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บทคัดย่อ 
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Abstract 

 The  Rule  of  law  means  the law  and  equity  which  

the  National  Assembly, the  Council  of Ministers , the  

courts , Constitutional  organizations  and  State  agencies  

shall  take  hold  of  performance  of  duties  and  

administration  of  state  affairs  in  order  to  be  called  the  

legal  state. The  Law  means  the  constitution  and  other  

law. Equity  means  justices  by  nature  or  natural  law. All  

state  authorities  shall  apply  and  interpret  law  together  

with  equity. And  shall  interpret  law  according  to  the  

letter  and  the  spirit  of  such  law  in order to  be  called  

performan\ce  of  duties  and  administration  of  State  affairs  

in  accordance  with  rules  of  law. 

 Important words 
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หลกันิติธรรม ( The  Rule  of  Law ) 

 

 รัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงฉบับก่อนฉบับปัจจุบันไม่ได้กล่าวถึงหลักนิติธรรม           

( The  Rule  of  Law ) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 ซ่ึง

เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีกล่าวถึงหลกันิติธรรม  โดยบญัญติัไว้

ในมาตรา 3 วรรคสอง ว่า  “การปฏิบติัหนา้ท่ีของรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  รวมทั้งองค์กร

ตามรัฐธรรมนูญ  และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม”  และบญัญติัไวใ้น

มาตรา 78 วา่  “รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผน่ดินดงัต่อไปน้ี 

 ……………………………. 

 (6)ด าเนินการใหห้น่วยงานทางกฎหมายท่ีมีหนา้ท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงาน

ของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐด าเนินการอยา่งอิสระ  เพื่อให้การ

บริหารราชการแผน่ดินเป็นไปตามหลกันิติธรรม”  แต่รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีก็มิไดใ้ห้ความหมาย

ของหลกันิติธรรมไว ้ บทความน้ีจึงเกิดข้ึนเพื่อศึกษาหาความหมายของหลกันิติธรรมอนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญและ

หน่วยงานของรัฐต่อไป 

ความเห็นของนักวชิาการและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ศาสตราจารยธ์านินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีไดใ้ห้ความหมาย

ของหลกันิติธรรมไวว้า่ “หลกันิติธรรมคือหลกัการพื้นฐานแห่งกฎหมายท่ีส าคญัในระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีเทิดทูนศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยแ์ละยอมรับนบัถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่

ทุกมุม  รัฐตอ้งใหค้วามอารักขาคุม้ครองมนุษยชนใหพ้น้จากลทัธิทรราชย ์ หากมีขอ้พิพาทใดๆ

เกิดข้ึน  ไม่ว่าระหวา่งรัฐกบัเอกชน หรือระหวา่งเอกชนกบัเอกชน  ศาลย่อมมีอ านาจอิสระใน
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การตดัสินขอ้พิพาทนั้นโดยเด็ดขาดและยุติธรรมตามกฎหมายของบา้นเมืองท่ีถูกตอ้งและเป็น

ธรรม”1 

 ศาสตราจารยพ์ิเศษประสพสุข  บุญเดช  อดีตประธานวฒิุสภาและประธานศาลอุทธรณ์

ได้กล่าวไวใ้นเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยของศาล

รัฐธรรมนูญ ( นธป. ) รุ่นท่ี 1 หวัขอ้วิชา “หลกันิติธรรมกบัการควบคุมการตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐโดยฝ่ายนิติบญัญติั  วนัพฤหัสบดีท่ี  21  มีนาคม 2556  เวลา 13.00 – 16.00 น. ว่า  

“หลกันิติธรรม ( The  Rule  of Law ) เป็นกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศองักฤษท่ีถือ

ปฏิบติักนัมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 ต่อมาในปี 1885 สมยัของพระนางวคิตอเรีย  ศาสตราจารย ์ เอ.

วี.ไดซีย ์( Dicey ) แห่งมหาวิทยาลยัอ๊อกฟอร์ดไดน้ ามาอธิบายและให้ความหมายอยา่งชดัเจน

ยิง่ข้ึน  โดยใหค้วามหมายของหลกันิติธรรมไว ้ 3  ประการ คือ 

 (1)บุคคลจะถูกลงโทษก็ต่อเม่ือบุคคลนั้นท าผิดกฎหมาย  และกฎหมายนั้นตอ้งตราข้ึน

โดยถูกตอ้ง  ก่อนถูกลงโทษตอ้งฟ้องคดีให้ศาลยุติธรรมธรรมดาพิจารณาพิพากษา  ไม่ใช่ตั้ง

ศาลพิเศษมาพิจารณาพิพากษา 

 (2)บุคคลทุกคนในแผน่ดินยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย  ไม่มีใครมีอภิสิทธิเหนือกฎหมาย  

ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลชั้นสูงขนาดนายกรัฐมนตรี  หรือเป็นบุคคลขั้นต ่าเพียงแค่พล

