
 
 จากหลักฐานทางประ
มนุษยไดมีพัฒนาการมาเปนร
ระยะเวลาดังกลาวมนุษยไดพัฒ
เน่ือง  ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดการ
มนุษย ทั้งนี้เนื่องมาจากควา
ประดิษฐส่ิงอํานวยความสะดว
ระยะเวลาของพัฒนาการทางส
เปลี่ยนแปลงและสรางสิ่งใหม 
 ในยุคแรกของมนุษยม
ตามธรรมชาติ  ไมมีท่ีอยูอาศ
ของมนุษยพัฒนาข้ึนทําใหมนุษ
ในการดํารงชีพมากข้ึน  รว
เหลือซึ่งกันและกัน  รูจักสรา
ปลูก  รูจักเล้ียงสัตว  ซึ่งพัฒน
สมองทั้งสิ้น 
 สาเหตุสําคัญท่ีทําใหม
คือ  “ความปลอดภัย”  เพร
อิสระมีเสรีภาพแตขาดความป
กติกา  ทุกชีวิตตองตอสูเพ่ือคว
มีชีวิตอยูรอดตอไปได 
 

บทนํา 
วัติศาสตรและโบราณคดีทําใหทราบไดวา
ะยะเวลายาวนานนับลานป  และตลอด
นาทั้งสภาพรางกายและสมองอยางตอ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและส่ิงแวดลอมของ
มเจริญของสมองทําใหมนุษยรูจักคิด รูจัก
กในการดํารงชีพใหกับตนเอง  ประกอบกับ
มองหลายแสนปอยางตอเน่ืองทําใหมนุษย
ๆ ข้ึนมาบนโลกมากมาย 
คีวามเปนอยูคลายสัตวเรรอนหาอาหาร
ยัเปนหลักแหลง  แตเม่ือเวลาผานไปสมอง
ยรูจักคิดประดิษฐส่ิงอํานวยความสะดวก
มท้ังเขามาอยูรวมกันเปนกลุมเปนพวกชวย
งท่ีอยูอาศัยเปนหลักแหลงถาวร  รูจักเพาะ
าการเหลานี้สืบเนื่องมาจากพัฒนาการของ

นุษยเขามาอยูรวมกันเปนกลุมเปนชุมชน
าะการอยูโดยลําพังตามธรรมชาติถึงแมจะมี
ลอดภัย  เนื่องจากธรรมชาติไมมีกฎ  ไมมี
ามอยูรอด  และผูที่แข็งแรงกวาเทานั้นที่จะ
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 หลักเกณฑตามธรรมชาติน้ี  ทําใหมนุษยตองสละความอิสระและ 
เสรีภาพท่ีมีอยูตามธรรมชาติบางประการเขามาอยูรวมกันเปนกลุมเปน 
ชุมชนมีผูนําผูปกครองท่ีจะใหความปลอดภัย  รวมท้ังการใหความชวย
เหลือซึ่งกันและกัน  และพฤติกรรมท่ีมนุษยในชุมชนประพฤติปฏิบัติตอกัน
ในยุคตน ๆ น้ันเปนไปตามธรรมชาติและสัญชาตญาณ  แตเม่ือมนุษยได
ประพฤติปฏิบัติสืบเน่ืองเปนระยะเวลายาวนาน  จากคนรุนหน่ึงสูคนอีกรุน
หนึ่งก็จะกลายเปนประเพณ ี และเปนบรรทัดฐานของสังคมสืบตอไป 
 อีกประการหน่ึงท่ีเปนปจจัยสําคัญในการเปล่ียนแปลงของสังคม
คือความเช่ือ   เนื่องจากในสมัยโบราณมนุษยยังไมเขาใจ ปรากฏการณ
ธรรมชาติเชน  ฝนตก  แดดออก  ฟารอง  ฟาผา  ฯลฯ  ทําใหมนุษยเกิด
ความเชื่อในเรื่องเทพเจา เพราะเมื่อมนุษยยังไมสามารถอธิบายปรากฏ
การณธรรมชาติได  จึงอางวาปรากฏการณเหลาน้ันเกิดจากเทพเจาทําให
เกิดข้ึน  และความเช่ือน้ีสงผลตอการปกครองของกลุมของชุมชนอยาง
ใหญหลวง  เพราะผูปกครองอางวาเปนตัวแทนของเทพเจา เพื่อใหเกิด
ความศรัทธา  และจงรักภักด ี
 ความเช่ือดังกลาวตอมาทําใหเกิดการแบงชนช้ันระหวางผูปก
ครองและผูถูกปกครอง  และเมื่อชุมชนใหญขึ้นกลายเปนเมืองกลายเปน
นคร  ผูปกครองกลายเปนเจาเมืองเปนผูครองนครท่ีเปนตัวแทนของพระ
เจาเปนผูมีอํานาจเหนือกวาประชาชนโดยท่ัวไป  และจุดนี้เองทําใหเกิด
