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เรือง การปกครองตามหลกันิตธิรรมในมุมมองขององค์กรเอกชนต่างประเทศ 

โดยนายสกล  หาญสุทธิวารินทร์ 

 บทคัดย่อ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 3 วรรคสอง บญัญติัว่า “การปฏิบติั

หนา้ทีของ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทงัองคก์รตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติ

ธรรม”  แต่รัฐธรรมนูญฉบบันีก็มิไดใ้หค้วามหมายของคาํว่าหลกันิติธรรม ไวว้่าเป็นเช่นใด  คาํว่าหลกันิติธรรมมา

จากคาํภาษาองักฤษว่า  Rule  of  Law  ซึงก็มีนกัปราชญท์างการปกครองและนิติศาสตร์ชาวตะวนัตกใหค้วามหมาย

ไวม้ากมายหลากหลาย อาจารยน์กักฎหมายไทย นกัวิชาการของไทย ก็ไดน้าํมาอธิบายให้ความหมายในมุมมองแง่

ต่างๆ  ทีน่าจะถือเป็นคาํอธิบายทีให้ความหมายไดช้ดัเจนคือ “หลักการทีสําคัญทีสุดของหลักนิติธรรม คือ การใช้

อํานาจรัฐจะมีความชอบธรรมกต่็อเมือสอดคล้องกบักฎหมายทีตราขึนโดยชอบ ซึงมีความมุ่งหมายเพอืป้องกนัการ

ใช้อํานาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรม เพือให้เกิดความเป็นธรรมทังต่อปัจเจกชนและประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ หลักนิติ

ธรรมจะเป็นหลักประกันผลประโยชน์ของปัจเจกชนและมหาชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ตลอดจนกาํกบัอํานาจของภาครัฐในทุกภาคส่วนให้เป็นไปโดยธรรม ตามครรลองวิถทีางแห่งรัฐธรรมนูญ” 

 ประเทศทีพัฒนาแล้ว จะให้ความสําคัญกับการปกครองโดยหลักนิติธรรมมาก   รวมทังองค์การ
สหประชาชาติโดยเลขาธิการสหประชาชาติก็ไดใ้ห้ความหมายของหลกันิติธรรมไวเ้ป็นแนวปฏิบติัดว้ย   ในส่วน
ขององคก์รเอกชนทีไม่แสวงหากาํไร คือ  World Justice Project (WJP) ไดใ้หค้วามสาํคญัของการปกครองโดยหลกั
นิติธรรมมากโดยเห็นวา่การปกครองโดยหลกันิติธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย ์จึงไดส้นบัสนุนใหมี้การปกครอง
โดยหลกันิติธรรมใหแ้พร่หลาย  กิจกรรมทีสาํคญัอยา่งหนึงคือ การจดัทาํรายงานดชันีชีวดัการปกครองตามหลกันิติ
ธรรมประจาํปี ออกเผยแพร่ต่อสงัคมโลกดว้ย                

การปกครองตามหลกันิตธิรรม 

                ประเทศไทยเปลียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยมาตงัแต่ปี 2475  มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมาจนถึงปัจจุบนัรวม 18 ฉบบั   
รัฐธรรมนูญฉบบัก่อนๆ  จะมีบทบญัญติัในมาตราตน้ๆ คลา้ยคลึงกนั  คือ จะบญัญติัว่า  “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัร
อนัหนึงอนัเดียวจะแบ่งแยกมิได”้ ส่วนระบบอบการปกครองกบ็ญัญติัไวค้ลา้ยกนัว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ในส่วนอาํนาจอธิปไตย ก็จะบญัญติัว่า อาํนาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผูท้รงเป็นประมุขทรงใช้อาํนาจ นัน ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตาม
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญนี   รัฐธรรมนูญทีใชบ้งัคบัในปัจจุบนัคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ใน
มาตราตน้ๆ กมี็บทบญัญติัทาํนองเดียวกนักบัรัฐธรรมนูญฉบบัก่อนๆ ในส่วนทีเกียวกบัอาํนาจอธิปไตย ไดบ้ญัญติัไวใ้น
มาตรา 3 วรรคหนึงว่า “อาํนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นประมุขทรงใชอ้าํนาจ นนั 
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ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญนี”   และไดเ้พิมวรรคสองทีบญัญติัว่า “การปฏิบติั
หน้าทีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทงัองคก์รตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติ
ธรรม”  

               จากบทบญัญติัของมาตรา 3 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2550 ทีเพิมขึนมาดงักล่าว  เป็นเรืองใหม่ 
และเป็นครังแรกของประเทศไทย ทีมีบทบญัญติัระบุถึง หลกันิติธรรมไวรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   แต่
รัฐธรรมนูญปี 2550  กมิ็ไดใ้หค้วามหมาย ของคาํวา่หลกันิติธรรมไว ้ วา่มีความหมายเพียงใด          

ความหมายของหลกันิตธิรรม 

           การทีจะเขา้ใจเรืองการปฏิบติัหนา้ทีหรือการปกครองตามหลกันิติธรรม   จาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงความหมาย
ของคาํว่าหลกันิติธรรมเป็นเบืองแรก  ซึงสามารถเรียนรู้ทาํความเขา้ใจจากคาํอรรถาธิบายของผูท้รงความรู้ทงัดา้น
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทงัไทยและต่างประเทศ  รวมทงัจากบรรดาผูท้รงคุณวุฒิทีมาเป็นวิทยาการบรรยายหัวขอ้วิชา
ต่างๆ ทีเกียวกบัหลกันิติธรรม ในหลกัสูตรการอบรมครังนีดว้ย โดยคาํบรรยายของบางท่านจะอิงถึงคาํอธิบายของ
นกัปราชญต่์างประเทศทีมีชือเสียงทีให้คาํอธิบายถึงคาํว่าหลกันิติธรรมไวน้านมาแลว้  ทีถูกเอ่ยถึงมากคือ นกัปราชญ์
ชาวองักฤษ นามว่า ไดซี  วิทยากรทีเป็นผูบ้รรยาย แต่ละท่านก็จะมีมุมมองของคาํว่าหลกันิติธรรมทงัทีเหมือนและ
แตกต่างกนั หลากหลาย  

                     คาํบรรยายโดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัต ิ ธํารงธัญวงศ์ เมือวนัพฤหัสบด ีท ี21 กมุภาพนัธ์ 2556     

          หลกันิติธรรม 

 1.1 บริบทของหลกันิติธรรม (Rule of  Law) 