ต ารวจหรือคนเก็บภาษีอากร 

 (3)บุคคลทุกคนต้องมีสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย ์ และมีเสรีภาพท่ีจะประชุม

ปรึกษาหารือกนั 

 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี  2  แนวความคิดเร่ืองหลกันิติธรรมไดรั้บการยอมรับจากนกั

กฎหมายแทบทุกประเทศทัว่โลก  โดยขยายหลกัการให้คลอบคลุมถึงการเสริมสร้างเกียรติศกัด์ิ
                                                           
1
 ศาสตราจารย์พิเศษประสพสขุ  บญุเดช , เอกสารประกอบการบรรยายหลกัสตูรหลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยของ
ศาลรัฐธรรมนญู (นธป.) รุ่นท่ี 1 หวัข้อวิชา “หลกันิติธรรมกบัการควบคมุการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยฝ่ายนิติ
บญัญัติ” วนัพฤหสับดีท่ี 21 มีนาคม 2556  เวลา 13.00-16.00 น. , หน้า 2 
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ของมนุษยแ์ละการคุม้ครองรักษาสิทธิมนุษยชนในทุกดา้น  รวมทั้งการถือผิวและการจ ากดั

เสรีภาพในการนบัถือศาสนาดว้ย  โดยหมายถึง “หลกัการแห่งกฎหมายท่ีเทิดทูนศกัด์ิศรีแห่ง

ความเป็นมนุษย์  และยอมรับนับถือสิทธิมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม  รัฐต้องให้ความอารักขา

คุม้ครองมนุษยชนให้พน้จากลทัธิทรราชย ์ หากมีขอ้พิพาทใด ๆ เกิดข้ึน  ไม่ว่าระหวา่งรัฐกบั

เอกชน หรือระหวา่งเอกชนต่อเอกชน  ศาลยุติธรรมย่อมมีอ านาจอิสระในการตดัสินขอ้พิพาท

นั้นโดยเด็ดขาดตามกฎหมายบา้นเมือง 

 หลักนิติธรรมของประเทศองักฤษใช้ควบคู่กันไปกับหลักความยิ่งใหญ่สูงสุดของ

รัฐสภา ( The Supremacy  of  the  Parliament ) ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นผลมาจากการต่อสู้อนั

ยาวนานของฝ่ายขนุนางกบักษตัริย ์ และฝ่ายขนุนางกบัฝ่ายตุลาการ ซ่ึงในขั้นแรกเร่ิมมาจาก

หลกัท่ีว่าการเก็บภาษีอากรนั้นรัฐบาลหรือพระมหากษตัริยจ์ะบงัคบัพลเมืองให้เสียภาษีอากร

มิได ้ จนกวา่จะไดรั้บอนุญาตจากรัฐสภา  ต่อมาในปี 1689 ไดมี้การสถาปนา Bill  of  Right 

ข้ึนเพื่อรับรองหลกัการน้ี  หลกัความยิ่งใหญ่สูงสุดของรัฐสภาน้ีหมายความวา่  กฎหมายท่ีตรา

ข้ึนโดยรัฐสภา ( Statute )   มีสถานะสูงกวา่คอมมอนลอว ์ ซ่ึงเป็นหลกักฎหมายท่ีศาลไดมี้ค า

พิพากษาไวเ้ป็นบรรทดัฐาน  อ านาจในการตรากฎหมายของรัฐสภาไม่ถูกจ ากดัโดยรัฐธรรมนูญ

เพราะประเทศองักฤษไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และรัฐสภาสามารถตรากฎหมาย

เพื่อมีผลเป็นการลบลา้งค าพิพากษาของศาลได ้ หลกัความยิ่งใหญ่สูงสุดของรัฐสภาไดรั้บการ

ยอมรับจากฝ่ายกษตัริย ์ ฝ่ายขนุนาง และฝ่ายตุลาการตลอดมา” 

 นายอภิชาติ  สุขัคคานนท์  ประธานกรรมการการเลือกตั้ งได้กล่าวไวใ้นเอกสาร

ประกอบการบรรยายหลกัสูตรหลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ ( นธป. ) 

รุ่นท่ี 1 หวัขอ้วชิา  “หลกันิติธรรมกบัการควบคุมการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐโดยองคก์รตาม

รัฐธรรมนูญ”  วนัพฤหสับดีท่ี  28  มีนาคม  2556  เวลา 13.00 – 16.00 น. วา่  “รัฐธรรมนูญของ

ประเทศท่ีใช้หลกันิติรัฐในการปกครองประเทศจะปรากฎบทบญัญติัประการส าคญัอนัไดแ้ก่

หลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพขั้นพืน้ฐานของประชาชน  เช่น  เสรีภาพในร่างกาย  ในทรัพยสิ์น  
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ในการเลือกตั้ง  ในการนบัถือศาสนา  และในการประกอบอาชีพ  เป็นตน้  จะเห็นไดว้่า  หลกั

นิติรัฐ  รัฐจะเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการที่รัฐยอมอยู่ภายใต้บังคับแห่ง