การกดข่ีและเอาเปรียบระหวางผูปกครองและผูถูกปกครอง เกิดระบบทาส  
ระบบศักดินา  ทั้งนี้เนื่องมาจากความเชื่อในเรื่องของเทพเจาประการหนึ่ง   
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และความตองการใชแรงงานอีกประการหน่ึง      จึงทําใหเกิดการกดข่ีและ 
เอาเปรียบระหวางผูปกครองและผูถูกปกครอง  
 จากหลักฐานทางประวัติศาสตรเช่ือไดวาการแบงชนช้ันเกิดมาไม
นอยกวา  2,000  ปกอนคริสตกาล  จากแหลงกําเนิดอารยธรรมของโลก  
“เมโสโปเตเมีย”  ลุมน้ําไทกริสและยูเฟรติสของชาวสุเมเรียน  หรือเรียกวา
ระบบ  “ทาส”  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันของคนในสังคมมี
มาแลวหลายพันป  ตอมาในยุคกรีกระบบ “ทาส”  กลายเปนธุรกิจในราว  
500  ปกอนคริสตกาล  และจนกระท่ังยุคโรมันเรืองอํานาจในยุโรป  โรมันก็
จับเชลยศึกมาเปนทาส  เกิดการกดข่ีเอาเปรียบและทารุณ  จนทําใหผูถูก
กดข่ีตอสูเพ่ือใหพนจากการกดข่ี    อยางเชนประมาณ  100 ปกอน   คริสต
กาล  ผูถูกกดข่ีเย่ียงทาสช่ือ  “สปาตาคัส”  นําทาสตอสูผูปกครองท่ีกดข่ีแต
ไมสําเร็จ 
 ตอมาในตนคริสตวรรษ  ระบบการปกครองของยุโรปยังคงอยูใน
สภาพเชนเดิมคือมีการแบงชนช้ันปกครอง และชนช้ันถูกปกครองประกอบ
กับคริสตจักรเร่ิมเรืองอํานาจ  บทบาทของพวกพระมีมากขึ้น  ประชาชน
อยูในสภาพถูกเอาเปรียบ  ถูกกดข่ี  จนกระท่ังยุคกลางของยุโรปอํานาจ
ของพวกพระเริ่มนอยลง  แตอํานาจของกษัตริยมีมากข้ึน  การปกครองใน
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยเจริญรุงเรือง  อํานาจตาง ๆ ในการปกครอง
อยูท่ีกษัตริยเพียงผูเดียว  การกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ เปนอํานาจของ
กษัตริย ในยุคกลางของยุโรปน้ีกษัตริยและขุนนางมีอภิสิทธ์ิเหนือประชา-
ชนโดยท่ัวไป  ประชาชนเปนเพียงผูท่ีตองปฏิบัติตาม 
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 เนื่องจากในยุคกลางของยุโรป    ประชาชนมีการศึกษาอยาง      
กวางขวาง จึงทําใหเกิดการตอตานระบอบการปกครองของกษัตริยเปน
ระยะ ๆ ท้ังน้ีสืบเน่ืองมาจากการปกครองของกษัตริย  กดข่ีและเอาเปรียบ
เกิดการแบงชนชัน้ ประชาชนขาดสิทธแิละเสรีภาพจงึเกิดการเรียกรองความชอบ
ธรรมระหวางผูปกครองกับผูถูกปกครองอยางเชนในป  ค.ศ. 1215  พระ
เจาจอหนของอังกฤษยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามพันธกรณีวาจะไมใชอํานาจ
กดขี่ขมเหงประชาชน  และลงโทษประชาชนโดยพลการ  การเรียกเก็บ
ภาษีตาง ๆ  ตองไดรับความยินยอมจากตัวแทนของประชาชน ฯลฯ 
 จากการศึกษาพัฒนาการของมนุษยต้ังแตยุคเร่ิมตนจนถึงยุค
กลางของยุโรปน้ีพบวาการปกครองพัฒนามาตามสภาพของความเจริญ
ของมนุษยจนกระท่ังถึงยุคกลางของยุโรปประเทศตางปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยทั้งสิ้น    รวมทั้งเอเซียและอาฟริกา     ตางปกครอง