                    หลกันิติธรรม คือ “การปกครองประเทศโดยกฎหมาย กล่าวคือ บุคคลเสมอภาคกนัในกฎหมาย บุคคลจกั
ตอ้งรับโทษในการกระทาํผดิอนัใด ต่อเมือมีกฎหมายบญัญติัไวว้่า การกระทาํนนัเป็นความผดิและกาํหนดโทษไว ้และ
จาํตอ้งไดรั้บการพิจารณาคดีจากศาลยติุธรรม ทีมีความเป็นอิสระในการชีขาดตดัสินคดีไม่ว่าจะเป็นขอ้พิพาททีเกิดขึน
ระหวา่งเอกชนดว้ยกนัเองกดี็ หรือระหวา่งเอกชนกบัรัฐกดี็” 

                    1.2 ลกัษณะกฎหมายทีเป็นไปตามหลกันิติธรรม 

              Lon L. Fuller นกันิติศาสตร์ทีมีชือเสียงชาวอเมริกนักล่าวว่า กฎหมายทีจะทาํใหห้ลกันิติธรรมปรากฏ
เป็นจริงไดต้อ้งมีลกัษณะสาํคญั คือ 

 (1)   กฎหมายจะตอ้งบงัคบัเป็นการทวัไปกบับุคคลทุกคนไม่เวน้แมแ้ต่องคก์ารเจา้หนา้ทีของรัฐ 

 (2)   กฎหมายจะตอ้งไดรั้บการประกาศใชอ้ยา่งเปิดเผย 
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 (3)  กฎหมายจะตอ้งไดรั้บการตราขึนใหมี้ผลบงัคบัไปในอนาคต ไม่ใช่ตราขึนเพือใชบ้งัคบัยอ้นหลงั
ไปในอดีต 

 (4)  กฎหมายจะตอ้งไดรั้บการตราขึนโดยมีขอ้ความทีชดัเจน เพือหลีกเลียงมิใหเ้กิดการบงัคบัใชที้ไม่
เป็นธรรม 

                  (5)  กฎหมายจะตอ้งไม่มีขอ้ความทีขดัแยง้กนัเอง 

                  (6)  กฎหมายจะตอ้งไม่เรียกร้องใหบุ้คคลปฎิบติัในสิงทีไม่อาจเป็นไปไดน้นั 

                (7)  กฎหมายตอ้งมีความมนัคงตามสมควร แต่จะตอ้งเปิดโอกาสใหแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของ
สงัคมทีเปลียนแปลงไปได ้

                   (8)  กฎหมายทีไดรั้บการประกาศใชแ้ลว้จะตอ้งไดรั้บการบงัคบัใหส้อดคลอ้งตอ้งกนั กล่าวคือ ตอ้ง
บงัคบัการใหเ้ป็นไปตามเนือหาของกฎหมายทีไดป้ระกาศใชแ้ลว้นนั  

  คาํบรรยายโดย ศาสตราจารย์พเิศษ จรัญ ภกัดธีนากลุ  เมือวนัพฤหัสบดทีี 28 กมุภาพนัธ์ 2556
 หลกันิติธรรม (Rule of  Law) 

                    1.  หมายถึง หลกัการทีเป็นกฎกติกาของกฎหมายทีผูบ้ญัญติักฎหมายจะตอ้งยึดถือและปฏิบติัตาม มิ
เช่นนนั กฎหมายนนัจะไม่มีสภาพเป็นกฎหมาย 

            แมก้ฎหมายจะถูกตราขึนโดยชอบดว้ยหลกันิติธรรมแลว้ การบงัคบัใชแ้ละการตีความกฎหมายนนัก็
จะตอ้งกระทาํภายในกรอบของหลกันิติธรรมดว้ย จึงจะไดชื้อวา่เป็นการใชก้ฎหมายโดยชอบ ใชอ้าํนาจโดยธรรม 

              2.  หลกันิติธรรม มิใช่หลกัยติุธรรมตามกฎหมาย ซึงยดึถือบทบญัญติัแห่งกฎหมายเป็นสรณะใชก้ฎหมาย
เป็นยติุธรรม โดยมิไดค้าํนึงถึงกฎกติกา ของกฎหมายนนัเลย 

              3.  หลกันิติธรรมมีเนือหาสาระอยา่งไร มิไดมี้บญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มีเนือหาใกลเ้คียงกบัหลกั
กฎหมายธรรมชาติ ทีสังคมยดึถือร่วมกนัอยู ่เช่น หลกัยติุธรรม (Principle of Natural Justice) หลกัความชอบธรรม 
(Righteousness) และเพือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม (Public Interests) เป็นตน้ 

 หลกันิติรัฐ (Legal State) 

  หลกันิติรัฐมิใช่เพียงแค่หลกักฎหมายเท่านัน แต่เป็นหลกัของกฎหมาย หลกัของกระบวนการยุติธรรม 
และหลกัของการใชอ้าํนาจรัฐดว้ย 

  หลกันิติรัฐเป็นหลกัสําคญัประการหนึงของการเมืองการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย เพือ
ความสาํเร็จและป้องกนัความเสือมทรามลงของระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม 
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  หลกันิติรัฐจึงมีความเชือมโยงและสอดคลอ้งกบัหลกัการปกครองขอ้อืนๆ ทงัหมดไม่ว่าจะเป็นหลกัการ
แบ่งแยกอาํนาจ (Separation of  Power) หลกันิติธรรม (Rule of  Law) หลกัความยติุธรรมธรรมชาติ (Natural Justice) 
หลกัศุภนิติกระบวน (Due Process of  Law) หรือความชอบธรรม (Righteousness) อืนๆ 

  หลกันิติรัฐมิไดใ้ห้ความสําคญัแก่นักกฎหมาย แต่ตอ้งการนักยุติธรรมทีไม่สยบยอมต่อผูใ้ชอ้าํนาจโดย
ปราศจากความชอบธรรม 

1. การปกครองประเทศทีไม่ถือบุคคลเป็นใหญ่ แต่ถือหลกัเกณฑแ์ละกติกาสงัคมเป็นสาํคญั 

                 ผูป้กครองประเทศมิใช่เจา้ของประเทศ เพียงแต่เป็นผูที้ประชาชนมอบหมายไวว้างใจให้เขา้มาใช้
อาํนาจรัฐแทนประชาชน และเพือประโยชน์สุขของประชาชนเท่านนั 

