
การส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกา

ในสังคมไทย



ความสัมพันธ์
ระหว่าง “วัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกา” 
Culture of Lawfulness 
กับ “หลักนิติธรรม” Rule of Law 
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Culture 
of 

Lawfulness 

องค์ประกอบ
ของ “วัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกา”
Culture of Lawfulness 

ปัจจัยและเครื่องมือ
ที่จะสร้าง “วัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกา” 
Culture of Lawfulness



CULTURE of  LAWFULNESS

สัมพันธ์กับ

RULE o f  LAW
จริ งหรือไม่? อย่างไร?



ความสัมพันธ์
Culture of Lawfulness

กับ
Rule of Law 

วัฒนธรรม 
(Culture)
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กฎหมาย 
(Law)
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แล้วกฎหมาย
สร้างวัฒนธรรม

ได้ไหม ?

วัฒนธรรมบางส่วนหายไป
โดยสังคมและเจ้าหน้าที่
ลืมไปแล้วว่า
ยังมีกฎหมายบังคับไว้อยู่
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วัฒนธรรมบางส่วนยัง
อยู่ โดยสังคมลืมไปแล้ว
ว่าวัฒนธรรมนั้น
สร้างโดยกฎหมาย



• กฎหมายก าหนดข้อปฏิบัติ บทลงโทษ และ
สะท้อนถึงคุณค่า/ประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ
จากกฎหมาย

• ระบบการปฏิบัติตามกฎหมายที่สอดคล้อง
กันและกันในทุกๆ หน่วยงาน

• การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด เท่าเทียม 
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีอภิสิทธิ์  

กฎหมายสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ของสังคมได้
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- Roscoe Pound, Dean, Harvard Law School, 1910



มีกฎหมายดี แต่
• ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 

ไม่มีทางเลือกให้ประชาชน 

• การด าเนินการให้มีการปฏิบัติตาม 
(Implementation) และการบังคับใช้ 
(Enforcement) ไม่เป็นระบบ และ
ไม่เป็นเอกภาพ 

กฎหมายใช้บังคับไม่ได้
สังคมไม่เคารพกติกา
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• มีกฎหมายดี แต่
• ประชาชนค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว

(Private Benefits) มากกว่า
ผลกระทบหรือผลเสียต่อผู้อื่นและส่วนรวม 
(Public Loss)

• การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด ไม่เท่า
เทียม มีการมีทางรอดอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่การ
รับโทษตามกฎหมายหากฝ่าฝืน

กฎหมายใช้บังคับไม่ได้
สังคมไม่เคารพกติกา
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CULTURE 
OF LAWFULNESS

RULE OF LAW
CULTURE OF LAWFULNESS



สิ่งใดบ้างที่ เป็น

องค์ประกอบของ

CULTURE
o f  LAWFULNESS

?



Shared Common

VALUE

1
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“คนในสังคม” มีความตระหนักถึงคุณค่าร่วมกัน

• คุณค่าของการปฏิบัติตามกฎหมาย-กติกา 

• โทษหรือผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อผู้อื่นหรือสังคม
(Self Responsibility to Others and Public)
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“คนในสังคม” ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย-กติกา

• ไม่หยวนให้ตนเองหรือผู้อื่นแม้เพียงเรื่องเล็กน้อย 
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร 

• ไม่แสวงหาหรือไม่ใช้อภิสิทธิ์ทีม่ากกว่าคนทั่วไป 
ไม่ว่าเพื่อให้ได้ประโยชน์ง่ายกวา่ผู้อื่น หรือเพื่อให้รอด
พ้นจากโทษของการฝ่าฝืน “

Collective

BEHAVIORS



“คนในสังคม” ไม่ทน

• ไม่เพิกเฉยต่อการละเมิดต่อกฎหมาย-กติกาของสังคม 

• ไม่ยอมให้มีการใช้อภิสิทธิ์ เพื่อให้หลุดพ้นจากการถูก
ลงโทษ 

• ใช้ระบบมาตรการทางสังคมควบคุม ต าหนิ และลงโทษ

Zero-Tolerance

Social SYSTEM

3
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CULTURE 
OF LAWFULNESS



จะสร้าง
CULTURE

of  LAWFULNESS

ได้อย่างไร 
?
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Synergized Active Citizenship
INVOLVEMENT
EMPOWERMENT

All Stakeholders : 
Individual, Leaders, Change Agents, etc.
Community, Authority, Society)

PARTICIPATION
ปัจจัยหลัก
ในการสร้าง CoL



Education & Training

• Curriculum-based

• Co-Curriculum 

• Authorities

Mass ฿ Social Media
• Campaigning 

• Monitoring

• Social Pressure

Leaders & Change Agents
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เครื่องมือ
ในการสร้าง CoL

Government Officers
& Law Enforcement

Moral & Faith Authority



รณรงคส์ร้างความตระหนัก
ของสังคม ให้เกิด 

Shared Lawful VALUE
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• ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่น และ
ประโยชน์สาธารณะ ก่อนสิทธิส่วนตัว

• ให้รู้สึกว่าการเคารพและปฏิบัตติาม
กฎหมายและกติกาเป็นค่านิยมปกติ
ของสังคม
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• ก าหนด “พฤติกรรม” ที่ควรจะเป็น 

• ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องท า/ไม่ท าพฤติกรรมท่ีก าหนด
(ทั้งหมด > from top to bottom)

• “ไม่ใช้” และ “ไม่ให้” อภิสิทธิ์ แก่ผู้ใด ที่จะได้รับการ
ยกเว้น แม้ในเรื่องเล็กน้อย (เว้นแต่จะก าหนดไว้ชัดเจนใน
กฎ-กติกา)

เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองและสังคม 
ให้เกิด collective Lawful 

BEHAVIORS



• ไม่ยอมใหม้ีการละเมิดกฎ-กติกา 

• สร้าง “ระบบ” ควบคุมทางสังคม 

• ท าให้เห็น “เป็นเรื่องปกติที่จะไม่ยอม” ให้มีการละเมิด
กฎที่พึงจะท า

ไม่ทนและมีการควบคุมทางสังคม 
ให้เกิด 

zero-tolerance SYSTEM
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RULE OF LAW
&

CULTURE OF LAWFULNESS
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วัฒนธรรมแห่งการเคารพกฎหมายและกติกา

เกิดได้โดย
Uphold to 
Lawful VALUE

Not Tolerant to 
Unlawful Behaviors
and Privileges

ไม่ยอมทนให้มีการ
ละเมิดกฎ-กติกา และ
สร้างระบบควบคุม
กดดันทางสังคม

ยึดมั่นการเคารพ
กติกาและระวัง
ผลกระทบต่อผู้อื่น
และส่วนรวม

Say No to 
Unlawful Behaviors
and Privileges

ไม่ท า สิ่งที่ละเมิดกติกา
แม้เพียงเล็กน้อย และ
ไม่ใช้อภิสิทธิ์ เพื่อให้
ตัวเองหรือพรรคพวกรอด



เริ่มต้นที่พวกเราทุกคน 
อย่าบอกให้คนอื่นท า แต่ตัวเองไม่ท า

วัฒนธรรมแห่งการ
เคารพกฎหมายและกติกา

สร้างได้
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Rule of Law and Culture of Lawfulness
are not merely reinforcing;

they are inseparable.

“หลักนิติธรรม” กับ “วัฒนธรรมแห่งการเคารพกฎหมายและกติกา”
ไม่ใช่เพียงแค่ส่งเสริมกันและกัน

สองสิ่งนี้ต้องสอดคล้องอย่างแยกกันไม่ได้