ในลักษณะเดียวกัน  อํานาจการปกครองตกอยูท่ีกษัตริยเพียงผูเดียว  และ
การปกครองลักษณะน้ีเรียกวาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  การปก
ครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยน้ี  จะกลาวรวม ๆ วากดข่ีเอา
เปรียบเสียทั้งหมดไมได  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับแตละประเทศ  และข้ึนอยูกับแตละ
ยุคแตละสมัยอีกประการหน่ึงดวย  ซ่ึงในบางยุคก็สนับสนุนการปกครองใน
ระบอบ    สมบูรณาญาสิทธิราชย  แตในบางยุคก็ตอตานระบบดังกลาว 
 Jean  Bodin  (คศ.  1530-1596)  เปนนักปรัชญาชาวฝร่ังเศสได
เขียนหนังสือเร่ือง  The  Republic  ตีพิมพในป  คศ. 1567  เขาสนับสนุน
การปกครองระบอบกษัตริย  และยอมรับวาอํานาจสูงสุดเปนของกษัตริย
เพียงผูเดียว      กษัตริยมีอํานาจออกกฎหมายท่ีใชบังคับแกประชาชนหรือ 
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ผูถูกปกครองและผูถูกปกครองตองปฏิบัติตาม และเขาเห็นดวยวากษัตริย 
ไดรับมอบหมายจากพระเจา  ซ่ึงเปนศูนยรวมของความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน 
 พอสรุปไดวาการปกครองในยุคตน ๆ ของสังคมมนุษยจน
กระท่ังถึงยุคกลางของยุโรปน้ี  อํานาจการปกครอง อํานาจการออก
กฎหมายตกอยูที่กษัตริยแตผูเดียว  หมายความวากษัตริยเปนผู
บัญญัติกฎหมายใหผูถูกปกครอง  คือประชาชนตองปฏิบัติตาม  ผู
ปกครองใชอํานาจเพียงฝายเดียว ไมวาประชาชนจะเห็นดวยหรือ
ไมและประชาชนไมสามารถควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของผู
ปกครองได 
 ถาจะกลาวโดยรวมถึงสภาพปญหาการปกครองตั้งแตยุค
มนุษยเริ่มมีการปกครองจนกระทั่งถึงยุคกลางของยุโรปแลวมีสภาพ
ปญหาคลายคลึงกันในทุกภูมิภาคของโลกคือ  ปญหาการใชอํานาจ
ของผูปกครองโดยขาดการควบคุมหรือตรวจสอบ  หรืออาจจะ
อธิบายไดวาผูปกครองตั้งแตยุคตน ๆ มานั้นใชอํานาจตามความ
ตองการของตนเองคือกําหนดกรอบ  กําหนดขอบเขตใหผูปกครอง
ปฏิบัติตามและผูปกครองเปนผูใชอํานาจ  โดยผูถูกปกครองไม
สามารถตรวจสอบควบคุมหรือโตแยงการใชอํานาจของผูปกครอง
ได  เมื่อผูถูกปกครองไมมีอํานาจโตแยง  และอํานาจนั้นเปนอํานาจ
ที่มาจากผูปกครอง  ยอมจะกอความเดือดรอน  และเอาเปรียบผู
ถูกปกครองได  และถาผูปกครองเกรงวาผูถูกปกครองจะตอสูขัด
ขวางดวยแลวการใชอํานาจยิ่งเกิดความรุนแรงมากขึ้นอีก  อาทิเชน
ในยุโรปขณะน้ัน   คือชวงยุคกลางของยุโรปผูปกครองใชอํานาจกดข่ี   
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เอาเปรียบประชาชนจนเกิดการตอตาน     และเกิดแนวคิดเก่ียวกับอํานาจ 
ปกครองใหม   
 John  Locke  (1632-1704)  นักปรัชญาชาวอังกฤษ  มีความเห็น
ตรงขามกับ  Thomas  Hobbes  เพราะ  John  Locke  เช่ือวาทุกคนเกิด
มาเทาเทียมกันมีความเสมอภาคกัน  ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ  รัฐจะใช