                ผูใ้ชอ้าํนาจรัฐมิใช่เจา้ของอาํนาจรัฐ จะใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจ หรือตามอารมณ์ของตนมิได ้ตอ้งใชต้าม
หลกัเกณฑก์ติกาทีสงัคมวางไว ้ดว้ยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลอยา่งไม่เป็นธรรม และไม่รุนแรง หรือยอ่หยอ่น
จนเกินไป  

 2.  แมห้ลกันิติรัฐจะถือหลกัเกณฑก์ติกาวา่ สาํคญักวา่ความรู้สึกของคนแต่กมิ็ไดถื้อบทกฎหมายเป็นสรณะ   
บทบญัญติักฎหมายลายลกัษณ์อกัษรทีผูป้กครองประเทศบญัญติัขึนนนัถา้ปราศจากความชอบธรรมรองรับสภาพบงัคบั
กแ็ทบจะไม่มี 

                   กฎหมายดงักล่าวนี ย่อมมีสภาพเพียงกระดาษเปือนหมึก ผูบ้ญัญติัย่อมเสือม ผูบ้งัคบัใชก้็พลอยเสือม
ไปดว้ย ยงิบงัคบัใชม้ากเท่าใดยงิเสือมมากเท่านนั ถา้ไม่เชือลองบญัญติักฎหมายบงัคบัใหป้ระชาชนใชมื้อเดินแทนเทา้ดู
กไ็ด ้  

 3.  หลกันิติรัฐปฏิเสธผูใ้ชอ้าํนาจเป็นธรรม (Might is Right) แต่เทิดทูนผูที้ใชธ้รรมเป็นอาํนาจ (Right is 
Might) 

  การบญัญติักฎหมาย การบงัคบัใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายจะตอ้งกระทาํตามกรอบและ
ครรลองแห่งหลกันิติธรรม (Rule of  Law) หลกัยติุธรรม (Principle of Natural Justice) และหลกัศุภนิติกระบวน (Due 
Process of  Law)  

  อาํนาจทุกชนิดมีตน้ทุนกาํกบัอยู ่ใชม้ากยอ่มหมดมาก ครันไม่ใชใ้นคราวทีควรตอ้งใช ้ผูท้รงอาํนาจก็
จะกลายเป็นผูห้ยอ่นสมรรถภาพ หรือขาดความรับผดิชอบ ทาํใหเ้สือมจากอาํนาจไดไ้ม่นอ้ยไปกวา่พวกบา้อาํนาจ  

    ถา้การปกครองทีดีทีสุด คือการปกครองทีนอ้ยทีสุดเป็นคาํกล่าวทีถูกตอ้งการใชอ้าํนาจทีดีทีสุด ก็ควร
จะเป็นการใชอ้าํนาจทีไดส้ดัส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณีทีสุด 
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  4.  หลกันิติรัฐถือว่ากฎหมายเป็นเครืองมือช่วยให้เกิดความถูกตอ้ง เป็นธรรมและสันติสุขในสังคม มิใช่
เครืองมือสาํหรับกดขีข่มเหง เอารัดเอาเปรียบผูอื้นหรือประชาชน แสวงหาผลประโยชน์ทบัซอ้นวาระซ่อนเร้น ภายใต้
ภาพลวงตาวา่เป็นกฎหมายเพือประสิทธิภาพในการบริหารจดัการบา้นเมือง 

   ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการบา้นเมืองเป็นเป้าประสงค์ประการหนึงของหลกันิติรัฐ แต่มิใช่
เป้าประสงคป์ระการเดียว เหนือสิงอืนใด ยงัมีสิงดีๆ อีกหลายประการทีสาํคญัยงิกวา่ประสิทธิภาพ เช่น ความดาํรงคงอยู่
อยา่งสงบสุขแห่งราชอาณาจกัร ผลประโยชน์ของชาติและพฒันาการอยา่งยงัยนืประชาชน หรือประโยชน์และความสุข
ของมหาชนชาวสยาม เป็นตน้ 

  5.  หลกันิติรัฐเรียกร้องให้ตอ้งมีการแบ่งแยกอาํนาจ และมีการคานอาํนาจตรวจสอบอาํนาจอยา่งสมดุล 
เพราะอาํนาจมกัพาใหใ้ชผ้ดิ ยงิมีอาํนาจมากเพียงใด ก็เผลอใชต้ามอาํเภอใจไปไดเ้พียงนนั ดงัคาํกล่าวของ Lord Acton 
ทีวา่ “Power  tends to corrupt; Absolute power corrupts absolutely.”  

           คาํบรรยายโดย ศาสตราจารย์พเิศษ ประสพสุข  บุญเดช เมือวนัพฤหัสบดที ี21 มีนาคม 2556 

 หลกันิติธรรมกบัการควบคุมการตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐโดยฝ่ายนิติบัญญตั ิ

  หลกันิติธรรม (The Rule of  Law) เป็นกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศองักฤษทีถือปฏิบติักนัมา
ตงัแต่ศตวรรษที 16 ต่อมาใน 1885 สมยัของพระนางวิคตอเรีย ศาสตราจารย ์เอ.วี ไดซีย ์(Dicey) แห่งมหาวิทยาลยัอ๊
อกซฟอร์ดไดน้าํมาอธิบายและใหค้วามหมายอยา่งชดัเจนยงิขึน โดยใหค้วามหมายของหลกันิติธรรมไว ้3 ประการ คือ 

 (1) บุคคลจะถูกลงโทษกต่็อเมือบุคคลนนัทาํผดิกฎหมาย และกฎหมายนนัตอ้งตราขึนโดยถูกตอ้ง ก่อนถูก
ลงโทษตอ้งฟ้องคดีใหศ้าลยติุธรรมธรรมดาพิจารณาพิพากษา ไม่ใช่ตงัศาลพิเศษมาพิจารณาพิพากษา 

               (2) บุคคลทุกคนในแผน่ดินยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย ไม่มีใครมีอภิสิทธิเหนือกฎหมาย ไม่ว่าบุคคลนนัจะ
เป็นบุคคลชนัสูงขนาดนายกรัฐมนตรี หรือเป็นบุคคลชนัตาํเพียงแค่พลตาํรวจหรือคนเกบ็ภาษีอากร 

 (3) บุคคลทุกคนตอ้งมีสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย ์และมีเสรีภาพทีจะประชุมปรึกษาหารือกนั 

 คาํบรรยายโดย   ศาสตราจารย์พเิศษ วชิา  มหาคุณ  เมือวนัพฤหัสบดที ี4 เมษายน 2556  

 หลกันิติธรรม (The Rule of  Law) 

