
 

การประชุมวชิาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังที ่17 ประจ าปี 2558 

เร่ือง “หลกันิติธรรม กบั ประชาธิปไตย” (Rule of Law and Democracy) 

วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2558 

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

 ในบริบทต่างประเทศ หลกันิติธรรม (Rule of Law) เป็นค าท่ีมีการนิยามแตกต่างกนัไป และหน่ึง

ในค านิยามท่ีมีความชดัเจนมากท่ีสุดคือ ค านิยามของ Justice Tom Bingham ซ่ึงไดใ้ห้ความหมายวา่ หลกันิติ

ธรรม หมายถึง “[หลักท่ีก ำหนดให้] บุคคลทุกคน และองค์กรทุกองค์กรในรัฐ ไม่ว่ำจะเป็นองค์กรภำครัฐ 

หรือภำคเอกชน จะต้องอยู่ใต้กฎหมำยของรัฐ และเป็นกฎหมำยท่ีถูกบังคับใช้โดยศำล” 1 ส่วนในประเทศ

ไทยนั้น มีแนวความคิดวา่ หลกันิติธรรมเป็นกฎเกณฑ์แห่งการใช้กฎหมาย ซ่ึงเป็นหลกัท่ีอยู่เหนือกฎหมาย

อีกชั้นหน่ึง โดยหลกันิติธรรมน้ี จะเป็นส่ิงท่ีก าหนดระเบียบแบบแผนแห่งกฎหมาย เพื่อป้องกนัการตรา

กฎหมายมาใช้บงัคบัตามอ าเภอใจโดยปราศจากกฎเกณฑ์ท่ีเป็นธรรม 2 และเป็นแนวความคิดท่ีได้รับการ

พฒันาจากประเทศองักฤษ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law หรือระบบ

กฎหมายท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์) ต่อมา ในภาคพื้นยโุรป ซ่ึงใชร้ะบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) และ

ในสหรัฐอเมริกา ก็ไดมี้การพฒันาหลกัการท่ีคลา้ยคลึงกบัหลกันิติธรรมน้ี คือ หลกันิติรัฐ (Legal State) และ

หลกันิติกระบวน (Due Process of Law) ซ่ึงมีรายละเอียดแตกต่างกนั แต่ไม่วา่จะเป็นหลกันิติธรรม นิติรัฐ 

หรือนิติกระบวน ก็ลว้นแลว้แต่มีจุดประสงค์เหมือนกนั คือ คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และจ ากดั

อ านาจของรัฐ3 
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 ปัจจุบนั หลกันิติธรรม ถือเป็นหลกัท่ีมีความส าคญัต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็น

อยา่งมาก4 อยา่งนอ้ยในสามมิติ ดงัน้ี  

 ประการท่ีหน่ึง มิติในการใชอ้ านาจอธิปไตยของประชาชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ก าหนดให้ประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยอย่างเสมอภาคภายใตก้ฎหมาย แต่ถ้าหากต่างคนต่างใช้

อ านาจและอา้งสิทธิของตนเองโดยไม่เคารพกฎหมาย ไม่เคารพสิทธิของผูอ่ื้นแลว้ หรือใชเ้สียงขา้งมากโดย

ไม่เคารพกติกา ก็อาจเกิดความวุน่วายในสังคมได ้  

 ประการท่ีสอง มิติในการตรากฎหมาย กล่าวคือ การตรากฎหมายจ าเป็นตอ้งเคารพหลกันิติธรรม  

โดยกฎหมายนั้นตอ้งเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน และมีการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพื่อให้เกิด

ความโปร่งใส ถ้าหากกฎหมายไม่เป็นธรรม และไม่มีการบงัคบัใช้กบับุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัแล้ว 

ประชาชนก็จะไม่มีศรัทธาต่อกฎหมาย เป็นการท าลายคุณค่าของหลกันิติธรรม และเป็นการขดัต่อหลกัการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 ประการท่ีสาม มิติการใช้อ านาจ ซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ส่ิงท่ีส าคญัคือ 

