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คํานํา 

 
  การศึกษากฎหมายมหาชนซึ่งเปนกฎหมายที่เก่ียวกับรัฐและการใชอํานาจของรัฐ  
ตลอดจนการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐนั้น  ผูศึกษามีความจําเปนที่จะตองมีความรู
ความเขาใจทั้งในดานประวัติศาสตรและพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของแตละรัฐ  ทฤษฎี
การเมืองการปกครอง  บทบัญญัติของกฎหมาย  ตลอดจนหลักกฎหมายมหาชนที่ไดมีการพัฒนา
โดยองคกรที่เกี่ยวของ เชน  ศาลปกครอง  ท้ังน้ีเน่ืองจากกฎหมายมหาชนเปนกฎหมายที่เกิดขึ้น
จากผลิตผลโดยตรงของบริบททางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองการปกครองในแตละยุคแตละสมัย
ผสมผสานกับการแสวงหาทางเลือกเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  รวมทั้งจําตองศึกษาทั้ง
ในแงของพัฒนาการทางการเมือง  สภาพสังคมเศรษฐกิจการเมือง  ตลอดจนศึกษาสังคมวิทยา
การเมืองประกอบกันไปจึงจะสามารถทําความเขาใจกฎหมายมหาชนไดอยางลึกซ้ึงและถองแท  ซึ่ง
ตลอดระยะเวลากวาสามปที่ผูเขียนไดรับมอบหมายใหสอนวิชากฎหมายมหาชนเบื้องตนมาตั้งแตป
การศึกษา 2544  เปนตนมา  ผูเขียนไดพบวานักศึกษาสวนใหญเกิดความสับสนวาการศึกษา
กฎหมายมหาชนนั้นเปนการศึกษาเรื่องเดียวกันกับการศึกษาวิชารัฐศาสตรตามที่เคยไดร่ําเรียนมา
กอนน้ีหรือไม  ซึ่งโดยแทจริงแลวกฎหมายมหาชนกับรัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตรนั้นเปนสิ่งที่
เกี่ยวพันกันอยางลึกซึ้งจนแยกออกจากกันมิได  เนื่องจากลวนแลวแตมีที่มาทางปรัชญาเดียวกัน  
หากแตทําการศึกษาและใชวิธีการในการวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาจากคนละดานของศาสตรนั้นๆ 

เทานั้น   กลาวคือ  รัฐศาสตรน้ันเปนการศึกษาเกมแหงการเมืองหรือเกมแหงอํานาจ ในขณะที่
กฎหมายมหาชนเปนการศึกษากติกาของเกมแหงการเมืองหรือกติกาของเกมแหงอํานาจนั้นนั่นเอง  
เม่ือเปนเชนนี้  ผูศึกษาจําตองระลึกอยูเสมอวาในการวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาทุกปญหาจําตองใช
ศาสตรทั้งสามควบคูกันไปดวยเสมอ  หากใชเพียงศาสตรหนึ่งศาสตรใด  เราจะไมสามารถเขาใจ
ปรากฏการณในเชิงอํานาจไดท้ังหมด 
  เม่ือเปนเชนนี้  เอกสารประกอบการสอนเลมน้ีจึงใครขอนําเสนอเนื้อหาสาระ
ดังกลาวโดยเนนใหผูศึกษามองเห็นภาพรวมของพัฒนาการตลอดจนหลักกฎหมายมหาชนเพื่อที่จะ
สามารถนําไปคิดและวิเคราะหไดอยางถูกตองและเปนไปตามนิติวิธีเฉพาะของกฎหมายมหาชน  

พรอมกันนี้ ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยศิริชัย  มงคลเกียรติศรี  ที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคา
ในการตรวจทานและแกไขใหเอกสารประกอบการสอนเลมนี้มีความถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น  อยางไรก็
ตาม เน่ืองจากขอบเขตเนื้อหาวิชาที่มีความกวางขวาง  ดังนั้น  หากเอกสารประกอบการสอนเลมนีมี้
ขอบกพรองหรือไมสมบูรณประการใด  ผูเขียนขอนอมรับคําวิพากษวิจารณของผูทรงคุณวุฒิ
ท้ังหลายไวเพื่อปรับปรุงในโอกาสตอไป  
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          กันยายน  2547 
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