  1.  เกียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัคาํวา่ “ความเสมอหนา้กนั” (Equality) 

  2.  อยูภ่ายใตก้ฎหมายเดียวกนั 

  3.  ไม่ใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจ 
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 รูปแบบและเนือหาของหลกันิติธรรม แยกพิจารณาได ้3 ประการ 

  1. The core rule of  law หรือ (the ‘thin’ rule of  law) หมายถึง การปกครองโดยกฎหมาย ในรูปแบบของ
หลกัทวัไปทีโตแ้ยง้คดัคา้นดุลพินิจผูป้กครอง 

  2. The amplified rule of  law หรือ (the ‘thick’ rule of  law) หมายถึง ความคิดเกียวกบัความเป็นธรรม 
และความยติุธรรม 

  3. The ‘extended’ rule of  law หมายถึง ความปรารถนาอนัสูงสุดของหลกันิติธรรม ซึงไดแ้ก่คุณค่าของ
เสรีภาพ ซึงมีองคก์รตุลาการทีเป็นอิสระเป็นผูป้กป้องคุม้ครอง 

          คาํบรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักด ิ อุวรรณโณ เมือวนัพฤหัสบดที ี23 พฤษภาคม 2556    

 หลกันิติธรรม (The Rule of  Law) 

  AV Dicey 

 1.  ความสูงสุดของกฎหมายธรรมดา 

 2.  ความเสมอภาคภายใตก้ฎหมายของเจา้หนา้ทีและประชาชนภายใตศ้าลเดียวกนั 

 3.  รัฐธรรมนูญเป็นผลมาจากการรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพพลเมืองโดยศาลยติุธรรม 

  สหรัฐอเมริกา 

 บทแกไ้ขเพิมเติมที 5 “บุคคลไม่อาจถูกพรากจากชีวิต เสรีภาพ หรือทรัพยสิ์นโดยปราศจากศุภนิติ
กระบวน (due process of law)” คดี Miranda vs. Arizona 1966 

               ยุโรป 

 คาํประกาศสิทธิมนุษยแ์ละพลเมือง 26 ส.ค. 1789 ก่อตงั “นิติรัฐ” (Etat de Droit/legal state หรือ 
Rechtsstaat) L.Fuller (The Morality of  Law) หลกันิติธรรมมี 8 หลกั 

 1.  ทุกคนตอ้งเคารพกฎหมายทีมีอยู ่

 2.  กฎหมายตอ้งประกาศใหท้ราบทวัไป 

 3.   กฎหมายไม่มีผลยอ้นหลงั 

 4.  กฎหมายตอ้งบญัญติัใหช้ดัเจนเพือเลียงการบงัคบัใชที้มิชอบ 

                     เลขาธิการสหประชาชาติ   หลกันิติธรรม คือ “หลกัธรรมาภิบาลซึงทุกคน ทุกสถาบนั และทุกหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทงัตวัรัฐเอง จะตอ้งรับผดิและถูกตรวจสอบไดต่้อกฎหมาย (Accountable to laws) 
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ซึงไดป้ระกาศใชโ้ดยเปิดเผย บงัคบัใชโ้ดยเสมอภาค และวินิจฉัยตดัสินคดีชีขาดโดยอิสระ ซึงสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์
และมาตรฐานระหว่างประเทศเกียวกับสิทธิมนุษยชน หลกันียงัตอ้งมีมาตรการเพือประกันหลกัความสูงสุดของ
กฎหมาย (Supremacy of  Law) ความเสมอภาคภายใตก้ฎหมาย ความรับผดิและถูกตรวจสอบไดโ้ดยกฎหมาย ความเป็น
ธรรมในการใชก้ฎหมาย การแบ่งแยกการใชอ้าํนาจอธิปไตย การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ความแน่นอนของกฎหมาย
ใชอ้าํนาจอธิปไตย การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ความแน่นอนของกฎหมาย การหลีกเลียงอาํเภอใจ และความโปร่งใส
ทางกฎหมายและวิธีพิจารณา” 

(จาก Report of the S.G. : The Rule of  law and transitional justice in conflict and post-conflict societies (2004)) 

 แนวความคิดเรือง “หลกันิติธรรม” กลายเป็นแนวความคิดทีไร้ความหมายเพราะการใชค้าํนีพรําเพรือ และ
ใชเ้พือวตัถุประสงคท์างอุดมการณ์ต่าง ๆ (Judith N.Shklar, 1987) 

 หลกันิติธรรม ศุภนิติธรรม นิติรัฐ ไม่ใช่การปกครองโดยกฎหมาย (rule by law) 

 หลกันิติธรรมเป็น “จริยธรรมของกฎหมาย” (morality of  law) ทีเป็นกระแสความคิดทีตอ้งการเห็น
กฎหมายและการใชก้ฎหมายในสงัคมมนุษยถู์กตอ้งและเทียงธรรม 

 องคป์ระกอบของหลกันิติธรรม 4 ประการ 

 1.  องคป์ระกอบดา้นสาระ (substantive rule of  law) 

 2.  องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ (procedural rule of  law) 

 3.  องคป์ระกอบดา้นองคก์ร (institutional rule of  law) 

 4.  องคป์ระกอบดา้นเป้าหมาย  

 องคป์ระกอบสาระของหลกันิติธรรม 

              1. ทุกคนไม่ว่ารัฐ เจา้หนา้ที หรือ ประชาชนอยูใ่ตก้ฎหมายโดยเสมอภาคกนั (equality before  law) ไม่ใช่
อยูภ่ายใตอ้าํเภอใจของคน  John Adams “a government of  law and  of men” รัฐธรรมนูญ มาตรา 5, 6, 27 และ 28 

 2.  กฎหมายดงักล่าวตอ้งรับรองและคุม้ครองศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพของบุคคล 

  -  สิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคล / ทางการเมือง 

  -  สิทธิ เสรีภาพทางเศรษฐกิจ / สงัคม  

 องคป์ระกอบกระบวนการ 

 รัฐและเจา้หนา้ทีใชอ้าํนาจภายในขอบเขตทีกฎหมายใหไ้ว ้คือ ตามวิธีการ รูปแบบ เวลา สถานที ฯลฯ 
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หลกัการยอ่ยเรืองกระบวนการ 

   - ไม่ใชก้ฎหมายอาญายอ้นหลงัเป็นโทษ (ม.39)  