องคก์รท่ีใชอ้  านาจรัฐ ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีรัฐ จะใชอ้ านาจตามอ าเภอใจไปละเมิดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนไม่ได ้เพราะถา้หากมีการใชอ้  านาจตามอ าเภอใจแลว้ ก็ไม่อาจเรียกการปกครองในระบอบนั้นว่า

เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดอี้กต่อไป ทั้งน้ี หลกันิติธรรมเป็นหลกัท่ีก าหนดให้อย่างน้อย 

ตอ้งมีการแบ่งแยกการใช้อ านาจ และก าหนดให้เจา้หน้าท่ีรัฐจะตอ้งใช้อ านาจโดยเคารพต่อกฎหมาย ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัหลกัการส าคญัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดงักล่าว 

 จึงอาจกล่าวไดว้า่ หลกันิติธรรมเปรียบเสมือนเสาหลกัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

หากองค์กรท่ีใช้อ านาจรัฐใช้อ านาจอยู่ในกรอบของกฎหมาย ตลอดจนประชาชนผูเ้ป็นเจ้าของอ านาจ

อธิปไตยก็เคารพกฎหมาย สังคมประชาธิปไตยก็จะมีความสงบเรียบร้อย และสามารถไดรั้บการพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง   

 ประเทศไทยก็ไดใ้หค้วามส าคญักบัหลกันิติธรรมเช่นกนั ดงัจะเห็นไดว้า่ มีการบญัญติัค าวา่ “หลกั

นิติธรรม” อยา่งชดัเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 25505  อีกทั้งร่างรัฐธรรมนูญฉบบั
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ปัจจุบนัก็ยงัก าหนดให้หลกันิติธรรมเป็นหลกัการส าคญั นอกจากน้ี ในช่วงท่ีผ่านมา ก็ไดมี้การส่งเสริมให้

องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตอ้งเคารพหลกันิติธรรมซ่ึงสอดแทรกอยู่ในหลกัการต่าง ๆ เช่น การ

ก าหนดให้การด าเนินกิจการขององค์กรทั้ งภาครัฐและเอกชนต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงมี

องค์ประกอบขอ้หน่ึงคือหลกันิติธรรม หรือแมก้ระทัง่การตราพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงก็มีหลกัการหลายประการท่ีเป็นไปตามหลกันิติธรรมเช่นกนั   

 อยา่งไรก็ตาม หลกันิติธรรมก็เป็นหลกัท่ีมีความเป็นนามธรรมค่อนขา้งมาก และไม่มีการก าหนด

ความหมายท่ีชดัเจน ส่งผลให้ท่ีผา่นมา บุคคลหลายฝ่ายตั้งแต่องคก์รท่ีใชอ้  านาจรัฐ จนถึงประชาชนยกค าวา่ 

“หลกันิติธรรม” ข้ึนกล่าวอา้งเพื่อประโยชน์ของตนเอง แต่ก็ไม่เป็นท่ีประจกัษว์า่ค  าวา่นิติธรรมหมายความวา่

อยา่งไร และยงัมีปัญหาเร่ืองการเคารพหลกันิติธรรมขององคก์รต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งองคก์รท่ีใชอ้  านาจ

รัฐ ไม่วา่จะเป็นปัญหาเร่ืองความโปร่งใสในการด าเนินการ การขดักนัแห่งผลประโยชน์ การทุจริตคอรัปชนั 

ตลอดจนปัญหาเร่ืองการใช้อ านาจขององคก์รต่าง ๆ ท่ีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกินขอบเขตหรือไม่เคารพหลกั

นิติธรรม จนส่งผลให้เกิดความขดัแยง้อย่างรุนแรง จนเกิดวิกฤตทางการเมืองอยา่งท่ีผ่านมา นอกจากนั้น 