อํานาจตามอําเภอใจไมได  อีกท้ัง  John  Locke  ยังคัดคานระบบกษัตริย
และการมีอํานาจของพวกพระ  เพราะไมเชื่อวากษัตริยและพระมีอํานาจ
เหนือผูอ่ืนไดโดยไมไดรับความยินยอมจากประชาชน  และนอกจากแนว
ความคิดดังกลาวแลว  John  Locke  ยังเสนอวาอํานาจในการปกครอง
ประเทศน้ันไมควรมีอํานาจอยูท่ีกษัตริยเพียงอํานาจเดียว  แตอํานาจใน
การปกครองประเทศน้ันควรมี 3  อํานาจคือ  อํานาจในการออกกฎหมาย  
อํานาจในการบริหาร  และอํานาจในการทําสงครามและสัญญากับตาง
ประเทศ 
 สาเหตุท่ี  John  Locke  นําเสนอแนวคิดการแบงแยกอํานาจเปน  
3  อํานาจดังกลาวก็เพ่ือไมตองการใหอํานาจปกครองอยูท่ีบุคคลคนเดียว
ซ่ึงทําใหเปนเผด็จการได  แตถาอํานาจท้ังสามแยกจากกันสามารถตรวจ
สอบถวงดุลยอํานาจซ่ึงกันและกันได  ไมใหอํานาจใดอํานาจหน่ึงใช
อํานาจมากจนเกินไป  ทําใหประชาชนเดือดรอน  ถาอํานาจใดใชมากเกิน
ไป  อีกอํานาจหน่ึงสามารถควบคุมและตรวจสอบได  เปนการปองกันสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน 
 นอกจาก  John   Locke  แลวยังมี  Montesquieu (1689-1755)   
นักปรัชญาชาวฝร่ังเศสสนับสนุนแนวความคิดของ  John    Locke     โดย 
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เฉพาะการแบงแยกอํานาจการปกครองเขาเสนอเชนเดียวกับ    John        Locke   
วา  อํานาจควรแยกเปน  3  อํานาจและไมอยูท่ีองคกรเดียวกัน  เพราะ
ธรรมชาติของมนุษยเม่ือมีอํานาจแลวมักจะใชอํานาจตามอําเภอใจ  จึง
เปนการเหมาะสมท่ีจะแยกอํานาจเพ่ือถวงดุลยอํานาจซ่ึงกันและกัน  
เพราะอํานาจทางการปกครองน้ันใชตามความประสงคของประชาชนมิใช
ใชตามความประสงคของผูปกครอง  อํานาจท้ัง  3  ตามแนวความคิดของ  
Montesquieu  คืออํานาจนิติบัญญัติ  อํานาจบริหาร  อํานาจตุลาการ 
 การเสนอแนวคิดของ  John  Locke  และ  Montesquieu   
ดังกลาวเพื่อแกปญหาการใชอํานาจของผูปกครองอยางไมมี
ขอบเขต  ซึ่งถือเปนจุดกําเนิดแนวคิดของระบอบประชาธิปไตยใน
เวลาตอมาโดยยึดหลักสําคัญวา 

1. ทุกคนมีความเทาเทียมกันเสมอภาคกัน 
2. ผูจะเขามาปกครองประเทศจะตองไดรับความเห็น
ชอบจากประชาชนสวนใหญเปนสําคัญ 

3. เม่ือไดอํานาจปกครองประเทศแลวตองใชอํานาจน้ัน
เพื่อปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เปนสําคัญ 

4. การใชอํานาจของผูปกครองตองสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบได 

หลักการดังกลาวทําใหเกิดหลัก  “นิติรัฐ”  คือการปก
ครองโดยกฎหมาย  หมายความวาผูปกครองจะกระทําการใด ๆ     ในทาง
ปกครองไดตองมีกฎหมายใหอํานาจหนาท่ีไวเทาน้ันจะทําเกินเลยไมได 
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และกฎหมายน้ันตองบัญญัติโดยประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนดวย 
อีกท้ังการใชอํานาจตามหนาท่ีท่ีกฎหมายบัญญัติไว  ตองสามารถตรวจ