  - ขอ้สนันิษฐานวา่ไม่ผดิจนกวา่จะพิสูจน์เป็นอืน (ม. 39 วรรคสอง) 

  - การแจง้ขอ้หา 

  - การใหสิ้ทธิป้องกนัตนเอง (ม. 40 (7)) 

  - การหา้มฟ้องซาํในคดีอาญา (หา้ม double jeopardy) ฯลฯ 

 องคป์ระกอบดา้นองคก์ร 

  - ตอ้งมีการแบ่งแยกการใชอ้าํนาจ (คาํประกาศสิทธิมนุษยชน 1789 ขอ้ 16) 

  - มีศาลทีเป็นอิสระ สุจริต และเทียงธรรม 

    - มีกระบวนการยติุธรรมทีสุจริต และเทียงธรรม 

 องคป์ระกอบดา้นเป้าหมาย 

  -สร้างความยติุธรรมใหเ้กิดขึนโดยเทียงธรรม    

 ข้อสรุปจากคาํบรรยาย 

               จากคาํบรรยายของผูท้รงคุณวุฒิดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่ามุมมองความหมายของคาํว่าหลกันิติธรรมมี
มากมายหลากหลาย  อาจเป็นไปตามทีศาสตราจารย ์บวรศกัดิ  อุวรรณโณ เปรียบเปรยไวว้่า   ความหมายของคาํว่าหลกั
นิติธรรมมีหลากหลายเหมือนแกงโฮ๊ะหมอ้ใหญ่   แต่ทีน่าจะเป็นคาํอธิบายทีไดค้วามกระชบั เขา้ใจไดง่้าย  คือ ขอ้ความ
ทีกล่าวถึงหลกันิติธรรม ในหลกัการและเหตุผล ของการจดัทาํโครงการอบรมหลกัสูตรหลกันิติธรรมเพือประชาธิปไตย 
รุ่นที 1  คือ 

               หลักนิติธรรม (The rule of Law ) ตังอยู่บนพืนฐานของแนวคิดทีว่า “ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายและ

กฎหมายต้องตังอยู่บนความชอบธรรมเพือประโยชน์ของประเทศชาติและของมหาชนชาวสยาม” อาจกล่าวได้ว่า

หลักการทีสําคัญทีสุดของหลักนิติธรรม คือการใช้อํานาจรัฐจะมีความชอบธรรมก็ต่อเมือสอดคล้องกับกฎหมายทีตรา

ขึนโดยชอบ ซึงมีความมุ่งหมายเพือป้องกันการใช้อํานาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรม เพือให้เกิดความเป็นธรรมทังต่อปัจเจก

ชนและประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ หลักนิติธรรมจะเป็นหลักประกันผลประโยชน์ของปัจเจกชนและมหาชน การ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนกํากับอํานาจของภาครัฐในทุกภาคส่วนให้เป็นไปโดยธรรม ตาม

ครรลองวิถทีางแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
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ประมุข หลักนิติธรรมจะนําพาไปสู่การพัฒนาปประชาธิปไตยทียังยืน มีคุณูปการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

ความมันคงของประเทศ...”                  

  คาํวนิิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ       

                     คาํวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญทีวินิจฉยัวา่กฎหมายขดัรัฐธรรมนูญ โดยยกเหตุทีบทบญัติัของกฎหมายนนั
ไม่สอดคลอ้งกบัหลกันิติธรรมเป็นเหตุผลปประกอบคาํวินิจฉยัดว้ย  คือ คาํวินิจฉยัที  4/2556  เรือง พระราชบญัญติัควม
ร่วมมือระหวา่งประเทศในเรืองทางอาญาพ.ศ. 2535 ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่            

                   ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแลว้วินิจฉยัว่า   เห็นว่า พระราชบญัญติัความร่วมมือระหว่างประเทศในเรือง
ทางอาญาพ.ศ.2535 มาตรา 41  ซึงบญัญติัให้บรรดาพยานหลกัฐานและเอกสารทีไดม้าตามพระราชบญัญติันี ใหถื้อว่า
เป็นพยานหลกัฐานและเอกสารทีรับฟังไดต้ามกฎหมาย นัน เป็นบทบญัญติัทีมิไดก้าํหนดรายละเอียด ขนัตอน และ
กระบวนการเพือให้ไดม้าซึงพยานหลกัฐาน แต่เป็นบทบญัญติัทีบงัคบัให้จาํเลยตอ้งถูกผกูมดัตามพยานหลกัฐานและ
เอกสารทีไดม้าจาก การสืบพยานของโจทก ์ ในศาลต่างประเทศทีจาํเลยไม่มีโอกาสตรวจหรือรับทราบพยานหลกัฐาน 
หรือต่อสูค้ดีไดอ้ยา่งเพียงพอ แมว้า่การรับฟังพยานหลกัฐานของศาลตอ้งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 227 มาตรา 227/1  ทีบญัญติัให้ศาลใชดุ้ลพินิจวินิจฉัยชงันาํหนกัพยานหลกัฐานทีจาํเลยไม่มีโอกาสถาม
คา้น ดว้ยความระมดัระวงั และไม่ควรเชือพยานหลกัฐานดงักล่าวโดยลาํพงัเพือลงโทษจาํเลยก็ตาม แต่หลกัเกณฑ์
ดงักล่าว ก็มิไดเ้ป็นขอ้หา้มเด็ดขาด โดยยงัเปิดโอกาสให้ศาลนาํพยานหลกัฐานเช่นนีไปใชป้ระกอบกบัพยานหลกัฐาน
อืนได ้  จึงไม่เป็นธรรมแก่จาํเลย ซึงรัฐธรรมนูญมาตรา 40 (2)(3) (4) (7)  ไดรั้บรองและคุม้ครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมไว ้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาโดยเปิดเผย การไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงและตรวจเอกสารอย่าง
เพียงพอ การเสนอขอ้เทจ็จริง ขอ้โตแ้ยง้ และพยานหลกัฐานของตน การมีสิทธิทีจะใหค้ดีของตนไดรั้บการพิจารณาคดี
ทีถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรมการไดรั้บการปฏิบติัทีเหมาะสมในการดาํเนินการ ตามกระบวนการยุติธรรม การมี
โอกาสในการต่อสู้คดีอยา่งเพียงพอ และการไดรั้บความช่วยเหลือ ในทางคดีจากทนายความ  อีกทงัยงัไม่สอดคลอ้งกบั
กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights 
– ICCPR) ขอ้ 14.3 อนัเกียวกบัสิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาต่อหน้า  สิทธิทีจะต่อสู้คดีดว้ยตนเองหรือโดยผ่านผู ้
ช่วยเหลือทางกฎหมาย  สิทธิทีจะซักถามพยานซึงเป็นปรปักษ์ต่อตน และสิทธิขอให้เรียกพยานฝ่ายตนมาซักถาม 
ภายใตเ้งือนไขเดียวกบัพยานซึงเป็นปรปักษต่์อตน พระราชบญัญติัความร่วมมือระหวา่งประเทศในเรืองทาํงอาญา  พ.ศ. 
2535 มาตราร 41  จึงเป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมายทีจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และกระทบกระเทือนสาระสาํคญั
แห่งสิทธิในกระบวนการยติุธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 40 (2) (3) (4) (7)   ทงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกั
นิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 3 วรรคสอง  ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงขา้งมาก (5 ต่อ 4)  วินิจฉยัว่า พระราชบญัญติั
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรืองทางอาญา พ.ศ.  2535 มาตรา 41  ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา 3 วรรคสอง 
มาตรา 29  และมาตรา 40 (2) (3) (4) (7) 
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 หลกันิตธิรรมในมุมมองของ The  World  Justice Project :WJP     