หลกันิติธรรมยงัถูกตั้งค  าถามจากประชาชนในแง่ความเสมอภาคและการเขา้ถึงความเป็นธรรมในดา้นต่างๆ 

ทั้งความเป็นธรรมในมิติของเศรษฐกิจและสังคม   

 ด้วยเหตุน้ี สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการท่ีมีภารกิจส าคัญในการพฒันา

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอยา่งย ัง่ยืน ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของ

หลกันิติธรรม ในฐานะท่ีเป็นหลักการส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมและขบัเคล่ือนการพฒันาการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยให้มัน่คงและย ัง่ยืน จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบนัพระปกเกล้า (KPI 

Congress) คร้ังท่ี 17  เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ ตลอดจน

น าเสนอขอ้มูลภายใตฐ้านของการศึกษาวิจยัในประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกันิติธรรม ทั้งน้ี เพื่อน าไปสู่

การรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เชิงวิชาการต่อการปฏิรูปประเทศไทยในดา้นการเมืองการปกครอง และ

การเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยท่ีมัน่คงต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์  

  1) เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการน าเสนอผลงานวิชาการในประเด็นท่ีเก่ียวกบัหลกันิติธรรมและ

ประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ประเด็นท่ีเก่ียวกบัความหมายเพื่อสร้างความเขา้ใจให้แก่บุคคลทัว่ไป และ

การก าหนดกรอบของหลกันิติธรรม ตลอดจนช้ีให้เห็นถึงการน าหลกันิติธรรมมาบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

เพื่อใหทุ้กภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นความส าคญัของหลกันิติธรรม และเคารพหลกันิติธรรม 

 2) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการตีความและบงัคบัใชห้ลกันิติธรรม ทั้งในเชิงทฤษฎี 

และปรัชญา และในเชิงความเป็นจริงจากผูท้รงคุณวฒิุทั้งในและต่างประเทศ 

 3) เพื่อน าเสนอขอ้เสนอแนะในเชิงวชิาการต่อการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมหลกันิติธรรมในประเทศไทย 

และเป็นหลกัท่ีเก้ือหนุนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป 

3. กรอบแนวคิด  

 การจดัประชุมวิชาการสถาบนัพระปกเกลา้คร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายส าคญัคือตอ้งการเสริมสร้างหลกั

นิติธรรมในสังคมไทยให้มีความเขม้แข็งยิ่งข้ึน เพื่อให้ทุกผ่านส่วนเห็นความส าคญัของหลกันิติธรรม และ

เคารพหลกันิติธรรมซ่ึงแม้จะก าหนดนิยามอย่างชัดเจนได้ยาก แต่ก็สามารถท าให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ โดยจะ

เป็นการกล่าวถึงหลกันิติธรรมในสามมุมมอง ไดแ้ก่ 

 หลักนิติธรรมเชิงปรัชญา ซ่ึงจะเป็นการกล่าวถึงท่ีมา และความหมายของหลกันิติธรรมท่ีมีการ

ตีความแตกต่างกนัไปในหลายแง่มุม เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนกนัในเชิงวิชาการทั้งมุมมองของหลกันิติธรรม

จากนกันิติศาสตร์ นกัรัฐศาสตร์ นกัสังคมศาสตร์ และภาคประชาชน ตลอดจนแลกเปล่ียนมุมมองในเร่ือง

ขอ้จ ากดัในการบงัคบัใชห้ลกันิติธรรม เพื่อสร้างความเขา้ใจ และให้เกิดแนวทางในการน าหลกันิติธรรมท่ีมี

ความเป็นปรัชญา มาปรับใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 หลักนิติธรรมเชิงสถาบัน ไดแ้ก่ การบงัคบัใช้หลกันิติธรรมกบัองคก์รท่ีใช้อ านาจรัฐ องคก์รทาง

การเมือง และเจา้หน้าท่ีรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรม ตลอดจนมีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวกับองค์กรท่ีใช้อ านาจตุลาการ ในฐานะท่ีองค์กรตุลาการ 