กฎหมายโดยเคร่งครัด  หลกัเกณฑ์ท่ีจะพิจารณาว่าประเทศใดใชห้ลกันิติรัฐนั้น  กฎหมายของ

ประเทศนั้นจะตอ้งมีการบญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว ้ และจะตอ้งมีการ

แบ่งขอบเขตอ านาจอธิปไตยอยา่งชดัเจน  ไดแ้ก่  อ านาจนิติบญัญติั  อ านาจบริหาร  และอ านาจ

ตุลาการ  โดยมีการควบคุมกลไกการใชอ้ านาจของรัฐ  และมีความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษาใน

การพิจารณาและพิพากษาคดี  โดยท่ีไม่ถูกแทรกแซงจากอ านาจบริหาร  แนวความคิดเร่ืองนิติ

รัฐก่อใหเ้กิดหลกันิติธรรม ( The  Rule  of  Law ) ข้ึน  ในระบบกฎหมายต่างๆ  การปกครอง

โดยหลกันิติธรรม  ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั  มีเสรีภาพ แนวความคิดน้ีจึงเป็น

ท่ีมาของลทัธิรัฐธรรมนูญนิยม ( constitutionalism )  การปกครองโดยหลกันิติธรรมก็คือ  

หลกัการท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกคนตอ้งกระท าการภายใตก้ฎหมายและรัฐธรรมนูญ  เป็นไปตาม

หลกัการปกครองโดยใชอ้ านาจภายในขอบเขต  ซ่ึงกฎหมายก าหนดไวใ้ห้เท่านั้น  ดงันั้น  การ

ปกครองโดยหลกันิติธรรมให้เกิดความเป็นธรรมนั้นจะตอ้งมีการออกกฎหมายท่ีเป็นธรรม

ดว้ย” 

 ศาสตาจารย ์ดร.ก าชยั  จงจกัรพนัธ์  กรรมการอิสระวา่ดว้ยการส่งเสริมหลกันิติธรรม

แห่งชาติไดใ้หค้วามหมายของหลกันิติธรรมวา่หมายถึงหลกัพื้นฐานแห่งกฎหมายท่ีกฎหมายอนั

หมายความรวมถึงการบญัญติักฎหมาย  การใชก้ารตีความกฎหมาย  การบงัคบัใชก้ฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมจะตอ้งไม่ฝ่าฝืนหรือขดัหรือแยง้ต่อหลกันิติธรรมหรือหลกัพื้นฐานแห่ง

กฎหมาย  หลกันิติธรรมหรือหลกัพื้นฐานแห่งกฎหมายจะถูกล่วงละเมิดมิได ้ หากกฎหมายหรือ

กระบวนการยติุธรรมขดัหรือแยง้ต่อหลกันิติธรรม  ผลก็คือจะใชบ้งัคบัไม่ได ้ หรือกล่าวอีกนยั

หน่ึงหลกันิติธรรมคือหลกัท่ีอยูเ่หนือกฎหมายทั้งปวง  อยูเ่หนือแมก้ระทัง่รัฐธรรมนูญ  หลกันิติ

ธรรมจึงเป็นเสาหลักท่ีใช้ค  ้ ายนัหรือก ากับไม่ให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใดๆ 

กลายเป็นเคร่ืองมือของผูมี้อ  านาจท่ีฉ้อฉล  ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา  รัฐบาล  หรือแมแ้ต่ศาลสถิต

ยติุธรรมไม่ใหใ้ชอ้  านาจและดุลพินิจตามอ าเภอใจ  หลกันิติธรรมจึงเป็นหลกัการส าคญัท่ีใชใ้น
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การควบคุมก ากบัให้รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ตุลาการ  และหน่วยงานของรัฐทั้งหลายได้ใช้

อ  านาจไปตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนด  ท าให้เกิดสังคมท่ีเป็นธรรม  ทุกคนสามารถอยูร่่วมกนั

ไดอ้ยา่งสงบสุข  สิทธิ  เสรีภาพและศกัด์ิศรีของบุคคลไดรั้บการคุม้ครอง2 

ความเห็นของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 

 ในชั้นร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช   2550   ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญ

ฉบบัปัจจุบนัไดมี้การช้ีแจงเหตุของการเพิ่มวรรคสองของมาตรา  3  ไวว้่า  “เพื่อตอ้งการวาง

กรอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม  ซ่ึงมีอยู่  2  ความหมาย  

ความหมายแรกหมายถึงการตรากฎหมายจะตอ้งค านึงถึงหลกัพื้นฐานความเป็นธรรม  และ

ความหมายท่ีสองหมายถึงการกระท าของเจ้าหน้าท่ีจะตอ้งมีกฎหมายรองรับและจะกระท า

เกินไปกว่าขอบเขตหรือเจตนาของกฎหมายไม่ได้ ( รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ

คร้ังท่ี 22/2550  ลงวนัท่ี  11  มิถุนายน  พุทธศกัราช 2550 หนา้ 50-51 

ความเห็นของผู้เขียน 

 จะเห็นได้ว่านักวิชาการและผูท้รงคุณวุฒิรวมทั้ งผูร่้างรัฐธรรมนูญยงัมีความเห็น

เก่ียวกับความหมายของหลักนิติธรรมไม่ตรงกัน  แม้แต่นักวิชาการและผูท้รงคุณวุฒิใน

ต่างประเทศซ่ึงหลกันิติธรรมก่อก าเนิดข้ึนก็มีความเห็นไม่ตรงกนั  ศาสตราจารยธ์านินทร์  กรัย

วิเชียรจึงเสนอให้นกักฎหมายร่วมกนัพิจารณาว่า  “จะเหมาะสมหรือไม่หากเราจะน าหลกันิติ

ธรรมของต่างประเทศมาใช้กบัประเทศไทยทั้งหมด  หรือเราควรจะร่วมกนัคน้หาเจตนารมณ์

ในแบบของไทยเอง  เพราะหลกันิติธรรมในหลายๆประเทศก็มิไดเ้หมือนกนัทีเดียว  แต่ก็มีการ

ดดัแปลงหลกันิติธรรมตน้แบบขององักฤษไปบา้งเพื่อให้เขา้กบัสภาพสังคมในประเทศของ

                                                           
2
 ศาสตราจารย์ ดร.ก าชยั  จงจกัรพนัธ์ , หลกันิติธรรม , บทบณัฑิตย์ เล่ม 68 ตอน 4 เดือนธนัวาคม 2555 , หน้า 32 , 
38. 
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ตน” และดว้ยเหตุ 4 ประการ  ศาสตราจารยธ์านินทร์  กรัยวเิชียรจึงสรุปวา่มีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง

ท่ีตอ้งสร้างหลกันิติธรรมในแบบของไทยข้ึนเอง3 

ผูเ้ขียนเห็นดว้ยจึงขอเสนอความเห็นเก่ียวกบัความหมายของหลกันิติธรรม  ดงัน้ี   

มาตรา  3    วรรคสองของรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนับญัญติัว่า  “การปฏิบติัหนา้ท่ีของ

รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ  และหน่วยงานของรัฐตอ้งเป็นไป

ตามหลกันิติธรรม”  แสดงวา่หลกันิติธรรมเป็นกฎเกณฑ์ ( Rule ) ท่ีองคก์รของรัฐทุกองคก์ร

ตอ้งยึดถือปฏิบติั  และจากการท่ีมาตรา  78  บญัญติัว่า  “รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบาย

ดา้นการบริหารราชการแผน่ดินดงัต่อไปน้ี  

................................................... 

 (6)ด าเนินการใหห้น่วยงานทางกฎหมายท่ีมีหนา้ท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงาน

ของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐด าเนินการอยา่งอิสระ  เพื่อให้การ

บริหารราชการแผน่ดินเป็นไปตามหลกันิติธรรม”  แสดงวา่หลกันิติธรรมเป็นหลกัท่ีใชใ้นการ

บริหารราชการแผ่นดินดว้ย หลกันิติธรรมจึงเป็นกฎเกณฑ์ท่ีผูใ้ช้อ  านาจอธิปไตยแทนปวงชน

ชาวไทยคือ  ฝ่ายนิติบญัญติั  ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการตอ้งยดึถือปฏิบติั 

 ปัญหามีว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ทีใ่ด? 

 เม่ือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  บทบญัญติัใดของกฎหมาย  กฎ หรือ

ขอ้บงัคบั  ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ  บทบญัญติันั้นเป็นอนัใชบ้งัคบัมิได ้ ( รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  มาตรา 6 ) กฎเกณฑ์ท่ีจะถือเป็นหลกันิติธรรมจึงเป็น

กฎเกณฑ์ท่ีอยู่ในรัฐธรรมนูญเอง  เม่ือเป็นกฎเกณฑ์ท่ีอยู่ในรัฐธรรมนูญ  กฎเกณฑ์น้ีจึงเป็น

กฎหมาย  และเป็นกฎหมายสูงสุดดว้ย  ไดแ้ก่ 

                                                           
3
 ศาสตราจารย์ ดร.ก าชยั  จงจกัรพนัธ์ , เพิ่งอ้าง , หน้า 28. 
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 1.กฎเกณฑ์เกีย่วกบัศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพและความเสมอภาค 

 รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั   มาตรา  4  บัญญัติว่า  “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 

สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 

 มาตรา  5  บญัญติัว่า  “ประชาชนชาวไทยไม่วา่เหล่าก าเนิด  เพศหรือศาสนาใด  ย่อม

อยูใ่นความคุม้ครองแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกนั” 

 มาตรา  26  บญัญติัวา่  “การใชอ้ านาจโดยองคก์รของรัฐทุกองคก์รตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษย ์ สิทธิและเสรีภาพ  ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

 มาตรา  27  บญัญติัว่า  “สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยชดัแจง้  โดย

ปริยายหรือโดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุม้ครองและผูกพนัรัฐสภา  

คณะรัฐมนตรี  ศาล  รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ  และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรา

กฎหมาย  การใชบ้งัคบักฎหมาย  และการตีความกฎหมายทั้งปวง 

 มาตรา  30  บญัญติัวา่  “บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตาม

กฎหมายเท่าเทียมกนั 

 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 

 การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ิน

ก าเนิด  เช้ือชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเช่ือทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็น

ทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ  จะกระท ามิได ้

 มาตรการท่ีรัฐก าหนดข้ึนเพื่อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใชสิ้ทธิและ

เสรีภาพได้เช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน  ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรค

สาม” 
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 มาตรา  31  บญัญติัว่า  “บุคคลผูเ้ป็นทหาร  ต ารวจ  ขา้ราชการ  เจา้หน้าท่ีอ่ืนของรัฐ  

และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

เช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป  เวน้แต่ท่ีจ  ากดัไวใ้นกฎหมายหรือกฎท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตาม

บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเมือง  สมรรถภาพ  วนิยั หรือจริยธรรม 

 บทบญัญติัดังกล่าวก่อให้เกิดกฎเกณฑ์อนัเป็นหลักนิติธรรมว่า  การใช้อ านาจโดย

องค์กรของรัฐทุกองค์กรตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิ  เสรีภาพและความเสมอ

ภาคของบุคคล  สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวโ้ดยชดัแจง้  โดยปริยายหรือโดยค า

วินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ  ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและผกูพนัรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  

รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย  การใชบ้งัคบั

กฎหมาย  และการตีความกฎหมายทั้งปวง  หากมีการใชอ้  านาจขดัต่อกฎเกณฑ์ดงักล่าว  การใช้

อ านาจนั้นยอ่มไม่ชอบ  เช่น  ตามรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั  มาตรา  32  บุคคลยอ่มมีสิทธิและ

เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  การจบัและการคุมขงับุคคลจะกระท ามิได ้ เวน้แต่จะมีค าสั่งหรือ

หมายของศาลหรือมีเหตุอยา่งอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั  หากเจา้พนกังานใชอ้ านาจจบักุมและ

คุมขงัขดัต่อกฎเกณฑน้ี์   การจบัและคุมขงันั้นยอ่มไม่ชอบ 

 2.กฎเกณฑ์เกีย่วกบัการห้ามจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ  เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น 

 รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั  มาตรา  29  บญัญติัว่า  “การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระท ามิได้  เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบัญญติัแห่ง

กฎหมาย  เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไวแ้ละเท่าท่ีจ  าเป็น  และจะกระทบกระเทือน

สาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได ้

  กฎหมายตามวรรคหน่ึงตอ้งมีผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป  และไม่มุ่งหมายให้ใชบ้งัคบั

แก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง  ทั้งตอ้งระบุบทบญัญติัแห่ง

รัฐธรรมนูญท่ีใหอ้ านาจในการตรากฎหมายนั้นดว้ย 
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 บทบญัญติัในวรรคหน่ึงและวรรคสองให้น ามาใชบ้งัคบักบักฎท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ

ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายดว้ยโดยอนุโลม” 

 บทบญัญติัดงักล่าวก่อให้เกิดฎเกณฑ์ท่ีอนัเป็นหลกันิติธรรมว่า  การจ ากดัสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระท ามิได ้ เวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้  คือเฉพาะ

กรณีท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไวเ้ท่านั้นและเท่าท่ีจ  าเป็น  แต่จะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่ง

สิทธิและเสรีภาพนั้นมิได ้ และจะตอ้งบญัญติัเป็นกฎหมาย  กฎหมายนั้นตอ้งมีผลใชบ้งัคบัเป็น

การทัว่ไป  และไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็น

การเจาะจง  ทั้งตอ้งระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้น  ซ่ึง

กฎเกณฑ์น้ีใชบ้งัคบักบักฎท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายดว้ยโดยอนุโลม  

หากมีการฝ่าฝืนกฎเกณฑด์งักล่าว  กฎหมายหรือกฎนั้นยอ่มขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ  เป็นอนั

ใชบ้งัคบัมิได ้ ( รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  มาตรา 6 ) 

 3.กฎเกณฑ์เกีย่วกบัความเสมอภาค 

 รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั  มาตรา  30  บญัญติัวา่  “บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและ

ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั 

 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 

 การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ิน

ก าเนิด  เช้ือชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเช่ือทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็น

ทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ  จะกระท ามิได ้

 มาตรการท่ีรัฐก าหนดข้ึนเพื่อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใชสิ้ทธิและ

เสรีภาพได้เช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน  ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรค

สาม” 
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 บทบญัญติัดงักล่าวก่อใหเ้กิดกฎเกณฑ์อนัเป็นหลกันิติธรรมวา่  บุคคลยอ่มเสมอกนัใน

กฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั  

การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุตามท่ีบญัญติัไวจ้ะกระท ามิได ้ หากมีการ