                    The  World  Justice Project  เป็นองคก์รอิสระ ทีไม่แสวงหากาํไร ก่อตงัโดย  นาย William H. 

Neukom.ในปี 2549 ในฐานะเป็นประธาน ดว้ยความริเริมของสมาคมเนติบณัฑิตแห่งอเมริกา และดว้ยความร่วมมือ
เริมแรกของหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์อีก 21 แห่ง  ไดเ้ปลียนมาเป็นองคก์รอิสระทีไม่แสวงหากาํไรในปี 2553  สาํนกังาน
ตงัอยู่ทีกรุงวอชิงตนั ดีซี และเมืองซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา มีจุดมุ่งหมายเพือพฒันาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการมี
โอกาส และเท่าเทียมกนัโดยการขยายการปกครองดว้ยหลกันิติธรรมใหก้วา้งขวางทวัโลก ดว้ยเห็นว่าการปกครองดว้ย
หลกันิติธรรม จะช่วยประชาชน และสังคมให้ประสบความสาํเร็จเจริญกา้วหนา้    ผลสาํเร็จของการปกครองโดยหลกั
นิติธรรม จะช่วยลดการคอร์รัปชนั  ช่วยให้สาธารณสุขดีขึน  ขยายการศึกษา ช่วยประชาชนให้พน้จากความยากจน  
ปกป้องพวกเขาจากความอยติุธรรมและภยนัตรายนอ้ยใหญ่ทงัปวง  

                 The  World  Justice Project  ถือวา่หลกันิติธรรมเป็นระบบ ซึงยอมรับหลกัการอนัเป็นสากล 4 หลกัการ
ดงันี 

            1.  รัฐบาล  เจา้หนา้ทีของรัฐ  หน่วยงานของรัฐ  ปัจเจกชน และนิติบุคคลเอกชน ตอ้งมีภาระรับผดิชอบ
ภายใตก้ฎหมาย 

             2.  กฎหมายตอ้งชดัเจน  เปิดเผยเป็นการทวัไป มีความแน่นอนถูกตอ้ง และใชบ้งัคบัโดยเสมอหน้ากนั 
และปกป้องสิทธิพืนฐาน รวมทงัความปลอดภยัของประชาชนและทรัพยสิ์น 

             3.  กระบวนการตรากฎหมาย การกาํกบัดูแลตามกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมาย ตอ้งสามารถเขา้ถึงได้
เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ   
             4.  การประสาทความยติุธรรมตอ้งทนัท่วงที มีคุณธรรม และโดยผูมี้ความอิสระ เป็นกลาง  มีจาํนวนที
พอเหมาะ มีเครืองไมเ้ครืองมือทีเหมาะสม   สะทอ้นถึงหนา้ตาของสงัคมทีพวกเขารับใช ้ 

   การจัดทาํรายงานดชันีชีวดัการปกครองตามหลกันิตธิรรม ประจําปี 2555 -
2556  โดย The  World  Justice Project   

                     เป้าหมายของ WJP  คือการดาํเนินการให้หลกันิติธรรมแผ่ขยายไปทวัโลก เพราะเห็นว่าการมีหลกันิติ
ธรรมเป็นหลกัพืนฐานทีจะทาํให้เกิดความกา้วหนา้ของการเป็นสังคมทีมีโอกาสและเท่าเทียมกนั อนัจะก่อให้เกิดการ
พฒันาทางเศรษฐกิจทียงัยืน  มีรัฐบาลทีรับผิดชอบตรวจสอบได ้  และเคารพต่อสิทธิขนัพืนฐาน  ถา้ปราศจากหลกันิติ
ธรรม  ยาและเวชภณัฑจ์ะไม่ตกไปถึงหน่วยงานทีให้บริการทางสาธารณสุข  เพราะมีการคอรัปชนั   สตรีทีอยูใ่นพืนที
ห่างไกลจะยงัคงไม่ได้รับรู้ถึงสิทธิขนัพืนฐานของตน ประชาชนจะถูกฆาตกรรมจากความรุนแรงของการกระทาํ
ความผดิทางอาญา ตน้ทุนของการประกอบธุรกิจจะสูงขึน อนัเนืองจากความเสียงทีจะถูกกรรโชกทรัพย ์ การปกครอง
โดยหลกันิติธรรมจะเป็นกญุแจทีจะไขไปสู่การปรับปรุงการบริการสาธารณสุขใหดี้ขึน  ช่วยปกป้องการมีส่วนร่วม ให้
ความมนัใจต่อความปลอดภยั และการต่อสูก้บัความยากจน   
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                   The  World  Justice Project     ไดจ้ดัทาํรายงานดชันีชีวดัการปกครองตามหลกันิติธรรม