(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาลรัฐธรรมนูญ) เป็นองค์กรท่ีตีความค าว่า “หลักนิติธรรม” เพื่อพิทกัษ์ความเป็น

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
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 หลกันิติธรรมกับภาคพลเมือง ซ่ึงจะเป็นการช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของหลกันิติธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัประชาชนในชีวติประจ าวนั เพื่อสร้างความตระหนกัรู้ใหป้ระชาชนไดท้ราบวา่ประชาชนเอง ก็เป็นกลไก

ส าคญัในการพฒันาหลกันิติธรรมในสังคม เพื่อประชาชนไดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ส่งผลให้หลกันิติธรรม

สามารถใชบ้งัคบัไดจ้ริงในสังคม  ตลอดจนเป็นเวทีท่ีท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนมุมมองในเชิงวิชาการถึงความ

แตกต่างระหวา่งหลกันิติธรรมในเชิงทฤษฎี และความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนกบัประชาชนในสังคม  

4. กจิกรรมหลกั 

 การประชุมวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้คร้ังท่ี 17 ประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

4.1 การแสดงปาฐกถา 

 การจดัให้มีการแสดงปาฐกถามีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และมี

ประสบการณ์ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัหลกันิติธรรามทั้งในประเทศ และต่างประเทศไดถ่้ายทอดประสบการณ์ 

มุมมอง และทศันคติ ในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการประชุมวชิาการ โดยจดัใหมี้การแสดงปาฐกถา ไดแ้ก่ 

 1. การแสดงปาฐกถาน า โดยนกัวิชาการผูท้รงคุณวุฒิจากต่างประเทศ ในประเด็นเก่ียวกบัหลกันิติ

ธรรมวา่จะส่งเสริมและสร้างความเขม้เข็งให้กบัประชาธิปไตยอยา่งไร เพื่อช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของหลกั

นิติธรรมในการส่งเสริมประชาธิปไตย 

 2. การแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยนกัวิชาการผูท้รงคุณวุฒิของประเทศไทย ในประเด็นเก่ียวกบัการ

พฒันาหลกันิติธรรมเพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อช้ีใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นในการท า

ใหส้ังคมไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบงัคบัใชห้ลกันิติธรรม และช่วยกนัส่งเสริมให้สังคมมีความเป็น

ธรรม น าไปสู่การพฒันาสังคมประชาธิปไตยท่ีย ัง่ยนื 

3. การแสดงปาฐกถาปิด โดยนกัวชิาการผูท้รงคุณวฒิุของประเทศไทย ในประเด็นเก่ียวกบัหลกันิติ

ธรรมและประชาธิปไตย ตลอดจนประมวลสรุปผลการประชุมวชิาการและขบัเคล่ือนเชิงนโยบาย  

4.2 การสัมมนาทางวชิาการ 

 การสัมมนาทางวิชาการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะเป็นเวทีส าหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้และระดมความ

คิดเห็นในประเด็นเร่ืองหลกันิติธรรม ทั้งในเร่ืองการตกผลึกความหมายของค าวา่หลกันิติธรรม พฒันาการ
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ของหลกันิติธรรมในประเทศไทย และประเด็นท่ีเป็นปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัใชห้ลกันิติธรรมของประเทศ

ไทย โดยแบ่งเวทีการสัมมนาทางวชิาการออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

 1. การประชุมอภิปรายร่วม (Panel discussion) เป็นการน าเสนอมุมมองและแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ตามประเด็นหวัขอ้การสัมมนา ระหวา่งผูท้รงคุณวฒิุ และนกัวชิาการ ทั้งในและต่างประเทศ 

 2. การประชุมอภิปรายกลุ่มยอ่ย (Group discussion) เป็นการน าเสนอบทความ เอกสารทางวิชาการ 