กระท า  การกระท านั้นยอ่มไม่ชอบ  หากเป็นการตรากฎหมายหรือออกกฎหรือขอ้บงัคบัท่ีขดั

หรือแยง้ต่อกฎเกณฑด์งักล่าว  กฎหมาย  กฎหรือขอ้บงัคบันั้นเป็นอนัใชบ้งัคบัมิได ้เพราะถือวา่

ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

 4.กฎเกณฑ์เกีย่วกบัแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ 

 รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั  มาตรา  75  บญัญติัวา่  “บทบญัญติัในหมวดน้ีเป็นเจตจ านง

ใหรั้ฐด าเนินการตรากฎหมายและก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผน่ดิน 

 ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขา้บริหารราชการแผ่นดินตอ้ง

ช้ีแจงต่อรัฐสภาให้ชดัแจง้วา่จะด าเนินการใด  ในระยะเวลาใด  เพื่อบริหารราชการแผน่ดินให้

เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  และต้องจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินการ  

รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหน่ึงคร้ัง” 

 มาตรา  76  บญัญติัวา่  “คณะรัฐมนตรีตอ้งจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  เพื่อ

แสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบติัราชการในแต่ละปีของการบริหาร

ราชการแผน่ดิน  ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

 ในการบริหารราชการแผ่นดิน  คณะรัฐมนตรีต้องจดัให้มีแผนการตรากฎหมายท่ี

จ าเป็นต่อการด าเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผน่ดิน” 

 บทบญัญติัดงักล่าวก่อใหเ้กิดกฎเกณฑอ์นัเป็นหลกันิติธรรมวา่ในการตรากฎหมายและ

บริหารราชการแผ่นดินจะต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ( Directive  

Principles  of  Fundamental  State  Policies )  ท่ีก าหนดไวน้รัฐธรรมนูญ มาตรา  77-87  

ไม่วา่จะเป็นแนวนโยบายดา้นความมัน่คงของรัฐ  แนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน  
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แนวนโยบายดา้นศาสนา  สังคม  การสาธารณสุข  การศึกษาและวฒันธรรม  แนวนโยบายดา้น

กฎหมายและการยุติธรรม  แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ  แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ  

แนวนโยบายดา้นท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์  

ทรัพยสิ์นทางปัญญาและพลงังาน  หรือแนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  การฝ่า

ฝืนไม่ด าเนินการตามแนวนโยบายดงักล่าวยอ่มเป็นการละเวน้การกระท าโดยมิชอบ  หรือการ

ด าเนินแนวนโยบายผิดแผกแตกต่างจากแนวนโยบายดงักล่าวย่อมเป็นการกระท าโดยมิชอบ  

เช่น  ตามมาตรา  83  ของรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั  รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการ

ด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แต่รัฐบาลมิไดด้ าเนินการยอ่มเป็นการละเวน้การ

กระท าโดยมิชอบ  หรือตามมาตรา  83  รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจโดย

การสนบัสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม  ( Free  and  Economic  System ) 

โดยอาศยักลไกตลาด  แต่รัฐบาลกลบัสนบัสนุนการผกูขาด  ยอ่มเป็นการกระท าโดยมิชอบ 

 5.กฎเกณฑ์เกีย่วกบัรัฐสภา 

 รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั  มาตรา  88-137  ไดก้ าหนดกฎเกณฑ์อนัเป็นหลกันิติธรรม

ไวว้่ารัฐสภาประกอบด้วยสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา  แต่ละสภามีสมาชิกจ านวนเท่าใด  

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วนอยา่งละก่ีคน  

สมาชิกวฒิุสภามาจากการเลือกตั้งก่ีคน  มาจากการแต่งตั้งก่ีคน  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง

และผูมี้สิทธิรับเลือกตั้งเป็นอย่างไร  วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกแต่ละสภา  อายุของ

สภาผูแ้ทนราษฎรมีเพียงใด  การประชุมของแต่ละสภา  การประชุมร่วมกนัของทั้งสองสภา

ฯลฯ  หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ดงักล่าวหรือปฏิบติัผิดแผกแตกต่างจากกฎเกณฑ์

ดงักล่าวยอ่มเป็นการกระท าไม่ชอบ 

 6.กฎเกณฑ์เกีย่วกบัการตราพระราชบัญญตัิและพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั  มาตรา  138-153  ไดก้ าหนดกฎเกณฑ์อนัเป็นหลกันิติธรรม

เก่ียวกบัการตราพระราชบญัญติัและพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ  เช่น  ผูใ้ดมีอ านาจ
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เสนอร่าง  การพิจารณาร่างให้กระท าก่ีวาระ  ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากวุฒิสภา  หากวุฒิสภา

ไม่เห็นชอบตอ้งด าเนินการอยา่งไร  ร่างท่ีไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภาแลว้ตอ้งด าเนินการ

อยา่งไรต่อไป  หากมีการฝ่าฝืนหรือด าเนินการผิดแผกแตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ดงักล่าว  หรือ

ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ  ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญติันั้นมี