ประจาํปีออกเผยแพร่มาแลว้ 2  ฉบบั สาํหรับรายงานฉบบัประจาํปี 2555 -2556 เป็นรายงานฉบบัทีสาม มีประเทศทีที
สาํรวจตรวจสอบให้คะแนนเพือการจดัทาํดชันี รวม 97 ประเทศ   ใชต้วัชีวดัทงัหมด 48 ขอ้เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา 
ประกอบดว้ยมิติทางกรอบความคิดประมาณ 9 มิติ คือ   อาํนาจของรัฐบาลมีขีดจาํกดั  ไม่มีคอร์รัปชัน  ความสงบ
เรียบร้อย   สิทธิขนัพืนฐาน  รัฐบาลทีเปิดกวา้ง  การบงัคบัใชก้ฎระเบียบ ความยุติธรรมทางแพ่ง ความยุติธรรมทาง
อาญา และความยติุธรรมทีไม่เป็นทางการ การให้คะแนนและการจดัอนัดบั วิเคราะห์จากขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลสอง
แหล่ง   คือแหล่งขอ้มูลทีมีความอิสระโดย  The  World  Justice Project  ในแต่ละประเทศ  และการทาํโพล General 
Population Poll และโดยการตอบคาํถามทีมีคุณภาพตามคาํถามทีทนัสมยั จากประชาชน 97,000 คนและผูเ้ชียวชาญ 
2,500 คนทวัโลก 

                    ในการจดัทาํดชันีของ The  World  Justice Project  ไดแ้ยกกลุ่มประเทศตามภูมิภาคและอนุภูมิภาค  และ
แยกตามรายไดข้องประเทศซึงมี  4  ระดบั  คือ  รายไดสู้ง  รายไดป้านกลางค่อนขา้งสูง  รายไดป้านกลางค่อนขา้งตาํ 
และรายไดต้าํ 

                   สําหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนทีมีการสํารวจและจัดทาํดัชนีมี  7 ประเทศ คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย สิงคโปร์ และเวียดนาม   จดัอยูใ่นกลุ่มเอเซียตะวนัออกและแปซิฟิก  โดยแยกตามรายได ้คือ   
กมัพชูา  อยูใ่นกลุ่มรายไดต้าํ   อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  และเวียดนาม อยูใ่นกลุ่มรายไดป้านกลางค่อนขา้งตาํ   มาเลเซีย 
และไทยอยูใ่นกลุ่มรายไดป้านกลางค่อนขา้งสูง  สิงคโปร์ รายไดสู้ง โดย ทงั 7 ประเทศในกลุ่มอาเซียนไดรั้บการจดั
อนัดบัดงันี 

                    กัมพูชา  อยู่ในอันดับตําสุดในกลุ่มภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟิก ในทุกมิติ ภาพรวมของ
สภาพแวดลอ้มของกฎหมายและองคก์รยงัอ่อนแอ  ซึงถูกยาํจากคะแนนทีในเรืองหลกัๆ  รวมทงัเรืองอาํนาจของรัฐบาล
ทีมีมากมาย (อยูอ่นัดบัที 90) การบงัคบัใชก้ฎระเบียบ การเขา้ถึงความยติุธรรมทางแพ่ง   คอร์รัปชนัทีมีสูง (อยูอ่นัดบัที 
80)  สิทธิในทรัพยสิ์นอ่อนมาก และตาํรวจนอกรีตทีใชอ้าํนาจมิชอบยงัเป็นปัญหาใหญ่  แต่ในทางกลบักนั กมัพูชามี
อตัราการทาํผดิทางอาญาตาํกวา่ประเทศในกลุ่มรายไดน้อ้ยดว้ยกนั 

                  อนิโดนีเซีย  อยูใ่นลาํดบัดีในทุกมิติในกลุ่มรายไดป้านกลางค่อนขา้งตาํ   ไดอ้นัดบัหนึงในกลุ่มรายไดป้าน
กลางค่อนขา้งตาํสาํหรับการตรวจสอบอาํนาจของรัฐบาล (ไดอ้นัดบัที29 ของทงัหมด )  และความเปิดกวา้งของรัฐบาล 
(ไดอ้นัดบัที 35 ของทงัหมด)   ในอีกดา้นหนึงประเทศก็เผชิญกบัควมทา้ทายในการปฏิบติัหนา้ทีของหน่วยงานของรัฐ
และศาล  คอร์รัปชนัมีสูง อยูอ่นัดบัสุดทา้ยของกลุ่มภูมิภาคนี และเป็นลาํดบัที 85 ของทงัโลก  ศาลเป็นอิสระจากการ
ควบคุมของรัฐบาล   แต่ไดรั้บผลกระทบจากผลประโยชน์ของเอกชนทีมีอาํนาจและการคอร์รัปชนั  ระบบศาลยติุธรรม
ทางแพ่งยงัดอ้ยพฒันา (อยู่ในลาํดบัที 66 ของทงัหมด และเป็นอนัดบั 10 ของกลุ่มรายไดป้านกลางค่อนขา้งตาํ) โดย
พิจารณาจากส่วนทีประชาชนไม่สามารถจุนเจือในการใชบ้ริการทางกฎหมาย   การหย่อนประสิทธิภาพของกลไกใน
การบงัคบัคดี  และระยะเวลาทียาวนานของการดาํเนินคดี   ตาํรวจทีใชอ้าํนาจนอกลู่นอกทาง   และสภาพทีเลวร้ายของที
คุมขงั เป็นปัญหาทีสาํคญั 
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                   มาเลเซีย  รัฐบาลมาเลเซียเป็นรัฐบาลทีรับผิดชอบตรวจสอบได ้ เมือเทียบกบัประเทศในกลุ่มรายไดป้าน
กลางค่อนขา้งสูงดว้ยกนั ถึงแมก้ารแทรกแซงทางการเมืองและการหย่อนการลงโทษจะมีปรากฎอยู่    ระบบศาลทาง
แพ่งอยู่ลาํดบัที 39 ของโลก  และลาํดบัที 8 ในกลุ่มประเทศรายไดป้านกลางค่อนขา้งสูง  มาเลเซียมีคะแนนดีในเรือง
ความปลอดภยัสาธารณะ อยู่ในลาํดบัหนึงของกลุ่มประเทศรายไดป้านกลางค่อนขา้งสูง   ถึงแมก้ารใชอ้าํนาจเกินเลย
ของตาํรวจจะเป็นปัญหา   การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของทางราชการเป็นไปอยา่งจาํกดั การละเมิดสิทธิขนัพืนฐาน( อยูใ่น
ลาํดบัที 73)  ส่วนมากจะเป็นเรืองเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการแสดงออก ซึงเป็นเรืองทีน่าเป็นห่วง 