หรือผลการวจิยั และการน าเสนอผลสรุปการประชุมกลุ่มยอ่ย จ านวน 5 กลุ่ม 

4.3 การจัดนิทรรศการ 

 จดักิจกรรมเก่ียวกบัประเด็นเร่ืองหลกันิติธรรม โดยเน้นไปท่ีกรณีศึกษาท่ีใกล้ตวั เหตุการณ์ใน

ชีวิตประจ าวนัซ่ึงสะทอ้นให้เห็นหลกันิติธรรมในสังคม ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ความเขา้ใจในเร่ืองหลกั

นิติธรรม ในบริบทต่าง ๆ ท่ีมีการยกค าว่า “นิติธรรม” ข้ึนกล่าวอา้ง และการตีความของหลกันิติธรรมโดย

องคก์รต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมนิทรรศการไดพ้ิจารณาวา่ การกล่าวอา้งนั้น ชอบดว้ยเหตุผลหรือไม่ โดยจดัเป็น

ส่ือท่ีเขา้ใจง่าย เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไป ตลอดจนนกัเรียน นกัศึกษา เขา้ใจได ้

5. การประชุมกลุ่มย่อย 

 แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 

 กลุ่มยอ่ยท่ี 1 นิติธรรมในนโยบายสาธารณะ กบัการสร้างสังคมท่ีเป็นธรรม 

 กลุ่มยอ่ยท่ี 2 วฒันธรรมการเมืองไทย กบัการใชห้ลกันิติธรรม     

 กลุ่มยอ่ยท่ี 3 หลกันิติธรรมขององคก์รท่ีใชอ้  านาจรัฐ: การตีความ ขอบเขตอ านาจ และการถ่วงดุล?  

 กลุ่มยอ่ยท่ี 4 สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในกระบวนการยติุธรรม: เท่าเทียม ทัว่ถึง เป็นธรรม?  

 กลุ่มยอ่ยท่ี 5 คดีทุจริตทางการเมืองและหลกันิติธรรม : ความยอ้นแยง้และดุลยภาพท่ีเหมาะสม?  

6. จ านวน และกลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 500 คน ประกอบดว้ย 

 1) สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 2) ผูบ้ริหาร และสมาชิกพรรคการเมือง 
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 3) นกัการเมืองระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ิน 

 4) ขา้ราชการ เจา้หน้าท่ี หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 5) เจา้หนา้ท่ีองคก์รระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

 6) นกัวชิาการสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 7) องคก์รพฒันาชุมชน องคก์รพฒันาเอกชน ผูน้ าชุมชน ผูน้ าทอ้งถ่ิน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน

และภาคประชาสังคม 

 8) ตวัแทนจากองคก์รภาคเอกชน 

 9) ส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ  

 10) นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 

 11) ประชาชนผูส้นใจทัว่ไป 

7. วนั เวลา และสถานทีจั่ดงาน 

 วนัศุกร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2558  เวลา 11.00 - 17.45 น. 

 วนัเสาร์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 - 17.00 น. 

 วนัอาทิตยท่ี์ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.45 - 12.40 น. 

8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1) เปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารภาครัฐ ภาคเอกชน นกัวิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทนของรัฐบาล องคก์ร

อิสระ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษา องคก์รภาคเอกชน ส่ือมวลชน องค์กรภาคประชาชน 

และประชาชนทัว่ไป ได้น าเสนอผลงานวิชาการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็น ในประเด็น

เก่ียวกบัหลกันิติธรรม ทั้งในดา้นความหมายของหลกันิติธรรม การเสริมสร้างหลกันิติธรรมให้แก่ภาคส่วน

ต่าง ๆ และกรณีศึกษาในประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชห้ลกันิติธรรม 

 2) ไดรั้บขอ้เสนอเชิงวชิาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างหลกันิติธรรมในสังคมไทย เพื่อให้

หลกันิติธรรมเป็นกลไกท่ีส าคญัในการเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยใหย้ ัง่ยนื  

  