สอบได  ท้ังน้ีเพ่ือปองกันการใชอํานาจเกินขอบเขตของความพอดีจากผู
ปกครอง 

หลักนิติรัฐน้ีทําใหเกิดหลักกฎหมายมหาชนข้ึน  เพราะกอนที่จะ
เกิดหลักการของระบอบประชาธิปไตยน้ัน ปญหาสังคมท่ีสําคัญคือผูปก
ครองใชอํานาจตามความตองการของผูปกครองและประชาชนไมสามารถ
ควบคุมและตรวจสอบได แตเม่ือเกิดหลักการของระบอบประชาธิปไตย  
เกิดหลักนิติรัฐ  ทําใหเกิดกฎหมายข้ึนมาอีกประเภทหน่ึงคือ “กฎหมาย
มหาชน” 
กฎหมายมหาชนคือ  กฎหมายท่ีบัญญัติใหอํานาจและหนาท่ีแกรัฐ  แก
หนวยงานของรัฐ  แกเจาหนาท่ีของรัฐ  และแกประชาชน  ในการบริหาร การปก
ครองประเทศ  และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการสําคัญของกฎหมาย
มหาชนนอกจากจะบัญญัติใหอํานาจและหนาท่ีแกหนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาท่ีดังท่ีกลาวมาแลว  การใชอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายบัญญัติยังสามารถ
ควบคุมตรวจสอบได  ตามหลักเกณฑและกระบวนการของกฎหมายมหาชน  ซึ่ง
กอนท่ีจะมหีลักการของระบอบประชาธิปไตย  และหลักนิติรัฐ  ยังไมมี
กฎหมายมหาชนในความหมายน้ีเพราะกอนท่ีจะมีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  และเกิดหลักการนิติรัฐข้ึนน้ี  รัฐ  หนวยงานของรัฐ  และ
เจาหนาท่ีของรัฐ  ใชอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ีรัฐเปนผูบัญญัติ  มิใช
ประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนบัญญัติ  อีกท้ังการใชอํานาจของรัฐ  
ของหนวยงานของรัฐ  หรือของเจาหนาท่ีของรัฐ  ยังไมสามารถควบคุม 
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และตรวจสอบได   เพราะรัฐเปนผูบัญญัติกฎหมาย  และเปนผูใชกฎหมาย  
ประชาชนไมมีสวนเก่ียวของในการจัดทําเพียงแตเปนผูปฏิบัติตาม 
 สรุปไดวากฎหมายเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงของมนุษยท่ีใชแกไข
ปญหาของสังคม  และกฎหมายแตละประเภทก็ใชแกไขปญหาแตละอยาง
แตกตางกันออกไป   มิใชกฎหมายประเภทหนึ่งใชแกปญหาไดทุกปญหา
อาทิเชน  กฎหมายอาญาก็ใชแกปญหาอาชญากรรม  กฎหมายเอกชนเชน
กฎหมายมรดกก็แกไขปญหามรดก  กฎหมายเร่ืองซ้ือขายก็แกไขปญหา
เร่ืองซ้ือขาย    ในทํานองเดียวกันปญหาของสังคมอยางหน่ึงท่ีตองแกไข  
คือปญหาการใชอํานาจทางการปกครองของรัฐ ของหนวยงานของรัฐ  
และของเจาหนาท่ีของรัฐเกิดข้ึนมาเปนระยะเวลานานกอนมีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  และเมื่อมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
เกิดหลักนิติรัฐ  จึงทําใหเกิดกฎหมายมหาชนขึ้น  เพ่ือแกปญหาการใช
อํานาจของรัฐ  ของหนวยงานของรัฐ  และของเจาหนาท่ีของรัฐใหอยูใน
ความเหมาะสมโดยยึดประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ 
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