                   ฟิลิปปินส์  ค่อนขา้งโดดเด่นท่ามกลางประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางค่อนขา้งตาํ สําหรับเรืองการมี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบอาํนาจของรัฐบาล (อยูใ่นอนัดบั 6 ของกลุ่มรายไดป้านกลางค่อนขา้งตาํ) รวมทงัสังคม
พลเมืองทีมีชีวิตชีวา สือทีเสรี และตุลาการทีอิสระ  ฟิลิปปินส์อยูใ่นอนัดบั 5 ของกลุ่มรายไดป้านกลางค่อนขา้งตาํ ใน
เรืองการมีประสิทธิภาพของการบงัคบัใชก้ฎระเบียบ  การขดัแยง้ของพลเมืองและความรุนแรงทางการเมืองเป็นความ
ทา้ทายทีสาํคญั  ประเทศมีปัญหาเรืองการคุม้ครองสิทธิขนัพืนฐาน (อยู่ลาํดบัที 55 ของทงัหมด) โดยเฉพาะในส่วนที
เกียวกบัการละเมิดต่อชีวิตและความสงบสุขของประชาชน   ตาํรวจทีใชอ้าํนาจไม่ชอบ  การละเมิดหลกัการ และสภาพ
เลวร้ายของทีคุมขงั ระบบศาลยุติธรรมทางแพ่งได้คะแนนแย่ ( ลาํดับที 84 ของทงัหมด ) อนัเนืองจากการหย่อน
ประสิทธิภาพของกลไกการบงัคบัคดี การคอร์รัปชนัในหมู่ผูพ้ิพากษา  และเจา้หนา้ทีทีบงัคบัใชก้ฎหมาย การดาํเนินคดี
ทียาวนาน 

 สิงคโปร์  ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นทีหนึงในการดูแลความปลอดภยัให้พลเมือง  และอยู่ในลาํดบัตน้ๆ ใน
มิติดา้นอืนอีกสีดา้น   การบริหารรัฐกิจมีประสิทธิภาพ คอร์รัปชนัมีนอ้ย (อยูใ่นลาํดบัที 7 ของทงัหมด ) ระบบยติุธรรม
ทางอาญา อยูใ่นกลุ่มมีประสิทธิภาพสูงสุด (ลาํดบั 3 ของทงัหมด ) คะแนนตาํสุดอยูใ่นเรืองสิทธิขนัพืนฐาน (ลาํดบัที 26 
ของทงัหมด ) ซึงสะทอ้นถึงขอ้จาํกดัของเสรีภาพในการพดูและการชุมนุม 

                      ประเทศไทย   ได้รับคะแนนสูงในเรืองอาชญากรรมทีมีน้อย   ระบบความยุติธรรมทางอาญาทีมี
ประสิทธิภาพ (ลาํดบัที 35 ของทงัหมด) และลาํดบั 7 ในกลุ่มรายไดป้านกลางค่อนขา้งสูง  อยา่งไรก็ตามการขดัแยง้ของ
ประชาชน และความรุนแรงทางการเมืองเป็นปัญหาสาํคญั การคอร์รัปชนัเป็นเรืองธรรมดา โดยเฉพาะในหมู่ ส.ส.และ
ตาํรวจ และได้รับคะแนนตาํในมิติของระบบยุติธรรมทางแพ่ง (ลาํดับที 88 ของทงัหมด) ส่วนหนึงเนืองจาก การ
ดาํเนินคดีทีล่าชา้  และความยุง่ยากในการปฏิบติัตามคาํสงัศาล  

                 เวียดนาม  เผชิญกบัความทา้ทายในเรืองความรับผิดชอบและถูกตรวสอบไดที้มีจาํกดัของฝ่ายบริหาร 
(ลาํดบัที 82 ของทงัหมด )  ฝ่ายนิติบญัญติัและตุลาการถูกแทรกแซงโดยนกัการเมือง    หน่วยงานทีมีหนา้ทีกาํกบัดูแล
การปฏิบติัตามกฎระเบียบ มีความคลุมเครือ และไม่มีประสิทธิภาพถึงแมจ้ะเริมมีการปฏิรูปกนับา้งแลว้   การคอร์รัปชนั
มีอยูท่วัไป  ระบบยติุธรรมทางแพ่งถึงแมจ้ะเขา้ถึงได ้ แต่ก็ถูกกดักร่อนโดยคอร์รัปชนัและการแทรกแซงทางการเมือง    
เวียดนามไดค้ะแนนดีในเรืองความสงบเรียบร้อย (อนัดบัที 24 ของทงัหมด)  แต่การละเมิดสิทธิขนัพืนฐาน เช่นเสรีภาพ
ในการแสดงความเห็น การเขา้สมาคมเป็นเรืองทีน่าห่วง 
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 ข้อสรุปจากการจัดลาํดบัของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

              กมัพูชาอยู่ในลาํดบัตาํสุด  สิงคโปร์ อยู่ลาํดบัสูงสุด อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อยู่ลาํดบัปานกลาง
ค่อนขา้งตาํ   มาเลเซียและไทยอยูใ่นลาํดบัปานกลางค่อนขา้งดี   

                ในส่วนของประเทศไทยทีน่าเป็นห่วง คือ  การเห็นว่าคอร์รัปชนัเป็นเรืองธรรมดา ซึงตรงกบัผลสํารวจ
ของการทาํโพลของไทยเองทีผลออกมาว่าประชาชนทีให้ความเห็นเกินครึงทีถือว่า  มีคอร์รัปชันก็ไม่เป็นไร หาก
ประชาชนไดผ้ลประโยชน์ดว้ย  และระบบความยุติธรรมทางแพ่งทีล่าชา้ จึงจาํเป็นทีตอ้งเผยแพร่ให้ประชาชนเขา้ใจ

และเห็นประโยชน์ของการปฏิบติังาน การปกครองตามหลกันิติธรรม ดงัที   The  World  Justice Project   
ดาํเนินการอยูแ่ละการจดัให้มีการอบรมหลกัสูตรหลกันิติธรรมเพือประชาธิปไตย ของศาลรัฐธรรมนูญ  และตอ้งทาํ
ความเขา้ใจใหป้ระชาชนตระหนกัวา่ การคอร์รัปชนัเป็นสิงชวัร้าย ทาํลายประชาชน สงัคม และประเทศชาติ  

                   ในส่วนของระบบความยติุธรรมทางแพ่งทีล่าชา้ ก็สมควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข ทีน่าจะดาํเนินการได้
ทนัทีและเห็นผลโดยเร็ว   คือใชก้ารบริหารคดีเขา้มาช่วย  ดงัทีท่านประธานศาลอุทธรณ์ ซึงเป็นผูเ้ขา้รับการอบรมตาม
หลกัสูตรนีดว้ยไดด้าํเนินการอยู ่

------------------------------------ 
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