ขอ้ความขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญหรือตราข้ึนโดยไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ  

ใหร่้างพระราชบญัญติันั้นเป็นอนัตกไป 

 7.กฎเกณฑ์เกีย่วกบัคณะรัฐมนตรี 

 รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั  มาตรา  171-196  ไดก้ าหนดกฎเกณฑ์อนัเป็นหลกันิติธรรม

เก่ียวกับคณะรัฐมนตรีไว้  เช่น  จ  านวนรัฐมนตรี  ท่ีมาของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  

คุณสมบติัของรัฐมนตรี  สิทธิและหน้าท่ีของรัฐมนตรี  การพน้ต าแหน่ง  การตราพระราช

ก าหนดและพระราชกฤษฎีกา  หากมีการฝ่าฝืนหรือด าเนินการผิดแผกแตกต่างไปจากกฎเกณฑ์

ดงักล่าวยอ่มเป็นการกระท าไม่ชอบ 

 8.กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบัศาล 

 รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั  มาตรา  197-228  ไดก้ าหนดกฎเกณฑ์อนัเป็นหลกันิติธรรม

เก่ียวกบัองค์กรตุลาการคือศาลไว ้ เช่น  ศาลประกอบดว้ยศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม  ศาล

ปกครองและศาลทหาร  แต่ละศาลมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีประเภทใด  ท่ีมาของผู ้

พิพากษาและตุลาการ  ผูพ้ิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้

เป็นไปโดยถูกตอ้ง  รวดเร็วและเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  การโยกยา้ยผูพ้ิพากษา

และตุลาการโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูพ้ิพากษาและตุลาการนั้นจะกระท ามิได้  เวน้แต่

เป็นการโยกยา้ยตามวาระตามท่ีกฎหมายบญัญติั  เป็นการเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึน  เป็นกรณีท่ี

อยู่ ในระหว่ า ง ถูกด า เ นินการทางวินัยห รือตก เ ป็นจ า เลยในคดีอาญา   เ ป็นกรณี ท่ี

กระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ

จ าเป็นอ่ืนอนัไม่อาจก้าวล่วงได้  ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั  ผูพ้ิพากษาและตุลาการจะเป็น
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ขา้ราชการการเมืองหรือผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมิได ้ หากมีการฝ่าฝืนหรือด าเนินการผิด

แผกแตกต่างไปจากกฎเกณฑด์งักล่าว  การกระท านั้นยอ่มไม่ชอบ 

 9.กฎเกณฑ์เกี่ยวกบัองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั  มาตรา  229-258  ไดก้ าหนดให้มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  

แบ่งเป็นองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ไดแ้ก่  คณะกรรมการการเลิอกตั้ง  ผูต้รวจการแผน่ดิน  

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

และองคก์รอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ  ไดแ้ก่  องค์กรอยัการ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

และสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีการก าหนดท่ีมา  อ านาจหน้าท่ีของแต่ละ

องคก์รไว ้ อนัถือเป็นกฎเกณฑ์ท่ีจะตอ้งมียึดถือปฏิบติั  หากมีการฝ่าฝืนหรือด าเนินการผิดแผก

แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ดังกล่าว  กระท านั้ นย่อมไม่ชอบ  เช่น  ตามมาตรา  235  ของ

รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั  คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูค้วบคุมและด าเนินการจดัหรือจดัให้

การเลือกตั้งหรือสรรหาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  และ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  แลว้แต่กรณี  รวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียง

ธรรม  การควบคุมและด าเนินการให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมจึงเป็นกฎเกณฑ์อนัเป็น

หลกันิติธรรมท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งพึงปฏิบติั  มิฉะนั้น  กรรมการการเลือกตั้งยอ่มมีความผดิ 

 นอกจากหลกันิติธรรมจะน ามาจากกฎเกณฑ์ท่ีอยู่ในรัฐธรรมนูญแลว้  ผูเ้ขียนเห็นว่า

หลกันิติธรรมยงัมาจากกฎหมายอ่ืน  เช่น  พระราชบญัญติัด้วย  เพราะเม่ือหลกันิติธรรมเป็น

กฎเกณฑท่ี์องคก์รของรัฐทุกองคก์รตอ้งยึดถือปฏิบติั  และกฎหมายเป็นส่ิงท่ีองคก์รของรัฐตอ้ง

ยดึถือปฏิบติั  กฎหมายจึงถือเป็นหลกันิติธรรมดว้ย  ฉะนั้น  หลกันิติธรรมท่ีปรากฎอยูใ่นมาตรา  

3  วรรคสอง และมาตรา  78  จึงหมายถึงกฎหมายทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน  

การปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  รวมทั้ งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  และ

หน่วยงานของรัฐตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม  จึงหมายถึงตอ้งเป็นไปตามกฎหมายนั้นเอง  

และการบริหารราชการแผน่ดินท่ีตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรมจึงหมายถึงการบริหารราชการ
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แผน่ดินท่ีเป็นไปตามกฎหมาย  แต่การปฏิบติัหนา้ท่ีและการบริหารราชการแผน่ดินจะค านึงแต่

