกครอง 
และการบริการสาธารณะ 
 2. กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายท่ีบัญญัติเก่ียวกับ “อํานาจ” 
ของรัฐ  ของหนวยงานของรัฐ  และของเจาหนาท่ีของรัฐในการปกครอง 
และการบริการสาธารณะ 
 3.   กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายท่ีบัญญัติเก่ียวกับ    “การควบ 
คุมและตรวจสอบ”  การใชอํานาจและหนาท่ีในการปกครอง และการ
บริการสาธารณะของรัฐ ของหนวยงานของรัฐ  และของเจาหนาที่ของรัฐ 
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