กฎหมายอยา่งเดียวไม่เป็นการเพียงพอ  จะตอ้งค านึงถึงความยติุธรรมดว้ย  ดงัท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบตัรแก่

นกัศึกษาของส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภาเม่ือวนัท่ี  7  สิงหาคม  2515  ณ  

เนติบณัฑิตยสภาวา่ 

 “กฎหมายทั้งปวง  เราบญัญติัข้ึนเพื่อใช้เป็นปัจจยัส าหรับรักษาความยุติธรรม  กล่าว

โดยสรุปคือ  ใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติปฏิบติัของมหาชนสถานหน่ึงกับใช้เป็น

แม่บทในการพิจารณาตดัสินความประพฤตินั้นๆใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเท่ียงตรงอีกสถานหน่ึง 

 โดยท่ีกฎหมายเป็นแค่เคร่ืองมือในการรักษาความยุติธรรมดงักล่าวจึงไม่ควรถือว่ามี

ความส าคญัยิ่งไปกวา่ความยุติธรรม  หากควรจะตอ้งถือความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่

เหนือกฎหมาย  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใดๆโดยค านึงถึงแต่ความถูกผิดกฎหมายเท่านั้น

ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ  จ  าตอ้งค านึงถึงความยติุธรรม  ซ่ึงเป็นจุดประสงคด์ว้ยเสมอ...” 

 ความยุติธรรมแบ่งออกเป็นความยุติธรรมซ่ึงเกิดจากธรรมชาติหรือท่ีเรียกว่ากฎหมาย

ธรรมชาติ ( Natural  Law ) และความยุติธรรมซ่ึงเกิดจากกฎหมายหรือท่ีเรียกวา่กฎหมาย

บา้นเมือง ( Positive  Law )4  ความยติุธรรมดงักล่าวหมายถึงความยุติธรรมซ่ึงเกิดจากธรรมชาติ  

เพราะความยติุธรรมซ่ึงเกิดจากกฎหมายนั้นถือวา่เป็นความยุติธรรมท่ีสุดแลว้  ไม่ตอ้งพิจารณา

วา่ขดัหรือแยง้กฎหมายธรรมชาติหรือไม่  การน าความยติุธรรมซ่ึงเกิดจากธรรมชาติมาใชค้วบคู่

กบักฎหมายยอ่มท าให้หลกันิติธรรมสมบูรณ์  เพราะกฎหมายนั้นเป็นความยุติธรรมตามตวับท

เท่านั้น  อาจไม่ใช่ความยติุธรรมท่ีแทจ้ริง 

 

                                                           
4
 ปัญญา  อดุชาชน , ความยติุธรรมกบัรัฐธรรมนญูภายใต้ประชาคมอาเซียน  ปี พ.ศ.2558 , วารสารสถาบนั
พระปกเกล้า , ปีท่ี 11  ฉบบัท่ี 3 กนัยายน – ธนัวาคม 2555 , หน้า 84-106. 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

 สรุปแล้วหลกันิติธรรมหมายถึงกฎหมายและความยุติธรรมท่ีรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  

ศาล  รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐตอ้งยึดถือปฏิบติัในการปฏิบติัหนา้ท่ี

และบริหารราชการแผ่นดิน  เพื่อให้ไดช่ื้อว่าเป็นนิติรัฐ ( Legal  State )  กฎหมายนั้นนอกจาก

กฎหมายรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้วยงัรวมถึงกฎหมายอ่ืน  เช่น  

พระราชบัญญัติด้วย  เม่ือหลักนิติธรรมหมายถึงกฎหมายและความยุติธรรม  การตีความ

กฎหมายจึงตอ้งตีความตามตวัอกัษรควบคู่กบัเจตนารมณ์  มิใช่ยึดถือแต่ตวัอกัษรแต่เพียงอยา่ง

เดียว  การตีความโดยถือแต่ตวัอกัษรของกฎหมายโดยไม่ค  านึงถึงเจตนารมณ์ยอ่มท าให้การใช้

บงัคบักฎหมายไม่เป็นไปตามหลกันิติธรรม และการใช้และตีความกฎหมายโดยไม่ค  านึงถึง

ความยติุธรรมซ่ึงเกิดจากธรรมชาติหรือกฎหมายธรรมชาติยอ่มเป็นการใชแ้ละตีความกฎหมาย

ท่ีไม่เป็นไปตามหลกันิติธรรม  จะถือเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือบริหารราชการแผน่ดินตามหลกั

นิติธรรมไม่ได ้ ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนะให้การปฏิบติัหน้าท่ีขององค์กรทุกองค์กรของรัฐและ

การบริหารราชการแผน่ดินตอ้งใชแ้ละตีความกฎหมายโดยค านึงถึงความยุติธรรมดว้ย  และใน

การตีความกฎหมายตอ้งตีความตามตวัอกัษรควบคู่กบัเจตนารมณ์ดว้ย. 
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